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الملخص التنفيذي

بنــاء  لبرنامــج  معلومــات  يُقــدم  الــذي  »التقييــم  يهــدف 

ــدرات بشــأن ظــروف العمــل، الســيما الســالمة والصحــة  الق

المهنيــة والعمــل الالئــق داخــل قطــاع االتصــاالت فــي مصــر« 

إىل قيــاس مــدى تطبيــق ُمقدمــي الخدمــات التابعيــن لشــركة 

إريكســون متطلبــات الســالمة والصحــة المهنيــة والعمــل 

ــق. الالئ

ــكار اإلداري  ــد لالبت أجــرت الدراســة االســتقصائية شــركة ماين

لتقديــم مقترحــات  بنــاًءا عــىل دعــوة   »MIND« والتطويــر 

ــرة. ــي القاه ــة ف ــل الدولي ــة العم ــا منظم أصدرته

االســتقصائية  الدراســة  عينــة  إريكســون  شــركة  اختــارت 

التــي تتكــون مــن 15 شــركة مــن مقدمــي الخدمــات لهــا 

فــي قطاعــات االتصــاالت، والعمــل المدنــي، واألســطول، 

والتعهيــد. الكهروميكانيكيــة،  واألعمــال  واللوجســتيات، 

ــات  ــع البيان ــة جم ــة إىل طريق ــة الُمصمم ــتندت المنهجي اس

تنفيــذ  حــول وضــع  تجميــع معلومــات  بهــدف  الوصفيــة 

فــي  الالئــق  والعمــل  المهنيــة  والصحــة  الســالمة  معاييــر 

الشــركات التــي شــملتها الدراســة، وفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة 

الخاصــة بشــركة إريكســون ومعاييــر العمــل الدوليــة والقوانيــن 

الوطنيــة. وتتألــف الدراســة االســتقصائية مــن 140 ســؤاال 

ــة  ــة وأربع ــة المهني ــالمة والصح ــأن الس ــااًل بش ــي 22 مج يُغط

ــق. وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض  أســئلة تخــص العمــل الالئ

األســئلة المتعلقــة بالســالمة والصحــة المهنيــة ال تنطبــق عــىل 

ــن  ــا. وم ــاص به ــل الخ ــاق العم ــرًا لنط ــركات نظ ــض الش بع

ثــم، ال تُحســب درجــات هــذه األســئلة فــي النتيجــة اإلجماليــة 

ــركة. للش

بــدأت  مرحلتيــن،  عــىل  االســتقصائية  الدراســة  واُجريــت 

البشــرية  المــوارد  وممثلــي  العليــا  اإلدارة  مــع  بمقابــالت 

العمليــات فــي كل  ومســئولي الســالمة والصحــة وأفرقــة 

ــت مناقشــات مجموعــات  ــج، اُجري ــاًءا عــىل النتائ شــركة، وبن

ــددة  ــة مح ــا لمجموع ــط وفًق ــركات فق ــت ش ــع س ــز م التركي

مــن المعاييــر، لتقديــم المزيــد مــن الــرؤى حــول النتائــج 

. لُمســتخلصة ا

تُوضــح األشــكال الــواردة أدنــاه نتائــج تقييــم مجموعــات 

إىل  وتُشــير  الالئــق،  والعمــل  المهنيــة  والصحــة  الســالمة 

المورديــن: خدمــات  نطــاق  التقييــم حســب  درجــات 

ــة  ــالمة والصح ــر الس ــق معايي ــىل تطبي ــز ع ــالل التركي ــن خ م

المهنيــة عبــر القطاعــات المختلفــة، يأتــي قطاعــا التعهيــد 

قطــاع  حصــل  بينمــا  القائمــة،  رأس  عــىل  واللوجســتيات 

األعمــال الكهروميكانيكيــة عــىل أدنــى درجــة.
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  شكل رقم 1: درجات تطبيق معايير السالمة والصحة المهنية

تعكــس  الالئــق،  بالعمــل  المتعلقــة  الجوانــب  عــن  أمــا 

لمعاييــر  الُمختــارة  العينــة  اعتمــاد  مــدى  المجموعــات 

العمــل الدوليــة. ويشــير التحليــل إىل وجــود أوجــه قصــور 

ــال  ــي األعم ــي قطاع ــيما ف ــا، ال س ــة بأكمله ــي العين ــرة ف كبي

الكهروميكانيكيــة والعمــل المدنــي، كمــا هــو موضــح فــي 

التالــي: البيانــي  الرســم 

  شكل رقم 2: درجات تطبيق معايير العمل الالئق

يقــدم التقريــر توصيــات لــكل مجموعــة لدعــم تحســين التدابير 

ــدى  ــق ل ــل الالئ ــة والعم ــة المهني ــالمة والصح ــة بالس الخاص

ــة  ــة إىل خط ــون، باإلضاف ــركة إريكس ــات لش ــي الخدم مقدم

ــوء  ــر الض ــلط التقري ــك، يُس ــىل ذل ــالوة ع ــين. ع ــل للتحس عم

عــىل الممارســات الجيــدة التــي لوحظــت خــالل الدراســة 

االســتقصائية.

بعــض  تتعلــق  المهنيــة،  والصحــة  الســالمة  جهــة  مــن 

التوصيــات بتأميــن النقــل اآلمــن داخــل الشــركات مــن خــالل 

التقييــم المنتظــم للســائقين والمركبــات، وتحســين مســتوى 

التأهيــل الخــاص بالعمــال الــذي يعملــون عــىل ارتفاعــات 

وضمــان ســالمة المواقــع.

ــأن  ــى ب ــد -19، يُوص ــة كوفي ــي لجائح ــع الحال ــوء الوض ــي ض ف

ــود  ــان وج ــىل ضم ــون ع ــركة إريكس ــوردي ش ــع م ــل جمي يعم

ــة  ــة مــع آلي خطــة تخفيــف خاصــة بالســالمة والصحــة المهني

ــن. ــع الموظفي ــالمة جمي ــان س ــقة لضم ــالغ منس إب
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ــون  ــركة إريكس ــاد ش ــدة اعتم ــى بش ــك، يُوص ــن ذل ــم م واأله

ــر  ــن لتدابي ــق الموردي ــب موحــدة لضمــان تطبي ــر تدري لمعايي

ــة. ــة الالزم ــة المهني ــالمة والصح الس

معظــم  يُوصــى  الالئــق،  العمــل  مجــال  مســتوى  وعــىل 

ــن  ــي م ــل الوطن ــون العم ــات قان ــق متطلب ــن بتطبي الموردي

ــا  ــي. كم ــي والطب ــن االجتماع ــل والتأمي ــاعات العم ــث س حي

ــة وضمــان  ــز نظــام الحوكمــة الداخلي ــه مــن الضــروري تعزي أن

وجــود حــوار ســليم وآليــة اتصــال، وهــو مطلــب أساســي مــن 

ــة. ــل الئق ــة عم ــق بيئ ــل خل أج
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مقدمة

اســتناًدا إىل االتفاقيــة التعاقديــة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة 

وشــركة »ماينــد« بغــرض توفيــر معلومــات لبرنامــج بنــاء 

ــدرات بشــأن ظــروف العمــل، الســيما الســالمة والصحــة  الق

المهنيــة والعمــل الالئــق داخــل قطــاع االتصــاالت فــي مصــر، 

ــد« دراســة اســتقصائية عــىل 15 شــركة/ أجــرت شــركة »ماين

مــورد خدمــات يعملــون لصالــح شــركة إريكســون.

تهــدف الدراســة االســتقصائية إىل قيــاس مــدى تطبيــق 

معاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة الخاصــة بشــركة إريكســون، 

ومعاييــر العمــل الدوليــة، وقوانيــن العمــل الوطنيــة فــي 

الشــركات التــي تقــدم خدمــات لشــركة إريكســون بغــرض 

ــين. ــة تحس ــع خط وض
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شــركة  مــع  بالتعــاون  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  وافقــت 

إريكســون، عــىل إجــراء دراســة اســتقصائية حــول »برنامــج بناء 

ــدرات بشــأن ظــروف العمــل، الســيما الســالمة والصحــة  الق

المهنيــة والعمــل الالئــق داخــل قطــاع االتصــاالت فــي مصــر« 

لتوفيــر معلومــات عــن مســتوى تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة 

الخاصــة بشــركة إريكســون بشــأن الســالمة والصحــة المهنيــة، 

ومعاييــر العمــل الدوليــة، وقوانيــن العمــل الوطنيــة ذات 

ــة. الصل

ــة  ــراء الدراس ــددة إلج ــة مح ــد« منهجي ــركة »ماين ــت ش اقترح

االســتقصائية مــن خــالل فريقهــا المتخصــص، واشــتملت 

الدراســة االســتقصائية عــىل عــدد مــن المجموعــات لتغطيــة 

ــق  ــل الالئ ــة والعم ــالمة المهني ــة والس ــب الصح ــع جوان جمي

ــددة. ــر مح ــا لمعايي وفًق

ــا  ــم اختيارهــم، وفًق شــمل الدراســة االســتقصائية 15 شــركة ت

لجــدول زمنــي محــدد مســبًقا وافقــت عليــه منظمــة العمــل 

الدوليــة وشــركة إريكســون، وتغطــي هــذه الشــركات الخدمــات 

المختلفــة الُمقدمــة إىل شــركة إريكســون عــىل النحــو التالــي:

عدد الشركات القطاع

2 الخدمات المدنية  واإلنشاءات

1 األسطول

1 اللوجستيات

4 التعهيد

6 االتصاالت

1 األعمال الكهروميكانيكية
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فــي ضــوء الغــرض مــن الدراســة االســتقصائية والنتائــج 

ــع  ــل يتب ــج عم ــد« نه ــركة »ماين ــت ش ــا، وضع ــوة منه المرج

طريقــة جمــع البيانــات الوصفيــة مــن خــالل إجــراء عــدد مــن 

المقابــالت ومناقشــات مجموعــة التركيــز مــع العينــة الُمختارة.

اُجريــت مقابــالت مــع ممثلــي العينــة لالجتمــاع مــع مســؤولي 

الســالمة والصحــة المهنيــة والمــوارد البشــرية واإلدارة العليــا، 

ــة  ــالمة والصح ــب الس ــع جوان ــالت جمي ــذه المقاب ــت ه وغط

المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 

بشــركة إريكســون، كمــا غطــت كذلــك جوانــب العمــل الالئــق.

فــي  ُمتخصــص  فريــق  صمــم  الُمحــدد،  للنهــج  ووفًقــا 

مجــاالت الصحــة والســالمة المهنيــة والعمــل الالئــق الدراســة 

االســتقصائية لالســتجابة لمتطلبــات منظمــة العمــل الدوليــة 

ــة  ــالمة والصح ــر الس ــق معايي ــتوى تطبي ــاس مس ــأن قي بش

المهنيــة والعمــل الالئــق فــي الشــركات التــي تعمــل مــع شــركة 

إريكســون وتـُـورد لهــا خدمــات، وفًقــا لمعاييــر العمــل الدوليــة 

ــون  ــركة إريكس ــة لش ــادئ التوجيهي ــة والمب ــن الوطني والقواني

ــة. ــة المهني ــالمة والصح ــأن الس بش

ــتبيان  ــي االس ــا ف ــري تناوله ــي ج ــات الت ــف الموضوع وتُصن

ــي: ــو التال ــىل النح ع

المجموعة المجال

التزام اإلدارة

السالمة والصحة المهنية

برامج التحسين

التشريعات الوطنية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية

إدارة السالمة والصحة المهنية 

اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها

تقييم المخاطر

إدارة المقاولون من الباطن

الوقاية من الحرائق

سالمة السائق والمركبة

إدارة  اإلنشاءات واألعمال المدنية

التسلق والعمل عىل مرتفعات

آليات الرفع

األعمال الكهربائية

المجاالت الكهرومغناطيسية للترددات الالسلكية

مناولة المواد الكيميائية

المناولة اليدوية
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المجموعة المجال

الضوضاء البيئية والمهنية

العمل منفرًدا

معدات الحماية الشخصية

التدريب والكفاءة

التعويضات في حاالت الوفاة والعجز

خطة الطوارئ

التكافؤ في فرص العمل

العمل الالئق

الدخل الكافي

العمل الالئق

التعاون في مكان العمل واالستقرار

تــم وضــع جميــع األســئلة بحيــث تًطبــق بالتســاوي عــىل 

ــوردي  ــف م ــرًا لتصني ــات، ونظ ــوردي الخدم ــن م ــورد م كل م

الخدمــات حســب القطــاع )االتصــاالت، والعمــل المدنــي، 

واألســطول،  والتعهيــد،  الكهروميكانيكيــة،  واألعمــال 

ليســت ذات صلــة  األســئلة  بعــض  فــإن  واللوجســتيات( 

بنطــاق العمــل الــذي تقدمــه كل مــن هــذه القطاعــات.

لضمــان المســاواة والحيــاد فــي التقييــم، رأى فريــق الدراســة 

االســتقصائية طــرح أســئلة ذات صلــة بــكل مــورد خدمــة 

ــة. ــة المقدم ــل والخدم ــاق العم ــر إىل نط ــك بالنظ وذل

ُقســمت الدراســة االســتقصائية إىل مرحلتيــن: األوىل تتعلــق 

بإجــراء مقابــالت مــع ممثليــن مــن 15 شــركة مختــارة، حيــث 

يمثــل المســتطلعون مســئولي الســالمة والصحــة المهنيــة 

ــرت  ــالت، ج ــد المقاب ــال. بع ــض العم ــؤولي اإلدارة وبع ومس

مناقشــات مجموعــات التركيــز مــع ســت شــركات فقــط وفًقــا 

ــة. ــر التالي للمعايي

شركتان حاصلتان عىل أقل الدرجات في تقييم الصحة والسالمة المهنية والعمل الالئق. ◄

شركتان حاصلتان عىل أعىل الدرجات في قطاع االتصاالت. ◄

شركة واحدة تمثل قطاع العمل المدني. ◄

شركة واحدة تمثل قطاعي التعهيد والتدريب. ◄

ــم  ــو تدعي ــات التركيزه ــات مجموع ــن مناقش ــرض م وكان الغ

ــج. ــة حــول بعــض النتائ ــالت وإلقــاء نظــرة ثاقب ــج المقاب نتائ

الدراســة  اعتمــدت  البيانــات،  مصــادر  حيــث  ومــن 

ــة  ــة والثانوي ــات األولي ــع البيان ــىل أدوات جم ــتقصائية ع االس

للتوصــل إىل نتائــج نوعيــة وكميــة. وتــم تجميــع البيانــات 

األوليــة مــن خــالل زيــارات أجراهــا فريــق العمــل إىل 15 شــركة 

ــز مــع ســت شــركات  ــات التركي ــارة ومناقشــات مجموع مخت

مختــارة.

أمــا البيانــات الثانويــة فهــي مســتمدة مــن مراجعــة المبــادئ 

والصحــة  الســالمة  بشــأن  إريكســون  لشــركة  التوجيهيــة 

الدوليــة وقوانيــن  العمــل  المهنيــة، باإلضافــة إىل معاييــر 

العمــل الوطنيــة ذات الصلــة.
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الدراســة  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  عــىل  بنــاًء 

ــوء  ــي ض ــز، وف ــات التركي ــات مجموع ــتقصائية ومناقش االس

الهــدف العــام للدراســة االســتقصائية، توصلنــا للنتائــج التاليــة 

مــن خــالل الدراســة االســتقصائية التــي شــملت 15 شــركة عبــر 

القطاعــات الســتة.

ــات.  ــن المجموع ــا بي ــج حســب القطــاع وأفقًي ــرض النتائ وتُع

ــا الرئيســية. كمــا ســيتم تســليط الضــوء عــىل القضاي

تعكــس مجموعــة »التــزام اإلدارة« اســتراتيجية اإلدارة فــي 

اعتمــاد سياســة الصحــة والســالمة المهنيــة الخاصــة بهــا فــي 

ــون  ــركة إريكس ــا ش ــي وضعته ــة الت ــادئ التوجيهي ــوء المب ض

والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة، فضــالً عــن تفتيــش الموقــع 

ــه اإلدارة. ــذي تجري ال

وعــىل مســتوى الشــركة، تشــير النتائــج إىل أن تســع شــركات 

مــن أصــل 15 شــركة تُطبــق التدابيــر المطلوبــة. وتُجــري إدارتهم 

زيــارات تفتيــش منتظمــة إىل المواقــع الميدانيــة لضمــان 

تطبيــق تدابيــر الســالمة والصحــة المهنيــة، ومــن جهــة أخــرى، 

ال تطبــق الشــركات األخــرى هــذه التدابيــر.

  1. التزام اإلدارة 

ــزم  ــدى تعت ــين« إىل أي م ــج التحس ــة »برنام ــح مجموع توض

الشــركة تحســين قــدرات موظفيهــا فــي مجــال الســالمة 

واضحــة  لديهــا خطــة  كانــت  إذا  ومــا  المهنيــة،  والصحــة 

المجــال. لتحســين األداء فــي هــذا 

وتشــير النتائــج إىل أن قطــاع اللوجســتيات يمتثــل تماًمــا 

األخــرى  األربعــة  القطاعــات  تُعانــي  بينمــا  للمتطلبــات. 

ــاالت،  ــة، واالتص ــال الكهروميكانيكي ــي، واألعم ــل المدن )العم
واألســطول( مــن قصــور واضــح فــي هــذا المجــال، بمتوســط 

عــدم  فــي  ذلــك  ويتجــىل   .٪20  -  0 بيــن  يتــراوح  درجــات 

ــة  وجــود هــدف واضــح للتحســين أو خطــة عمــل قائمة/فعال

ــدرات  ــين ق ــة أو لتحس ــالمة المهني ــة والس ــات الصح لسياس

الموظفيــن.

  2. برنامج التحسين

تعكــس مجموعــة »التشــريعات الوطنيــة بشــأن الســالمة 

ــة  ــواد المتعلق ــركة للم ــق الش ــدى تطبي ــة« م ــة المهني والصح

ــون  ــي قان ــا ف ــوص عليه ــة، المنص ــالمة المهني ــة والس بالصح

العمــل المصــري رقــم 12 لعــام 2003، وكذلــك فــي قانــون 

ــرور.  الم

الشــركات عبــر مختلــف  المجموعــة جميــع  تشــمل هــذه 

القطاعــات. ويشــير التحليــل إىل أن جميــع الشــركات الخمــس 

ــبة ٪100(. ــري )بنس ــل المص ــون العم ــق قان ــرة تُطب عش

  3. التشريعات الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنية

المهنيــة«  والصحــة  الســالمة  »إدارة  مجموعــة  تعكــس 

الخطــوات التــي اتخذتهــا الشــركة نحــو تنفيــذ خطتهــا الخاصــة 

بالســالمة والصحــة المهنيــة. وتشــمل هــذه الخطــوات تعييــن 

ــة،  نقطــة اتصــال واحــدة مختصــة بالســالمة والصحــة المهني

ــة  ــة المهني ــالمة والصح ــة بالس ــف خاص ــة تخفي ــع خط ووض

ــرة  ــالل فت ــان خ ــم بأم ــال وعودته ــالمة العم ــىل س ــاظ ع للحف

جائحــة كوفيــد-19، ووضــع اســتراتيجية لمراقبــة أداء الموظفيــن 

ــة. ــة المهني ــالمة والصح ــق بالس ــا يتعل فيم

وحصــل قطاعــي الخدمــات اللوجســتية والكهروميكانيكيــة 

عــىل أعــىل الدرجــات )100٪ و90٪ عــىل التوالــي(، يتبعهمــا قطــاع 

ــة  ــات الخدم ــا قطاع ــات 88٪. وأم ــط درج ــاالت بمتوس االتص

  4. إدارة السالمة والصحة المهنية
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المدنيــة واألســطول والتعهيــد، تــراوح متوســط الدرجــات بيــن 

70٪ و٪75.

وكان أحــد أوجــه القصــور الــذي تــم تحديــده فــي بعــض 

الشــركات يتعلــق بمؤهــالت وقــدرات نقطــة االتصــال الواحــدة 

ــي  ــق ف ــم يتل ــذي ل ــة ال ــة المهني ــالمة والصح ــص بالس المخت

بعــض الحــاالت التدريــب الــالزم قبــل تكليفــه بهــذه المهمــة.

ــا«  ــق فيه ــوادث والتحقي ــن الح ــالغ ع ــة »اإلب ــس مجموع تعك

ــق  ــن الحــوادث والتحقي ــالغ ع ــاع الشــركة نظــام اإلب ــدى إتب م

فيهــا.

مختلــف  عبــر  فقــط  شــركة   12 المجموعــة  هــذه  تشــمل 

لقطاعــات. ا

يشــير التحليــل إىل أن قطــاع التعهيــد هــو األعــىل فــي تطبيــق 

التدابيــر المطلوبــة بنســبة 100٪، يليــه قطاعــي العمــل المدنــي 

واللوجســتيات بمتوســط درجــات مــا بيــن 80٪ و84٪. أمــا 

ــة  ــل القائم ــي ذي ــي ف ــة فيأت ــال الكهروميكانيكي ــاع األعم قط

ــبة ٪27. بنس

يعــزى القصــور فــي القطاعــات ذات الدرجــات المنخفضــة إىل 

عــدم مراعــاة نظــام اإلبــالغ عــن الحــوادث الــذي يوفــر التقاريــر 

فــي غضــون 24 ســاعة، وكذلــك نظــام التحقيــق فــي الحــوادث 

والســجل الشــهري الموجــز.

  5. اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها

توفــر مجموعــة »معيــار تقييــم المخاطــر« معلومــات عــن مدى 

ــركة  ــتراتيجية الش ــي اس ــة ف ــر الموضح ــم المخاط ــودة تقيي ج

ــاكات  ــجيل أي انته ــة إىل تس ــة، باإلضاف ــق ذات الصل والوثائ

واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة.

ــىل  ــىل أع ــل ع ــطول حص ــاع األس ــل إىل أن قط ــير التحلي يش

درجــة بنســبة 93٪. يليــه قطــاع العمــل المدنــي واألعمــال 

الكهروميكانيكيــة واالتصــاالت بمتوســط درجــات يتــراوح بيــن 

.٪88  -٪84

ــي  ــي ف ــاغل الرئيس ــي الش ــر ع ــم المخاط ــودة تقيي ــر ج تعتب

هــذه المجموعــة،  وقــد حصلــت عــىل أدنــى درجــة مــن بيــن 

ــا. ــم تقييمه ــي ت ــرى الت ــر األخ المعايي

معيار تقييم المخاطر  .6  

بتقييــم  الباطــن«  مــن  المقــاول  »إدارة  مجموعــة  تهتــم 

اســتراتيجية الشــركة مــن حيــث إجــراء تقييم الســالمة والصحة 

المهنيــة قبــل التوظيــف، وتفتيــش المواقــع وفحــص معــدات 

بشــأن  التعاقديــة  االتفاقيــات  وإدارة  الشــخصية،  الحمايــة 

ــاكات. ــىل أي انته ــوف ع ــة والوق ــالمة المهني ــة والس الصح

يوضــح التحليــل أن قطــاع االتصــاالت هــو األعــىل فــي القائمــة 

ــال  ــي واألعم ــل المدن ــاع العم ــه قط ــة 80٪، يلي ــط درج بمتوس

الكهروميكانيكيــة واللوجســتيات بمتوســط درجــات يتــراوح 

ــن 33٪ و٪40. بي

ــة  ــاع خط ــع وإتب ــص المواق ــور بفح ــه القص ــد أوج ــق أح ويتعل

ــت. ــاس دوري ثاب ــىل أس ــة ع ــع ذات صل ــش للموق تفتي

إدارة المقاول من الباطن  .7  

تشــير مجموعــة »الوقايــة مــن الحرائــق« إىل وجــود نظــام 

ــوادث. ــجيل الح ــق وتس ــة الحرائ ــي مكافح ــركة ف ــه الش تتبع

األعــىل  هــو  اللوجســتيات  قطــاع  أن  إىل  التحليــل  يشــير 

ــي واالتصــاالت  ــه قطــاع العمــل المدن ــا نســبة 90٪، يلي محقًق

واألســطول بمتوســط درجــات يتــراوح بيــن 83٪ إىل 89٪. يأتي 

ــبة  ــة بنس ــة القائم ــي نهاي ــة ف ــال الكهروميكانيكي ــاع األعم قط

.٪77

ــم  ــي تتس ــركات الت ــن الش ــية بي ــور الرئيس ــه القص ــد أوج أح

ــاالت  ــي ح ــالء ف ــات اإلخ ــق بتدريب ــدل يتعل ــال المعت باالمتث

الحرائــق.

  8. الوقاية من الحرائق

تعكــس مجموعــة »ســالمة الســائق والمركبــة« مــدى االلتــزام 

والصحــة  الســالمة  وتدابيــر  االحترازيــة  التدابيــر  بتطبيــق 

المهنيــة المتخــذة لضمــان ســالمة الســائقين وجميــع الــركاب 

ــا. أيًض

تدابيــر  تطبيــق  مســتوى  ارتفــاع  مــدى  النتائــج  وتعكــس 

ــد  ــات. وق ــف القطاع ــي مختل ــة ف ــائق والمركب ــالمة للس الس

حصــل قطاعــا األســطول واللوجســتيات عــىل درجــة ٪100، 

بينمــا حصلــت القطاعــات األخــرى )األعمــال الكهروميكانيكيــة 

والعمــل المدنــي واالتصــاالت( عــىل متوســط درجــات مــا بيــن 

.٪99 إىل   ٪94

 9. سالمة السائق والمركبة
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جديــر بالذكــر أن بعــض الشــركات عدلــت فــي سياســاتها 

ــد -19.  ــف الخاصــة بجائحــة كوفي ــر التخفي ــع تدابي للتعامــل م

مــن ناحيــة أخــرى، تتســم متابعــة بعــض الشــركات بالضعــف 

وتفتقــر إىل خطــط تدريــب منتظمــة لموظفيهــا فــي هــذا 

ــدد. الص

تمثــل مجموعــة »إدارة اإلنشــاءات واألعمــال المدنيــة« التــزام 

الشــركة بتوفيــر األنشــطة الُمخطــط لهــا، وتأميــن حضــور 

ــة  ــدان. باإلضاف ــي المي ــة ف ــة المهني ــالمة والصح ــل الس ممث

إىل ذلــك، تؤكــد عــىل توافــر معــدات الحمايــة الشــخصية 

لعمــال الموقــع، وتطويــر ســجالت االنتهــاكات واعتمــاد تدابيــر 

ــة. ــف التصحيحي التخفي

ــاع  ــي قط ــركة ف ــط: ش ــركتين فق ــة بش ــذه المجموع ــق ه تتعل

وهــي  االتصــاالت.  قطــاع  فــي  وأخــرى  المدنــي  العمــل 

ــات إدارة  ــم خدم ــىل تقدي ــل ع ــي تعم ــدة الت ــركات الوحي الش

البنــاء والعمــل المدنــي.

ــات  ــة متطلب ــث تلبي ــن حي ــا م ــا عالًي ــان التزاًم ــر القطاع أظه

ــبة ٪100. ــة بنس ــذه المجموع ه

 10. إدارة اإلنشاءات واألعمال المدنية

توضــح مجموعــة »التســلق والعمــل عــىل مرتفعــات« كيــف 

ــل  ــلق والعم ــة بالتس ــا المتعلق ــع القضاي ــركة م ــل الش تتعام

لهــا،  المخطــط  األنشــطة  خــالل  مــن  ارتفاعــات،  عــىل 

والعامليــن المعتمديــن، وإتاحــة معــدات الحمايــة الشــخصية، 

ــن  ــالً ع ــال، فض ــدات والعم ــىل المع ــة ع ــات الدوري والفحوص

توفيــر التدريبــات المطلوبــة. باإلضافــة إىل ذلــك، تســتلزم 

خطــط  واعتمــاد  المخالفــات  ســجالت  تطويــر  المجموعــة 

التصحيحيــة. اإلجــراءات 

المدنــي  العمــل  قطاعــي  عــىل  المجموعــة  هــذه  تنطبــق 

واالتصــاالت.

قطــاع العمــل المدنــي لديــه متوســط درجــات يصــل إىل ٪91، 

فــي حيــن أن قطــاع االتصــاالت لديــه متوســط درجــات ٪86.

أنــه ال توجــد إجــراءات رســمية  وتوصلــت المجموعــة إىل 

تخــص منطقــة اإلســقاط، ويتــم اإلبــالغ عنهــا فقــط فــي 

ــي  ــل، وف ــدء العم ــل ب ــالمة قب ــأن الس ــد بش ــاع المنعق االجتم

بعــض الحــاالت، ال يتــم تنفيذهــا أو حتــى اإلبــالغ عنهــا.

 11. التسلق والعمل عىل مرتفعات

تشــير مجموعــة »آليــات الرفــع« إىل أي مــدى تطبيــق الشــركة 

ــأن  ــون بش ــركة إريكس ــا ش ــي وضعته ــة الت ــادئ التوجيهي المب

الصحــة والســالمة المهنيــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ عــىل جــودة 

معــدات الرفــع، ووضــع خطــة مناســبة لهــذا الغــرض.

المدنــي  العمــل  وتنطبــق هــذه المجموعــة عــىل قطاعــي 

ــال  ــي مســتوى امتث ــر قطــاع العمــل المدن واالتصــاالت. يظه

ــط  ــه متوس ــاالت لدي ــاع االتص ــن أن قط ــي حي ــبة 100٪، ف بنس

درجــات بنســبة 93٪. ويظهــر هــذا القصــور الطفيــف فــي 

ــع. ــة الرف ــاز/ آل ــص جه ــهادة فح ــع وش ــة الرف خط

 12. آليات الرفع

تعكــس مجموعــة »األعمــال الكهربائيــة« امتثــال الشــركة 

للمبــادئ التوجيهيــة الخاصة بشــركة إريكســون بشــأن الســالمة 

ــة  ــالمة المطلوب ــر الس ــق بتدابي ــا يتعل ــة فيم ــة المهني والصح

لألعمــال الكهربائيــة. تعتمــد المعاييــر عــىل قيــاس مــدى توافــر 

العمالــة المؤهلــة واألدوات المناســبة. وتتنــاول هــذه المعاييــر 

أيًضــا تصاريــح العمــل واألنشــطة وخطــط الطــوارئ.

المدنــي  العمــل  قطاعــي  عــىل  المجموعــة  هــذه  تنطبــق 

واالتصــاالت.

عــىل الرغــم مــن أن هــذا المحــور ضــروري لســالمة العمــال، 

إال أن امتثــال قطــاع االتصــاالت للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 

بشــركة إريكســون بشــأن الســالمة والصحــة المهنيــة فــي 

هــذا الصــدد هــو 85٪ فقــط، كمــا حصــل قطــاع األعمــال 

الكهروميكانيكيــة عــىل 68٪. ويتضــح عــدم االمتثــال فــي 

ــة  ــي )L.O.T.O(مــع قل ــح العــزل الكهربائ الحصــول عــىل تصري

ــل. ــح العم ــدار تصاري ــي إص ــن ف ــاركة المقاولي مش

األعمال الكهربائية  .13 

ــية  ــاالت الكهرومغناطيس ــرض للمج ــة » التع ــح مجموع توض

ــف  ــة والتخفي ــة والوقاي ــر المراقب ــلكية » تدابي ــرددات االس للت

ــاالت  ــا للمج ــرض عماله ــق بتع ــا يتعل ــركة فيم ــة بالش الخاص

الكهرومغناطيســية للتــرددات الالســلكية.

ــات ٪20،  ــط درج ــىل متوس ــي ع ــل المدن ــاع العم ــل قط حص

بينمــا قطــاع االتصــاالت بمتوســط 27٪. ويظهــر هــذا القصــور 

ــاز  ــرض، وجه ــة التع ــة بمراقب ــا المتعلق ــي القضاي ــح ف الواض

الرصــد الشــخصي المحمــول باليــد/ أو الــذي يرتديــه الشــخص 

)فــي حالــة عــدم وجــود معلومــات أو عــدم التيقــن(، وشــهادة 
المعايــرة ألداة قيــاس التعــرض للمجــاالت الكهرومغناطيســية 

للتــرددات الالســلكية، وآليــات اإلبــالغ عــن حــوادث التعــرض 

المفــرط والتحقيــق فيهــا.

التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية للترددات الالسلكية  .14 
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الكيميائيــة« سياســة  المــواد  » مناولــة  تعــرض مجموعــة 

الشــركة فــي التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة مــن حيــث 

االســتخدام والتســجيل والمراقبــة وااللتــزام بقائمــة المــواد 

المحظــورة والمقيــدة التــي وضعتهــا شــركة إريكســون.

أظهــرت معظــم القطاعــات التزاًمــا متوســًطا وأحيانـًـا منخفًضــا 

فــي هــذه المجموعــة، وكان قطــاع العمــل المدنــي هــو األدنــى. 

وعــدم امتثــال هــذه القطاعــات كان واضحًــا فــي القضايــا 

ــواد  ــون للم ــركة إريكس ــة ش ــأن قائم ــي بش ــة بالوع ذات الصل

الكيميائيــة،  المــواد  مــع  والتعامــل  والُمقيــدة،  المحظــورة 

ومعــدات الوقايــة الشــخصية والــدورات التدريبيــة، باإلضافــة 

ــنوي(. ــم الس ــة )التقيي ــة والمراجع إىل المراقب

 15. مناولة المواد الكيميائية

ــظ  ــدى تحاف ــة« إىل أي م ــة اليدوي ــة »المناول ــح مجموع توض

تدابيــر الســالمة والصحــة المهنيــة الخاصــة بالشــركة عــىل 

ســالمة العمــال مــع حــاالت الرفــع اليــدوي لألشــياء؛ وتحريــك 

المتعلقــة  النقــاط  المجموعــة  تتنــاول  أو حملهــا.  األشــياء 

الميكانيكيــة  المناولــة  البدنيــة للعمــال ومعــدات  باللياقــة 

والتدريبــات المقدمــة وآليــات اإلبــالغ عــن أي حــادث.

القطاعــات األقــل تحصيــالً هــي قطــاع االتصــاالت بمتوســط 

درجــات 66٪، وقطــاع األعمــال الكهروميكانيكيــة بنســبة ٪33. 

ــب  ــة وجوان ــة البدني ــم اللياق ــور إىل تقيي ــه القص ــزى أوج وتع

ــب. التدري

المناولة اليدوية  .16 

كيفيــة  والمهنيــة«  البيئيــة  »الضوضــاء  تعكــس مجموعــة 

تطبيــق إدارة الشــركة لمعاييــر الصحــة والســالمة المهنيــة 

ــة، مــن خــالل  ــة صاخب ــون فــي بيئ ــن يعمل عــىل العمــال الذي

الحفــاظ عــىل الحــد األقصــى مــن قيــاس مســتوى الضوضــاء 

الشــخصية،  الحمايــة  معــدات  واســتخدام  بالديســيبل، 

ــر  ــر الممتثليــن وتوفي والفحوصــات المنتظمــة للموظفيــن غي

ــدد. ــذا الص ــي ه ــة ف ــات الالزم التدريب

ــن  ــراوح بي ــًدا تت ــة ج ــج إىل معــدالت قصــور عالي تشــير النتائ

ــتقصائية.  ــة االس ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــر القطاع 0-8٪ عب

توضــح النتائــج أن الشــركات ال تأخــذ فــي االعتبــار تدابيــر 

قيــاس  مثــل  الضوضــاء،  مخاطــر  مــن  للحــد  الســالمة 

ــة  ــخصية لحماي ــة الش ــدات الحماي ــتخدام مع ــاء، واس الضوض

الســمع، وفحوصــات الســمع الدوريــة، وتوفيــر التدريبــات 

ــة  ــركات بفعالي ــذه الش ــة ه ــذ غالبي ــال. ال تنف ــة للعم المطلوب

السياســات الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بشــركة 

إريكســون.

الضوضاء البيئية والمهنية  .17 

ــال  ــركة للعم ــإدارة الش ــردا« ب ــل منف ــة »العم ــق مجموع تتعل

المنفرديــن. لهــذا الغــرض، يتعيــن عــىل الشــركة أن تأخــذ فــي 

ــي تحافــظ عــىل ســالمة العمــال.  ــر الت ــار بعــض التدابي االعتب

ويجــب أن ينعكــس فــي األنشــطة التــي تضعهــا الشــركة 

ــوارئ. ــب والط ــج التدري ــك برام وكذل

تنطبــق هــذه المجموعــة عــىل شــركة واحــدة فقــط فــي قطــاع 

االتصــاالت، نظــرًا لطبيعــة عملهــا التــي تضمــن االمتثــال 

ــل. الكام

العمل منفردا  .18 

يــر مجموعــة »معــدات الحمايــة الشــخصية« إىل توفــر جميــع 

معــدات الحمايــة الشــخصية وفًقــا لمعاييــر الصحــة والســالمة 

ــة الخاصــة بشــركة إريكســون، ونطــاق عمــل الشــركة،  المهني

والفحــص الــدوري والتســجيالت، فضــالً عــن توفيــر التدريبــات 

الالزمــة.

أعــىل  والتعهيــد  واللوجســتيات  األســطول  قطــاع  حقــق 

متوســط درجــات بنســبة 100٪ ألنهــا تطبــق متطلبــات الصحــة 

والســالمة المهنيــة تطبيًقــا كامــاًل. ينــدرج قطــاع العمــل المدني 

ــدل. ــال المعت ــة االمتث ــن فئ ــة ضم ــال الكهروميكانيكي واألعم

معدات الحماية الشخصية   .19 

اعتمــاد  والكفــاءة« إىل مــدى  تشــير مجموعــة »التدريــب 

الشــركة للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بشــركة إريكســون بشــأن 

الســالمة والصحــة المهنيــة فــي توفيــر التدريبــات والتحديثــات 

ــة للموظفيــن. الالزمــة الخاصــة بالســالمة والصحــة المهني

حصــل قطــاع االتصــاالت عــىل أعــىل متوســط درجــات بنســبة 

96٪، ثــم قطاعــا األســاطيل واللوجســتيات بمتوســط 90٪. وكان 

ــة هــو األقــل تســجيالً بنســبة  قطــاع األعمــال الكهروميكانيكي

.٪67

 20. التدريب والكفاءة
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تعكــس مجموعــة »خطــة الطــوارئ« وجــود خطــة طــوارئ 

داخــل الشــركة ومــدى تنفيذهــا.

والتعهيــد  واللوجســتيات  األســطول  قطاعــات  تمتثــل 

شــركة  وضعتهــا  التــي  للمتطلبــات  تماًمــا  واالتصــاالت 

 .٪100 بنســبة  المجــال  هــذا  فــي  إريكســون 

مــن ناحيــة أخــرى، حصــل قطــاع العمــل المدنــي عــىل معــدل 

70٪، بينمــا حصــل قطــاع األعمــال الكهروميكانيكيــة عــىل 

20٪ بســبب القصــور الواضــح فــي االجتماعــات التمهيديــة او 

ــل العمــل بشــأن ســالمة العمــل. ــي تعقــد قب اإلعــدادات الت

خطة الطوارئ  .21 

تعكــس مجموعــة »التعويضــات فــي حــاالت الوفــاة والعجــز« 

خطــة الشــركة لتعويــض موظفيهــا فــي حالــة اإلصابــات 

ــل. ــاء العم ــاة أثن ــز أو الوف ــة أو العج المهني

تنطبــق المجموعــة عــىل جميــع الشــركات عبــر مختلــف 

القطاعــات.

واللوجســتيات  األســطول  أن قطاعــي  إىل  التحليــل  يشــير 

 .٪100 بدرجــة  إريكســون  شــركة  لمتطلبــات  تماًمــا  يمتثــال 

ــد واالتصــاالت بمتوســط درجــات  ــا التعهي ــك قطاع ــي ذل ويل

ــا  ــل قطاع ــا حص ــي. بينم ــىل التوال ــن 33٪ و50٪ ع ــراوح بي يت

ــان  ــي واألســطول عــىل 0٪، حيــث أنهمــا ال يبدي العمــل المدن

ــز  ــاة والعج ــاالت الوف ــي ح ــات ف ــم تعويض ــام بتقدي أي اهتم

ــي شــملتها  ــإن 60٪ مــن الشــركات الت ــه، ف لموظفيهمــا. وعلي

ــا أي  ــس لديه ــال ولي ــا االمتث ــتقصائية ينقصه ــة االس الدراس

ــدد. ــذا الص ــي ه ــًدا ف ــددة جي ــات مح سياس

 22. التعويضات في حاالت الوفاة والعجز



مجموعات العمل الالئق18

مجموعات العمل الالئق

بقيــاس إىل أي  الدراســة االســتقصائية  يتعلــق جــزء مــن 

مــدى يعتمــد مــوردو شــركة إريكســون متطلبــات معاييــر 

العمــل الدوليــة. وبنــاًءا عليــه، تشــمل الدراســة االســتقصائية 

مجموعــات تختــص بظــروف العمــل فــي مختلــف القطاعــات.

وهــذه المجموعــات تقيــس مــدى التكافــؤ فــي فــرص العمــل، 

والدخــل الكافــي، والتعــاون فــي مــكان العمــل وكذلــك ركائــز 

العمــل الالئــق.

وعليــه، توصلــت الدراســة االســتقصائية إىل االســتنتاجات 

التاليــة مــن خــالل تحليــل تضمن 15 شــركة مشــمولة بالدراســة 

االســتقصائية فــي مختلــف القطاعــات.

ــس  ــل« لتعك ــرص العم ــي ف ــؤ ف ــة »التكاف ــت مجموع ُصمم

ــل،  ــرص العم ــي ف ــؤ ف ــق التكاف ــي تحقي ــركة ف ــة الش سياس

ومراعــاة األبعــاد الجنســانية، وأنظمــة الترقيــة والمكافــآت.

ويُظهــر التحليــل قصــوًرا واضحـًـا فــي تطبيــق جوانــب التكافــؤ 

فــي فــرص العمــل فــي جميــع القطاعــات.

وكان متوســط الدرجــات التــي حصــل عليهــا قطــاع األســطول 

ــي عــىل  هــو األعــىل بنســبة 52٪، بينمــا حصــل العمــل المدن

أقــل متوســط للدرجــات بنســبة ٪10.

للترقيــة  وإجــراءات  سياســات  أي  الشــركات  تتبنــي  ال 

والمكافــأة، كمــا أن هــذه الشــركات ال توفــر فــرص عمــل 

ــي  ــة ف ــر ُممثل ــة، والمــرأة غي ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق متكافئ

اإلدارة العليــا. عــالوة عــىل ذلــك، ال تتبنــى هــذه الشــركات أي 

سياســة لضمــان التكافــؤ فــي فــرص العمــل للمــرأة، ال ســيما 

ــة. ــازة األموم ــق بإج ــا يتعل فيم

 1. التكافؤ في فرص العمل

تشــير مجموعــة »الدخــل الكافــي« إىل أي مــدى يعمــل نظــام 

ــة  ــاة كريم ــر حي ــىل توفي ــركة ع ــاص بالش ــا الخ ــور والمزاي األج

ــركة. ــم للش ــزز والئه ــدى يُع ــن وإىل أي م ــبة للعاملي مناس

األســطول  قطاعــي  امتثــال  إىل  أيًضــا  التحليــل  ويشــير 

واللوجســتيات امتثــاال كامــاًل لمتطلبــات القيــاس الخاصــة 

بالمجموعــة بنســبة 100٪، يليهمــا قطــاع التعهيــد بنســبة ٪75. 

وأخيــراً، فــإن متوســط درجــات قطاعــات العمــل المدنــي 

تتنــاول مجموعــة »العمــل الالئــق« مختلــف متطلبــات العمــل 

الالئــق مثــل ســاعات العمــل والتأميــن الصحــي والتأميــن عىل 

الحيــاة والتدريــب المهنــي وتدابيــر التعامــل مــع حــاالت كوفيد 

-19. عــالوة عــىل ذلــك، توضــح هــذه المجموعــات كيــف تحــل 

الشــركة أي نزاعــات ُمثــارة، ودور العالقــات الصناعيــة الســليمة 

والحــوار االجتماعــي الفعــال فــي مــكان العمــل.

قطاعــي  عليهــا  حصــل  التــي  الدرجــات  متوســط  وكان 

واألســطول واالتصــاالت تتــراوح مــا بيــن 40٪ - 58٪ ممــا 

يعكــس عــدم توافقهــا مــع التشــريعات الوطنيــة والدوليــة 

فيمــا يتعلــق بتطبيــق الحــد األدنــى مــن المتطلبــات لضمــان 

مســتويات معيشــية مناســبة للموظفيــن.

ــام  ــا نظ ــس لديه ــض لي ــركات ذات األداء المنخف ــا أن الش كم

بالمكافــآت  يتعلــق  فيمــا  والمزايــا  للتعويضــات  واضــح 

والعــالوات.

األســطول واللوجســتيات هــو األعــىل وذلــك بنســبة 90٪ فــي 

كال القطاعيــن؛ يليهمــا قطــاع التعهيــد بمتوســط 78٪، ثــم 

ــال  ــي واألعم ــل المدن ــي العم ــة قطاع ــل القائم ــي ذي ــي ف يأت

التوالــي. عــىل  و٪44  بمتوســط ٪43  الكهروميكانيكيــة 

ترتبــط إحــدى النتائــج الرئيســية ببرنامــج التدريــب المهني وهو 

مــا ال تقدمــه أي مــن الشــركات التــي شــملتها الدراســة، كمــا 

تفتقــر معظــم الشــركات إىل آليــة التظلــم أو تســوية المنازعات 

 2. الدخل الكافي

 3. العمل الالئق
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ــن العمــال وأصحــاب العمــل. ومــن  ــاظ عــىل الحــوار بي للحف

ــا أن نظــام ســاعات العمــل داخــل الشــركات ال  الواضــح أيًض

ــاة  ــل والحي ــن العم ــوازن بي ــق الت ــىل تحقي ــال ع ــاعد العم يس

االجتماعيــة وااللتزامــات العائليــة. عــالوة عــىل ذلــك، ال يســاعد 

ذلــك النظــام فــي تخفيــف الضغــط فــي العمــل.

تقيــس مجموعــة »التعــاون فــي مــكان العمــل« إىل أي مــدى 

تضمــن سياســة الشــركة تعزيــز التعــاون الكافــي عــىل جميــع 

المســتويات والحــوار البنــاء بيــن الموظفيــن واإلدارة.

ــىل  ــىل أع ــل ع ــطول حص ــاع األس ــل إىل أن قط ــير التحلي يش

ــط ٪68. ــد بمتوس ــاع التعهي ــه قط ــبة 80٪، يلي ــات بنس الدرج

وأخيــرًا، يتــراوح متوســط درجــات قطاعــات العمــل المدنــي، 

واألعمــال الكهروميكانيكيــة، واللوجســتيات، واالتصــاالت بيــن 

ــي  ــاون ف ــات التع ــال لمتطلب ــدم االمتث ــا يعكــس ع 0-50٪، مم

مــكان العمــل.

ولــدى الشــركات أنظمــة ضعيفــة للغايــة فيمــا يتعلــق بآليــات 

الشــكاوى والمنازعــات الالزمــة لضمــان اســتقرار العمــل، ممــا 

يؤثــر عــىل التعــاون والحــوار بيــن العمــال واإلدارة.

 4. التعاون في مكان العمل
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اســتناًدا إىل نتائــج الدراســة االســتقصائية والتحليــل ومنهجيــة 

ــج ومســتوى  ــة رؤى حــول النتائ ــاط التالي ــر النق ــاس، توف القي

االمتثــال لمعاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة والعمــل الالئــق 

داخــل الشــركات.

ــار االختــالف فــي نطــاق عمــل العينــة  ومــع األخــذ فــي االعتب

يوضــح  القيــاس،  فــي  أعــاله  المذكــورة  المنهجيــة  واتبــاع 

التحليــل أن مــوردي شــركة إريكســون لديهــم مســتوى مقبــول 

مــن االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة للســالمة والصحــة المهنيــة 

الخاصــة بهــا. إال أن األداء ال يكفــي لضمــان ســالمة الموظفيــن.

ــا  ــطول نموذًج ــتيات واألس ــد واللوجس ــات التعهي ــر قطاع توف

جيــًدا للغايــة فــي مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بشــركة 

ــع  ــة. وم ــة المهني ــالمة والصح ــق بالس ــا يتعل ــون فيم إريكس

ــع  ــاد جمي ــة باعتم ــت ُملزم ــركات ليس ــك الش ــإن تل ــك، ف ذل

الســالمة  بشــأن  إريكســون  لشــركة  التوجيهيــة  المبــادئ 

والصحــة المهنيــة نظــرًا لنطــاق عملهــا ونــوع الخدمــة الُمقدمة.

وفيمــا يتعلــق بقطــاع االتصــاالت، شــملت العينــة ســت 

ــط  ــغ متوس ــث بل ــتقصائية، حي ــة االس ــي الدراس ــركات ف ش

درجــات تطبيــق التدابيــر الضروريــة للســالمة والصحــة المهنية 

بهــا 79٪. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الشــركات ال تمتثــل امتثااًل 

كامــاًل للمبــادئ التوجيهيــة لشــركة إريكســون بشــأن الســالمة 

والصحــة المهنيــة، تُبــدي هــذه الشــركات اهتماًمــا كبيــرًا بإتبــاع 

تشــريعات الســالمة والصحــة المهنيــة الوطنيــة، كمــا تخضــع 

تلــك الشــركات لقوانيــن الشــركات متعــددة الجنســيات، وهــو 

مــا يُلزمهــا باالمتثــال للقوانيــن الوطنيــة، لتجنــب أي عقوبــات 

وإجــراءات حظــر فــي الســوق المحليــة.

ويمثــل قطــاع العمــل المدنــي شــركتان، يبلــغ متوســط درجــة 

امتثــال هاتيــن الشــركتين لمعاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة 

ــاع -  ــذا القط ــار ه ــي إط ــركتين – ف ــة أن الش ــع مالحظ 76٪، م

تتبعــان بالكامــل التشــريعات الوطنيــة للســالمة والصحــة 

المهنيــة، بينمــا تُظهــر هاتيــن الشــركتان نوايــا عــدم االمتثــال 

فيمــا يتعلــق بالتعويضــات فــي حــاالت الوفــاة والعجــز وتوفيــر 

تدابيــر الســالمة فيمــا يتعلــق بالضوضــاء البيئيــة والمهنيــة.

ــزم  ــة شــركة واحــدة تلت ــل قطــاع األعمــال الكهروميكانيكي يُمث

الخاصــة  إريكســون  لشــركة  التوجيهيــة  بالمبــادئ  بتحفــظ 

ــي  ــح ف ــور واض ــود قص ــع وج ــة، م ــة المهني ــالمة والصح بالس

ــاص  ــين الخ ــج التحس ــل برنام ــات مث ــن المجموع ــد م العدي

بالســالمة والصحــة المهنيــة، والتعويضــات فــي حــاالت الوفــاة 

ــل  ــك، يمتث ــع ذل ــة. وم ــة والمهني ــاء البيئي ــز والضوض والعج

القطــاع امتثــاال كامــاًل للتشــريعات الوطنيــة للســالمة والصحــة 

ــة. المهني

ــل  ــس التحلي ــق، يعك ــل الالئ ــات العم ــق بمتطلب ــا يتعل وفيم

الخــاص بمجموعــات العمــل الالئــق تطبيــق متطلبــات معاييــر 

العمــل الدوليــة داخــل الشــركات.

ــل  ــال للعم ــة امتث ــىل درج ــطول أع ــاع األس ــجل قط ــد س وق

ــبة ٪74،  ــتيات بنس ــاع اللوجس ــه قط ــبة 80٪، يلي ــق بنس الالئ

وقطــاع التعهيــد بمتوســط درجــات 67٪، أمــا قطــاع االتصاالت 

فمتوســط الدرجــات بلــغ 46٪، فــي حيــن بلــغ متوســط درجــات 

قطاعــي األعمــال الكهروميكانيكيــة والعمــل المدنــي 34٪ و٪32 

عــىل التوالــي.

ــىل  ــل ع ــرص العم ــي ف ــؤ ف ــة التكاف ــق بمجموع ــا يتعل وفيم

أدنــى  المدنــي  العمــل  أكثــر تحديــًدا، ســجل قطــاع  نحــو 

درجــة بمتوســط 10٪، بينمــا ســجل قطــاع األســطول أعــىل 

ــك  ــام لتل ــات الع ــط الدرج ــر متوس ــبة 52٪، ويعتب ــة بنس درج

ــات األخــرى بمتوســط  ــن المجموع ــى بي ــو األدن ــة ه المجموع

ــة  ــك الشــركات ال تضمــن معامل ــا يعكــس أن تل 30٪، وهــو م

متســاوية لجميــع الموظفيــن.

أعــىل متوســط  عــىل  الكافــي  الدخــل  حصلــت مجموعــة 

األســطول  قطاعــي  يمتثــل  حيــث   ،٪65 بنســبة  درجــات 

واللوجســتيات امتثــاال كامــاًل لمتطلباتهــا. ويتطلــب األمــر 

ــاع  ــي وقط ــل المدن ــاع العم ــن قط ــكل م ــز ل ــن التركي ــد م مزي

ــم  ــتراتيجية التعل ــر اس ــم تطوي ــة لدع ــال الكهروميكانيكي األعم

وذلــك لتحقيــق األهــداف المرجــوة.

يبلــغ متوســط الدرجــات الخاصــة بمجموعــة العمــل الالئق ٪63 

للعينــة بأكملهــا، فقــد حقــق قطاعــا األســطول واللوجســتيات 

أعــىل الدرجــات بنســبة 90٪ لــكل منهمــا، وبلغ متوســط درجات 

قطــاع التعهيــد 78٪، وفيمــا يتعلــق بقطــاع االتصــاالت والعمل 

المدنــي وقطــاع األعمــال الكهروميكانيكيــة، فيتــراوح متوســط 

درجاتهــم بيــن 55٪ و43٪. وتتعلــق القضيــة الرئيســية بآليــات 

ــرص  ــا ال تح ــات. بينم ــع القطاع ــي جمي ــات ف ــوية المنازع تس

جميــع شــركات العينــة التــي شــملتها الدراســة االســتقصائية 

ــات  ــدون آلي ــي، وال يعتم ــب المهن ــج التدري ــر برام ــىل توفي ع

الحــوار بيــن العمــال وأصحــاب العمــل.
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وأخيــرًا، يبلــغ متوســط الدرجــات الخــاص بالتعــاون فــي مــكان 

ــة  ــال الكهروميكانيكي ــاع األعم ــر قط ــث يفتق ــل 47٪، حي العم

إىل أي آليــات تحافــظ عــىل التعــاون بيــن العمــال وأصحــاب 

العمــل، بينمــا حصــل قطــاع األســطول عــىل درجــة 80٪ ويوفــر 

ــيق  ــة تنس ــر آلي ــم وتوفي ــوار مالئ ــة ح ــًدا لمواصل ــا جي نموذًج

ــات  ــط درج ــا متوس ــل. أم ــكان العم ــي م ــاون ف ــز التع لتعزي

القطاعــات األخــرى يتــراوح بيــن 68٪ إىل 25٪ مــع وجــود أوجــه 

القصــور نفســها.
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ــار عــىل حــدة فــي  ــكل معي ــة ل ــر الســالمة والصحــة المهني ــزام بمعايي ــي لمحــة عــن متوســط درجــات االلت يقــدم الجــدول التال

ــات: ــف القطاع مختل

إدارة المقاول 

من الباطن

معيار تقييم 

المخاطر

اإلبالغ عن 

الحوادث 

والتحقيق فيها

إدراة السالمة 

والصحة 

المهنية

التشريعات 

الوطنية

برنامج 

التحسين
التزام اإلدارة المعيار/القطاع

٪40 ٪84 ٪84 ٪75 ٪100 ٪10 ٪100 العمل المدني

٪40 ٪87 ٪27 ٪90 ٪100 ٪0 ٪50
األعمال 

الكهروميكانيكية

ال ينطبق ٪93 ٪67 ٪70 ٪100 ٪0 ٪100 االسطول

٪33 ال ينطبق ٪80 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 التعهيد

ال ينطبق ال ينطبق ٪100 ٪75 ٪100 ال ينطبق ٪75 اللوجستيات

٪80 ٪88 ٪78 ٪88 ٪100 ٪20 ٪85 االتصاالت

٪61 ٪87 ٪76 ٪82 ٪100 ٪22 ٪84 المجموع الكلي

التعامل 

مع المواد 

الكيمياوية

التعرض للمجاالت 

الكهرومغناطيسية/

الترددات الالسلكية

األعمال 

الكهروميكانيكية
آليات الرفع

التسلق و 

العمل عىل 

ارتفعات

إدارة البناء 

والعمل المدني

سالمة 

السائق 

والمركبة

الوقاية من الحريق

٪5 ٪20 ال ينطبق ٪100 ٪91 ٪100 ٪100 ٪89

٪50 ال ينطبق ٪68 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٪96 ٪77

٪72 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٪100 ٪83

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٪94 ٪90

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٪99 ال ينطبق

٪68 ٪27 ٪85 ٪98 ٪86 ٪100 ٪97 ٪87

٪49 ٪25 ٪82 ٪98 ٪87 ٪100 ٪97 ٪86
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درجة االمتثال 

لمعايير السالمة 

والصحة المهنية

تعويضات في حالة 

الوفاة و العجز
خطة الطوارئ

التدريب 

والكفاءة

معدات 

الحماية 

الشخصية

العمل الفردي

الضوضاء 

البيئية 

والمهنية

المناولة اليدوي

٪76 ٪0 ٪70 ٪83 ٪84 ال ينطبق 0 ٪75

٪67 ٪0 ٪20 ٪67 ٪87 ال ينطبق 0 ٪33

٪80 ٪100 ٪100 ٪90 ٪100 ال ينطبق 0 ال ينطبق

٪90 ٪100 ٪100 ٪90 ٪100 ال ينطبق ال ينطبق ٪80

٪92 ٪50 ٪100 ٪78 ٪100 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

٪79 ٪33 ٪100 ٪96 ٪93 ٪100 ٪8 ٪66

٪83 ٪40 ٪91 ٪86 ٪94 ٪100 ٪5 ٪66

يقدم الجدول التالي لمحة عن متوسط درجات االلتزام بمعايير العمل الالئق لكل معيار عىل حدة في مختلف القطاعات:

درجة االمتثال للعمل 

الالئق
الدخل الكافي العمل الالئق

التعاون في مكان 

العمل

التكافؤ في فرص 

العمل
المعيار/ القطاع

٪32 ٪25 ٪43 ٪40 ٪10 العمل المدني

٪34 ٪0 ٪44 ٪50 ٪20
األعمال 

الكهروميكانيكية

٪80 ٪80 ٪90 ٪100 ٪52 االسطول

٪74 ٪50 ٪90 ٪100 ٪40 اللوجستيات

٪67 ٪68 ٪78 ٪75 ٪40 التعهيد

٪46 ٪43 ٪55 ٪58 ٪27 االتصاالت

٪53 ٪47 ٪63 ٪65 ٪30 المجموع الكىل



شكر وتقدير

ــي  ــي الدول ــاون اإلنمائ ــويدية للتع ــة الس ــل الوكال ــن قب ــل م ــر بتموي ــذا التقري ــداد ه ــم إع ت

ــل  ــج العم ــوض ببرنام ــروع النه ــة )ILO( ومش ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م )Sida(، بالتع
ــواء. ــروع أض ــا- مش ــمال إفريقي ــي ش ــق ف الالئ


