
1 SCORE - استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ن اإلنتاجية  تحس�ي
        وظروف العمل

 دعم المؤسسات 
ة والمتوسطة  الصغ�ي
ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل

�ن

 استدامة المؤسسات المسؤولة 
والقادرة عىل التنافس 



2
ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ي 
 �ن

ً
أك�ث من 1400 مؤسسة تلقت تدريبا

ن األوىل والثانية المرحلت�ي

أك�ث من 300,000 عامل استفاد من التحسينات 
المنجزة من قبل المؤسسات

ما يصل إىل

 % 50 
من المؤسسات 

زيادة اإلنتاجية

ي 
انخفاض �ن
النفايات 

ي 
انخفاض �ن

التأخ�ي

ي الطاقة
تحقيق إقتصاد �ن

ما يصل إىل

 % 59 
من المؤسسات 

تعاون أفضل 
ي مكان العمل

�ن

حاالت تغيب 
تقليص العيوبمحدودة

بيئة عمل أك�ث أمانبيئة عمل أفضل

ي التكلفة
انخفاض �ن

ما يصل إىل

 % 46 
- 55 % من المؤسسات 

ما يصل إىل

 % 66 
من المؤسسات 

ما يصل إىل

 % 93 
من المؤسسات 

نتائج التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس

اإلنتاجية  ن  تحس�ي إىل  يهدف  الدولية  العمل  لمنظمة  برنامٌج  هو  التنافس  عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة 
ي دعم تنفيذ 

نامج العالمي �ن ة والمتوسطة. ويتمثل مجال التدخل الرئيسي لهذا ال�ب ي المؤسسات الصغ�ي
وظروف العمل �ن

ي القاعات والمشورة 
ي �ن

ن التدريب التطبي�ق التدريب عىل استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة عىل التنافس، الذي يجمع ب�ي
المؤسسات  ويساعد  الخدمات  إىل  باإلضافة  الصناعة  قطاعات  ي 

�ن خاصة  التدريب  برنامج  يتفوق  العمل.  مكان  داخل 
ي سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

ة والمتوسطة عىل المشاركة �ن الصغ�ي

الوحدات  كة. وتشمل  ي إىل تحقيق منافع مش�ت
الذي يف�ض األمر  التعاونية،  العمل  التدريب عىل تطوير عالقات  ويركز هذا 

واإلنتاج  الجودة  ,وإدارة  العمل  مكان  ي 
�ض التعاون  التنافس,  عىل  والقادرة  المسؤولة  المنشآت  الستدامة  الخمس  التدريبية 

ض  يوم�ي لمدة  القاعات  ي 
�ض تطبيقيا   

ً
تدريبا وتتضمن كل وحدة   . ض المهنيت�ي والصحة  ,والسالمة  ية  الب�ش الموارد  وإدارة  النظيف 

ي القطاعات الذين يساعدون عىل وضع التدريب موضع التنفيذ 
اء �ض للمديرين والعمال، تليه زيارات للمؤسسات من قبل خ�ب

ي مكان العمل.
�ض

ي االقتصادات الناشئة 
وتساعد منظمة العمل الدولية الوكاالت الحكومية و مسدي التدريب والرابطات الصناعية والنقابات �ض

لصالح  التنافس  عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة  التدريب عىل  تقديم  الالتينية عىل  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  ي 
�ض

ين واتحادات  ض منظمة العمل الدولية والمنشآت متعددة الجنسية وكبار المش�ت اكات متجددة ب�ي نامج  �ش المنشآت. ويطور ال�ب
اتيجياتهم التوزيعية. ي اس�ت

العالمات التجارية، بهدف دمج التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس �ض

وُيدير برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة عىل التنافس فريق عالمي مقره المكتب الرئيسي لمنظمة العمل الدولية  
ويــــج. ي سوي�ا وال�ض نامج  بدعم من حكوم�ت ي الدول ،و يح�ض ال�ب

باإلضافة إىل عديد المكاتب �ض
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

كولومبيا

تونس

إندونيسيا

فيتنام

ن الص�ي

ميانمار

الهند

إثيوبيا

غانا

بوليفيا 

و ب�ي

عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة  برنامج  من  المستفيدة  والقطاعات  البلدان 
التنافس

ي برنامج استدامة المؤسسات المسؤولة 
ويجية للتعاون اإلنما�ئ ُتمول أمانة الدولة السوي�ية للشؤون االقتصادية والوكالة ال�ض

ي البلدان المستفيدة 
 �ض

ً
والقادرة عىل التنافس. وقد تل�ت منذ 2010 أك�ث من 1400 مؤسسة وأك�ث من 300,000 موظف تدريبا

نامج. من ال�ب

ض وكولومبيا وإثيوبيا وغانا والهند وإندونيسيا  : دولة بوليفيا والص�ي 11 دولة، هي ي 
نامج بصفة رئيسية �ض و يتم العمل بهذا ال�ب

ي العديد من البلدان الرائدة، بما فيها تركيا و�ي النكا وإثيوبيا وبنغالديش 
و وتونس وفيتنام، إىل جانب أنشطة �ض وميانمار وب�ي

ض لتعزيز التدريب عىل استدامة المؤسسات  كاء الوطني�ي ي المرحلة الثالثة، لضمان استعداد ال�ش
نامج عمله، �ض وكينيا. وسيواصل ال�ب

المسؤولة والقادرة عىل التنافس وتنفيذه بصفة مستقلة عىل المدى األطول.



4
ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

عملية التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس
ي ورشة العمل، 

 �ض
ً
 معا

ً
. وتتل�ت أربــع إىل خمس مؤسسات تدريبا ض يديرها خب�ي يبدأ التدريب عىل كل وحدة بورشة عمل من يوم�ي

المشورة  لتقديم  المؤسسات  اء  الخ�ب يزور  العمل،  انتهاء ورشة  : مديران وعامالن. وبعد  ض أربعة مشارك�ي ويمثل كل مؤسسة 
والدعم أثناء وضع التدريب موضع التطبيق.

التقييم 
التجاري 

المشخص
تدريب مدرسي 
حسب الوحدة 

دعم التنفيذ من خالل 
تقديم الخدمات 

ي الموقع
االستشارية �ن

المتابعة 
المستمرة 

وتقييم األثر 
تتبع النتائج

ض المستمر التحس�ي
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

 الوحدة 2: 
ن  الجودة – إدارة التحس�ي

المستمر 

 الوحدة 3: 
اإلنتاجية من خالل إنتاج 

أنظف

 الوحدة 4: 
إدارة القوى العاملة و 

تحقيق التعاون ونجاح 
األعمال

 الوحدة 5: 
ي 

السالمة والصحة �ن
العمل –وسيلة  لإلنتاجية

 الوحدة 1: 
ي مكان العمل – أساس لنجاح 

التعاون �ن
األعمال

نقطة انطالق جميع األنشطة التدريبية
لّم شمل العمال حول أهداف مشتركة  

ي تحقيق 
اك القوى العاملة برمتها �ض إ�ش  

ض المستمر التحس�ي

تحديد احتياجات الزبائن 	
تطوير ثقافة ضمان الجودة 	

تقليل العيوب على نحو منتظم 	

خفض التكاليف وزيادة الفعالية 	
الحد بصورة منهجية من النفايات و إستهالك  	

الطاقة

وضع استراتيجيات الموارد البشرية لتحسين  	
إجراءات التعيين واالستبقاء في الوظائف

حفز وتنمية العاملين  لكي يكونوا ميزة تنافسية 	

القضاء أو التقليل إلى أدنى حد من المخاطر  	
المتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل، 

التي تؤدي إلى حدوث إصابات و تكبد النفقات 
وانخفاض اإلنتاجية

وحدات التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس
ي مكان 

تبدأ جميع المنشآت التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس بالوحدة 1، أي التعاون �ض
. العمل – أساس لنجاح األعمال. ثم ُتختار وحدات إضافية عىل أساس األوليات المحددة أثناء إجراء التقييم المرجعي

استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس 



6
ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

65%

40%

39%

35%

33%

27%

26%

26%

25%

23%

مكان عمل غ�ي 
منظم وغ�ي آمن

ُينفق العمال 
جهدا عاليا لنقل 
 
ً
المنتجات يدويا

عىل مستوى 
المصنع 

مكان العمل منظم و 
أمن  لتحقيق المزيد 

ض  من الفعالية وتحس�ي
السالمة

آلة جديدة تسمح 
بنقل المنتجات بشكل 
أ�ع وباالستعانة بأقل 
عدد من العمال – مما 

 من خطر 
ً
يقلل أيضا

التعرض لإلصابة

 إنخفاض التكاليف

 الحد من النفايات الناتجة عن أنشطة المنشأة

 تقليل العيوب

 الحد من نسبة المواد المهدرة  

 الحد من حاالت التغيب

ي استهالك الطاقة
 إنخفاض �ن

نقص شكاوى العمال

ي األجور
 الزيادة �ن

 انخفاض عدد الحوادث

 نقص حركة تجدد توظيف العمال

اآلثار الرئيسية للتدريب عىل مستوى المؤسسة
أنشأ برنامج استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس قاعدة بيانات للمتابعة والتقييم،  وذالك لقياس اثر التكوين 

نامج )أكتوبر 2017(. ات الفعالية  والرسوم البيانية المعروضة هنا مستقاة من قاعدة بيانات ال�ب ع�ب عدد من مؤ�ش

ي الحظت حدوث تحسينات بعد التدريب )2017-2010(
ة والمتوسطة ال�ت النسبة المئوية من المؤسسات الصغ�ي

بعدقبل
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ألصحاب المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة 

وط مواصفات 	  استيفاء �ش والعالمية بفضل  الوطنية  إىل األسواق  النفاذ  زيادة فرص 
العمل  

ي أوفر صحة وأك�ث همة وعالقات شغلية احسن	 
عمال �ض

 أقل نفايات و أقل عيوب 	 

فرصة إلقامة الشبكات وتقاسم التجارب	 

لعمال المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة

ض السالمة وخلق مكان عمل أك�ث صحة و بيئة أك�ث مالءمة  	  فرصة لتحس�ي

ي تحقيق النمو واالستفادة 	 
التمتع بحق إبداء الرأي داخل المنشأة، وبفرصة لإلسهام �ض

منه

ن  ين المحلي�ي للمش�ت
ن والدولي�ي

مزودين أك�ث قدرة عىل المنافسة و اك�ث إمتثاال للمواصفات العالمية 	 

ار بالسمعة	  تقليل مخاطر اإل�ض

استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس هو برنامج مفيد للجميع

فيتنام: ُتستخدم المخلفات الخشبية من األرضيات وتصنيع األثاث الستحداث منتجات جديدة من قبيل ألواح التقطيع

ي تعود عىل المجتمع من خالل النمو المستدام
الفوائد ال�ت

ض العمال والمديرين وتهيئة مكان عمل أك�ث  ي إطار التدريب الدعم لتعزيز التعاون ب�ي
ة والمتوسطة، �ض تتل�ت المؤسسات الصغ�ي

 وفعالية وإنتاجية. وهذا بدوره يزيد من القدرة عىل التنافس ويعزز قدرة قطاعات األعمال عىل النمو وتوف�ي مواطن شغل 
ً
أمنا

أك�ث وأفضل داخل المجتمعات المحلية.

ي تحقيق االستدامة وحماية صحة 
 �ض

ً
 ال يتجزأ من التدريب، باعتبارها عاماًل مهما

ً
مة للبيئة جزءا ويعت�ب تشجيع الممارسات المح�ت

ي 
كات المشاركة بالدعم �ض ي التكلفة. وعىل سبيل المثال، تح�ض ال�ش

 لالقتصاد �ض
ً
 ما تمثل مصدرا

ً
ا العمال، باإلضافة إىل أنها كث�ي

ي تبذلها للحد من النفايات وإعادة الرسكلة ومعالجة المواد الملوثة بطريقة آمنة، وتساعد هذه التحسينات عىل  الجهود ال�ت
ض االمتثال للمواصفات العالمية(، وجعل  ض نفاذ المنشأة إىل أسواق التصدير )من خالل تحس�ي حماية المجتمع المحىلي وتحس�ي

. ي ض ذوي الوعي البي�ئ ض النهائي�ي ي أك�ث جاذبية للمستهلك�ي
المنتوج النها�ئ



8
ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

امنا بعد مؤتمر العمل الدوىلي لعام  ض تم تعزيز ال�ت
ي 

ي ذلك لجنة مكرسة للعمل الالئق �ض
2016 ، بما �ض

سالسل التوريد العالمية  حيث حثت منظمة العمل 
ي الميدان 

امج التعاونية �ض الدولية عىل تكثيف ال�ب
ي عىل غرار برنامج SCORE للتغلب عىل 

اإلنما�ئ
ي سالسل التوريد العالمية

حواجز العمل الالئق �ض

امج الرائدة مع  وتوسع نطاق التعاون ليشمل ال�ب
كات متعددة الجنسية مثل Inditex، وكذلك  ال�ش

ي ذلك 
مع تحالفات العالمات التجارية الدولية، بما �ض

ي المملكة المتحدة، 
المبادرة التجارية األخالقية �ض

ض طوال المرحلة المتبقية من  وسيظل محط ترك�ي
برنامج منظمة العمل الدولية بشأن استدامة 
المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس.

ي سالسل التوريد واإلمداد العالمية
اكات مجددة لدعم العمل الالئق �ن �ش

ي الجزء العلوي من السلسلة أي 
كات �ض ض عىل ال�ش ايدة. يتع�ي ض أصبحت شفافية سالسل التوريد العالمية قضية ذات أهمية م�ت

ى واالتحادات التأكد من أن مزوديها يستوفون معاي�ي األخالق المهنية واالستدامة. كات الك�ب كات متعددة الجنسيات وال�ش ال�ش

ي والدوىلي ، عىل زيادة  الوط�ض ي تنشط غالًبا عىل الصعيدين  ال�ت  ، ة والمتوسطة  كات الصغ�ي SCORE قدرة ال�ش يعزز تدريب 
ية وزيادة اإلنتاجية وقدر  ض إدارة الموارد الب�ش ي مكان العمل ، واإلنتاج األنظف ، وتحس�ي

ض التعاون �ض إنتاجيتها من خالل تحس�ي
ي األسواق العالمية

أك�ث تنافسية �ض أك�ب من األمن.وتمكن مكاسب اإلنتاجية من توف�ي

قبل  مالًيا- من  يكون مدعوًما  ما  -وغالًبا   SCORE تدريب  يتم تشجيع   ، كة  1400 �ش أك�ث من  ي 
الناجحة �ض نتائجها  بفضل 

ض ورابطات األعمال مع مورديها وأعضائها. ين الدولي�ي المش�ت

ة والمتوسطة لتسليط الضوء عىل حقيقة أنها تمتثل لمعاي�ي منظمة العمل الدولية ، فإن  كات الصغ�ي باإلضافة إىل السماح لل�ش
ة والمتوسطة بظروف عمل جيدة. باإلضافة إىل ذلك ، فإن احتمال التعامل  كات الصغ�ي ي ال�ش

اماتنا تسهل إيجاد وظائف �ض ض ال�ت
.SCORE كات متعددة الجنسيات عىل تعزيز أو تمويل تدريب ى وال�ش كات الك�ب ض يشجع ال�ش ض وفعال�ي مع موردين آمن�ي

للتدريب.  المخصصة  انيتها-  ض –وم�ي الوطنية  امج  ال�ب ي 
�ض  SCORE دمج  إىل  نسع  الطويل،  المدى  عىل  االستدامة  ولضمان 

ويــــج له داخل سالسل التوريد  ين ال�ت ي التنفيذ المستقل لتدريب SCORE ، بحيث يمكن لكبار المش�ت
نريد أيًضا المساعدة �ض

الخاصة بهم. 
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ن ي الص�ي
دراسة حالة بشأن استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس �ن

بفضل التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس، لقد مر مصنع الغزل والنسيج 
ة  أصبح للمصنع مظهر وروح جديدان. ويتمتع العمال اآلن  ن ، بتحوالت كث�ي ي مقاطعة تشجيانغ ، الص�ي

�ن
ن اإلدارة والعمال.  ب�ي

ً
ببيئة عمل أنظف وروح معنوية أعىل وعالقة عمل أك�ث انسجاما

ض المنشأة  ي بتحس�ي  الفريق المع�ض
ي الشهر لمناقشة 

ض �ض يجتمع مرت�ي
حات المدىل بها إلدخال  األفكار والمق�ت

تحسينات عىل المنشأة

ي 
ء ومنظم للغاية �ض ي

مكان عمل م�ض
5S هياشنغ بفضل نظام

اإلدارة تستعد لتوزيــــع هدايا الذكرى 
ض كة عىل الموظف�ي السنوية لل�ش

كة،   بالنسبة إىل ال�ش
ً
 عظيما

ً
ة إلنشاء Huasheng Garments Co. Ltd يوما لقد شكل يوم الذكرى السنوية السادسة ع�ش

ي الهدايا كما هي تقاليد 
ي انتظار تل�ت

كة، �ض ي مجمع ال�ش
 �ض

ً
 واحدا

ً
حيث اصطف جميع العمال، البالغ عددهم 300 عامال، صفا

كة ، إال أن أجواء االحتفال هذا العام كانت مختلفة. ال�ش

ي كانت تقدم الهدايا. ثم قالت وهي تنظر مبتسمة  كة، ال�ت ي بداية الصف السيدة ىلي جوانيينغ، نائبة المدير العام لل�ش
ووقفت �ض

إىل وجوه العمال المبتهجة »سيحصل الجميع عىل 10 كيلوغرامات من التفاح و12 علبة من مستحلب الحبوب والفواكه 
، كان يقترص  ي

ي الما�ن
ي السابق مصدر قلق بالنسبة إىل السيدة ىلي »�ن

المجففة وعلبة طعام«. وقد كان يشكل هذا االحتفال �ض
ي اإلدارة فقط«.

اتخاذ القرارات بشأن كيفية االحتفال بهذه الذكرى السنوية عىل عدد قليل من األشخاص �ن
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ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

وع يمكن أن   وعندما أدركنا بأن الم�ش
اتفق  إدارتنا،  ن  تحس�ي عىل  يساعدنا 
عىل  رئيسنا،  فيهم  بمن  الجميع، 

ورة المشاركة فيه«. �ن
Li Juanying, Vice General Manager

تنظيم  ي تحديد كيفية 
السواء �ض العمال واإلدارة عىل  المنشأة، فقد شارك  ض  ي بتحس�ي إنشاء فريق مع�ض فإنه بفضل  أما اآلن، 

ض  ورة تحس�ي  ُتقر ب�ض
ً
 أن تس�ي األمور عىل هذا النحو«. وكانت السيدة ىلي دائما

ً
ي دائما

االحتفاالت، ثم أردفت قائلة »كان ينب�ن
. ض من أجل تعزيز روح معنوية أعىل وعالقة عمل أك�ث انسجاماً اإلدارة وزيادة مشاركتها مع المستخدم�ي

 SCORE التدريب عىل استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة عىل التنافس .Huasheng Garments Co وقد اكتشفت إدارة
ي التدريب. وقالت السيدة ىلي 

يطانية White Stuff الزبونة لديها رعاية مشاركتها �ض كة األزياء ال�ب أول مرة عندما عرضت �ش
ء وشكلت اإلدارة عىل الدوام نقطة ضعفنا«. ي

كتنا من ال سش »الحقيقة أننا أنشأنا �ش

ي مبادرة 
يك لمنظمة العمل الدولية وعضو �ض White Stuff هي �ش

حقوق  تعزز  ي  ال�ت  ،  )ETI( ي 
يطا�ض ال�ب التحالف  ي 

�ض األخالقية  التجارة 
ض  ب�ي  SCORE تدريب  تعزيز  عىل   White Stuff تعمل  العمال. 
وزيادة  العمل  ظروف  ض  تحس�ي لتشجيع   ، التنفيذ  وتدعم  أعضائها 

ام أك�ب للمعاي�ي الدولية. اإلنتاجية واح�ت

بداية  عىل  أشهر  ثالثة  تمض  لم  إذ   ،
ً
تقريبا  

ً
فوريا ذلك  أثر  وقد كان 

بشأن   1 للوحدة  التغي�ي كنتيجة  بوادر  تلوح  بدأت  ح�ت  وع  الم�ش
ي مكان العمل. وبدت بيئة العمل اآلن منظمة ونظيفة وقام 

التعاون �ض
اإلنتاجية  وتحسنت  التواصل  عمليات  ض  بتحس�ي والعمال  المديرون 

كة. ي تنمية ال�ش
اك �ض ض لالش�ت  وانخفضت نسبة المنتجات المعيبة وأصبح العمال متحمس�ي

ً
ا  كب�ي

ً
تحسنا

 للفريق 
ً
 خاصا

ً
ي هذا الشأن. وقالت السيدة ىلي »لقد عقدنا اجتماعا

 �ض
ً
ويعت�ب االحتفال بالذكرى السنوية لهذا العام مثااًل جيدا

ض بالتصويت«، ليس  ي النهاية، قررنا السماح للمستخدم�ي
ن المؤسسة لمناقشة ما يريده المستخدمون«. »و�ض ي بتحس�ي المع�ن

 لتخفيف الضغوط من أجل اتخاذ القرارات السديدة.
ً
فقط إلثبات أن اإلدارة تقدر رأي عمالها، ولكن أيضا

ض المؤسسة. وقالت السيدة ىلي »نقدم مكافآت   لتحس�ي
ً
وعا نجز 11 م�ش

ُ
وبعد أقل من ستة أشهر من استكمال الوحدة 1، أ

ي ورشة العمل 
ي �ض

ح أحد عمال التنظيف قطع التيار الكهربا�ئ ة، اق�ت ي اآلونة األخ�ي
حاتهم«. و�ض عتمد مق�ق مالية للعمال الذين تُ

ي المطاعم وموقف 
حات بشأن جودة األغذية �ض ض تقدم آخرون بمق�ت ي ح�ي

بعد ساعات العمل من أجل الحد من هدر الطاقة، �ض
ي دورات المياه. وتل�ت جميعهم مكافآت عىل ذلك.

السيارات وال�ف الصحي �ض

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه المناقشات لم تعد تقت� عىل االجتماعات وحدها، بل إن العمال باتوا اآلن يتواصلون ع�ب 
. نهم من تسوية المشاكل عىل نحو سهل وجماعي

ّ
تطبيق الرسائل الفورية Wechat، مما يمك

ي 
ي هياشنغ أن أك�ث من 80 �ض

ي مكان العمل من االنتهاء، كشفت دراسة استقصائية �ض
بت الوحدة 1 بشأن التعاون �ض وعندما اق�ت

ي المائة مقارنة بتقديرات ما قبل التدريب عىل استدامة 
كة، أي بزيادة نسبتها قرابة خمسة �ض المائة من العمال راضون عن ال�ش

ي المائة.
ي معدل العيوب بلغ نسبة 400 �ض

المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس، وُسجل انخفاض �ض
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ي معنويات العمال. 
»هناك تغ�ي واضح �ن

والمستخدمون متحمسون اآلن لتقديم 
ي 

إسهاماتهم، وقد انخفضت معدالت التغيب �ن
صفوفهم، كما أن الكث�ي منهم يفخرون بإيجاد 

 
ً
حلول للحاالت المستعصية.  ومن المؤكد أيضا

ي اإلنتاجية«.
كة ستحقق طفرة �ن أن ال�ش

 J.P. كة السيد دارمش بوريا، صاحب �ش
Enterprises، الهند

عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة  عىل  التدريب  يعزز  النجاح: كيف  أدوات 
ن المستمر التنافس SCORE التحس�ي

ن المنشأة ي بتحس�ي
الفريق المع�ن

يتمثل اإلجراء األول الذي عادة ما يتخذه المشاركون بعد التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس 
ي  ض العمال والمديرين من أجل تحديد المسائل ال�ت ض المنشأة. ويجمع هذا الفريق ب�ي ي بتحس�ي ي تشكيل فريق مع�ض

ض �ض لمدة يوم�ي
، بالنسبة 

ً
ض العمال والمديرين لبحث هذه المسائل معا ض المنشأة. وتعت�ب فكرة الجمع ب�ي ي معالجتها ووضع خطة لتحس�ي

ينبعض
 
ً
ي تنعقد فيها هذه االجتماعات، فإن االتصاالت غالبا كات ال�ت ي ال�ش

ي حد ذاتها. وح�ت �ض
إىل بعض المنشآت، فكرة ابتكارية �ض

ما تكون من أعىل إىل أسفل، مما يتيح للعمال فرصة ضئيلة أو معدومة للتعب�ي عن شواغلهم أو أفكارهم المتعلقة بعمليات 
. ض التحس�ي

ي يعزز 
 إلحداث تغي�ي ثقا�ض

ً
ة، لكنه يشكل عاماًل أساسيا ض المنشأة بمثابة خطوة صغ�ي ي بتحس�ي وقد يبدو تشكيل الفريق المع�ض

ض المستمر واالبتكار. ي مكان العمل والتحس�ي
التعاون �ض

ض  ي بتحس�ي الفريق المع�ض
المنشأة يجتمع لمناقشة 
ي مكان 

التقدم المحرز �ض
العمل

اح عن طريق  عامل يتقدم باق�ت
حات صندوق المق�ت

ي التدريب عىل  علم�ن
استدامة المؤسسات 

المسؤولة والقادرة عىل 
التنافس ... أن أستمع إىل 

العمال اآلخرين، ألتفهم 
مغزى عملنا. ونجاح 
كة هو نجاح لنا.  ال�ش

ن التدريب أن علينا  ويب�ي
أن نقف متحدين«.

 ، ي السيد أوسبالدو أنشان�ق
 Amfa كة ي �ش

عامل �ن
و Vitrum، ب�ي

حات العمال تقاسم األفكار: نظام تقديم مق�ت
ض  بتحس�ي يتعلق  فيما  أفكارهم  عن  للتعب�ي  العمال  إىل  بالنسبة  منهجية  طريقة  ض  المستخدم�ي حات  مق�ت تقديم  نظام  يعت�ب 
هم من العمال  ض عىل الصيانة وغ�ي  إىل أن مشغىلي اآلالت وعمال التجميع والقائم�ي

ً
مكان العمل و بتطوير المؤسسة. ونظرا

ض يتولون تنفيذ العمليات طوال السنة، فإنهم  العادي�ي
الوقت  فيها  ُيبدد  ي  ال�ت بالمجاالت  هم  أدرى من غ�ي
أفكار  لديهم  تكون  ما   

ً
وغالبا المشاكل.  فيها  وتنشأ 

ممتازة بشأن كيفية تسويتها، لكنهم يجدون أنفسهم 
تقديم  نظام  ويشكل  بها.  البوح  عن  قادرين  غ�ي 
المعضلة،  لهذه  االستجابات  إحدى  حات  المق�ت
ي  ال�ت االبتكارية  األفكار  تقاسم  إىل  يؤدي  أن  ويمكن 
منح  عن  فضاًل  والنوعية،  الكفاءة  ض  بتحس�ي تسمح 
ي تنمية المنشأة.

 بالمشاركة �ض
ً
ايدا ض  م�ت

ً
العمال إحساسا



12
ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ي مكان العمل
ن �ن ن الجنس�ي ام المساواة ب�ي إح�ت

ي مكافحة أوجه التفاوت بمجرد النفاذ إليها. ولما كانت المؤسسات 
ي الوصول إىل سوق العمل و�ض

تواجه النساء حواجز معيقة �ض
 
ً
ي مجال االستخدام واستحداث الوظائف، وكان ثلث هذه المنشآت المنظمة تقريبا

 �ض
ً
 رئيسيا

ً
ة والمتوسطة تلعب دورا الصغ�ي

 من مكونات برنامج استدامة المؤسسات المسؤولة 
ً
 رئيسيا

ً
ض عىل الدوام مكونا ض الجنس�ي ت المساواة ب�ي  للنساء، فقد اعُت�ب

ً
مملوكا

والقادرة عىل التنافس.

ي يهيمن  ال�ت القطاعات  ي كل من 
SCORE وتقديمه �ض يتم تشجيع تدريب 

ي يهيمن عليها النساء. برنامج التكوين SCORE يشجع  عليها الرجال وال�ت
روح المبادرة النسائية. يضمن التدريب ، الذي تم تطويره وفًقا لمكافحة 
النتائج عىل أساس  إمكانية قياس  للتأكد من  باإلضافة   ، الجنسي  ض  التمي�ي

. ض البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من أجل تشجيع تنوع المشارك�ي

ي التدريب بتنفيذ مبادرات 
ة والمتوسطة المشاركة �ض كات الصغ�ي تقوم ال�ش

ض ، مثل تغي�ي غرف تبديل المالبس ، ووضع تداب�ي  ض الجنس�ي المساواة ب�ي
لتقديم  ُنظم  وإنشاء  التحرش  مع   

ً
مطلقا التسامح  وعدم  للعائلة  مالئمة 

الشكاوى.

 

ي  
التعاون �ن

مكان العمل 3 
4
3

 4
3 4

 5 الهدف  مع   كاماًل 
ً
اتفاقا الجهود  هذه  وتتفق 

تحقيق  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من 
ض النساء والفتيات،  ض وتمك�ي ض الجنس�ي المساواة ب�ي
والهدف 8 بشأن تعزيز العمالة المنتجة والعمل 

الالئق للرجال والنساء عىل السواء.

ي مكان العمل
أساسيات التعاون �ن

المؤسسات  استدامة  التدريب عىل  ويقدم  الجيد.  التواصل  و  المتبادل  ام  واالح�ت الثقة  إىل  العمل  مكان  ي 
�ض التعاون  يستند 

ي مكان العمل ومساعدة المنشآت 
ض التعاون �ض ض لتحس�ي المسؤولة والقادرة عىل التنافس أدوات متنوعة للمديرين والمستخدم�ي

الممارسات  الجودة واإلنتاجية. وُتست�ت هذه األدوات من أفضل  ة والمتوسطة عىل االرتقاء إىل مستويات عليا من  الصغ�ي
ي لتحقيق أفضل النتائج.

ي تف�ض كات الرائدة وال�ت ي تستخدمها ال�ش العالمية ال�ت

التواصل

امالثقة االح�ت
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ورية.  ورية وغ�ي ال�ض ض األشياء ال�ض فّرق ب�ي
ي تراكمت  ورية ال�ت وتخلص من األشياء غ�ي ال�ض

ورية حسب  رّتب األشياء ال�ض
األصول 

نّظف أماكن عملك والمعدات 
 
ً
 جيدا

ً
الخاصة بك تنظيفا

 
ً
اجعل عملية التنظيف وحفظ النظام جزءا

ض اليومي  من الروت�ي
التنظيف

التصنيف

التنظيم

التنميط

ي
االنضباط الذا�ت

أدوات إضافية للتدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس

قياس التحسينات المدخلة
ان  ه. األوىل هو جمع البيانات قبل التدخل وبعده. وُيستخدم المؤ�ش ض لقياس تأث�ي ت�ي ض ض متم�ي يستخدم تدريب SCORE طريقت�ي
ي مجاالت الصحة والسالمة واالتصاالت وما إىل ذلك. 

كة لديها برامج وممارسات جيدة �ض نعم/ ال لتسجيل ما إذا كانت ال�ش
ات معدالت العيوب وعدد الحوادث  ات أخرى تقيس اإلنتاجية وحالة الموظف واألداء والرفاهية. تشمل المؤ�ش هناك مؤ�ش

.. ض ودوران الموظف�ي

ض المستمر.  ي – فهو مستوىح من النهج 5S للتحس�ي
ي هذا التدريب – القياس المر�ئ

ي من القياسات المعممة �ض
أما النوع الثا�ض

ض الفرق الذي يمكن إحداثه من  ها ح�ت يتمكن الجميع من تب�ي ض وبعده ون�ش ويتم التقاط صور فوتوغرافية قبل إدخال التحس�ي
ي أك�ث األحيان. إن األدلة المرئية والبيانات األك�ث كالسيكية عىل السواء ُتظهر لكل من 

خالل إجراءات بسيطة وقليلة التكلفة �ض
كة، مما يعزز برنامج التغي�ي المستمر. المديرين والعمال فوائد جهودهم المش�ت

ض اف بإنجازات الموظف�ي االع�ت تتبع البيانات

5S تطبيق النهج
ي مكان العمل ألنه يستند إىل العمل الجماعي وتسوية المشاكل من خالل العمل 

يعت�ب النهج 5S وسيلة ممتازة لبناء التعاون �ض
ي تبدأ جميعها بالحرف  «، وال�ت ىلي

ض ي »قواعد التدب�ي الم�ض
المتضافر. واالسم 5S مستوىح من الكلمات اليابانية المستخدمة �ض

.)»shi« أو( »se«

ي العديد من المؤسسات ، عقبة مهمة أمام اإلنتاجية، حيث يمدد أوقات 
تيب، �ض ويشكل تنظيم العمل غ�ي الفعال وانعدام ال�ت

ي التسليم ومشاكل تتعلق بانقضاء المواد الخام وزيادة الحوادث والخسائر الناشئة عن 
ات �ض جاع ويؤدي إىل وقوع تأخ�ي االس�ت

 يمكن للمنشآت أن تنفذه بسهولة لتجنب هذا النوع من المشاكل.
ً
 بسيطا

ً
إتالف البضائع. ويوفر نهج 5S نظاما

ن حلقة كايزن 5S للتحس�ي

 
ً
 من دون أن تتل�ت طلبا

ً
قم بمهامك تلقائيا

 بذلك
ً
أو أمرا
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ة والمتوسطة  دعم المؤسسات الصغ�ي

ي تحقيق النمو وخلق فرص عمل أفضل
�ف

نمو المؤسساتاإلنتاجية القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

ي التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس
ن �ن ما هو رأي المشارك�ي

قابل  ء  ي
سش كل  أن   

ً
راسخا اعتقادًا  اآلن  نعتقد 

ي كل وقت«
ن �ن للتحس�ي

 ،Yida Express ي
هي ييفانغ، مدير التصنيع �ن

ن نانكسون، الص�ي

الجميع  ألن  العمل  عن  ن  الموظف�ي تغيب  معدل  انخفض 
يتطلعون إىل اجتماعات مسار العمل اليومية من ع�ش دقائق. 
وتشكل هذه االجتماعات بالنسبة لهم فرصة لتحديد المشاكل 
بدأ  وقد   ... اليومية  عملياتهم  ن  وتحس�ي بعملهم  المتعلقة 
الجميع يحس بالمسؤولية. ويقوم المستخدمون بإبالغ الفرق 
بطاقات  وملء  لها  المخطط  باإلجازات  بانتظام  والمديرين 
يكن  لم  السابق،  ي 

و�ن يرام.  ما  عىل  يس�ي  ء  ي
سش وكل  إجازاتهم 

ن الرئيس والعامل«.  هناك اتصال يذكر ب�ي

الموارد  عن  مسؤولة  موظفة  غاونكار،  ي  مانجو�ش السيدة 
ية، Shree Shyam Processors Pv.t Ltd، الهند. الب�ش

مع  مناقشات  إجراء  ي 
�ن بدأنا  لما 

يمثلون  أنهم  لنا  اتضح  العمال، 
الذي  التقدم  إلحراز  الدافعة  القوة 
أنهم  إىل  وباإلضافة  كة.  ال�ش تنشده 
يعرفون ما يريدون، فإنهم مطلعون 
إدخال  ي 

ينب�ن ي  ال�ق المجاالت  عىل 
 
ً
قدما ي 

للم�ن عليها  تحسينات 
كة«.  بال�ش

الرئيسة  كون،  بولينا  أيو  سوريا 
 PT. كة  ل�ش التنفيذية  والمديرة 

Dianatina Ayu، إندونيسيا

مهمة،  ات  تغي�ي أحدثنا  لقد 
ي 

�ن التدريب،  تنفيذ  أثناء 
اآلن  باتت  ي  ال�ق عملنا  ورشة 
ونظافة.   

ً
أمانا أك�ث  عمل  بيئة 

أك�ث   
ً
حاليا العمال  وأصبح 

ي مكان 
التعاون �ن لبناء  تفاعاًل 

ن  التحس�ي وتحقيق  العمل 
من  تمكنا  وقد  المستمر. 
بنسبة  إنتاجيتنا  ن  تحس�ي
تقليص عدد  و  المائة  ي 

�ن  20
بنسبة  اإلضافية  الساعات 

ي المائة«. 
تزيد عن 30 �ن

السيد هوين كوانغ ثان، مدير 
Hiep Long، فيتنام
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نمو المؤسساتاإلنتاجيةنمو المؤسسات القدرة التنافسية
رضاء الزبائن ي مكان العمل

التعاون �ف
مهارات القوى العاملة التصنيع خفيف الموارد

ة التنافسية ز الم�ي

المعنويات  رفع  إىل  المنشأة  ن  بتحس�ي ي  مع�ن فريق  إنشاء  أدى  لقد 
وضمان تدفق المعلومات ع�ب جميع اإلدارات وإىل أن يعمل الجميع 

 كفريق واحد«. 
ً
معا

 Satara Rest الضيافة،  خدمات  مدير  ماثومبو،  إزروم  السيد 
، جنوب أفريقيا ي ه كروغر الوط�ن ن Camp، من�ق

المسؤولة  المؤسسات  استدامة  عىل  التدريب  ي  شجع�ن
المصنع  ي 

�ن النساء  توظيف  عىل  التنافس  عىل  والقادرة 
 .»

ً
ن جدارتهن حقا ألول مرة، وقد أثب�ق

 Rose Aluminium كة فيفيان آدو، المديرة التنفيذية ل�ش
Co. Ltd.، أكرا، غانا

إن الدرس الذي استفدته من هذه العملية 
قد  واحدًا   

ً
رأيا أن  من  الرغم  عىل  أنه،  هو 

اآلراء  التحام  فإن  ًا،  األمر كث�ي من  يغ�ي  ال 
ي 

�ن ًا  تغي�ي تحدث  أن  يمكن  بينها  فيما 
 / ن الموظف�ي دعم  دون  ومن  كة.  ال�ش رؤية 
ي أن أتوقع إحداث  ، ال يمكن�ن ن المستخدم�ي

تغي�ي فيها«. 

يك  وال�ش اإلنتاج  مدير  مونتويا،  روبنسون 
كة Calza Kids، كولومبيا المؤسس ل�ش

عىل   
ً
أيضا تنطبق  هنا  المستفادة  الدروس  إن 

النظام.  حفظ  طريقة  سيما  ال  اليومية،  الحياة 
إنها مفيدة للغاية«. 

 Nutrimentos ،عاملة مخزن ، ن سوليداد غالف�ي
Maybo، بوليفيا

قبل التدريب عىل استدامة المؤسسات المسؤولة 
والقادرة عىل التنافس، لم نكن نستطيع أن نعمل 
منظم.  وغ�ي   

ً
متسخا العمل  مكان  وكان  بفعالية 

نضطلع  أصبحنا  الجديدة،  ات  التغي�ي وبفضل 
بعملنا عىل نحو أك�ث نجاعة ... واألجواء الجديدة 
تشجعنا عىل العمل بشكل أفضل كل يوم. والجميع 
نظيف  عمل  مكان  ي 

�ن حااًل  أحسن  أنهم  يشعرون 
ومنظم«.

و ميغيل سايروباك، مشغل آلة، Solasky، ب�ي

عىل  التدريب  عن  العالمية  الرضا  نسبة  متوسط  بلغ 
التنافس  عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة 

ي المائة
88 �ن



للحصول عىل معلومات بشأن التدريب 
عىل استدامة المؤسسات المسؤولة 

والقادرة عىل التنافس، يرىحب االتصال 
 SCORE Global : بالعنوان التاىلي

 Programme - scoreglobal@ilo.org
ي الخاص باستدامة 

و�ض أو زيارة الموقع اإللك�ت
المنشآت المسؤولة والقادرة عىل التنافس: 

www.ilo.org/score

نامج ال�ب
برنامٌج  التنافس  عىل  والقادرة  المسؤولة  المؤسسات  استدامة  إن 
ض اإلنتاجية  للتدريب العمىلي والمشورة داخل المصنع، يهدف إىل تحس�ي
ض التدريب عىل  ة والمتوسطة. وُيب�ي ي المنشآت الصغ�ي

وظروف العمل �ض
استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة عىل التنافس أفضل الممارسات 
ة  الصغ�ي المؤسسات  ويساعد  والخدمات  التصنيع  قطاعي  ي 

�ض الدولية 
ي سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

والمتوسطة عىل المشاركة �ض

التنافس  والقادرة عىل  المسؤولة  المؤسسات  استدامة  والتدريب عىل 
ي منظمة العمل 

ة والمتوسطة �ض جزٌء ال يتجزأ من وحدة المنشآت الصغ�ي
للشؤون  السوي�ية  الدولة  أمانة  من  بدعم  وُنفذ  ُوضع  وقد  الدولية، 

. ي
ويجية للتعاون اإلنما�ئ االقتصادية والوكالة ال�ض

SCORE Global Programme

ض مايكل إلك�ي
ض كب�ي المستشارين التقني�ي

ة والمتوسطة المنشآت الصغ�ي
إدارة المؤسسات

، جنيف مكتب العمل الدوىلي
elkinm@ilo.org : ي

و�ض يد اإللك�ت ال�ب
الهاتف: 79 67 799 22 41+


