
GB295-ESP-3-2006-01-0227-Ar.doc  

  مكتب العمل الدولي GB.295/ESP/3: الوثيقة
 295: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦ آذار/ مارسجنيف، 

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

للنقاش واالسترشاد

 األعمال جدول من ثالثال البند

 : السالمة والصحة المهنيتان
 بين السالمة واإلنتاجية جوانب التآزر 

 المحتويات

 الصفحة

 1 .....................................................................................................................السياق والتعاریف   -١

 2 ..............................................................................األثر االقتصادي للحوادث المهنية واالعتالل الصحي   -٢
 2 ...................................................................................................................الصورة العالمية

 3 ........................................................................................................اآلثار على صعيد المنشأة
 4 ....................................................................................................التأثير على العمال المصابين
 4 ......................................................................................................اآلثار على الصعيد الوطني

 5 ...............................................................................................اإلنتاجية والسالمة والصحة المهنيتان   -٣
 5 ...............................................................................................................المنشأةعلى مستوى 

 8 ..............................................................................................................على الصعيد الوطني
 8 ...............................................................................التشریعات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

 8 .........................................................................................................اإلجراءات المتخذة حتى اآلن   -٤
 8 ...............................................................................................................على مستوى المنشأة
 9 ............................................................................................................على المستوى الوطني
 9 ...............................................................................................................على الصعيد الدولي

 10 ..........................................................................................................اإلجراءات المقبلة المقترحة   -٥
 10 ...............................................................................................................على مستوى المنشأة
 10 ..............................................................................................................على الصعيد الوطني
 11 ...............................................................................................................على الصعيد الدولي



GB.295/ESP/3 

GB295-ESP-3-2006-01-0227-Ar.doc 1 

 اریفالسياق والتع -١

 السياق

 على برنامج العمالة العالمي ضمن برنامج )٢٠٠٣مارس / آذار (٢٨٦وافق مجلس اإلدارة في دورته  .١
مؤتمر القمة العالمي للتنمية ل المكتب استجابة هذا البرنامج مثلوی. ١المنظمة األوسع نطاقًا للعمل الالئق

 حيث ٢٠٠٠ والدورة االستثنائية الرابعة والعشرین للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام ١٩٩٥االجتماعية لعام 
وضع استراتيجية دولية متساوقة ومنسقة لتعزیز العمالة المنتجة إلى دعا آالهما منظمة العمل الدولية 

ياسات االقتصادیة والهدف الرئيسي لبرنامج العمل الالئق هو وضع العمالة في صميم الس. المختارة بحریة
 وتناقش هذه الورقة آيفية إسهام السالمة والصحة المهنيتين .مهما آانت، ولكن ليس أیة عمالة واالجتماعية

 .  في آن واحدالمحسنتين في الحد من المعاناة البشریة وزیادة جودة الوظائف وآميتها أیضًا

 لبرنامج العمالة العالمي منذ األساسيةاصر وقد بحثت لجنة العمالة والسياسة االجتماعية العدید من العن .٢
جوانب : السالمة والصحة المهنيتان "٩ ألساسي للعنصر اوجه التحدیدوتتصدى هذه الورقة على . اعتماده
 ".  بين السالمة واإلنتاجيةالتآزر

 : مي لبرنامج العمالة العالألساسية وغيره من العناصر األساسي قویة ما بين هذا العنصر اروابطهناك  .٣

 آثيرًا ما یؤدي التقدم التكنولوجي إلى �) زیادة اإلنتاجيةر التكنولوجي من أجل يتعزیز التغي (٢رقم  !
 ؛٢نتجیؤدي إلى اإلسراع في اإلنتاجية وتحسين نوعية الُمنفسه في الوقت و ،تحسين ظروف مكان العمل

ساعد التشریعات ذات الصلة یمكن أن تو �) تنظيم المشاریعتعزیز العمالة الالئقة من خالل  (٥رقم  !
 وتعزیز وتنظيم المشاریععلى تعزیز االبتكار آفؤ والمالئمة للسالمة والصحة المهنيتين وإنفاذها بشكل 

 العمالة الالئقة؛

تدمج السالمة والصحة المهنيتان في  حين �) رف والمهاراتاتحسين المعبلالستخدام القابلية  (٦رقم  !
د الوعي بقضایا السالمة والصحة المهنيتين وتنخفض أخطار وقوع  یزدا،برامج التعليم والتدریب

عن ذلك إلى جعل بالقدرات المادیة والعقلية للعمال المتأتية  آما تؤدي العنایة واالعتالل الصحي،الحوادث 
 ؛لالستخدامهؤالء العمال أآثر قابلية 

ن جزءًا ال یتجزأ من مفهوم اهنيت تشكل السالمة والصحة الم�) الحمایة االجتماعية آعامل منتج (٨رقم  !
 على الرغم من ،عملهمیقدم المساعدة للذین یتضررون بویمكن للتأمين الصحي أن . الحمایة االجتماعية

ویتمتع المؤمنون في القطاعين العام والخاص . في إطار نظم الضمان االجتماعي ، الجهودقصىبذل أ
 حد ممكن من خالل التدابير دنىتكاليف إلى أ اللتخفيضبتاریخ طویل من العمل مع أصحاب العمل 

 الوقائية؛

 یتعرض العاملون المحرومون من سبل الرزق بسبب إصابة �)  الفقرللحد منالعمالة المنتجة  (١٠رقم  !
 بمهارات یتمتعونلعمال الذین ال ا الذي یتعرض لهأو مرض یتعلق بالعمل لنفس خطر الوقوع في الفقر 

 .  أسواق لمنتجاتهمتتوفر  أو العمال الذین المفيدة

في برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة الوارد  ٣ جزء رئيسي من الهدف االستراتيجي رقم مثلیت .٤
 بما ، تحسين ظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين في االقتصاد المنظم وغير المنظمفي ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 طویل األمد لمنظمة العمل الدولية بحمایة العمال ضد ویعكس ذلك االلتزام. ٣في ذلك المناطق الریفية
 

 .GB.286/15:    الوثيقة 1

" سالمة والصحة المهنيتين في عالم معولمالتحدیات والفرص الجدیدة أمام ال: "A. Lopez-Valcárcelلوبز فالكارسل .    أ 2
 ):٢٠٠٢جنيف، مكتب العمل الدولي، (

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/econo/globchal.htm. 

 ".٢ "١ �) ب(٣و" ٣) "أ(٣، المؤشران ٢٠٠٧-٢٠٠٦   برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة  3
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  جيدةوتوجد وسائل.  آما یرد ذلك في دستور منظمة العمل الدولية وإعالن فيالدلفيا،األمراض واإلصابات
 وإن ،لتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية ومعایيرها في مجال السالمة والصحة المهنيتين في االقتصاد المنظم

بيد أن النهج .  المبادئ والمعایيرلتحسين تنفيذ هذه الهيئات المكونة للمنظمة الكثير أمام هناك آان ال یزال
 ربما یكون أقل تكيفًا مع االقتصاد غير المنظمةالنظامي المرآزي الذي آان فعاًال في االقتصادات الصناعية 

 بإبراز" السالمة تستحق "لتبيان أنها الوطنيون ؤ منظمة العمل الدولية ونظراویبّشر عرض تقوم به. المنظم
آانت تشارك أ  وسواًء،آانت أمكنة العمل هذه خاضعة للتفتيش أم الأ سواًء ،ممارسات جيدة في أمكنة العمل
إسهامًا  بين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية یسهم التآزروبذا یمكن أن . في أنظمة التأمين الوطني أم ال

 . لعمل الدولية لهذا الهدف االستراتيجي في تلبية منظمة اهامًا

 ریفاالتع

 "من أجل إنتاجه یطلب إلى ما ُینتجما نسبة "بالمعنى االقتصادي على أنها " اإلنتاجية"یمكن تعریف  .٥
 ّرفـــــ ویع؛٢٧ة ــ، الصفح١٥لد ــ، المج١٩٨٣رة، ــة عشــعة الخامســ، الطبيةـوعة البریطانــالموس (

Petit Robert le، فعلى وجه المثال). بطریقة مماثلة" لإلنتاجية"، التعبير الفرنسي ١٥٣٧، الصفحة ١٩٨٢، 
بر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن إنتاجية االقتصادات الوطنية بالوحدات النقدیة لإلنتاج تّع

نتاجية األآبر آفاءة  اإلومثاليًا، تعني. ني السكان المستخدملكل ساعة من ساعات عملاإلجمالي المحلي 
سالمة ال آبر ومستوى أرفع من أًال بسعر ما للمستهلكين ودخو أآبر للمنشآت ونوعية منتجات أفضلمربحيةو

 . للعمال

 أحد ورشة � في هذه الورقة لتعني موقع أي نشاط منتج "منشأة"وتوخيًا للتبسيط اللغوي، ستستخدم آلمة  .٦
 .  أو تعاونية اقتصادیة أو مكتبًا في اإلدارة العامةًامصنعبقدر ما تعني الحرفيين أو مزرعة أسریة 

 األثر االقتصادي للحوادث المهنية  -٢
 الصحيواالعتالل  

 الصورة العالمية

ممن یموتون آل سنة من في العالم  مليون شخص ٢٫٢ أن هناك زهاء ٤قدرت منظمة العمل الدولية مؤخرًا .٧
غير الخطرة اإلصابات من شخص  مليون ٢٧٠ نحوعاني  في حين ی، واألمراض المهنية الحوادثجراء
ویمثل ذلك ضریبة .  لفترات أقصر أو أطول ألسباب تتعلق بالعمل صحيًا مليون شخص١٦٠ ویعتّل ،المميتة

وفضًال عن ذلك، قدرت منظمة العمل الدولية أن مجموع تكاليف .  وأسرهمبالنسبة للعمالضخمة من المعاناة 
 إجمالي الناتج المحلي في العالم في المائة من مجموع ٤تصل إلى نحو الصحي تالل مثل هذه الحوادث واالع

 في ٥وقد قدرت منظمات أخرى بأن .  ضعفًا٢٠ من بأآثر المساعدة التنمویة الرسمية یفوق وهو رقم ضخم �
ة وهي نسب، ٥ألمراض واإلصابات في اقتصادات السوق القائمة تعود إلى العملجميع االمائة من عبء 

آما أنه من الجدیر بالذآر أن اللجنة األوروبية .  تقریبًا مع الرقم الذي أعلنته منظمة العمل الدوليةتتماشى
 دولة عضوًا في ١٥ (١٥بأن تكاليف الحوادث المهنية في االتحاد األوروبي فيها أصدرت حدیثًا دراسة تقدر 

 . ٦سنة بليون یورو في ال٥٥ آان ٢٠٠٠خالل عام ) االتحاد األوروبي

 

 - ٢٠٠٥، تقریر تمهيدي للمؤتمر العالمي السابع عشر للسالمة والصحة في العمل، " العمل المأمون� العمل الالئق   " 4
www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf . 

معهد هارفارد للصحة / منظمة الصحة العالمية" (العبء العالمي لألمراض: "A. Lopez وC. Murrayلوبيز . موري وأ.    ك 5
 ). ١٩٩٦العامة، 

اللجنة .  االقتصادیة للحوادث في العمل في االتحاد األوروبي، التقریر النهائي-   التحليل اإلحصائي للتكاليف االجتماعية  6
 . ٢٠٠٤یوليه / مبرغ، تموزلكس. األوروبية
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 بالنسبة  مدمرةار فإن الكوارث الكبرى تكون لها آث،ومع أن الغالبية العظمى للحوادث تمر دون أن ُیبلغ عنها .٨
، مات ما یصل مجموعه إلى أآثر من )١٩٨٤(فبعد حادث بوبال . للمنشآت نفسها ولعمالها وللمجتمع المحلي

 مليون دوالر ٥٠٠ادث المالآين حتى اآلن  وآلف هذا الح، بهاا ألف شخص نتيجة لإلصابات التي منيو٢٠
 بيد أن هناك مقابل آل حادث من ،ولحسن الحظ فإن مثل هذه الحوادث ال تقع إال نادرًا. ٧أمریكي آتعویض

آان لها نفس األثر االقتصادي  �ذت معًا أِخ إن �هذه الحوادث الكبيرة مالیين الحوادث الصغيرة التي 
 .  المحلي والوطنينیواالجتماعي المدمر على الصعيد

 ١اإلطار رقم 
 أمثلة عن التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

 ة الصحة على مستوى المنشأواعتاللللحوادث المهنية 

 التكاليف المباشرة
  اإلنتاج نتيجة لغياب العمال المستمرة فيتعطيل األعمال والخسارة "
 لى وظيفة مختلفةلعمال والتكاليف المحتملة إلعادة تدریبهم عا فقدان أجور "
 تكاليف اإلسعاف األولي والتكاليف الطبية وتكاليف إعادة التأهيل "
  المستقبلاشتراآات أعلى فيتكاليف التأمين وربما  "
 تكاليف التعویض "
 ي الصحعتاللاالحالة / حادثالأیة غرامات أو إجراءات قانونية بعد وقوع  "
 .تجهيزات معطوبة أو إصالحهاستبدال أیة ا "

 ر المباشرةالتكاليف غي
ربما یكون ذلك بشكل مشترك مع السلطة المنفذة و ، في التحقيقات الالحقةالتي تقضيها اإلدارةالفترة الزمنية  "

 ،وغيرها من اإلدارات) آوحدة تفتيش العمل مثًال(
 ،بدیلعامل  وربما توظيف ،تكاليف إعادة تدریب شخص آخر للوظيفة "
 ،لطویل بسبب إصابتهالستخدام على المدى ال  العاملضعف قابلية "
 والرعایة االجتماعية العامة، خسران جودة الحياة � "التكاليف اإلنسانية" "
  عن العمل، أقل للعمل وزیادة التغيبوجود بواعث ومعنویات "
 ، والعامةسيئة مع العمالء للمنشأة وعالقات سيئةسمعة  "
 ).من الحوادث الكيميائية مثًال (اإلضرار بالبيئة "

  المنشأة على صعيداآلثار

.  للحوادث واعتالل الصحة"غير المباشرة"و" المباشرة" بعض التكاليف المسماة بالتكاليف ١یبين اإلطار  .٩
 مما ، فإنه البد من أن یتحمل التكاليف آخرون، تتحمل المنشآت آل هذه التكاليف مباشرةالومع أنه یمكن أ

 االقتصاد أداء هذه التكاليف وإلى تدهور هاوفرت علي إلنتاجية المنشآت التي مضخمة قيمة بروزیؤدي إلى 
 .آكل

حاالت اعتالل الصحة ألن بعض حالة ما من الحوادث أو حادث ما من آثيرًا ما یساء تقدیر مجموع تكاليف  .١٠
 بعض تحدید عن نطاق المنشأة التي یعمل فيها الضحية وألنه من الصعب ةهذه التكاليف هي تكاليف خارج

على وجه الخصوص  ویمكن أن تكون التكاليف غير المباشرة ٨. أحدیلحظها ال  وربما،التكاليف الداخلية
 فإن هذه ،ءيبروز سجل سالمة ّس السمعة بعد فقدانومع أنه من الصعوبة بمكان قياس بعضها، آ. مرتفعة جدًا

 .  حقيقية جدًاالتكاليف تكون بالتأآيد
 

 . www.bhopal.com/irs.htm  -   مرآز معلومات بوبال  7

جنيف، مكتب العمل " (استعراض عام: اقتصادات السالمة والصحة والرعایة االجتماعية في العمل "P. Dormanدورمان .    ب 8
تم تمحيص  [http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/papers/ecoanal/ecoview.htm، )٢٠٠٠الدولي، 

 ].٢٠٠٦ینایر / ني آانون الثا١٠-٢ خالل الفترة األنترنتجميع اإلشارات إلى المطبوعات على شبكة 
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عوامل النفسية آاإلجهاد المتعلق بالنظر إلى الًا یشكل الغياب بسبب الحوادث أو اعتالل الصحة شاغًال متنامي .١١
 معدًال وسطيًا بنسبةویقدر اآلن أن هناك . بالعمل وغيره من األشكال األخرى العتالل الصحة أو الحوادث

 ١٠ إلى ٢ وإن آان ذلك یمكن أن یتراوح ما بين ،في المائة من القوى العاملة التي تتغيب عن العمل آل یوم ٥
ویمكن أن یكون لألمراض المعدیة المتعلقة  .٩ع ونوع العمل والثقافة اإلداریةا على القطعتمادباالفي المائة 

 المهارات والخبرات بسبب على القوى العاملة المنتجة إلحدى المنشآت بالغ أثر ،بالعمل، مثل اإلیدز وفيروسه
 .١٠ التزوید باليد العاملةوانخفاضالمفقودة 

 التأثير على العمال المصابين

إال بنظم التعویض غطى ال ُیف.  على العمال المصابين وأسرهم ضخم للغایة)واإلنساني(إن العبء االقتصادي  .١٢
.  ولذا ال یتلقى معظم العمال دخوًال خالل غيابهم عن العمل.في العالممن القوى العاملة فقط جزء صغير 

 ویكون من الصعب عليهم ،مهارات هامةویمكن للعمال الذین یعانون من إعاقة طویلة األمد أن یخسروا آذلك 
 في مشارآةالویبلغ معدل .  بالعمل الذي دربوا عليهاالحتفاظالعثور على وظيفة في المستقبل أو على األقل 

 ونسبة النصف فقط على األغلب العمال غير المعوقين،لعمال المعوقين نحو ثلثي معدل ل القوى العاملة بالنسبة
ع أن معدل آسب العمال المعوقين قياسًا بغير المعوقين منهم تتباین على مدى وم. في وظيفة لكامل الوقت

ال یتمتعون إال ببضع سنوات  بدرجة أآبر في العالم الثالث بالنسبة للعمال الذین االنحدارالزمن، فإنها آخذة في 
 وفي حين أن ١١ .قينیمكن أن تصل األرقام مثًال إلى ثلث األجر المقارن لألشخاص غير المعوإذ  ،من التعليم

 ا فإنه، وتعجل في العودة إلى العمل المنتج،إعادة التأهيل تقلل من الغياب على المدى الطویل بعد اإلصابة
 . بأنظمة التعویضمقرونة بشكل عام إال توجد ال

  على الصعيد الوطنياآلثار

 ومع أن الحكومات قد تدفع . على الصعيد الوطنيواإلنتاجيةوتؤثر نفس العوامل على التنمية االقتصادیة  .١٣
 فإن المجتمع بكامله هو الذي یتحمل تكاليف ميزانيات الصحة ،بعض الخدمات الطبية أو إعانات المرض

العامة والتأمين في النهایة، وبالتالي فإن المعدالت المرتفعة للحوادث وحاالت االعتالل الصحي تؤثر على 
آل واحدة من هناك مقابل مة الوطني للوالیات المتحدة إلى أن وتشير تقدیرات مجلس السال.  الوطنيةةاإلنتاجي

  التراآميةبحيث تصل التكاليفیعانى منها التي مميتة الصابات غير اإل الكثير منالوفيات المرتبطة بالعمل 
  إلى، بما في ذلك تكاليف صاحب العمل غير المؤمنلجميع الحوادث التي یقتضيها حادث وفاة مسجل واحد،

 آما أن األضرار البيئية الرئيسية الناشئة عن الحوادث الصناعية لها آذلك .١٢ دوالر أمریكي٢٨٫٧٠٠٫٠٠٠
 .التي وقعت مؤخرًاالكيميائية  على الصعيد الوطني وعلى صعيد المنشآت، آما تبين ذلك من الحوادث آثار

 اي بالنسبة القتصاداتهقدرت عدة بلدان التكاليف اإلجمالية للحوادث المرتبطة بالعمل واالعتالل الصح .١٤
 فإن هناك ، یعود جزئيًا لمعایير التسجيل الوطنية المختلفة، مما وفي حين أن هذه التقدیرات تتباین.١٣الوطنية

وتكون اآلثار طویلة األمد . توافقًا واسع النطاق مع التقدیرات العالمية لمنظمة العمل الدولية المذآورة أعاله
جتماعية وعنایة طبية ملطفة على االحمایة قدر أقل من ال فيها یوجدبلدان التي على التنمية االقتصادیة في ال

القليل من البحوث لتأآيد هذه ب إال حتى اآلن  القيام منها في أي مكان آخر نسبيًا، بيد أنه لم یجرأالغالب أسو
 . الحقيقة

 

، مصدر "٢٠٠٥ العمل المأمون، تقریر تمهيدي للمؤتمر العالمي السابع عشر للسالمة والصحة في العمل �العمل الالئق    " 9
 . سابق

 . ١٢-١١، الصفحتان ٢٠٠٤، جنيف، "التقدیرات واآلثار واالستجابة العالمية: اإلیدز وفيروسه والعمل: "   مكتب العمل الدولي 10

 .مصدر سابق:  دورمان.   ب  11

 .http://www.nsc.org/lrs/statinfo/estcost.htm:     أنظر 12

 للسالمة والصحة المهنيتين في ة االقتصادیآلثاراو) ٢٠٠٢ (قائمة بالتكاليف االجتماعية االقتصادیة لحوادث العمل   أنظر مثًال،  13
: در عن الوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل، بلباو، وآالهما صا)١٩٩٨ (الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/. 
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  والسالمة والصحة المهنيتاناإلنتاجية -٣
 الظروفي تقدمه ذ دراسة اإلسهام ال،عالمي على الحاجة إلى عمالة منتجة مع الترآيز ال،نه لمن الضروريإ .١٥

فكما أن الحوادث .  الوصول إلى هذا الهدفنحو العمل بشكل عام وظروفللسالمة والصحة المهنيتين الجيدة 
:  فإن العكس یكون صحيحًا آذلك، سيئة بالنسبة لإلنتاجية بكل وضوح أمور الصحي هيواالعتاللالمهنية 

فالسالمة والصحة الجيدتان .  بالفعل ظروف العمل المأمونة والصحية یجعل المنشآت أآثر إنتاجيةوفيرفت
 .  جيدةمشاریعتعنيان 

ظل  نفسها في  هين یمكن أن تكوني المحتملة للسالمة والصحة المهنيترفعوال یعني ذلك أن المستویات األ .١٦
 الحلول التقنية التي تقدم في البلدان  الدوام تقدیم نفسعلىقتصادیًا اقد ال یكون من المجدي ف. جميع الظروف
ولهذه . لجميع العمال درجة أعلى من الحمایة وفير، وإنما یمكن إقامة توازن لت للبلدان الناميةعالية التصنيع

مة  االقتصادیة لتدابير السالفوائد التي یمكن استخدامها لتقييم الاإلنتاجية هناك عدد من وسائل تقييم ،الغایة
 .١٤والصحة المهنيتين

 على مستوى المنشأة

 المتزاید االهتمامبيد أن . تبقى لوائح السالمة والصحة المهنيتين وإنفاذها القاعدة األساسية لحمایة صحة العمال .١٧
شرآات والميثاق العالمي لألمم المتحدة سلط الضوء على اإلسهام الهام الذي یمكن أن للبالمسؤولية االجتماعية 

قد شرعت المنشآت التي تتبع برامج المسؤولية ف. لتدابير الطوعية ضمن البرامج األوسع للمنشآتتقدمه ا
 الصحي مدرآة بأنها واالعتاللاالجتماعية للشرآات والميثاق العالمي في إیالء عنایة أآبر لتخفيض الحوادث 

 اإلنتاجيةتوخيًا لتبيان فوائد و. آن واحدفي  لدى مستخدميها واإلنتاجيةیمكن أن تحسن البواعث والمعنویات 
للسالمة والصحة المهنيتين على مستوى المنشأة، قامت الهيئة التنفيذیة للصحة والسالمة في المملكة المتحدة، 

في " منشأة رئيسية ٢٠وهي المعهد الوطني الثالثي للصحة والسالمة المهنيتين، بجمع خبرات أآثر من 
. شراك العمال إشراآًا آامًال ویستشارون في جميع مراحل المبادرات حيث یتم إ١٥" السالمة والصحةاستثمار

 إسترليني ألف جنيه ١٧٥٫٠٠٠ بتنسيق مع نقابة العمال فيها، ،فعلى وجه المثال استثمرت شرآة ورق آبيرة
 على فائدة بقيمة بسرعة وحصلت ، بالسالمة والصحة المهنيتينينفي االستشارة اإلداریة والتدریب المتعلق

 .٢وترد النتائج اإلجمالية لدراسات الحالة هذه ملخصة في اإلطار . إسترليني ألف جنيه ٥٠٠٫٠٠٠

 ٢اإلطار 
 ، "باستثمار الصحة والسالمة"دراسات الحالة الخاصة 

 ملخص للفوائد: لجنة السالمة والصحة، المملكة المتحدة
 العديد من الفوائد الحصول علىتم  الصحة، واعتاللتوخيًا التخاذ خطوات إيجابية للوقاية من الحوادث 

 :  بما في ذلك،االستثمارية خالل فترة سنة أو أآثر
 معدالت التغيب إلى حد آبير انخفضت  "
  بكل وضوحاإلنتاجية تحسنت "
  مبالغ مالية آبيرة للغایة من خالل الصيانة األفضل للمنشأةادخارتم  "
 ر المطالبات بالتعویض وتكاليف التأمين إلى حد آبيانخفضت "
  الشرآة وسمعتها"صورة"حسنت تتحسنت العالقات بين العمالء والموردین و "
  في العقدتأهيلللالسابقة  زادت النقاط "
 آان الموظفون أآثر سرورًا ویتمتعون بمعنویات أعلى ولدیهم بواعث وترآيز في العمل "
 المستخدميناالحتفاظ بتحسن معدل  "

 

التقييم و ؛٢٠٠٤ CRC Press  زیادة اإلنتاجية والربح من خالل الصحة والسالمة،: M. Oxenburgh et al.   أنظر مثًال،  14
: ٢٠٠٢الوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل، بلباو، على مستوى الشرآة، االقتصادي للحيلولة دون وقوع حوادث العمل 

http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/28/factsheetsn28en.pdf. 

 ): ٢٠٠٤لجنة الصحة والسالمة، ( السالمة والصحة، استثماردراسات الحالة الخاصة ب    15
http://www.hse.gov.uk/businessbenefits/casestudy.htm. 
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 في ألمانيا والوالیات المتحدة بحوث صدرت آذلك موضوع وآانت الفوائد االقتصادیة لتعزیز الصحة تشكل .١٨
 مع الترآيز على �حدى الدراسات األلمانية أن برامج تعزیز الصحة إوقد بينت . على سبيل المثالوأستراليا 

 لكبار حدیثة استقصائية وتبين دراسة .١٦ التغيب إلى حد آبير وتخفض التكاليف الطبيةتّحد من �الوقایة 
 Liberty Mutual Insurance Companyمعهد بحوث  أناليين لشرآات الوالیات المتحدة، الموظفين الم

 .١٧مكان العملفي سالمة ال بين فوائد  األآثر ذآرًا من المتزایدة آانت هي الفائدةاإلنتاجية أن  وجدللسالمة

 الشرآات يمدیر آل من مصالح من المهم مالحظة الفروق في ،ودون المساس بمفهوم التكوین الثالثي .١٩
وتميل صكوك منظمة العمل الدولية وبرامجها إلى الترآيز . آون الحقيقيون للمنشأةوالمساهمين الذین هم المّال

 ولكن المساهمين یتأثرون أیضًا بالجوانب  في األعمال، الشرآات آممثلين لبعد أصحاب العملمدیريعلى 
 ،آانت السالمة والصحة المهنيتان أمرًا جيدًا لألعمالفإذا .  آمستثمریناالقتصادیة للسالمة والصحة المهنيتين

وتوخيًا الختبار هذه .  للشرآات في السوقلقيمة األسهم الماليةفإنها یجب أن تكون جيدة أیضًا بالنسبة 
 بوضع محفظة فرضية ٢٠٠٢ قامت اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين في استراليا في عام الفرضية،

وقارنت تطور قيمتها بأداء ، آات التي توجد لدیها سجالت جيدة للسالمة والصحة المهنيتينلألسهم في الشر
 . أن السالمة أضافت المزید من القيمة بكل وضوح١ ویبين الشكل ؛١٨سوق األوراق المالية في استراليا آكل

 اختبار اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين آلثار  :١الشكل 
  المهنيتين على قيمة األسهمالسالمة والصحة 

 

یمكن أن یكون صالحًا للبلدان " السالمة الجيدة تعني مشاریع جيدة"أن مبدأ النظر إلى ب،  أحيانًا بأنهیحتّج .٢٠
 إعطاء نفس األولویة للسالمة والصحة المهنيتين في الكثير من من غير الواقعي، فإنه المنظمالمتقدمة والقطاع 
في هذا  مستوى الحوادث واألمراض  أنإذ(بدور هام للغایة ث یتمتع االقتصاد غير المنظم البلدان النامية حي
نات تتوفر اآلن على أن السالمة بيد أن البّي .)ني وفيه افتقار إلى ثقافة السالمة والصحة الوقائيتالقطاع مرتفع،

وحتى التدابير . ل هذه الظروف لإلنتاجية في ظتحظيان بنفس الدرجة من األهمية بالنسبةوالصحة المهنيتين 

 

16    J. Kreis و  W.Bodeker" :الفوائد المتعلقة بالصحة والفوائد االقتصادیة لتعزیز مكان العمل والوقایة" ، 
http://www.enwhp.org وواصل بعد ذلك إلى موقع  �Work Health�. 

 .http://www.libertymutual.com:     أنظر 17

18    D. Elseاتصال شخصي ،. 

  األداء: إدارة االستثمار                     الصحة والسالمة المهنيتان

            نموذج من محفظة الصحة والسالمة المهنيتين
 ) قدیم(                     مؤشر تراآم جميع األسهم العادیة          
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 ، إنمااإلضاءة الجيدةالتزوید ب آتنظيم البيوت بشكل جيد والحفاظ على منشآت آهربائية مأمونة و،البسيطة
 .  وتمّكن العمال من الترآيز على اإلنتاج١٩تساعد إلى حد آبير على تخفيض مخاطر مكان العمل

 في Moradabad Brassware براسویر دبااولية موراد وهو برنامج منظمة العمل الد،وهناك مثال على ذلك .٢١
ل تدابير بسيطة االهند حيث ُحسنت ظروف العمل في الوحدات الحرفية الفقيرة إلى حد آبير من خالل إدخ

وقد خفضت أخطار اإلصابة واالعتالل الصحي بسبب ضعف اإلضاءة والدخان المفرط . ٢٠وغير مكلفة
 . ت التحسينات على جودة المنتجات ومخرجاتهاللمعادن وغير ذلك من األخطار وأدخل

.  مرآز تحسين ظروف العمل والبيئة، الهور، باآستانمأخوذ منوهناك مثال آخر من االقتصاد غير المنظم  .٢٢
نومي جدید و، أقيم نول أرجالمرتكزة على المنزل السجاد المحلية حياآةفبعد إجراء تقييم للمخاطر لصناعة 
 في تصل إلى مائةفقد زادت دخولهم إلى نسبة .  السجاد من الكبارحائكية أسفر عن تحسن آبير في صح

 في عمل األطفال في هذا القطاع انخفاضوقد نشأ عن ذلك . المائة وتحسنت صحتهم وأصبحوا أآثر إنتاجية
 . ٢١همحيث أن العائالت أصبحت أقل اعتمادًا على عمل

 المنافسة والسالمة :٢الشكل 
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Series3 الحوادث المميتة / 100000 عامل

     المصـدر: المنتدى:  
مكتب العمل الدولي/ العمل المأمون    

الوفيات، الجدول األیمن

المنافسة، الجدول األیسر

 

ویتبين . وقد آان للمنشآت متعددة الجنسية أثر بالغ على ظروف العمل في مصانع مصدریها في البلدان النامية .٢٣
 حيث ُحسنت ٢٣ وهایتي٢٢تصدیر في آل من آمبودیاللالملبوسات الموجهة في قطاعات ذلك بشكل جيد 

 آما ُحسنت اإلنتاجية أیضًا .مشترینظروف السالمة والصحة المهنيتين إلى حد آبير بغية تلبية مستلزمات ال
 شرعت فولكس فاجن مؤخرًا في مبادرة في ،وفي صناعة السيارات. وانخفضت نسبة حراآة العمال وتغيبهم

جنوب أفریقيا والمكسيك والبرازیل بالتعاون مع السلطات لتحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين في 

 

 تقييم القيمة االقتصادیة إلنشاء بيئة عمل : المعنية بالفقراءقتصاداتاال �اقتصادات الصحة والسالمة والرعایة االجتماعية     19
 ). ٢٠٠٢جنيف وتامبيري، مكتب العمل الدولي ووزارة الشؤون االجتماعية والصحة، فنلندا، (، صحية

 ).٢٠٠٤نيودلهي، مكتب العمل الدولي،  ( برنامج مورادباد لتنمية المنشآت وتحسين اإلنتاجية�بحث عن حظ جدید ال    20

 . ٣٧-٣٦، الصفحتان ٢٠٠٥دیسمبر / ، آانون األول٥٥، رقم عالم العمل:    مكتب العمل الدولي 21

واشنطن، (قریر الخدمات االستشاریة لالستثمار األجنبي نتائج الدراسة االستقصائية للمشترین، ت:  الكمبودیةلبوسات   قطاع الم 22
٢٠٠٤.( 

23    http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/workcond/haiti/haiti.htm . 
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 وترصد فولكس ،موردون في جنوب أفریقيا دورات تدریبيةوقد حضر ال. أماآن عمل الكثير من موردیها
 . فاجن ووحدة تفتيش العمل ظروف العمل في مواقع العمل الخاصة بها

 على الصعيد الوطني 

على الصعيد الوطني وحتى في اإلنتاجية الظروف الجيدة للسالمة والصحة المهنيتين مثيلة عن وتنشأ فوائد  .٢٤
 من المنتدى االقتصادي العالمي ومعهد لوزان الدولي للتنمية اإلداریة، وتشير بيانات مأخوذة. اإلقليمي
 الوطنية ومعدالت المنافسة ببيانات من منظمة العمل الدولية، إلى أن هناك عالقة ترابطية ما بين مشفوعة
 . ٢الشكل من ين ذلك ّبتی، آما ٢٤ على الصعيد الوطنيلحوادث المهنيةا وقوع

فعلى . ر أهمية للتكامل االقتصادي وتحریر التجارة الدولية في التوفيق بين المعایيرث األآأحد اآلثارمثل ویت .٢٥
 تم التوفيق بين معایير سالمة المنتجات على الصعيدین اإلقليمي والدولي بحيث تتمتع المنتجات ،وجه المثال

ر ساعد التصنيف وعلى نفس الغرا. الجدیدة التي تطرح في السوق بمستویات أعلى من الحمایة للمستخدمين
والبلدان التي . ٢٥ الكيماویة على تعزیز مستویات رفيعة من السالمة والصحة المهنيتينالمواد وسمالدولي و

 لكسب  مرشحة في العادة� من خالل التشریعات وغير ذلك من الطرق - تعزز مثل هذه المعایير المتسقة
 .٢٦  معًافوائد السالمة والصحة المهنيتينوالفوائد التجاریة 

 التشریعات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

یحتاج الحفاظ على ظروف جيدة للسالمة والصحة المهنيتين على مستوى المنشأة إلى التشریعات المالئمة  .٢٦
 المفعول في ساریة اتالتشریعه ومثل هذ.  معایير منظمة العمل الدولية لتدعيمهاالتي تستند إلىالصلة والوثيقة 

 تقدم بعض التشریعات الوطنية للسالمة والصحة ، فعلى وجه المثال.ها آلها ولكن ليس في،لدانالكثير من الب
 وال تشتمل على اشتراطات لإلدارة ، وليس لجميع قطاعات االستخدام،المهنيتين الحمایة لعمال المصانع فقط

ين ظروف أمكنة العمل  وهي أمور أساسية لتحس؛الفعالة للسالمة والصحة المهنيتين واستشارة العمال إلخ
على األرجح على أنه مرهق أو مالءمة لها ماآن العمل الحدیثة بأ وثاقةوینظر للتشریع الوطني األقل . الحدیثة

من خالل وفي الكثير من األحيان تتفاقم مثل هذه المشاآل و.  تعزیز اإلنتاجيةوال یؤدي إال إلى القليل من
 . ٢٧بلدان النامية وال سيما في ال، للتشریعالسيءالتطبيق 

 اإلجراءات المتخذة حتى اآلن -٤

 على مستوى المنشأة

 ، والتي تعمل بمبدأ المسؤولية االجتماعية للشرآات،لقد أوضح الكثير من المنشآت الرئيسية في أنحاء العالم .٢٧
لمذآورة وال تزال العمليات الموصوفة في دراسات الحالة ا. ٢٨الروابط ما بين ظروف العمل الجيدة واإلنتاجية

 لتآزر اعروضوال تقتصر . زال یجري تحدید الكثير من الحاالت الجدیدةیآنفًا في المملكة المتحدة قائمة وال 
 جمعت الرابطة المرآزیة لصنادیق تأمين فقد. بين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية على المنشآت الكبيرة

 

 ./http://www02.imd.ch/wcc/yearbook،  العالميةةفسمناللالكتاب السنوي     24

 : انظر� سمهاد الكيماویة ووالنظام المنسق عالميًا لتصنيف الموا    25
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html . 

 . مصدر سابق:  لوبز فالكارسيل.    أ 26

االتجاهات التنمویة للخدمات الصحية المهنية، (" في المائة من القوة العاملة ٢طي تفتيش العمل في باآستان سوى غ   مثًال، ال ی 27
CIWCE،الهور  "S. Awan ،اتصال شخصي .( 

28    http://www.csreurope.org/aboutus/CSRfactsandfigures_page397.aspx . 
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 بما في ذلك منشآت ،٢٩آبيرة من المنشآتمن مجموعة جمعت  قصص نجاحصحاب العمل ألمسؤولية ال
 . صغيرة ومتوسطة

 على المستوى الوطني

أمرًا جمع ونشر األمثلة عن الممارسات الجيدة المشار إليها في الفقرات السابقة من  البرامج التي جعلت إن .٢٨
، نيعلى المستوى الوط هي نفسها مبادرات قامت بها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمالممكنًا 

 من الحكومات التي تعزز نهجًا متزایدوهناك عدد . في الكثير من األحيان وذلك من خالل التعاون والشراآة
 . بقضایاهمانظاميًا إلدارة السالمة والصحة المهنيتين وزیادة الوعي 

ع رآز الفاعلون على الصعيد الوطني في بعض البلدان على متطلبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطا .٢٩
 على رأسفعلى وجه المثال، آانت منظمة أصحاب العمل في منغوليا . الزراعي واالقتصاد غير المنظم

 دليًال بعنوان ویشمل ،" العمل في المنشآت الصغيرةتحسين"النشاط الذي یستخدم نهج منظمة العمل الدولية 
 ظروف العمل واإلنتاجية مع وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين. ٣٠ والمكان األفضل للعملاألرفعاإلنتاجية 

ویتمثل أحد المعالم .  الشراآات مع وزارة العمل والنقابات وغيرهاوبناء ،وجود مدخل قوي من العمال
تحدید المشاآل التي تؤثر على آل من السالمة واإلنتاجية واستنباط ب في التزام المتدربين لهذا النهجالرئيسية 

"  العمل في المنشآت الصغيرةتحسين"منهج ل مكّيف منهج وضعراعي، وفي القطاع الز. الحلول لهذه المشاآل
 في البرامج ، وهو یأتي بنتائج واعدةبشكل ناجح في فيتنام ٣١"تحسين العمل في إطار التنمية المحلية"واسمه 
 . في قيرغيزستان والسنغال وملدوفا المختلفون النظراء الوطنيون یشارك فيهاالتي الرائدة 

 لدوليعيد اصعلى ال

تقر بالطاقات  ٣٢ استراتيجية عالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين٢٠٠٣تبنى مؤتمر العمل الدولي في عام  .٣٠
وتعزز هذه . المتوفرة لتدابير السالمة والصحة المهنيتين لتحسين الجودة واإلنتاجية والقدرة التنافسية

ي وصكوك منظمة العمل الدولية والمساعدة االستراتيجية السالمة والصحة المهنيتين من خالل إذآاء الوع
ویتمثل أحد الجوانب األساسية لهذه االستراتيجية في عقد . والتعاون الدوليوإدارتها التقنية وتطویر المعارف 

 ٢٨في  (٢٠٠٣آل سنة منذ عام اليوم  وقد عقد هذا ،یوم عالمي سنوي للسالمة والصحة المهنيتين
 ).أبریل /نيسان

 الصعيد نقلها إلىالعمل المأمون لمنظمة العمل الدولية الریادة في وضع هذه االستراتيجية وفي لقد أخذ برنامج  .٣١
الدولي، مقدمًا الدعم للمتخصصين الميدانيين التابعين له في مجال السالمة والصحة المهنيتين والذین یقدمون 

ي للسالمة والصحة المهنيتين ویرصد المرآز الدول. المساعدة المباشرة على الصعيدین اإلقليمي والوطني
عالمية عن السالمة والصحة المهنيتين ویجمع قاعدة معارف حيویة بشأن هذا بشكل مستمر المطبوعات ال

ویقترح البرنامج . ٣٣الموضوع، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالفوائد االقتصادیة وأفضل الممارسات
سياسة وحلوًال لمشاآل آالعنف " ة االجتماعية في العملالتصدي للقضایا النفسي"عمل المأمون للالتعليمي 

وتتمثل المبادرات الهامة األخرى . والكحول والمخدرات واإلجهاد في العمل والتي لها أثر آبير على اإلنتاجية
تحسين العمل في " و" العمل في المنشآت الصغيرةتحسين" نهجيلمنظمة العمل الدولية في هذا السياق في 

وضعا  برنامج منظمة العمل الدولية لظروف العمل واالستخدام أو اللذین وضعهما" ة المحليةإطار التنمي
 .  البرنامجهذابالتعاون مع 

 
29    http://www.hvbg.de/d/pages/praev/strateg/praev_lohnt/index.html . 

30    http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/workcond/wise/wise.htm . 

 :  انظر�   تحسين العمل في إطار التنمية المحلية  31
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/workcond/agriwork/agricult.htm . 

 :السالمة والصحة المهنيتين، انظر   لالطالع على االستراتيجية العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن  32
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/globstrat_e.pdf . 

33    http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/gb-16-2.pdf . 
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 ILO-OSH، ة لمنظمة العمل الدوليالمبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتينتمثل  .٣٢
، في وقد اعتمدت بشكل رسمي من قبل أربعة بلدان. سالمة واإلنتاجية المحسنتينفي الإسهامًا رئيسيًا ، ٢٠٠١

 .  هذه المبادئ تعزیزًا فعاًالالكثير من البلدان األخرىحين یعزز 

وبشكل خاص ( األمم المتحدة وعدة وآاالت متخصصة أخرى تضطلعمنظمة العمل الدولية، نطاق وخارج  .٣٣
برامج تحتوي ب) برنامج األمم المتحدة للبيئةمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة و

وعلى الصعيد اإلقليمي تحتفظ الهيئات المكونة للمنظمة . على مكونات هامة من السالمة والصحة المهنيتين
 المسؤولية االجتماعية للشرآات فيالوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل، وآ (وثيقة الصلة بأجهزة

آما أن هناك الكثير من الشبكات ) ي األوروبي للبحوث والتعليم والصحة والسالمةأوروبا والمعهد النقاب
 . المهنية والقطاعية

 اإلجراءات المقبلة المقترحة -٥

 على مستوى المنشأة

 عنصرًا مكونًا رئيسيًا إلدارة المشاریع المربحة والمنتجة من قبل ارید للسالمة والصحة المهنيتين أن تكونإذا ُأ .٣٤
 للممارسة الجيدة للسالمة والصحة المفيدةثار آل والمالكين الصغار، فإنه ال بد من جمع البيانات عن االحرفيين

 .المهنيتين في المنشآت الصغيرة ونشرها

تعزیز نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين بال بد من أن تقوم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال  .٣٥
 ،األعمال السالمة والصحة المهنيتين آأیة وظائف أخرى من وظائف شؤون على مستوى المنشأة، بحيث تدار

وال بد من إشراك المساهمين في الشرآات في عملية التعزیز . وتحدد المخاطر وتقيم وتتخذ اإلجراءات الوقائية
 . ستثماراتهم بشكل فعليا قيمة تزید منهذه وتوفير البيانات إلبراز أن النفقات على السالمة 

 في  المحليةلوضع الثقافةویمكن . موردیها المنشآت متعددة الجنسية دورًا هامًا للغایة في التأثير على تلعب .٣٦
وبالنظر إلى أن عددًا أآبر من . يسر بشكل آبير قبول النهج االبتكاریة للسالمة والصحة المهنتينی أن الحسبان

ة للشرآات والميثاق العالمي لألمم المتحدة، فإن المنشآت تهتم اهتمامًا فعليًا ببرنامجي المسؤولية االجتماعي
ویتعين على . السالمة والصحة المهنيتين وظروف العمل ستتحسن في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

ره لتعزیز السالمة والصحة المهنيتين سمنظمة العمل الدولية أن تتحين الفرص القائمة على صعيد العالم بأ
 بشأن المنشآت المتعددة الجنسية والسياسة إعالن المبادئ الثالثي"ویتيح .  القبيلبرامج من هذاضمن 

 .  على نحو خاص في هذا المضمارإرشادات قيمة ٣٤"االجتماعية

 على الصعيد الوطني

وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية، یتعين على الحكومات أن تمكن أصحاب العمل والعمال من التفاوض بشأن  .٣٧
السالمة والصحة المهنيتين على وجه ب ذلك  فوائدّصتتخوال . ول عليه ضمن إطار قانوني یّعتخداماالسشروط 
تساعد آما  ، ولكنها تساعد العمال على الدفاع عن حقهم في وجود ظروف عمل سليمة وصحية،التحدید

 .  أعمالهم اقتصادیًادیمومةأصحاب العمل على الحفاظ على 

يمكن لوزارة العمل مثًال أن تتعاون مع وزارات التجارة ف". السالمة تستحق"دأ وعلى الحكومات أن تلتزم بمب .٣٨
 والصناعة لتحدید تكاليف الحوادث واالعتالل الصحي بالنسبة للمنشآت وللمجتمعات المحلية األوسع وتنشر

 يى واضعالمقبول على نطاق واسع، یتعين عل" الذي یلوث هو الذي یدفع"وقياسًا على مبدأ . هذه المعلومات
 أن یبذلوا قصارى جهدهم لضمان بقاء تكاليف ،نين في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع المؤّم،القوانين

على النطاق الداخلي  - إلى أقصى حد ممكن -مقصورة اإلصابات واالعتالل الصحي المرتبطة بالعمل 
طراف وحسب، وإنما سيؤدي تحسين  اإلنصاف لجميع األأن یحققنه ليس من شأن ذلك إ. للمنشآت المسؤولة

 
34    http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf . 
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لبحث عن طرق لتخفيض تكاليف العجز في السالمة والصحة ل البواعث إلى إیجاددقة حسابات المنشأة 
 . المهنيتين ویيسر هذا البحث

ال بد من إیالء عنایة رفيعة للسالمة والصحة المهنيتين ضمن المناهج التعليمية الوطنية وبرامج إذآاء الوعي  .٣٩
وال بد من أن . "السالمة تستحق" مع تبليغ رسالة واضحة وهي أن ،كبار في عدد أآبر من البلدانالخاصة بال

یستخدم مهنيو السالمة والصحة المهنيتين وسائل اإلذاعة بشكل أآبر للوصول إلى الجماهير التي یصعب 
 آالذین ،أثير عليهاالوصول إليها من خالل الدورات واالجتماعات والمطبوعات في الكثير من األحيان والت

 .یعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد غير المنظم مثًال

آما یتعين على الحكومات أن تضمن توافق تشریعها الوطني القائم بشأن السالمة والصحة المهنيتين مع  .٤٠
تغطيته أن تضمن  و،ممارسات ومخاطر العمل الحدیثةلمته ء وآذلك وثاقة صلته ومال،معایير العمل الدولية

 بحيث یمكن إنفاذ مثل ، أیضا بموارد آافية القائمة على اإلنفاذویجب أن تتمتع السلطات الوطنية. لجميع العمال
 .هذه التشاریع بشكل فعال ومستمر

 على الصعيد الدولي

. باإلنتاجية السالمة والصحة المهنيتين روابطجمعت هذه الورقة الكثير من البحوث المبعثرة المتوفرة بشأن  .٤١
تتمتع بنفس شروط منشآت القطاع غير المنظم أو / وتبين بعض المعلومات اإلخباریة أن المنشآت الصغيرة و

 ولكن ال یزال هناك حاجة إلجراء المزید من الدراسات ،السالمة األفضل التي تتمتع بها الشرآات الكبرى
ية انخفاضًا مذهًال في اإلعاقة المرتبطة بالعمل نتيجة وقد سجلت المشاریع في البلدان النام. الدقيقة بهذا الصدد

إلجراء التحسينات على مكان العمل، ولكنها لم تسجل على الدوام البيانات المطلوبة لتقييم اآلثار االقتصادیة 
 في بعض المنشآت التایلندیة "تحسين العمل في المنشآت الصغيرة"نهج أنظر مثًال التقریر بشأن . (اإلیجابية

 سياسة السالمة والصحة المهنيتين على قيمة آثارشكل تو).  المعنية بالفقراءاالقتصاداتبمطبوعة  رفقالم
 إلى ١٩وال بد من توسيع نطاق التجربة االسترالية الموصوفة في الفقرة . المساهم مجاًال هامًا آخر للبحث

قييم سوق األوراق المالية لت ٣٥ "FTSE4GOOD"أبرز مؤشر (بيانات أحدث وإلى بيانات من أسواق أخرى 
للشرآات ذات المسؤولية االجتماعية أن هذه الشرآات ال تكون ذات مردود جيد في السوق في بعض األحيان 

فتبيان أن فوائد السالمة والصحة المهنيتين المحسنتين یفوق بكثير التكاليف ). وتكون جيدة في أحيان أخرى
التخاذ   مقنعةصادیة واالجتماعية تعزز على نفس الغرار هو حجةوأن التنمية االقتاألعمال، التي تتحملها 
زیادة مجهوداتها البحثية بشأن الروابط ما بين ل تسعىولذا یتعين على منظمة العمل الدولية أن . اإلجراءات
 وال سيما بإجرائها، أو التكليف ،دراساتال إجراءوالسالمة والصحة المهنيتين المحسنتين من خالل اإلنتاجية 

 .في البلدان النامية

 على الصعيد الوطني، ٤٠ إلى ٣٧على منظمة العمل الدولية أن تشجع وتدعم اإلجراءات المبينة في الفقرات  .٤٢
ب في ٣ المبينة في إطار الهدف التنفيذي تينحيث أنها ستعين على تنفيذ استراتيجية السالمة والصحة المهني

ثقافة " تنمية وتأیيد تعزیز السياسات والنظم والبرامج الوطنية  في٣٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ البرنامج والميزانية للفترة
 ".وقائية للسالمة والصحة

السالمة والصحة المهنيتين ضمن برامجها، وال سيما یجب أن تستمر منظمة العمل الدولية في إبراز أهمية  .٤٣
عمل الالئق مهمة لتعزیز وتعتبر البرامج القطریة لل. العمل المأمون والبرامج القطریة للعمل الالئقبرنامج 

 لتعزیز أیضًاآما أنها حيویة . المنظمغير  للسالمة والصحة المهنيتين، وال سيما في االقتصاد المؤیدةالمواقف 
برنامج ویجب أن یواصل . التصدیق على صكوك منظمة العمل الدولية للسالمة والصحة المهنيتين وتنفيذها

 تعزیز وتقویة تعاونه مع البرامج األخرى للتحقق من �له الميداني  في سياق المكتب وهيك� "العمل المأمون"
 بصورة أآثر فعالية،إدماج السالمة والصحة المهنيتين في سياسات العمالة والحمایة االجتماعية األخرى 

 . المهنيتينوالصحة  اإلقليميين في مجال السالمةهمتخصصيواالستمرار في دعم 
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خاصة بالسالمة والصحة المهنيتين للعالقة االیجابية ما بين السالمة والصحة ال بد من أن تتصدى الحمالت ال .٤٤
آما . وقد یشكل ذلك جزءًا من اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنيتين في المستقبل. المهنيتين واإلنتاجية

ير في إلى حد آبویعزز  (ILO-OSH 2001)ینبغي أن یشجع تطبيق نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين 
 الجوانب إدماجوعلى البرامج والنظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين أن تنظر في أمر . نفس السياق

 . المفيدة للسالمة والصحة المهنيتين بالنسبة لإلنتاجية

ینبغي تعزیز عنصر التعاون الدولي لالستراتيجية العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة  .٤٥
جهود الفاعلين الكثيرین على مستوى المنشأة في ترآيز من أجل الوصول إلى مستوى أفضل من الن المهنيتي

سالمة بالم منهجي ومستدام اوالمستویين الوطني والدولي، والذین یسعون إلى تحقيق الفوائد االقتصادیة اللتز
 �مية االقتصادیة المستدامة  مع الترآيز العالمي على التن�كون هناك یأن من وال بد . والصحة المهنيتين

 .األوسع بين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية في هذا السياق التآزرالكثير من الفرص لتعزیز 

 :وفي ضوء االستعراض الوارد أعاله، قد ترغب اللجنة في تقدیم التوجيهات للمكتب بشأن .٤٦

 الية؛فعة العالمي على نحو أآثر آيف یدمج بعد السالمة والصحة المهنيتين في برنامج العمال )أ(

المجاالت التي یجدر اتخاذ اإلجراءات فيها من منظور الصلة بين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية،  )ب(
آالحصول على المزید من البيانات بشأن هذا الموضوع وتحليلها وإدماج صلة السالمة والصحة 

 طنية؛المهنيتين باإلنتاجية في البرامج والنظم الو

 .وضع مشاریع وبرامج ترآز على السالمة والصحة المهنيتين في االقتصاد غير المنظم )ج(
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