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إن التسميات المستخدمة وتقديم المادة في هذا المنشور ال 

يُقَصد بها التعبير عن أي رأي كان من جهة أمانة منظمة 

الصحة العالمية حول الوضع القانوني ألي بلٍد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة أو سلطاتها، وال فيما يخص حدودها اإلدارية 

تمثل الخطوط المنقّطة على الخرائط الخطوط . أو السياسية

 .الحدودية التقريبية التي قد ال يكون هناك اتفاق كامل حولها

 

ال يتضمن ذكر أسماء شركات معينة أو منتجات لجهاٍت 

صانعة محددة أن منظمة الصحة العالمية تخّصها بالتزكية أو 

التوصية تفضيالً لها على غيرها من منتجاٍت مماثلة لم تُذَكر 

باستثناء األخطاء، يتم تمييز األسماء التجارية . أسماؤها

 .للمنتجات بحرف استهاللي كبير

 

اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة 

للتحقق من المعلومات المحتواة في هذا المنشور؛ إال أن المادة 

المنشورة يتم توزيعها بال أي ضمانات من أي نوع، سواء 

تقع مسؤولية تأويل المادة واستخدامها . الصريحة أم الضمنية

لن تكون منظمة الصحة العالمية مسؤولة . على عاتق القارئ

قانونياً في أي حال من األحوال عن األضرار الناجمة عن 

 .استخدامها

 

 :التصميم والنموذج الطباعي

Philippos Yiannikouris ( فيليبوس

 (ييانيكوريس
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يعتمد غنى قطاع األعمال على صحة »

 «.العاملين

الدكتورة ماريا نيرا، مديرة قسم الصحة العمومية والبيئة، منظمة 

 .الصحة العالمية

 صورة الغالف

ر. العمل الشاقولي فرانسيسكو مونتيرو، الواليات المتحدة : المصوِّ

التجهيزات المأمونة والسلوك المأمون ضروريان  -األمريكية 

الجائزة الثانية )التّقاء المخاطر المهنية المتعلقة بالمهام الخطرة 

عملي »، 0202لمسابقة الصور لمنظمة الصحة في األمريكيتين، 

 (.«صحتي

 

 الصورة في الصفحة القادمة

عمل الرجال ام عمل النساء؟ عامل وعاملة شباب في مشغل 

منظمة  © 0991. لألواني الفخارية في مدينة عمان األردنية

 .العمل الدولية
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 : مقدمة

 نموذج عمل

شؤون  معافاتهمإن صحة العاملين وسالمتهم و

. أساسية تهم ماليين الناس العاملين في العالم كله

ولكن هذه القضية تمتد أبعد من األفراد 

وعائالتهم، فهي في غاية األهمية من أجل 

إنتاجية المؤسسات والمجتمعات واالقتصادات 

 .الوطنية واإلقليمية وتنافسيتها واستدامتها

 

يُقدَّر عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية 

أو األمراض والحوادث المتصلة بالعمل في 

، [0]الوقت الحاضر بنحو مليوني وفاة سنوياً 

مليون حادث غير مميت  062وعدا ذلك، يؤدي 

في مكان العمل إلى متوسط ثالثة أيام عمل 

مليون  062مفقودة لكل مصاب، باإلضافة إلى 

حالة جديدة من األمراض المتصلة بالعمل سنوياً 

من % 2وباإلضافة إلى ذلك، يُنسب حالياً [. 0]

 [.1]عبء حاالت االكتئاب إلى األخطار المهنية

 

ال تعكس هذه البيانات التي جمعتها منظمة العمل 

الدولية ومنظمة الصحة العالمية إال اإلصابات 

واألمراض التي حدثت في أماكن العمل المسجلة 

رسمياً؛ وفي بلدان كثيرة يعمل أغلب العاملين 

بصورة غير رسمية في المصانع والمؤسسات 

التي ال تسّجل أي إصابات أو أمراض متصلة 

بالعمل، عدا عن غياب أي برامج التّقاء 

ومعالجة هذا العبء . اإلصابات أو األمراض

الهائل من األمراض والتكاليف االقتصادية 

وفقدان الموارد البشرية على المدى الطويل 

تشكِّل تحدياً عظيماً للحكومات الوطنية 

السياسات   والقطاعات االقتصادية وراسمي

 .الصحية والممارسين

 0222صادقت جمعية الصحة العالمية في سنة 

« خطة العمل العالمية لصحة العمال»على 

لتقديم دافع جديد للدول األعضاء من أجل 

االستراتيجية »ترتكز الخطة على . التصرف

التي أقرتها « العالمية للصحة المهنية للجميع

كما يقّدم . 0996جمعية الصحة العالمية في سنة 

 0226إعالن ستريزا حول صحة العمال لسنة 

« اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنية»و

اتفاقية منظمة العمل الدولية ) 0226لسنة 

ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة في »و( 022 رقم

 .نقاط عالم هامة( 0222)« العالم المتعولم

 

 :تعرض خطة العمل العالمية خمسة أغراض

 

تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة  (1)

 العمال؛

 حفظ الصحة وتعزيزها في مكان العمل؛ (2)

تحسين أداء خدمات الصحة المهنية و  (3)

 تحسين إتاحتها ؛

 توفير وتبليغ البينات حول العمل والممارسة  (4)

 .دمج صحة العاملين في السياسات األخرى (5)

 

يقدم هذا الكتيّب إطاراً لتطوير مبادرات أماكن 

يمكن تكييفه ليناسب شتى  الصحية   العمل

البلدان وأماكن العمل والثقافات، وذلك بالتوافق 

وستقوم منظمة الصحة . مع خطة العمل العالمية

العالمية الحقاً بإعداد إرشادات عملية نوعية 

للقطاعات والمؤسسات والبلدان والثقافات 

 .بالتعاون مع البلدان والخبراء والجهات المعنية
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 :الصورة في الصفحة السابقة

أندريس برناندو لوبيس كاراسكو، : المصور. قوة العمل الفريقي

العمال في مخزن يرفعون معاً تركيباً معدنياً ثقيالً التقاء . المكسيك

الجائزة األولى لمسابقة الصور لمنظمة الصحة في )اإلصابة 

 (.«عملي صحتي»، 0202األمريكيتين، 

 

 :الصورة أدناه

. مارسيلو إنريكه سيلفيرا، البرازيل: المصور. العمل اإلنساني

ممرضة في مستشفى برازيلي وجدت وقتأ كي تقرأ لمريضة 

الجائزة الثالثة لمسابقة الصور لمنظمة . )خالقةً لحظة متعة متبادلة

 (.«عملي صحتي»، 0202الصحة في األمريكيتين، 

تتوفر مراجعة هذه البيّنات ضمن وثيقة حول 

، 0202خلفية الموضوع صدرت في سنة 

إطار ونموذج : أماكن العمل الصحية»عنوانها 

هذه . «مراجعة األدبيات والممارسات: عالمي

الوثيقة متوفرة على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية 

 :على العنوان التالي

 

http://www.who.int/

occupational_health/

healthy_workplaces/en/index.html 

ترتكز المبادئ الملخَّصة هنا على المراجعة 

المنهجية لبرامج أماكن العمل الصحية في 

األدبيات العالمية، بما فيه التعاريف والسياسات 

والممارسات الرامية إلى تحسين صحة مكان 

تمت مراجعة الوثائق خالل ورشة عمل . العمل

تشرين األول /أكتوبر 01-00في جنيف في 

بلداً  00خبيراً من  26شارك فيها  0229

والمكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية 

وممثلو البرامج الموافقة في منظمة الصحة 

العالمية وممثل عن منظمة العمل الدولية 

وممثالن عن منظمتين غير حكوميتين 

وممثلون عن العمال وأرباب العمل   دوليتين

 (.انظر كلمة الشكر)
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الغرض من  ما  -1

مبادرة أماكن العمل 

 الصحية؟

 أخالقيات األعمال: إنه األمر الحق

 

تشكل دساتير السلوك الشخصي واالجتماعي 

واألخالقيات أساس أي فلسفة دينية أو أخالقية 

كبرى؛ ومن أكثر المبادئ األخالقية األساسية 

وفي . قبوالً المبدأ القاضي بعدم إيذاء اآلخرين

مكان العمل هذا يعني ضمان صحة العاملين 

 .وسالمتهم

 

أدرك رجال األعمال قبل ظهور التشريعات 

الوطنية حول العمل والصحة بكثير أهمية 

االلتزام بدساتير اجتماعية وأخالقية معيّنة 

متعلقة بالعمال كجزء من دورهم في المجتمع 

 . األوسع ولضمان نجاح مساعيهم

 

وفي العصر الحديث ركزت اإلعالنات العالمية 

والمنظمات الطوعية على حد سواء على أهمية 

الممارسات األخالقية لألعمال التي يشارك فيها 

إعالن سيؤول حول السالمة »أكد . عمال

أن بيئة [ 4] 0222في سنة « والصحة في العمل

عمل آمنة وصحية حقُّ من حقوق اإلنسان 

« االتفاق العالمي لألمم المتحدة». األساسية

يقّر . منصة قيادية دولية طوعية ألصحاب العمل

هذا االتفاق وجود مبادئ شاملة تتعلق بحقوق 

 . اإلنسان والفساد ومعايير العمل والبيئة

 

 وجهة نظر األعمال: العقالني إنه األمر 

 

تبيّن معطيات وفيرة أن الشركات التي تعزز 

وتحفظ صحة عامليها هي األنجح واألكثر 

تنافسيةً على المدى البعيد وتتميز بمعدالت 

ومن العوامل التي . أفضل الستبقاء العاملين

 :يجب أن يأخذها أصحاب العمل في الحسبان

 

تكاليف الوقاية مقارنةً بالتكاليف الناجمة  (أ

 عن الحوادث؛

العواقب المالية لخرق قواعد وقوانين  (ب

 الصحة والسالمة والعمل؛

صحة العاملين بصفتها أحد أصول  (جـ

 .األعمال للشركة

 

يساعد التقيُّد بهذه المبادئ على تجنُّب اإلجازات 

المرضية وحاالت العجز الزائدة وتصغير 

التكاليف الطبية وكذلك التكاليف المرتبطة 

بدوران األيدي العاملة كالتدريب، ويزيد 

اإلنتاجية وجودة المنتجات والخدمات على 

 .المدى البعيد

 

يتزايد استخدام سلطة المستهلك كأداة لتعزيز 

ممارسات أماكن العمل الصحية؛ فمثالً، قامت 

عدة حركات عالمية لرجال األعمال 

« التجارة العادلة»والمستهلكين بإدخال لصاقات 

. التي تروق للمستهلكين في البلدان المتطورة

تهدف هذه اللصاقات إلى ضمان صحة المنتجين 

ومعافاتهم باإلضافة إلى آليات حماية البيئة أثناء 

  .معالجة المنتجات
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  وجهة نظر القانون: إنه األمر القانوني

 

سنت أغلب البلدان قوانين وطنية أو حتى محلية 

تلزم أصحاب العمل بتوفير حد أدنى على األقل 

من حماية العمال من مخاطر مكان العمل التي 

ومع . يمكن أن تؤدي إلى إصاباٍت أو أمراض

تطور آليات التجارة والوعي واهتمام وسائل 

اإلعالم العالمية بالحوادث الصناعية الكبرى ، 

قامت بلدان نامية كثيرة بوضع دساتير وقوانين 

 .العمل حيز التنفيذ

 

إن األعمال التي ال توفر بيئة عمل صحية ال 

تقتصر أضرارها على تعريض العاملين لديها 

  وعائالتهم والجمهور إلى أخطار ال داعي لها

؛ بل عدا ذلك قد تتورط مؤسساتها  وإلى المعاناة

أو قياداتها في دعاوى قانونية مكلفة بموجب 

قوانين العمل الوطنية أو الدولية، وهذا يمكن أن 

يؤدي إلى غرامات أو حتى سجن لإلداريين أو 

أما الشركات . المدراء الذين ثبت خرقهم للقانون

متعددة الجنسيات التي تحاول خفض تكاليف 

صحة وسالمة العاملين عن طريق نقل عملياتها 

الصناعية األكثر خطراً إلى البلدان التي يُعتقد أن 

تشريعاتها الخاصة بالصحة والسالمة والعمل 

ضعيفة فقد تكتشف أن شركاتها ومنتجاتها 

أصبحت موضع تمحيص كثيف من جهة وسائل 

اإلعالم والمجتمع الدولي مما يؤدي إلى تقويض 

 .أسواقها وأرباحها

 

 

 :الصورة أدناه

هراري، . معلّم مصاب بشلل نصفي في مركز تدريبي

 .منظمة العمل الدولية © 0990زمبابوي، 
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مكان العمل الصحي هو »

مكان عمل يتعاون فيه 

العمال واإلداريون على 

استخدام عملية تحسين 

مستمرة لحفظ وتعزيز 

صحة جميع العمال 

وسالمتهم ومعافاتهم 

 «...واستدامة مكان العمل

تعريف مكان العمل  -2

 الصحي

تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة هو 

حالة المعافاة البدنية والنفسية واالجتماعية »

. «التامة، وليس مجرد غياب المرض

وبالتوافق مع تعريف الصحة، يصاغ تعريف 

مكان العمل الصحي الذي تم تطويره من 

خالل المشاورات التي أجريت حول هذه 

 :الوثيقة كما يلي
 

مكان العمل الصحي هو مكان عمل يتعاون فيه العمال 

واإلداريون على استخدام عملية تحسين مستمرة لحفظ وتعزيز 

صحة جميع العمال وسالمتهم ومعافاتهم واستدامة مكان العمل، 

 :آخذين في الحسبان ما يلي بناًء على احتياجات تم ّتحديدها

 

 اعتبارات الصحة والسالمة في البيئة الطبيعية للعمل؛ 

  اعتبارات الصحة والسالمة والمعافاة في البيئة النفسية

 االجتماعية للعمل، بما فيه تنظيم العمل وثقافة مكان العمل؛

 الموارد الصحية الشخصية في مكان العمل؛ 

  وسائل إشراك المجتمع في تحسين صحة العمال وعائالتهم

 .وأعضاء المجتمع اآلخرين

 

يعكس هذا التعريف كيفية تطور فهم الصحة 

المهنية من التركيز شبه الحصري على البيئة 

الطبيعية للعمل إلى اشتمال العوامل النفسية 

االجتماعية وعوامل الممارسات الصحية 

يُستخدم مكان العمل بصورة . الشخصية

متزايدة كموقع لنشاطات تعزيز الصحة 

والصحة الوقائية، أي ليس التقاء اإلصابات 

المهنية فحسب، إنما كذلك لتحسين صحة 

كما يتزايد التركيز على أماكن . الناس إجماالً 

العمل التي تدعم وتستوعب العمال األكبر 

عمراً وأولئك المصابين بأمراض مزمنة أو 

. عجز  
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على المؤسسة أن تأخذ في الحسبان من أجل خلق مكان »

عمل صحي مجاالت أو مضامير التأثير التي يكون القيام 

بأفعال فيها أفضل، والعمليات األكثر فاعليةً التي يستطيع 

 «.أصحاب العمل والعمال القيام باألفعال الالزمة بواسطتها

عمليات مكان  -3

العمل الصحي 

 ومجاالت تأثيرها

على المؤسسة أن تأخذ في الحسبان من أجل 

خلق مكان عمل صحي مجاالت أو مضامير  

(Avenues ) التأثير التي يكون القيام بأفعال

فيها أفضل، والعمليات األكثر فاعليةً التي 

يستطيع أصحاب العمل والعمال القيام باألفعال 

ووفق النموذج الموصوف . الالزمة بواسطتها

هنا، والذي تم تطويره من خالل المراجعة 

المنهجية لألدبيات والخبراء، يمكن تعبئة أربع 

مجاالت رئيسية والتأثير عليها خالل مبادرات 

 :أماكن العمل الصحية

 

 البيئة الطبيعية للعمل؛ 

 البيئة النفسية االجتماعية للعمل؛ 

 الموارد الصحية الشخصية؛ 

 مشاركة المؤسسة في المجتمع . 

 

الحرجة للعملية التأكيد على  تشمل األوجه 

العمليات التدريجية المستمرة للتعبئة ومشاركة 

العمال التي تتركز حول مجموعة مشتركة من 

. 1 األخالقيات والقيم، كما هو مبين في الشكل

وتُناقَش مكونات النموذج المتعلقة بالمضمون 

.أدناه 5و 4والعملية في المقطعين   
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  1الشكل 

مجاالت : نموذج منظمة الصحة العالمية ألماكن العمل الصحية

 التأثير والعملية والمبادئ الجوهرية
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: المضمون -4

مضامير التأثير من 

 أجل مكان عمل صحي

المضامير األربع المثلى للقيام  0 يمثل الشكل

. باألفعال من أجل أماكن العمل الصحية

توصف هذه المضامير باختصار فيما يلي، 

. كما تورد أمثلة منتقاة على األفعال النموذجية

كثيراً ما تتراكب مضامير التأثير هذه بين 

بعضها، كما هو مبين في الشكل ذي الدوائر 

 .األربع المتراكبة

 

 البيئة الطبيعية للعمل (1

 

تشير البيئة الطبيعية للعمل إلى البنية والهواء 

واآلالت واألثاث والمنتجات والمواد الكيميائية 

والمواد األولية والعمليات اإلنتاجية في مكان 

على   يمكن أن تؤثر هذه العوامل. العمل

وصحتهم البدنية، وكذلك على   سالمة العمال

عندما ينفذ العمال . صحتهم النفسية ورفاهتهم

مهامهم في مركباٍت أو خارج المباني، فإن 

هذه المركبات أو المواقع خارج المباني تشكل 

 .جزءاً من البيئة الطبيعية للعمل

 

المخاطر في البيئة الطبيعية تتصف في الحالة 

النموذجية بأعلى قدرة كامنة لتسبيب العجز أو 

الوفاة، لذا ركزت القوانين والدساتير األولى 

. للصحة والسالمة المهنية على هذه العوامل

ومع هذا، ال تزال هذه األنماط من المخاطر 

تهدد حياة العاملين بصورة يومية في البلدان 

  .المتقدمة والنامية على حد سواء

  2الشكل 

 مضامير التأثير من أجل أماكن العمل الصحية
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 : ومن المشاكل النموذجية

  المذيبات ومبيدات )المخاطر الكيميائية

 ؛(الهوام واألسبست والسيليكا ودخان التبغ

  الضجيج واإلشعاع )المخاطر الفيزيائية

واالهتزاز والحرارة المفرطة والجسيمات 

 ؛(nanoparticles)النانوية 

  مثل التهاب الكبد)المخاطر البيولوجية B 

والمالريا وفيروس عوز المناعة البشري 

، وعدم توفر المياه mouldوالسل والعفن 

النقية والمراحيض ومرافق النظافة  

 ؛(الشخصية

  كالعمليات التي )المخاطر اإلرغونومية

تحتاج إلى جهد مفرط والوضعة غير 

 ؛(المريحة والتكرار ورفع األثقال

  مثل مخاطر اآلالت )المخاطر الميكانيكية

المتعلقة بأجزائها القاطعة والرافعات 

 ؛(والرافعات الشوكية

  مثل مخاطر الكهرباء أو )مخاطر الطاقة

 ؛(سقوط من شاهق

   كقيادة مركبة على الجليد أو )مخاطر التنقل

أثناء مطر غزير أو قيادة مركبة غير معتادة 

 (.أو سيئة الصيانة

 

أمثلة على كيفية التأثير على البيئة الطبيعية 

يجب في الحالة النموذجية استعراف  :للعمل

المخاطر وتقديرها وضبطها من خالل 

وتشمل الخطوات . عمليات ضبط متراتبة

 :الرئيسية نموذجياً ما يلي

 مثالً، قد يختار مصنٌع : اإلزالة أو االستبدال

استبدال البنزين، وهو مسرطن قوي، 

بالطولوين أو مادة كيميائية أخرى أقل سّميةً، 

ويمكن أن يتخلص مكتٌب من مخاطر قيادة 

مركبات في ظروف خطرة عن طريق عقد 

 .اجتماعات عن بُعد

  الضوابط الهندسية تشمل تركيب واقيات

  تهوية  وتركيب( الصكّ )على آالت الجلفطة 

إفراغية إلزالة الغازات السامة، وتركيب 

دارئات الضجيج، وتوفير نظم آمنة للتخلص 

من اإلبر وأدوات لرفع المرضى في 

 .المستشفيات

 يمكن ألصحاب العمل : الضوابط اإلدارية

ضمان اإلدارة الجيدة للممتلكات، وتدريب 

العمال على عمليات التشغيل اآلمنة وإجراء 

الصيانة الوقائية لآلالت والتجهيزات، 

 .وتطبيق سياسات مكافحة التدخين

  يمكن أن تشمل التجهيزات الوقائية الفردية

للعاملين في جو ( األقنعة الواقية)المنافيس 

مغبر، والقفازات والمنافيس لعاملي الرعاية 

الصحية، والخوذ واألحذية الواقية لعمال 

 .البناء

 

 بيئة العمل النفسية االجتماعية( 2

 

تشمل بيئة العمل النفسية االجتماعية الثقافة 

اإلدارية باإلضافة إلى المواقف والقيم 

والمعتقدات والممارسات اليومية في 

المؤسسة، والتي تؤثر على المعافاة النفسية 

تسمى العوامل التي يمكن أن . والبدنية للعاملين

ُمْكِربات »تسبب كرباً انفعالياً أو نفسياً 

stressors« »مكان العمل. 
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تشمل على  األمثلة على المخاطر النفسية

 :سبيل المثال ال الحصر

  مشاكل تتعلق بمتطلبات )سوء تنظيم العمل

العمل وضغط الوقت وحرية القرار والمكافأة 

واالعتراف والدعم من المشرفين ووضوح 

  ؛(المهمة وتصميم العمل وسوء التواصل

 غياب السياسات )  التنظيمية-الثقافة اإلدارية

والممارسات المتعلقة بالكرامة أو االحترام 

ر والتمييز  لكل العمال والتحرش والتنمُّ

الجنسي والوصم نتيجة اإلصابة بعدوى 

ب  فيروس عوز المناعة البشري والتعصُّ

اإلثني أو الديني وعدم دعم أسلوب الحياة 

 ؛( الصحي

  م واألوامر أسلوب اإلدارة القائم على التحكُّ

غياب التشاور والتفاوض والتواصل )

باالتجاهين واالرتجاع البنّاء وإدارة األداء 

 ؛(باحترام

 عدم دعم التوازن بين الحياة والعمل؛ 

  خوف فقدان العمل نتيجة االندماجات والبيع

 .وإعادة التنظيم وسوق العمل واالقتصاد

 

كيفية التأثير على بيئة العمل النفسية 

يتم استعراف المخاطر النفسية  :االجتماعية

االجتماعية نموذجياً باستخدام مسوح أو 

مقابالت، بخالف استعراف مخاطر العمل 

وبعد استعراف . الطبيعية، والذي يتم بالتفتيش

المخاطر تُطبَّق ضوابط متراتبة نموذجياً 

 :لمعالجة المخاطر المستعرفة، بما فيها

 إعادة : اإلزالة أو التحوير عند المصدر

تخصيص العمل لخفض عبء العمل، إقصاء 

المشرفين أو إعادة تدريبهم ليكتسبوا مهارات 

التواصل والقيادة، فرض عدم التسامح تجاه 

 .التحرش والتمييز في مكان العمل

 السماح بالمرونة : تخفيف األثر على العمال

في التعامل مع تضارب العمل مع الحياة 

الدعم )وتوفير الدعم من المشرفين والزمالء 

والسماح بالمرونة ( بالموارد والدعم النفسي

وتوفير   في موقع العمل وتوقيته

 .المفتوح الشريف في حينه  التواصل

  حماية العمال بزيادة وعيهم وتوفير التدريب

لهم، مثالً حول اتقاء الخالفات أو مواقف 

 .التحرش

 

الموارد الصحية الشخصية في مكان  (3

 العمل

 

الموارد الصحية الشخصية هي الخدمات 

الصحية والمعلومات والموارد والفرص 

والمرونة والبيئة الداعمة من جميع النواحي 

األخرى التي توفرها المؤسسة لعمالها لدعم أو 

دفع جهودهم الرامية إلى تحسين أسلوب الحياة 

الشخصي الصحي أو المحافظة عليه، وكذلك 

 .لرصد صحتهم البدنية والنفسية ودعمها

 

أمثلة على قضايا الموارد الصحية الشخصية 

يمكن أن تعسِّر شروط  :في مكان العمل

التوظيف أو غياب المعرفة تبنّي العمال 

ألسلوب الحياة الصحي أو المحافظة على 

 :مثالً . صحتهم

  قد ينجم الخمول البدني عن طول ساعات

 الصورة في الصفحة المقابلة

ه إلى المكاتب، : طوكيو، الساعة الثامنة صباحاً   © 0992التوجُّ

 منظمة العمل الدولية
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المخاطر في البيئة الطبيعية تتصف في الحالة النموذجية 

بأعلى قدرة كامنة لتسبيب العجز أو الوفاة، لذا ركزت 

القوانين والدساتير األولى للصحة والسالمة المهنية على 

 .هذه العوامل
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 توفير برامج التوقف عن التدخين للعاملين. 

  توفير الخدمات الطبية السرية مثل التقييمات

الصحية والفحوص الطبية والترصد الطبي 

السمع  مثل قياس فقد )

الرصاص في الدم وفحص حالة  ومستويات 

العدوى بفيروس عوز المناعة البشري 

والسل والمعالجات الطبية إن لم تكن متاحة 

مثالً المعالجة المضادة )في المجتمع 

للفيروسات القهقرية من أجل العدوى 

 (.بفيروس عوز المناعة البشري

  الشروع بنشاطات التثقيف الصحي والدعم

بعد عودة العاملين إلى عملهم بعد مرض أو 

عجز متعلق بالعمل لمنع نكس المرض أو 

 .تكرر اإلصابة

 

 مشاركة المؤسسة في المجتمع (4

 

تؤثر المؤسسات في المجتمعات التي تعمل 

فيها وتتأثر بها؛ فمثالً، تتأثر صحة العمال 

. بالبيئة الطبيعية واالجتماعية للمجتمع األوسع

تشير مشاركة المؤسسة في المجتمع إلى 

النشاطات التي يمكن أن تتعهدها المؤسسة أو 

الخبرات والموارد التي يمكن أن توفرها لدعم 

الرفاهة االجتماعية والمعافاة البدنية للمجتمع 

وهذا يشمل بشكل خاص . الذي تعمل فيه

العوامل المؤثرة على صحة العمال وعائالتهم 

 .البدنية والنفسية وسالمتهم وعافيتهم

 

أمثلة على كيفية مشاركة المؤسسات في 

يمكن أن تختار المؤسسات توفير  :المجتمع

 :الدعم والموارد عن طريق

  الشروع في نشاطات طوعية لمكافحة التلوث

وتنظيف العمليات اإلنتاجية أو معالجة مشكلة 

في المجتمع   المياه  تلوث الهواء أو مصادر

 .بشكل عام

العمل وكلفة مرافق اللياقة أو تجهيزاتها 

وغياب المرونة في توقيت االستراحات 

 .ومدتها

  قد ينجم القوت السيء عن عدم إتاحة

الوجبات السريعة أو الكاملة الصحية في 

العمل أو عدم توفير الوقت لالستراحات من 

أجل الطعام أو عدم توفر البرادات لحفظ 

 .األطعمة الصحية أو غياب المعرفة

  نه بيئة قد يكون التدخين مسموحاً بل قد تمكِّ

  .العمل

  غير مشخصة أو غير  قد تبقى األمراض

معالجة نتيجة غياب الرعاية الصحية األولية 

 .المتاحة والميسورة الكلفة

  قد يؤدي غياب المعرفة أو الموارد حول

الوقاية من األيدز إلى مستويات عالية من 

 .العدوى بفيروس عوز المناعة البشري

 

أمثلة على كيفية تعزيز الموارد الصحية 

هذه يمكن أن  :الشخصية في مكان العمل

تشمل الخدمات الطبية والمعلومات والتدريب 

والدعم المالي والمرافق والدعم السياسي 

والمرونة وبرامج تعزيزية لتمكين العمال من 

تطوير ممارسات أسلوب الحياة الصحي 

 :ومن األمثلة. وتشجيعهم عليها

  توفير مرافق اللياقة للعمال أو اإلعانات

 .المالية من أجل دروس اللياقة أو تجهيزاتها

  التشجيع على المشي وركوب الدراجات

العادية خالل تنفيذ مهام العمل وذلك بتكييف 

 .أعباء العمل والعمليات

  توفير خيارات األغذية الصحية في

 .المقاصف وآالت البيع ودعمها مالياً 

  السماح بالمرونة في توقيت االستراحات

 .ومّدتها لتأخذ التمرين بعين االعتبار

  تطبيق سياسات عدم التدخين ووضعها حيز

 .التنفيذ
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  دعم تحّري العدوى بفيروس عوز المناعة

البشري والسل والتهاب الكبد واألمراض 

المعدية األخرى الشائعة في المجتمع 

 .ومعالجتها

  توسيع الرعاية الصحية األولية المجانية أو

المدعومة بإعانات مالية لتشمل العمال 

وعائالتهم أو دعم تأسيس مرافق الرعاية 

الصحية األولية في المجتمع؛ وهذه المرافق 

يمكن أن تدعم مجموعاٍت ال تتاح الرعاية 

الصحية لها، كالعاملين في المؤسسات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم والعمال غير 

 .الرسميين

  تأسيس سياسات المساواة بين الجنسين في

مكان العمل لحماية النساء ودعمهن أو 

سياسات تحمي المجموعات األخرى سريعة 

التأثر إذا لم تكن هذه السياسات ملزمة 

 .قانونياً 

  توفير محو األمية مجاناً أو بكلفة ميسورة

 .للعمال وعائالتهم

  تقديم القيادة والخبرة المتعلقتين بصحة

وسالمة مكان العمل للمؤسسات الصغيرة 

 .ومتوسطة الحجم

  تصغير بصمة الكربون(Carbon 

footprint)  للمؤسسة أكثر مما تطالب به

 .المعايير التشريعية

  التوسع في توفير المعالجة بمضادات

الفيروسات القهقرية لتشمل أفراد عائالت 

 .العمال

  العمل مع المخططين المجتمعيين لبناء

مسارات الدراجات العادية وُرُصف المشاة، 

 .إلخ

  تقديم اإلعانات المالية لوسائل النقل العام

والدراجات العادية ليستخدمها العاملون في 

 .طريقهم إلى العمل

يمكن أن تُحِدث مبادرات المؤسسة في 

المجتمع فرقاً عميقاً بالنسبة للقطاعات سريعة 

التأثر من القوى العاملة للمؤسسة أو سكان 

المجتمع ضمن بلٍد أو مدينة أو إقليم ذي 

خدمات صحية شاملة وتشريعات قوية ومطبَّقة 

بشكل جيد حول الصحة والسالمة والتلوث 

أما في موقع تغيب فيه .  اإلنسان  وحقوق

الرعاية الصحية ميسورة الكلفة، والتشريعاُت 

المتصلة بالعمل والبيئة ضعيفةٌ أو معدومة 

يمكن أن تُحِدث مشاركة المؤسسة في المجتمع 

فرقاً عظيماً في صحة المجتمع البيئية وجودة 

 .حياة العاملين وعائالتهم

تشمل بيئة العمل »

االجتماعية النفسية 

الثقافة اإلدارية باإلضافة 

إلى المواقف والقيم 

والمعتقدات والممارسات 

 «...اليومية
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الشروع : العملية -5

 في برنامج واستدامته

إن عملية تطوير مكان عمل صحي ال تقل 

أهميةً في نواٍح كثيرة عن مضمون هذا 

يرتبط نموذج منظمة الصحة العالمية . التطوير

التحسين »بعملية تنظيمية معروفة جيداً هي 

والتي تضمن أن برنامج الصحة « المستمر

والسالمة والمعافاة يلبي احتياجات جميع 

يعترف . المعنيين وأنه مستدام على مر الزمن

بأن أي مسعًى لن يحقق [ 2]هذا المفهوم 

التحسين »تم تطوير نموذج . الكمال منذ البداية

من قبل المكتب  0992في سنة « المستمر

اإلقليمي لغرب الهادي لمنظمة الصحة 

تم تعديل النموذج تدريجياً من قبل . العالمية

خبراء ووكاالت مثل منظمة العمل الدولية إلى 

. 1 كما هو مبيّن في الشكل الحالية   هيئتها

توصف خطوات العملية فيما يلي وتناقَش 

 .6 مبادؤها المستبطنة في المقطع

 

 التعبئة (1

 

إذا أردنا تعبئة العمال وأصحاب العمل 

ليستثمروا في التغيير يلزم في أحيان كثيرة 

جمع المعلومات حول احتياجات الناس وقيمهم 

يعتقد الناس بقيم . والقضايا ذات األولوية أوالً 

مختلفة ويعملون ضمن أطر أخالقية متباينة؛ 

المعطيات، العلم، : أشياء مختلفة تدفعهم للعمل

المنطق، قصص الناس، الضمير، المعتقدات 

 3الشكل 

نموذج منظمة الصحة العالمية لعملية التحسين 

  المستمر لمكان العمل الصحي
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ومن أجل ضمان االلتزام بعمٍل أو . الدينية

معرفة من هم قادة   ، في غاية األهمية مبادرة

الرأي العام الرئيسيون وما هي التأثيرات 

الرئيسية في مؤسسة وما هي القضايا التي 

 .يُحتمل أن تدفعهم للتصرف

 

 التجميع (2

 

متى تمت تعبئة الجهات المعنية الرئيسية 

تستطيع هذه الجهات استعراض التزامها 

« فريق مكان العمل الصحي»بتجميع 

والموارد الضرورية للعمل على تنفيذ تغيير 

إذا كان هناك لجنة . معيّن في مكان العمل

للصحة والسالمة، فهذه المجموعة الموجودة 

 .مسبقاً يمكن أن تتخذ هذا الدور اإلضافي

 

يجب أن تشمل لجنة الصحة والسالمة في 

مؤسسة كبيرة ممثلين من شتى مستويات 

المؤسسة وقطاعاتها، ويمكن أن يضم هؤالء 

الممثلون المختصين في الصحة والسالمة 

والعاملين في مجال الموارد البشرية 

والمهندسين والعاملين الصحيين الذين يقّدمون 

وتوصي منظمة العمل الدولية بأالّ . الخدمات

يقل تمثيل العمال في لجان الصحة والسالمة 

المشتركة عن عدد ممثلي صاحب العمل، وفي 

غاية األهمية أن يكون تمثيل الجنسين في هذه 

 [.6]الفرقاء عادالً أيضاً 

 

أما في مؤسسة صغيرة فقد يفيد إشراك خبراء 

أو عاملين داعمين من خارج المؤسسة؛ إذ 

يمكن أن يقّدم عاملون طبيون من مؤسسة 

صحة مهنية  من عيادة   ضخمة مجاورة أو

مجتمعية أو ممثلون من شبكة محلية خاصة 

بالصناعة أو مؤسسة صحة وسالمة محلية 

 .عوناً ال يُقدَّر بثمن

 

 التقدير (3

 

التقدير نموذجياً الخطوة األولى التي يتخذها 

فريق مكان العمل الصحي مستخدماً شتى 

 :األدوات والمقاييس مثل

 

حول تفتيشات مكان  معطيات القيمة القاعدية

العمل وعمليات استعراف المخاطر وتقدير 

االختطار السابقة وتقارير اجتماعات لجنة 

الصحة والسالمة وإحصائيات ديموغرافية 

العاملين ودورانهم وإنتاجيتهم وتظلُّمات 

يجب توثيق كل ما (. إن كانت مطبَّقة)النقابات 

وإذا لم يجَر . يتوفر من المعطيات السابقة

استعراف شامل للمخاطر وتقدير االختطار 

ينبغي . سابقاً، فيجب إجراؤه في هذه المرحلة

مراجعة السياسات أو الممارسات الحالية 

 .المتعلقة بمضامير التأثير األربعة وجدولتها

 

عامل حاسم آخر يجب تقديره  صحة العمال

من حيث معطيات الصحة المهنية كمعدالت 

اإلجازات المرضية واألمراض واإلصابات 

المتعلقة بمكان العمل، بما فيه العجز قصير 

األمد وطويل األمد؛ وصحة العاملين 

يمكن . الشخصية وجهٌ أساسي آخر للتقدير
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 األولويات (4

 

يجب أن تأخذ معاير تحديد األولويات في 

الحسبان شتى العوامل، مع االنتباه إلى أن 

بعض األولويات عالقتها بالصحة أساسية 

ومباشرة، مثل تحديد التعرض للمخاطر 

ومن المعاير األخرى التي يمكن . المهنية

  :أخذها في الحسبان

 

  المكاسب »الحلول، أي حاالت  سهولة تنفيذ

التي تشكل دوافع وعوامل تشجيع « السريعة

 على االستمرار في التقدم؛

  وخامة التعرض )الخطر على العمال

 ؛(للمخاطر واحتمال حدوث التعرض

  احتمال تحقيق الفرق، مثالً توافر الحلول

الفعالة وجاهزية صاحب العمل للتغيير 

وأرجحية النجاح والقضايا األخرى المتعلقة 

 بسياسات مكان العمل أو سياسة الدولة؛

 الكلفة المرجحة لتجاهل المشكلة أو إهمالها؛ 

  اآلراء والتفضيالت الشخصانية ألطراف

مكان العمل، بمن فيهم اإلداريون والعمال 

 .وممثلوهم

 

 التخطيط (5

 

قد . الخطوة التالية هي تطوير الخطة الصحية

تكون الخطة التي تطورها مؤسسة صغيرة أو 

متوسطة الحجم بسيطة بادئ األمر، حسب 

يمكن أن تركز . حجم المؤسسة ومدى تعقيدها

هذه الخطة على بضعة أولويات تم استعرافها 

الحصول على هذه المعلومات من خالل مسح 

سري أو، في ظروف مؤسسة صغيرة، 

بالمرور على العاملين واحداً واحداً بقائمة 

أو حوار بين المدير والعاملين /أسئلة و

  .بحضور مختص صحي في الحالة المثالية

 

للمؤسسة والعمال يجب  المستقبل المروم 

يمكن أن تشمل عملية التقدير في . تقديره أيضاً 

مؤسسة ضخمة تحديد بعض نقاط العالم 

لمقارنة األداء مع شركات مماثلة وفق 

ربما من المهم . المعطيات الموصوفة أعاله

إجراء مراجعة لألدبيات لالطالع على 

التوصيات أو دراسات حاالت الممارسات 

أما بالنسبة للعمال األفراد، فمن المهم . الجيدة

السؤال عن أفكارهم حول كيفية السعي إلى 

تحسين بيئة عملهم وصحتهم وكيف يمكن 

لصاحب العمل إعانتهم على ذلك وفق 

.اعتقادهم  

 

بالنسبة لمؤسسة صغيرة، من المهم تحديد 

ويشكل التحدُّث . الممارسات الجيدة المحلية

إلى الخبراء المحليين أو زيارة مؤسسات 

محلية عالجت مواقف مشابهة أسلوباً جيداً 

لمعرفة ما يمكن عمله والحصول على أفكار 

 .حول كيفية القيام بذلك

 

ومهما كانت طرائق جمع هذه المعطيات، من 

المهم ضمان أن فرص للنساء لإلدالء بالرأي 

ال تقّل عن فرص الرجال، ويجب تحليل 

 .القضايا التي تتناولها النسوة بصورة منفصلة

 الصورة في الصفحة المقابلة

أعمال بناء مبنى في شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية، 

 منظمة العمل الدولية © 0922
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بالنسبة لمؤسسة صغيرة، من المهم تحديد الممارسات »

ويشكل التحدُّث إلى الخبراء المحليين أو . الجيدة المحلية

زيارة مؤسسات محلية عالجت مواقف مشابهة أسلوباً جيداً 

لمعرفة ما يمكن عمله والحصول على أفكار حول كيفية القيام 

 «.بذلك
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وسائل حل المشاكل خالل دراسة الحلول؛ 

وكذلك األخذ في الحسبان مضامير التأثير 

مثالً، من . األربعة خالل تطوير الحلول

األخطاء الشائعة االعتقاد بأن حلول مشاكل 

البيئة الطبيعية للعمل يجب أن تكون حلوالً 

فيزيائية حصراً، بينما قد يمكن معالجة القضية 

  .بواسطة التدريب أو تغيير السلوك

 

على الموافقات المطلوبة للخطة  بعد الحصول 

ح  يأتي وقت تطوير خطط عمل نوعية توضَّ

فيها المرامي والحصائل المتوقعة والبرامج 

لدى تطوير برامج . الزمنية والمسؤوليات

التثقيف الصحي من المهم أالّ تقتصر على رفع 

الوعي بل تتجاوزه إلى تطوير المهارات 

يجب أن تشمل الخطة . وتغيير السلوك

على أن تأثيرها على الصحة حاسم وتحقيقها 

 .سهل، مع تحديد األطر الزمنية

 

أما في مؤسسة كبيرة فيمكن أن تتخذ الخطة 

الصورة »أسلوباً أكثر تعقيداً يأخذ في الحسبان 

تحدد . سنوات قادمة 2-1ويشمل بين « الكبرى

مثل هذه الخطة النشاطات العامة لمعالجة 

ضمن أطر زمنية   المشاكل ذات األولوية

يجب تحديد مراٍم وأغراض طويلة .  واسعة

وبعد . األمد للخطة اإلجمالية لقياس نجاحها

تطوير الخطة طويلة األمد يُفترض تطوير 

خطط سنوية لمعالجة القضايا وفق ترتيب 

 .األولويات

 

من المهم تذكُّر مبدأ التعلم من الغير وبحث 

 الصورة أدناه

: المصور. 0222امرأة وراء ماكنة خياطة، جمهورية كوريا، 

يشكل تطوير أماكن العمل الصحية في . سوفي لهتينن، فنلندا

 .القطاع االقتصادي غير الرسمي تحدياً عالمياً ينبغي مواجهته
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الميزانيات والمرافق والموارد المطلوبة، 

باإلضافة إلى تخطيط إطالق البرنامج أو 

السياسة وتسويقه والترويج له، والتدريب على 

. السياسة الجديدة أو برنامج الصيانة أو التقييم

إن ضمان تحديد مراٍم وأغراض صريحة لكل 

 . نقطة من خطة أو مبادرة يجعل تقييمها أسهل

 

  الفعل (6

 

ينبغي خاللها تخصيص « افعلها»إنها مرحلة 

المسؤوليات لكل عمل مخطط له للعاملين في 

 .فريق التنفيذ وضمان المتابعة

 

 التقييم (7

 

التقييم أساسي لمعرفة ماذا يعمل وماذا ال يعمل 

يجب تقييم . ولتحديد أسباب فعاليته أو عدمها

عملية التنفيذ والحصائل على المدى القريب 

عدا تقييم كل مبادرة، من المهم تقييم . والبعيد

سنوات أو  2-1نجاح البرنامج اإلجمالي بعد 

يمكن أحياناً أن . بعد تغير هام كاإلدارة الجديدة

تقدم إعادة مسٍح أو مراجعة أنواع المعطيات 

المجموعة كمعطيات القيمة القاعدية مثل هذا 

ومع أنه غير مرجح أن يمكن . التقييم اإلجمالي

ربط التغيرات في صحة العمال بالتغيرات في 

إنتاجية المؤسسة أو ربحيتها، من المهم تتبُّع 

 .هذه األرقام ومقارنتها بالنقاط العالم

 

 التحسين (0

 

هذه هي الخطوة األخيرة، وهي كذلك األولى 

هذا يشمل إجراء . في الحلقة التالية من األفعال

يمكن أن . التغيرات بناء على نتائج التقييم

  تحسِّن هذه التغيرات البرامج التي تم تنفيذها

من جهة . عليها مكونات جديدة أو تضيف 

أخرى، من المحتمل أن يكون قد تم تحقيق 

نجاحات بارزة، ومن المهم إدراك هذه 

النجاحات وتقدير الناس الذين شاركوا في 

إنجاز الحصيلة الناجحة والتأكد من أن جميع 

 . المعنيين يدركون اإلنجاز

 4الشكل 

 مفاتيح النجاح -المبادئ المستبطنة 
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المبادئ  -6

مفاتيح : المستبطنة

 النجاح

مع أن احتياجات وظروف كل مؤسسة تختلف 

عن غيرها، هناك بعض المبادئ األساسية 

المستبطنة لمبادرات مكان العمل الصحي التي 

تزيد من احتمال نجاح هذه المبادرات، وهي 

 .4 مبينة في الشكل

 

 تعهد القيادات بناًء على القيم الجوهرية (1

 

ويتوقف على ثالثة عوامل، أولها تعبئة 

الجهات المعنية الكبرى وكسب التزامها ألن 

برنامج مكان العمل الصحي يجب أن يُدمج في 

أهداف أعمال المؤسسة وقيمها؛ األمر 

الضروري اآلخر هو الحصول على 

الموافقات والموارد والدعم الضروري من 

المالكين وكبار اإلداريين وقادة النقابات أو 

القادة غير الرسميين، والحصول على هذا 

. االلتزام حاسم قبل محاولة المضي قدماً 

العامل الثالث هو توفير البيّنات األساسية حول 

هذا االلتزام، وذلك بتطوير وتبني سياسة 

شاملة مذيّلة بتوقيع أعلى سلطة في المؤسسة 

ومبلّغة للعمال؛ فهذا يشير بوضوح إلى أن 

مبادرات مكان العمل الصحي باتت جزءاً من 

 .استراتيجية أعمال المؤسسة

 

 إشراك العمال وممثليهم (2

 

من أكثر الموجودات ثباتاً في بحوث الفعالية 

هو أنه في البرامج الناجحة يجب أن يُشَرك 

من : العمال في كل خطوة من خطوات العملية

االكتفاء  ال يجوز   .التخطيط وحتى التقييم

« بإبالغهم»العمال أو ممثليهم أو « باستشارة»

حول ما يجري، إنما يجب أن يشاركوا 

مشاركة فعالة، وأن يُسألوا عن آرائهم 

 .وأفكارهم وأن تُسَمع وتُنفَّذ

 

نتيجة الديناميكا المتأصلة للعالقات بين العمل 

واإلدارة، من المهم للغاية أن يكون عند العمال 

وسيلة جماعية للتعبير أقوى من صوت عمال 

منفردين؛ ويمكن أن تساعد المشاركة في 

النقابات أو التمثيل بواسطة ممثلين إقليميين 

 .للعمال في توفير مثل هذا الصوت

 

 تحليل الثغرات (3

 

« كيف صار الوضع اآلن؟»ويشمل تقدير 

مقارنة بالظروف المثالية ثم معالجة الثغرات 

 .بينهما

 

 التعلم من اآلخرين( 4

 

من المهم إدراك أن ال أحد، بما فيه موظف 

صحة وسالمة مكان العمل، لديه المعارف 

واألدوات الالزمة لمعالجة بعض القضايا ذات 

وفي مثل هذه الحاالت من المهم . األولوية

االتصال بخبراء آخرين كالباحثين من جامعة 

. محلية أو الخبراء في وكالة سالمة محلية

يمكن كذلك االستعانة بممثلي النقابات الذين 

تلقوا تدريباً خاصاً في السالمة والصحة 

  المهنية من  المهنية وخبراء السالمة والصحة

مؤسسات أكبر في المجتمع، ويمكن أن يقدم 
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هؤالء الخبراء النصح والعون للمؤسسات 

زيارة مؤسسات أخرى لمشاهدة . األصغر

الممارسات الجيدة المحلية وسيلة أخرى 

وباإلضافة إلى ما . ممتازة للتعلم من اآلخرين

سبق، يحوي العالم االفتراضي ثروة من 

الموارد والمعلومات، بما فيه مواقع منظمة 

العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية 

والمراكز المتعاونة معها في الصحة والسالمة 

 .المهنية

 

 االستدامة (5

 

التقييم والتحسين المستمر أمران أساسيان، 

وكذلك ضمان أن مبادرات مكان العمل 

الصحي مندمجة في خطة عمل االستراتيجية 

اإلجمالية للمؤسسة وليست مجرد مجموعة 

 . عمل منفصلة معزولة

 

  أهمية التكامل (6

 

في المنظمات األكبر يتزايد تخصص العمل؛ 

وفي كثير من المنظمات الكبيرة يعمل موظفو 

الصحة والسالمة في قسٍم وموظفو الرفاهة في 

قسم آخر وموظفو الموارد البشرية في أقسام 

تتعامل المجموعة . أخرى غير هذين القسمين

األخيرة مع شتى القضايا المتعلقة بالقيادة 

وتنمية العاملين وبيئة العمل النفسية 

االجتماعية، وكل هذه األقسام منفصلة عن 

فريق إدارة المؤسسة الذي يرّكز على زيادة 

كثيراً ما تتضارب . كمية المخرجات وجودتها

 الصورة أدناه

مكتب شركة باناسونيك لألدوات المنزلية والغساالت المنتجة 

 منظمة العمل الدولية © 0222للغساالت، هانتجو، الصين، 
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صحية شخصية التي تساهم في المشكلة، 

كاللياقة البدنية أو السمنة؛ وغياب موارد 

الرعاية الصحية األولية يعني أن العمال ال 

يمكن فحصهم ومعالجتهم في المراحل 

أن تفحص المقاربة   يُفترض  .الباكرة لأللم

التكاملية كافة أوجه المشكلة وبذلك تستعرف 

 .طيفاً أوسع من الحلول الفعالة

 إن نظام : السلوك الذي تتم مكافأته أو تعزيزه

إدارة األداء الذي يكافئ المخرجات العالية 

بصرف النظر عن طريقة تحقيق النتائج 

يشجع الناس على اتخاذ الطرق المختصرة 

أو استخدام أساليب غير صحية في مهارات 

ومن جهة أخرى، . التواصل إلنجاز العمل

يستطيع نظام إدارة األداء الذي يحدد المعايير 

السلوكية باإلضافة إلى أهداف المخرجات أن 

يعزز السلوكيات المرغوب بها ويقّر بفضل 

األشخاص ذوي السلوكيات والمواقف 

 .المعززة لثقافة مكان العمل الصحي

  يمكن أن يقلِّل استخدام فرقاء أو قوالب

متعددة الوظائف من انعزال مجموعات 

العمل؛ فإذا كان هناك في مؤسسٍة ما لجنة 

الصحة والسالمة وأخرى لرفاه مكان العمل 

يمكن تجنب انعزالهما عن بعضهما 

بالعضوية المشتركة لتعرف كل واحدة منهما 

 . بنشاطات األخرى وتستطيع المشاركة فيها

غايات هذه النشاطات أو تعارض صحةَ 

العمال مباشرةً رغم أن العمال األصحاء ال 

يقلّون أهمية عن األوجه األخرى لإلنتاج 

  .والجودة

 

؟ فيما يلي بضعة  كيف يمكن ضمان التكامل

 :أمثلة

  يجب أن يشمل التخطيط االستراتيجي

قام كابالن . الطرف البشري للمعادلة

بتطوير مقاربة  0990ونورتون في سنة 

لنظم اإلدارة « بطاقة الحرز المتوازنة»

، وتشير إلى [2]ونظم اإلدارة المتكاملة 

مرغوبية قياس ليس األداء المالي فحسب، 

إنما كذلك معرفة الزبائن وعمليات األعمال 

الداخلية وتعلُّم العاملين ونموهم لتطوير نجاح 

 .األعمال على المدى البعيد

  الصحة والسالمة « مرشِّحات»تطوير

والرفاهة تُرشَّح عبره كل القرارات وكسب 

 .تقبُّل هذه المرشحات من جهة اإلدارة العليا

  األخذ في الحسبان شتى مكونات مكان العمل

مثالً، عندما . الصحي عند معالجة أي مشكلة

ياُلَحظ حدوث اضطرابات عضلية هيكلية 

بين العاملين على ماكنات الخياطة طوال 

( والمالئمة)النهار تكون المقاربة الشائعة 

لين في  هي دراسة إرغونوميات المشغِّ

محطات عملهم وتصويب الظروف الفيزيائية 

الخطرة؛ إال أنه يُحتمل أن تساهم قضايا 

إضافية، كالعوامل النفسية االجتماعية، في 

هذه المشكلة، مثل عبء العمل والضغوط 

الزمنية، كما يمكن أن يكون هناك قضايا 
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التكييف للسياقات  -7

 واالحتياجات المحلية

يمثل نموذج مكان العمل الصحي المبيّن هنا 

تركيباً ألفضل المعارف والخبرات المتوفرة 

عالمياً التي جمعها وحللها خبراء الصحة 

 .المهنية من بلدان مختلفة

 

يقدم هذا النموذج إرشاداٍت لألفعال في مستوى 

مكان العمل، وخاصةً عندما يعمل صاحب 

العمل والعمال وممثلوهم متعاونين بين 

إال أن أماكن العمل توجد ضمن . بعضهم

سياقات أوسع بكثير؛ فالحكومات والقوانين 

والمعايير الوطنية واإلقليمية والمجتمع المدني 

وظروف السوق ونظم الرعاية الصحية 

األولية جميعها لها أثر عظيم على أماكن 

الذي قد يكون نحو األحسن أو نحو  -العمل 

وعلى ما تستطيع أطراف مكان  -األسوأ 

 .العمل تحقيقه

 

هذه العالقات المتبادلة معقدة للغاية وتُناقَش 

مراجعة األدبيات »بتفصيل أكثر في وثيقة 

« والممارسات حول أماكن العمل الصحية

تلزم اإلرشادات والعمليات . المذكورة سابقاً 

كذلك الكتناف شتى الجهات العاملة مباشرةً 

تختلف . في مبادرات مكان العمل الصحي

احتياجات البلدان المتطورة والنامية 

والتحديات التي تواجهها، وتلك التي تواجهها 

المؤسسات الصغيرة والكبيرة، اختالفاً عظيماً 

. فيما يخص تنمية الصحة في مكان العمل

« مراجعة األدبيات والممارسات»وتشمل 

أيضاً أمثلةً على كيفية تنفيذ هذا النموذج في 

المؤسسات الكبيرة والصغيرة ودراسات 

أو ال  -حاالت حول اإلجراءات التي تكون 

فعالة في مختلف الظروف، ويمكن أن  -تكون 

تساعد الروابط والموارد المتوافرة فيها 

أصحاب العمل والعمال وراسمي السياسات 

والممارسين في تكييف هذه المبادئ لظروفهم 

خطة »في تنفيذ  فمع التقدم   عدا ذلك،. النوعية

، «العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية

ستوفر المنظمة والدول األعضاء فيها 

والمراكز المتعاونة معها وخبراء آخرون 

إرشاداٍت هادفة وعملية أكثر، وهذه سترشد 

المؤسسات وأصحاب العمل والعمال على 

تطبيق مبادئ هذا اإلطار في شتى الثقافات 

والقطاعات وأماكن العمل بما يتفق ومبادئ 

 .استمرار تحسين التدخالت

تختلف احتياجات »

البلدان المتطورة 

والنامية والتحديات التي 

تواجهها، وتلك 

للمؤسسات الصغيرة 

والكبيرة، اختالفاً 

 «.عظيماً 
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شؤون   إن صحة العاملين وسالمتهم ورفاهتهم

. أساسية تهم ماليين الناس العاملين في العالم كله
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. جديدة من األمراض المتصلة بالعمل سنوياً 
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