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F

احلمد هلل رب العاملني الذي هدانا إلى سواء السبيل، . والصالة والسالم على نبيه محمد الصادق 
األمني، وعلى أهله وأصحابه أجمعني ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين 

إن حركة التطور السريعة التي شهدتها دول مجلس التعاون اخلليجي خالل العقود املاضية ومارافقها 
من نهضة على جميع األصعدة امتدت معها مظلة مشروعات التنمية وخدمات البنية التحتية إلى 

جميع أرجاء دول اجمللس بحمد اهلل وفضله ثم بالرعاية الكرمية من لدن والة أمرنا حفظهم اهلل.

والزراعي   للتطور الكبير الذي شهدته دول اجمللس في كافة اجملاالت وباألخص اجملال الصناعي  ونظراً 
والصحي واستقدام املاليني من العمالة الوافدة..، عالوة على انخراط مواطني دول اجمللس في مثل هذه 

املهن..، لذا كان من الضروري إعطاء مزيد من االهتمام بالصحة والسالمة املهنية في شتى اجملاالت.

وانطالقاً من اهتمام مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مبوضوع الصحة والسالمة املهنية 
واستمراراً لنهج تعزيز صحة العمال واالرتقاء بخدمات الصحة املهنية في دول اجمللس، مت إعادة إحياء 
برنامج الصحة املهنية..، والذي يهدف إلى تعزيز صحة العمال واالرتقاء بخدمات الصحة املهنية في 
دول مجلس التعاون، وذلك نظرا للتطور الصناعي الكبير في دول اجمللس وظهور العديد من التعرضات 

املهنية مبختلف أنواعها البيولوجية والفيزيائية والكيميائية واإلشعاعية .
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وعليه فقد شارك املكتب التنفيذي ومديره العام في العديد من املؤمترات والندوات وحلقات العمل 
واللجان االستشارية الوطنية واخلليجية واإلقليمية في هذا الصدد..، عالوة على تعزيز العمل البناء 
العربية،  اخلليج  لدول  االجتماعية  الشؤون  ووزراء  العمل  وزراء  التنفيذي جمللس  املكتب  مع  املشترك 
املكتب  عن  منبثقة  املهنية  والسالمة  للصحة  خليجية  جلنة  إنشاء  مت  فقد  اجلانب  هذا  وألهمية 
التنفيذي وقامت كل دولة بتسمية ممثل لها من بني اخملتصني في مجال الصحة والسالمة املهنية 
لعضوية اللجنة، وقد عقد االجتماع األول للجنة اخلليجية للصحة والسالمة املهنية في مسقط 
بسلطنة عمان خالل الفترة من 8-9 ربيع األول 1428هـ املوافق 27-28 مارس 2007م، ووضعت اللجنة 
الرؤى والرسالة واألهداف اخلاصة بهذه اللجنة ، وحتليال مبدئيا لوضع الصحة املهنية في دول اجمللس 
اجمللس وصدرت عنها عدة  دول  في  املهنية  بالصحة  لالرتقاء  إستراتيجية خمسية  ومقترحا خلطة 

توصيات هامة.

املهنية مبشاركة كافة دول  الثالث للجنة اخلليجية للصحة والسالمة  هذا وقد عقد االجتماع 
مجلس التعاون، وممثل عن املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل ووزراء الشؤون االجتماعية لدول اخلليج 
العربية، وكذا املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالرياض، ووضعت اللجنة في هذا االجتماع 

اإلستراتيجية اخلليجية للصحة والسالمة املهنية وخطة تنفيذها.

والتي توجت باعتماد معالي الوزراء لها في االجتماع السابع والستني جمللس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون في جنيف )1430/5/25هـ املوافق 2009/5/20م(.

والتي أشاد بها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، كما أشاد بتبني الدول 
األعضاء في مجلس التعاون ملبادرة أماكن العمل الصحية، وأبدى استعداده إلدراج برنامج عن الصحة 

املهنية ضمن مشروع األكادميية األلكترونية.
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ويطيب لي في هذا املقام أن أشيد بهذا العمل اجلاد الذي قام به أعضاء اللجنة اخلليجية للصحة 
والسالمة املهنية وهم:

دولة اإلمارات العربية املتحدة د. أحمد نبيل محمد أبو طالب     -1
مملكة البحرين د. سمير احلداد       -2

اململكة العربية السعودية أ. محمد حمد السعد      -3
اململكة العربية السعودية أ. حسني عايض البقمي      -4

سلطنة عمان د. سالم بن سعيد الوهيبي     -5
سلطنة عمان د. عيسى بن سعيد الشعيلي     -6

دولة قطر د. صالح عبداهلل محمد      -7
دولة قطر د. حسني السيد عبدالسالم الفار    -8

دولة الكويت د. أحمد خضر سالم الشطي     -9
اجلمهورية اليمنية د. محمد مثنى سالم عبده     -10
اجلمهورية اليمنية أ. عوض سعيد عبداهلل احلنش     -11

ممثل املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل أ. جمال حسن السلمان      -12
ووزراء الشؤون االجتماعية مبملكة البحرين        

ممثل املؤسسة العامة للتأمينات  م. صالح بن مريخان املطيري     -13
االجتماعية        

املكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول د. محمد سيد حسني أحمد     -14
مجلس التعاون        

أخيراً وليس آخراً، يطيب لي أن أشيد بجهود أصحاب املعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذين 
الزمالء أصحاب السعادة أعضاء  البرنامج، ولألخوة  كان لهم الفضل بعد اهلل تعالى في إجناح هذا 
وتعاونهم  جهودهم  على  املهنية  والسالمة  للصحة  اخلليجية  اللجنة  وأعضاء  التنفيذية  الهيئة 
باملكتب  لزمالئي  موصول  والشكر  الصعوبات،  وتخطي  البرنامج  هذا  وتنفيذ  متابعة  في  املستمر 

التنفيذي.
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آمالً أن تستفيد الدول األعضاء من هذه اإلستراتيجية بحلتها اجلديدة في كل ما يخص هذا البرنامج 
احليوي اخلليجي املشترك ومبا يرتقي بجودة وسالمة خدمات الصحة والسالمة املهنية في دول اجمللس، 
ايدهم اهلل..،  أمرنا  الكرمية من لدن والة  الرعاية  وأن يحفظ اهلل عز وجل بالدنا من كل سوء في ظل 

ويبارك لنا جميعاً في صحتنا وعافيتنا.

واهلل أدعو أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي.. إنه نعم املولى ونعم النصير ...

واهلل ولي التوفيق.

املدير العام

أ.د. توفيق بن أحمد خوجة
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ملخص اإلستراتيجية 
اخلليجية للصحة والسالمة املهنية

الرؤية
الصحة املهنية استثمار حيوي للتنمية

الرسالة
تطوير السياسات والبني التحتية والتكنولوجيات والشراكات التي من شأنها أن تسهم 

في حتقيق مستوي اساسي حلماية وتعزيز الصحة في جميع أماكن العمل

األولويات

توفير اخلدمات الصحية املهنية وإتاحتها  •
تفعيل اللجان الوطنية للصحة والسالمة املهنية  •

مرتسمات الصحة املهنية  •
جدول األمراض املهنية ونسب الفقد الوظيفي ألعضاء اجلسم  •

تنمية املوارد البشرية.  •
تصميم نظم ترصد فعالة لكل من االصابات واألمراض املهنية  •

التشييك على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.  •

مجاالت العمل

تطبيق 
القوانني

معايير 
خليجية

دالئل 
استرشادية

دمج 
سياسات

 تنمية 
مهارات

زيادة   
التوعية

 توفير 
البيانات
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هيكل اخلطة التنفيذية
لإلستراتيجية اخلليجية للصحة والسالمة املهنية 

ينعكس  يعد استثمارا حيويا هاما  األخرى  واملهن  املصانع  العاملني في  احملافظة علي صحة  إن 
باإلضافة  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  دعم  في  ويسهم  الوطني  القومي  الناجت  علي  باإليجاب 
للمردود الصحي الكبير ، كما ينعكس مباشرة علي تنمية صحة العاملني وأسرهم من خلال تبني 
سلوكيات صحية تستهدفها الكثير من البرامج الصحية األخرى فالعمال مجتمع منظم ومنتظم 
قادر علي استيعاب كل من التوجهات والتوجيهات الصحية ونقلها في محيط األسرة حيث يتمتع 
رب األسرة بتأثير بالغ وقوي علي جميع أفراد األسرة اآلخرين وخاصة األوالد ، كما تتفق تلك التوجهات 
مع االستراتيجيات واملبادرات الصحية احلديثة للمنظمات العاملية في هذا الشأن وخاصة منظمة 
الصديقة  العمل  بيئة  مثل  كثيرة  مفاهيم  شاعت  حيث  الدولي  العمل  ومكتب  العاملية  الصحة 
الدوليتني في اآلونة  وأمكنة العمل الصحية ومما يزيد األمر أهمية هو تضافر جهود تلك املنظمتني 

األخيرة لتحسني وحماية صحة العاملني.

إن توفير بيئة عمل آمنة ال تتطلب فقط خلو بيئة العمل من اخملاطر الصحية بل يجب أن تتوفر 
وتعزز  العمال  صحة  علي  لتحافظ  تتضافر  وتنظيمية  واجتماعية  ونفسية  فيزيائية  ظروف  فيها 
سالمتهم وميكن حتقيق ذلك من خالل خلق بيئة داعمة للصحة والسالمة باإلضافة لتعزيز صحة 
العمال وإكسابهم سلوكيات داعمة للصحة لتجنب مختلف اخملاطر التي قد يواجهونها في عملهم 

أو بسببه من خالل مرتكزين أساسيني هما احملافظة علي صحة العاملني ثم تعزيزها.

وتعدد عوائد تعزيز صحة العاملني سواء مباشرة أو غير مباشرة علي الكثير من اجملاالت احلياتيه 
واالقتصادية واالجتماعية سواء ألرباب العمل أو العمال أنفسهم وأسرهم أو اجملتمع ككل أو أجهزة 
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معدالت  وخفض  عموما  احلياة  جودة  حتسني  احلصر:  وليس  األمثلة  سبيل  فعلي   ، الدولة  وخدمات 
املراضة ومن ثم الوفاة وتخفيف العبء علي اخلدمات الصحية والتأمينية وخفض التكلفة العالجية 
والسيطرة علي تغيب العمال وفع الكفاءة االنتاجية وزيادة الدخل القومي كما سيؤدي حتسني بيئة 

العمل الداخلية الي خفض معدالت التلوث وحتسني البيئة اخلارجية احمليطة بأماكن العمل.

ولضمان جناح اخلطط واالستراتيجيات املوجهة لتحسني وتعزيز صحة العاملني يجب أن ترتكز 
علي مبايء عامة وأساسية منها: تكوين وجهة نظر عامة وشاملة ، تضافر كل جهود جميع اجلهات 
اجملتمع  فئات  جميع  شراكة   ، املنشود  الهدف  لتحقق  بينها  والتنسيق  العاملني  بصحة  املعنية 
املستحدثة  البرامج  ودمج  الفعالة  االيجابية  املشاركة  علي  وحفزهم  العاملني  بصحة  واملهتمني 

داخل األنظمة املوجودة بالفعل لضمان االستدامة واالستمرارية علي املدي الطويل.

بصحة  املعنية  العاملية  العمل  خطة  املهنية  والسالمة  للصحة  اخلليجية  اللجنة  تبنت  ولقد 
العمال )2008 – 2017( والتي أصدرتها اجلمعية العامة للصحة / منظمة الصحة العاملية في دورتها 

الستني/ جنيف مايو 2007م، وتشمل غايات خطة العمل اآلتي:
تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمال.  •

حفظ الصحة وتعزيزها في أماكن العمل.  •
حتسني أداء خدمات الصحة املهنية وحتسني إتاحتها.  •

توفير وتبليغ البيانات اخلاصة بالعمل واملمارسة.  •
دمج صحة العمال في السياسات األخرى.  •
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خطة العمل )2008 – 2012(

تغطي خطة العمل احلالية خمس سنوات بدء من عام 2008 حتى نهاية عام 2012 ، وتعمل هذه 
اخلطة كدليل استرشادي لكل من الدول األعضاء واللجنة عن مدي التقدم الذي مت إحرازه في تطبيق 

األنشطة ومتابعة مدي تنفيذ خطط العمل والبرامج واالستراتيجيات املستهدفة.

تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمال:  -1
وضع وصياغة خطط وطنية للدول األعضاء:  -1-1

تضع كل دولة خطتها الوطنية مبا يتناسب مع ظروفها وإمكاناتها ، علي أن تعمل اللجنة 
علي حث الدول األعضاء علي وضع وتنفيذ تلك اخلطط وعلي تقييم مدي التنفيذ وكفاءته ، 

علي أن تتضمن تلك اخلطط – علي األقل - العناصر اآلتية:
املرتسم الوطني للصحة والسالمة املهنية:  -1-1-1

 باستخدام استمارة مكتب العمل الدولي وأفضل املمارسات والتوصيات واالرشادلت 
الدولية في هذا الشأن ، متابعة وحتديث البيانات دوريا ، مقارنة املرتسمات اخلليجية 

واعداد مرتسم خليجي شامل للدول األعضاء.
2.1.1. أولويات العمل.

3.1.1. األغراض واألهداف.
4.1.1. االجراءات.

5.1.1. آليات التنفيذ.
6.1.1. املوارد البشرية واملالية.

7.1.1. الرصد والتقييم والتحديث: من خالل مؤشرات وطنية واضحة سهلة القياس.
8.1.1. التبليغ واملساءلة.
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 وتعطي اللجنة أولوية خاصة لبرامج الصحة والسالمة املطبقة في املؤسسات الصحية 

أنواعه  بكافة  الكبدي  االلتهاب  ومكافحة  منع  برامج  وخاصة  فيها  العاملني  وجميع 
وبالتحديد برنامج التمنيع لاللتهاب الكبدي البائي وحتث اللجنة الدول األعضاء علي تبني 

تلك البرامج متشيا مع األولويات الدولية في هذا الشأن.

مراجعة وحتديث القوانني والتشريعات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية:  -2-1
يتناسب  مبا  الشأن  هذا  في  الدولية  والتشريعات  القوانني  تبني  علي  األعضاء  الدول  حث 
ومصلحة تللك الدول ، كما حتث اللجنة الدول علي تبني قائمة األمراض املهنية املقترحة من 
مكتب العمل الدولي مبا يتناسب والتعرضات املهنية ووسائل التشخيص واخلبرات البشرية 
في  للظروف  طبقا  األمراض  لتلك  استرشادية  قائمة  توفير  علي  اللجنة  وتعمل   ، املتوفرة 
املنطقة وكذلك تعد الئحة استرشادية للتفييم الوظيفي لألعضاء ، كما تعد اللجنة تقريرا 
مقارنا للقوانني والتشريعات اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية بني الدول األعضاء متهيدا 
العداد الئحة استرشادية في هذا الشأن ، وتشمل األنشطة املتوقعة لتحقيق ذلك الهدف:

مراجعة تشريعات وقوانني الصحة والسالمة املهنية بكل دولة.  -1-2-1
إجراء التعديالت واالضافات الالزمة مبا يتفق والالئحة االسترشادية للجنة والتوجهات   -2-2-1

الدولية في هذا الشأن.

حفظ وتعزيز الصحة في أماكن العمل:  -2
املناسبة  الصحية  املمارسات  باتباع  والسيطرة عليها  تالفيها  املهنية ميكن  اخملاطر  الكثير من   
مع تزويد العمال باملعلومات واألدوات واملعدات املساعدة التي متكنهم من أداء مهامهم دون تأثر 
صحتهم ، إن املمارسات والسلوكيات الصحية من دون شك لها تأثير عام علي القدرة علي العمل 
ومن ثم يجب تزويد العمال بالتثقيف الصحي املناسب لتوقي اخملاطر الصحية عموما ومخاطر 
الصحية  والتوعية  واالستشارات  السليمة  الصحية  السلوكيات  تعزز  حيث  خصوصا  العمل 
البدني  النشاط  برامج  الشأن  هذا  في  أولوياتها  اللجنة ضمن  وتضع   ، الصحية  العمال  مقدرة 
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ومكافحة التدخني واإلدمان عموما باالضافة للضغوط النفسية والعصبية داخل العمل ، وميكن 
حتقيق ذلك من خالل:

برامج تعزيز الصحة في العمل:   -1-2
العمل علي حث إدارت املصانع الكبيرة من خالل إدارات أو أقسام صحة وسالمة البيئة علي 
دمج مفاهيم تعزيز الصحة داخل برامجها واتباع ارشادات منظمة الصحة العاملية في هذا 

الشأن.
دمج تعزيز الصحة في أماكن العمل ضمن مفهوم مكافحة األمراض املزمنة غير السارية  -2-2

استحداث أدوات بسيطة سهلة التطبيق لتقييم اخملاطر املهنية  -3-2
ايجاد بيئة عمل صحية وخاصة في مجال االدارة املتكامل للمواد الكيماوية:   -4-2

وميكن حتقيق ذلك من خالل مسوح وطنية شاملة ممثلة جلميع أماكن العمل واملهن للتعرف 
علي اخملاطر والتعرضات املهنية املوجودة وتوزيعها ومدي خطورتها وبهذا ميكن وضع قائمة 
الوطنية ميكن حتديد األهداف بكل دقة شاملة  ، ومن خلال السياسات واخلطط  باألولويات 
والبيولوجية  الفيزيائية  التعرضات  الكيماوية باالضافة للتعرضات األخري مثل  التعرضات 

والبيوحركية والنفسية

حتسني أدوات خدمات الصحة املهنية:  -3
إن التغطية الكاملة للعمالة بخدمات الصحة املهنية تعد مطلبا هاما جلميع الدول اخلليجية   
وتعمل اللجنة علي حث الدول لتغطية أكبر نسبة ممكنة من العمالة بخدمات الصحة املهنية 
الشاملة وذات اجلودة العالية ، ونظرا لتشعب وتعدد التخصصات املطلوبة لتحقيق تلك اخلدمة 
ومنها  والهندسية  والبيئية  الطبية  التخصصات  من  الكثير  بني  التنسيق  يلزم  فإنه  الشاملة 
وعلوم  الطبيعي  العالج  و  العمل  فسيولوجيا  و  الصناعية  والصحة  والتمريض  املهني  الطب 
الهندسة احلركية واألمان الهندسي باالضافة الي سيكولوجيا العمل ، ولتحقيق تلك األهداف 

سوف يتبع االتي:
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زيادة تغطية العمال بخدمات الصحة املهنية:  -1-3
 من خالل برامج محددة لتقدمي تلك اخلدمات في املؤسسات املتوسطة والصغيرة واملتناهية 
الصغر )حيث تكمن املشكلة( وتقدمي أنظمة ومناذج صحية مناسبة وقابلة للتطبيق العملي 
تتناسب وظروف كل بلد بالتعاون مع كل اجلهات املعنية ، علي أن يتم تقييم ذلك من خالل 
لظبط  محدد  نظام  خلال  من  وكذلك  القياس  سهلة  ومحددة  واضحة  ومعايير  مؤشرات 
اجلودة ، وتبرز هنا أهمية التعاون مع القطاعات اخلاصة وأهمها القطاع البترولي حيث تتوافر 
االمكانات البشرية واملادية والتقنية لتعزيز ليس فقط صحة العمال بل وأسرهم أيضا من 

خالل منظومة شاملة متكاملة.
التنسيق بني مقدمي خدمات الصحة املهنية:  -2-3

لضمان عدم ازدواجية أو تضارب اخلدمات املقدمة من خالل خطة شاملة ومن خالل تفعيل دور 
اللجنة الوطنية للصحة والسالمة املهنية

تنمية املوارد البشرية اخلاصة بخدمات الصحة املهنية:   -3-3
يوجد قصور واضح بالنسبة لعدد مقدمي خدمات الصحة املهنية وخاصة الكوادر الوطنية 
لتعدد وتشعب تخصصات مقدمي خدمات  التعاون اخلليجي نظرا  دول مجلس  في جميع 
الصحة املهنية ، كما أنه ال يوجد معاهد تعليمية متخصصة متنح درجات علمية في تلك 
التخصصات ، وبالرغم من تدريس الصحة املهنية ضمن مناهج طب اجملتمع لطالب كليات 
كليات  في  مماثلة  مناهج  التوجد  كبير كما  لتطوير  أنها حتتاج  إال  الدول  في معظم  الطب 
ومعاهد التمريض ، كما يشكل عدم توفر املعلومات عن تخصص الصحة املهنية بني متخذي 

قرار تعيني مقدمي اخلدمات الصحية في املصانع سببا آخر لقلة العدد
وضع خطة سنوية لالبتعاث اخلارجي:  -1-3-3

 لتأهيل الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات املطلوبة لدعم خدمات الصحة 
املهنية طبقا الحتياجات كل دولة.
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وضع برنامج تدريبي:  -2-3-3
 دوري ذات أولويات محددة تتولي تنظيمه اللجنة ويعقد في الدول األعضاء بالتبادل 
ودرجة  الوظيفي  الفقد  نسب  تقييم  مثل  املشتركة  املوضوعات  علي  التركيز  مع 
التدريبية  البرامج  تهدف  أن  علي   ، املهنية  واألمراض  االصابات  عن  الناشئة  العجز 
علي  األعضاء  الدول  تشجيع  مع  املدربني  تدريب  الي  اساسا  اللجنة  تنظمها  التي 
تصميم برامج تدريبية دورية لرفع قدرات ومهارات العاملني في مجال تقدمي خدمات 
الصحة املهنية ، عقد مؤمتر دولي للصحة والسالمة املهنية يعقد سنويا بإحدي دول 

مجلس التعاون اخلليجي ويفضل أن يتزامن مع األسبوع اخلليجي للصحة املهنية.
وضع برنامج محدد لتبادل اخلبرات:  -3-3-3

أن يتم حتديد برنامج  الدول األعضاء علي   بني مقدمي خدمات الصحة املهنية في 
ثابت تتولي وضعه كل دولة طبقا لظروفها علي أن تتولي اللجنة التنسيق والتنفيذ 

لبرنامج الزيارات طبقا لبروتوكول تعده اللجنة.
تفعيل دور اجلمعيات األهلية املهنية اخلليجية وذات العالقة بالصحة املهنية:   -4-3-3

التعاون  مجلس  بدول  العمال  صحة  حتسني  في  فعال  بدور  للقيام  وتشجيعها 
اخلليجي.

إدراج برامج تدريبية متخصصة عن الصحة املهنية:  -5-3-3
وذلك ضمن األنشطة التدريبية ملقدمي اخلدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية 
األولية علي أن يستعان بالبرنامج التدريبي ملنظمة الصحة العاملية في هذا الشأن.

تصميم ورش عمل تدريبية:  -6-3-3
ملقدمي خدمات الصحة املهنية في املؤسسات واملصانع والشركات وربطها بأنظمة 

التعليم الطبي املستمر طبقا للننظم املتبعة في كل دولة.
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التنسيق مع املؤسسات التعليمية:  -7-3-3
وخاصة األعلي من الثانوي القرار مناهج عن الصحة املهنية ضمن املقررات التدريسية 
للطالب الذين قد يلتحقوابوظائف تقدمي خدمات الصحة املهنية في أماكن العمل 

اخملتلفة.
3-4- تبني معايير قياسية خلدمات الصحة املهنية:

لضمان حد أدني من الصحة والسالمة واألمان في أماكن العمل فإنه البد من حتديد مستويات 
للتعرض للمخاطر في جميع ظروف العمل ، وتوفر تلك املستويات حدا للمقارنة واملتابعة 
وتقييم جهود املكافحة كما تقدم مؤشرا واضحا للمخططني وواضعي سياسات الصحة 
والسالمة ، توجد عدة قوائم ملستويات التعرض في بيئة العمل مستخدة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي أهمها املواصفة اخلليجية واألمريكية واالجنليزية مع وجود بعض التعديالت 
عليها في البلدان اخملتلفة، ونظرا لعدم حتديث املواصفة اخلليجية فإن تبني إحداها أو تبني 
مواصفة جديدة يترتب عليه أعباء اقتصادية كبيرة كما يجب األخذ في االعتبار تنوع العمالة 

وثقافتها األمنية في املنطقة اخلليجية.
التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية في الدول األعضاء:  -1-4-3

مجلس  لدول  موحدة  مواصفة  وتبني  املقترحة  التعرض  مستويات  ملناقشة  وذلك 
التعاون اخلليجي.

تبني معايير موحدة وقوائم استرشادية ونظم ممارسة:  -2-4-3
 طبقا للتوصيات الدولية علي أن تتناسب مع الظروف اخلليجية.

تضمني املواصفات والقوائم االسترشادية وأفضل نظم املمارسة داخل برامج الصحة   -3-4-3
املهنية املقدمة.

توفير والتبليغ عن البيانات اخلاصة بالعمل واملمارسة:  -4
املهنية  الصحة  في  االجتاهات  لتحديد  عالية  وجودة  واعتمادية  مصداقية  ذات  بيانات  حتليل  إن   
والتعرف علي األولويات الوطنية واحمللية يعد مطلبا هاما ملتخذي قرارات السياسات واملمارسات 
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الصحية املهنية ، كما أن تسمية )هيئة / جلنة / شخص( علي املستوي الوطني ليكون نقطة 
ارتكاز للتواصل علي مستوي دول مجلس التعاون اخلليجي واملستوي الدولي تتوفر لديه جميع 
البيانات واملعلومات عن الصحة املهنية في كل من البلدان يعد مطلبا محوريا  ، إن توفر وتداول 
املعلومات يخدم التدريب والبحوث واملمارسات السليمة كما أن تبادل املعلومات بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي يصب في مصلحتها جميعا ، أن دراية متخذي القرارات والعمال وأصحاب العمل 

والسياسيني بأهداف الصحة املهنية سيسهل مهمة الترويج وتنفيذ االستراتيجيات. 
دعم انشاء بنوك / مراكز ملعلومات الصحة املهنية:   -1-4

ويتم ذلك علي املستوي الوطني واالقليمي باالستعانة باألنظمة املتوفرة في كل من منظمة 
الصحة العاملية )املراكز املتعاونة مع املنظمة( أو مكتب العمل الدولي ، مع دراسة التجربة 

اليمنية واالستفادة منها في هذا الشأن.
تصميم / حتسني نظم ترصد صحة العمال واألمراض واإلصابات املهنية:   -2-4

الدولي لترصد االصابات )قدمت  مع األخذ في االعتبار االستفادة من برنامج مكتب العمل 
سلطنة عمان نسخة منه( حيث ميكن تقدير عبء األمراض واالصابات املهنية في كل دولة 
باالضافة لتقدير شامل علي مستوي دول مجلس التعاون اخلليجي نظرا لتبني نفس برامج 
الترصد ، كما ميكن توفير بيانات عن الوفيات الناجتة من األمراض واالصابات املهنية وكذلك 

ادراج املهنة ضمن بيانات شهادة الوفاة.
دعم تداول البيانات واملعلومات:   -3-4

أو  متلقيها  أو  اخلدمات  مقدمي  بني  سواء  واخلليجي  الوطني  املستوي  علي  ذلك  ويتم 
مستخدميها من أصحاب األعمال والعلماء والدارسني واالعالميني وجمعيات النفع األهلي 
وحتي كافة أفراد اجملتمع من خالل: مواقع علي شبكة االنترنت الدولية أو املطبوعات الدورية 
واالحتفال   ، اخملتلفة  االعالم  اللقاءات مع وسائل  أو  االسترشادية  الكتيبات  أو  املوسمية  أو 
حل  فرص  وتوضيح  التركيز  ينبغي  كما   ، ابريل(   28( اخلليجي  املهنية  الصحة  بأسبوع 

املشكالت الصحية من خالل التدخالت الفعالة في أماكن العمل.
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دعم وتشجيع البحوث التطبيقية اخلاصة بصحة العمال:   -4-4
توفير جميع املوارد واالمكانات لدعم البحوث التطبيقية والتدخلية الهادفة حلماية صحة 
العمال وتعزيز صحتهم والعمل مع اجلهات املعنية لوضع تلك البحوث علي قائمة أولويات 
مع  التشاركية  البحوث  وتدعيم  الدولة  تدعمها  التي  الدراسية  واملنح  الوطنية  البحوث 
التعاون  دول مجلس  بني  بحوث مشتركة  وتنفيذ  إعداد  كذلك   ، الطبية  واملعاهد  الكليات 
اخلليجي تهدف للتعرف علي املشاكل الصحية للعمال وأهم الطرق للتعامل معها والوقاية 
منها وميكن االستعانة باخلبرات التقنية والعلمية لكل من منظمة الصحة العاملية ومكتب 

العمل الدولي.
انشاء مراكز مرجعية وطنية للصحة والسالمة املهنية:  -5-4

اعداد معايير  أن  املهنية اخملتلفة كما  هناك قصورا شديدا في اخلبراء في مجاالت الصحة 
ومواصفات خليجية يتطلب الكثير من اجلهد واألموال واألجهزة ذات التقنية العالية ، كما 
أن تشابه دول املنطقة من حيث االعتماد علي الصناعات البترولية والبتروكيميائية يحتم 
انشاء مركز خليجي يعطي أولوية لتقدمي االستشارات العلمية العملية واجراء الدراسات 
الصحية والبيئية واقتراح مستويات املعايير البيئية املبني علي حتليل اخملاطر واصدار الدالئل 
االسترشادية وتقدمي أفضل املمارسات وتقدمي برامج تدريبية متخصصة ، كما يساعد هذا 
املركز علي نقل التكنولوجيا والتقنيات احلديثة من الدول األكثر تقدما وتقدمي اخلبرات للبرامج 
القومية ، علي أن يتم االستفادة من اخلبرات األمريكية واألوروبية في هذا اجملال حيث اليوجد 
مثل هذا املركز في دول مجلس التعاون اخلليجي ، كما يجب تشجيع الدول األعضاء علي 
انشاء مثل ذلك املركز علي املستوي الوطني وال يتسع اجملال هنا لوضع ملخص أو حتي هيكل 

خطة عمل النشاء مثل هذا املركز.

دمج صحة العمال في السياسات األخري:  -5
والتنسيق  الوثيق  التعاون  يتطلب  املهنية  الصحة  واستراتيجيات  لبرامج  الناجح  التطبيق  إن   
املشترك بني مختلف االدارات الصحية أوال ثم مع القطاعات األخري في الدولة واملهتمة بصحة 
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الصناعي  األمن  مثل  متوازية  أخري  أنشطة  مع  روابط  لها  املهنية  الصحة  فأنشطة   ، العمال 
وحماية البيئة والرعاية الصحية األولية واخلدمات الصحية املتخصصة باملستشفيات واملراكز 
هذا  كل   ، واألزمات  الطواريء  أثناء  تتدخل  التي  األخري  اجلهات  عن  ناهيك   ، املتقدمة  الصحية 
باالضافة للطبيعة اخلاصة للمؤسسات الصغيرة والعمل الفردي بل وحتي العمل املنزلي ، مع 
األخذ في االعتبار بعض األنشطة املهنية ذات الطبيعة اخلاصة مثل الزراعة والصيد وأعمال البناء 
والتشييد وخاصة شركات مقاوالت العمال املنتشرة في دول مجلس التعاون اخلليجي ، وينبغي 
هنا التنويه ألهمية الدور املناط باللجنة الوطنية للصحة والسالمة املهنية والتي سبق ذكرها 

في البند )2-3(. 
العمل علي دمج صحة العمال في البرامج واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة.  -1-5

العمل علي دمج صحة العمال ضمن اتفاقيات حترير التجارة العاملية وخصوصا في مناطق   -2-5
التجارة احلرة.

والثانوي  االبتدائي  التعليم  في  الدراسية  املناهج  ضمن  العمال  صحة  دمج  علي  العمل   -3-5
والعالي وخصوصا في التدريب املهني وكليات العلوم التطبيقية.

العمل علي وضع صحة العمال من ضمن أولويات جمعيات النفع األهلي والقيادات احمللية   -4-5
والشعبية.

التعاون مع اللجان اخلليجية واجلهات واملؤسسات العربية واالقليمية والدولية:  -6
حثيث  سعي  وهناك  األولي  مراحلها  في  املهنية  والسالمة  للصحة  اخلليجية  اللجنة  تزال  ال   
لوضع صيغة مالئمة لسياسات واستراتيجيات التعاون مع اللجان واملنظمات االقليمية والدولية 
املعنية بصحة العمال وأهمها وزارات العمل بدول مجلس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية 
شرق  ألقليم  العاملية  الصحة  منظمة  ومكتب  الدولي  العمل  ومكتب  العربية  العمل  ومنظمة 

البحر األبيض املتوسط وشمال افريقيا.
أعمال  في  املهنية  والسالمة  للصحة  اخلليجية  للجنة  ممثل  واشتراك  متثيل  علي  العمل   -1-6

الهيئات/املنظمات املذكورة التي تعني بصحة العمال.
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العمل علي وضع اللجنة اخلليجية للصحة والسالمة املهنية علي قوائم مراسالت جميع   -2-6
تلك الهيئات / املنظمات.

اخلليجية  اللجنة  أنشطة  في  املذكورة  الهيئات/املنظمات  عن  ممثلني  مشاركة  تشجيع   -3-6
للصحة والسالمة املهنية.

أولويات اإلستراتيجية اخلليجية للصحة والسالمة املهنية:
توفير خدمات الصحة املهنية وإتاحتها.  •

التعاون  مجلس  دول  كافة  في  املهنية  والسالمة  للصحة  الوطنية  اللجان  تشكيل   / تفعيل   •
اخلليجي.

إعداد تقرير شامل عن مرتسمات الصحة املهنية في دول مجلس التعاون اخلليجي.  •
حتديث التشريعات اخلاصة بجدول األمراض املهنية ونسب الفقد الوظيفي ألعضاء اجلسم.  •

تنمية املوارد البشرية املهنية طبقا الحتياجات الدول.  •
تصميم نظم ترصد فعالة لكل من االصابات واألمراض املهنية.  •

التشييك على املستوى احمللي واإلقليمي الدولي.  •

مؤشرات التقييم:
تقوم كل دولة باعداد مؤشرات وطنية كمية واضحة سهلة القياس لكل هدف أساسي )أو مرحلي( 
املؤشر قياس مدي جناح تطبيق اخلطة كما  الوطنية وميكن من خالل هذا  لتفاصيل خطتها  طبقا 
ميكن اللجنة من متابعة مدي تنفيذ وجناح اخلطط الوطنية في الدول األعضاء واالستفادة من كل من 

معطيات النجاح وأسباب االخفاق.

حتليل نقاط القوة والضعف :
:Strengths نقاط القوة

ارتباط اللجنة باملكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.  •
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برامج  وتنفيذ  العداد  محورية  ارتكاز  نقاط  ميثلون  وجميعهم  دولهم  ميثلون  اللجنة  أعضاء   •
واستراتيجيات الصحة املهنية في بالدهم.

التجانس والتشابه في ظروف العمل واألخطار املنتشرة واملشاركه في التطلعات واآلمال بني دول   •
اجمللس.

اعتماد هذه اإلستراتيجية على اخلطة العاملية لصحة العمال )منظمة الصحة العاملية( والتزام   •
دول اجمللس بها.

:Weaknesses  نقاط الضعف
قلة املوارد املالية اخملصصة.  •

الدول  التزام  ومدي  اللجنة  عن  الصادرة  والتوصيات  لقرارات  واملتابعة  التنفيذ  آليات  ضعف   •
بتنفيذها.

ندرة الكوادر البشرية املؤهلة.  •
ضعف التنسيق بني اجلهات املتعددة ذات العالقة.  •

تعدد اجلهات املشرعة.  •

:Opportunities  الفرص املتاحة
اجتياح سوق العمل للكوادر الوطنية املؤهلة.  •

إن إدراك منظمة الصحة العاملية ألهمية صحة العمال في اآلونة األخيرة وإصدارها العالن صحة   •
برامج  وتدعيم  للتتويج  استغاللها  البد من  ذهبية  فرصة  يعد  بايطاليا   2006 يونيو  في  العمال 

حماية وتعزيز صحة العمال.
تشكل الظروف الناشئة من عوملة التجارة والصناعة واملناطق احلرة والتي بدأت تنتشر في معظم   •
دول مجلس التعاون فرصة مواتية للدفع بأهمية صحة العمال ووضعها من ضمن أجندات عمل 

تلك املؤسسات العمالقة.
التعاون واملكتب  وزراء الصحة لدول مجلس  التنفيذي جمللس  تالقي األهداف املشتركة للمكتب   •

التنفيذي لوزراء العمل والشؤون االجتماعية والتنسيق الفاعل بينهما.
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:Challenges  التحديات
قلة وعي غالبية أصحاب العمل والعمال بأهمية الصحة والسالمة العمال وتأثيرها املباشر علي   •

املقدرة علي العمل واإلنتاجية.
األزمة املالية العاملية والتأثير السلبي على التقلبات االقتصادية والعاملية على اإللتزام باملعايير   •

اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية في ظل هذه التطورات.
النمو االقتصادي السريع في دول اخلليج.  •

هيكل اخلطة التنفيذية لإلستراتيجية اخلليجية:
وزارات  بتنفيذها كل من  يقوم  والتي  التنفيذية  لهيكل اخلطة  اطارا عاما  اآلتية  اجلداول  تشكل 
الصحة في مجلس دول التعاون باالضافة للجنة نفسها ، مع األخذ في االعتبار أن ذلك الهيكل يعد 
اطارا توجيهيا وليس خططا مفصلة حيث يحتاج كل نشاط في اخلطة الي تفاصيل دقيقة تشمل 
األنشطة الفرعية واجلداول الزمنية املفصلة )يفضل باألشهر( واملوارد املالية والبشرية التي يحتاجها 
تنفيذ كل نشاط باالضافة للمؤشرات التفصيلية لتقييم مدي حتقيق الهدف املراد حتقيقه من خالل 

ذلك النشاط.
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نظرة سريعة علي هيكل اخلطة التنفيذية

النشاطالهدفالغاية
اجلهات 
املنفذة/
الشركاء

املؤشراتاالنتهاء

ال
عم

 ال
حة

ص
ة ب

ني
ع

 م
ية

س
يا

س
ت 

دوا
ذ أ

في
تن

ر و
وب

ط
ت

تصميم خطط 
وطنية للصحة 

والسالمة املهنية

تكوين جلنة وطنية عليا من اجلهات 
املعنية

تقرير خطة عمل2009وزارة الصحة جمع بيانات عن الوضع الراهن

حصر املوارد البشرية واملادية

كتابة خطة العمل

حتديث القوانني 
والتشريعات

تكوين جلنة مشتركة من اجلهات 
املعنية

وزارة الصحة
وزارة العمل

مسودة تشريعات2009

حصر وجمع القوانني

مراجعة النصوص

إعداد مسودة مقترحة باالضافات 
والتعديالت

إجراء دراسة مقارنة بني الدول
اللجنة 
اخلليجية

اعداد املسودة النهائية
وزارة الصحة

عرض املسودة النهائية لالعتماد
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النشاطالهدفالغاية
اجلهات 
املنفذة/
الشركاء

املؤشراتاالنتهاء

ل
عم

 ال
كن

ما
ي أ

 ف
حة

ص
 ال

يز
عز

وت
ظ 

حف

تعزيز الصحة في 
الشركات الكبيرة 

واملتوسطة

توعية اإلدارة العليا بأهمية تعزيز 
الصحة

2010وزارة الصحة
عدد أنشطة 

تعزيز الصحة 
بالشركة

تكوين جلنة تعزيز الصحة باملصنع

إعداد خطة تعزيز الصحة بعد 
دراسة الوضع الراهن

تنفيذ اخلطة

متابعة وتقييم وحتديث اخلطة

تعزيز الصحة  
في الشركات 

الصغيرة 

وضع خطة مرحلية لتعزيز الصحة 
في الشركات الصغيرة طبقا لعدد 

العمالة
تقرير خطة1009وزارة الصحة

توفير بيئة عمل 
صحية

إعداد أدوات تقييم اخملاطر املهنية في 
أماكن العمل

وزارة الصحة
اللجنة

2009
عدد املصانع التي 
مت مسحها بيئيا

إجراء مسوح وطنية شاملة حلصر 
التعرضات املهنية

وزارة الصحة وضع قائمة بأولويات اخملاطر

إعداد خطة تفصيلية الحتواء 
ومكافحة اخملاطر
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النشاطالهدفالغاية
اجلهات 
املنفذة/
الشركاء

املؤشراتاالنتهاء

ية
هن

امل
ة 

ح
ص

 ال
ت

ما
خد

ت 
دوا

  أ
حة

تا
 وإ

ني
س

حت

زيادة تغطية 
العمال بخدمات 

الصحة املهنية

تطبيق التشريعات اخلاصة بتوفير 
مستوي وسبل الرعاية الصحية طبقا 

لعدد العمال

وزارة الصحة
جهات أخري

 - 2008
2012

نسبة العمال 
التي مت تغطيتها

إعداد خطط مرحلية مفصلة ملواعيد 
وأماكن وكيفية إجراء الفحص الطبي 

الدوري اعتمادا علي أدوات التقييم التي 
وزارة الصحةسبق اعدادها

تأهيل / زياردة عدد مراكز صحية قادرة 
علي تقدمي خدمات الصحة املهنية

تأهيل كوادر 
مدربة لتقدمي 

خدمات الصحة 
املهنية

وزارة الصحةإعداد خطة ابتعاث للكوادر الوطنية

 - 2008
2012

عدد املبتعثني
عدد املتدربني
عدد الدورات

عدد ساعات 
املناهج

وضع برنامج تبادل اخلبرات بني دول 
اللجنةمجلس التعاون

إعداد برنامج تدريب املدربني

عقد مؤمتر سنوي
اللجنة / وزارة 

الصحة

إعداد برامج تدريب وطنية 
وزارة الصحة

تدريب أطباء الرعاية الصحية األولية

إدخال / تطوير مناهج الصحة 
املهنية في كليات الطب والتمريض 

واملعاهد التطبيقية

وزارة الصحة
وزارة التعليم

التنسيق بني 
مقدمي خدمات 
الصحة املهنية

تفعيل دور اللجنة الوطنية للصحة 
والسالمة املهنية  في دول مجلس 

التعاون

وزارة الصحة
جهات أخري

2008
عدد اجتماعات 

اللجنة

تبني معايير قياسية 
للتعرضات املهنية

دراسة ومناقشة املعايير اخلليجية 
واالجنليزية واألمريكية مع كافة اجلهات 

املعنية الستنباط قائمة معايير خليجية 
حديثة موحدة

وزارة الصحة
جهات أخري

2008
صدور الئحة 

معايير
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النشاطالهدفالغاية
اجلهات 
املنفذة/
الشركاء

املؤشراتاالنتهاء

ل
عم

ال
ة ب

ص
خلا

ت ا
نا

يا
لب

غ ا
لي

تب
ر و

في
تو

إنشاء مركز 
ملعلومات الصحة 

املهنية

تصميم خطة نظام معلوماتي متكامل

2009وزارة الصحة
تخصيص 

ميزانية للمركز

أخذ املوافقات االدارية الالزمة

توفير املوارد البشرية وغير البشرية

تطبيق النظام

متابعة وتقييم وحتديث النظام

إتاحة وتداول 
البيانات 

واملعلومات

تيسير اتاحة البيانات

وزارة الصحة 
/ اللجنة

 - 2008
2012

صدور موقع علي 
االنترنت

عدد املطبوعات
تقارير االحتفاء 

باألسبوع 
اخلليجي واليوم 

العاملي

انشاء موقع علي الشبكة 
العنكبوتية الدولية

إصدار سلسلة مطبوعات 
استرشادية وتوعوية

املشاركة الفعالة في األسبوع اخلليجي 
للصحة املهنية واليوم العاملي للصحة

عمل بوسترات خاصة لهذا األسبوع
املكتب التنفيذي 

+ املكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون االجتماعية

دعم وتشجيع 
البحوث 

التطبيقية التي 
تتناول صحة 

العمال

توضيح فرص البحوث للجهات 
األكادميية

وزارة الصحة 
/ اللجنة

 - 2008
2012

عدد البحوث التي 
مت اجراؤها

حتفيز مقدمي خدمات الصحة 
املهنية الجراء البحوث

وزارة الصحة

تنفيذ بحوث مشتركة علي املستوي 
اخلليجي بالتعاون مع املنظمات العاملية

وزارة الصحة 
/ اللجنة

وضع البحوث التطليقية لصحة العمال 
علي علي قائمة أولويات اجلهات املمولة 
للدراسات والبحوث الوجوائز التقديرية

وزارة الصحة 
/ اللجنة
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النشاطالهدفالغاية
اجلهات 
املنفذة/
الشركاء

املؤشراتاالنتهاء

ت
نا

يا
لب

غ ا
لي

تب
ر و

في
تو

ع 
اب

ت
ل

عم
ال

ة ب
ص

خلا
 ا

تصميم / 
حتسني نظم 

ترصد االصابات 
واألمراض املهنية

إضافة الوظيفة ضمن بيانات شهادة 
الوفاة

وزارة الصحة 
/ الداخلية

2009

2012

عدد احلاالت التي 
مت رصدها

تطوير نظم ترصد االصابات املهنية 
احلالية

وزارة الصحة / 
جهات أخري

استحداث نظام ترصد وطني فعال 
لألمراض املهنية

وزارة الصحة

ربط أنظمة ترصد االصابات واألمراض 
املهنية لدول مجلس التعاون

وزارة الصحة 
/ اللجنة

انشاء مراكز 
وطنية مرجعية 

للصحة 
والسالمة املهنية

انشاء مركز وطني للصحة والسالمة 
املهنية في كل من دول مجلس التعاون 

علي أن يكون أحدها مركزا مرجعيا 
خليجيا ذات نشاط دولي

وزارة الصحة 
/ اللجنة

2012
تخصيص 

ميزانية للمركز

ي 
 ف

ال
عم

 ال
حة

ص
ج 

دم
ي

خر
األ

ت 
سا

يا
س

دمج صحة ال
العمال في 
سياسات 

قطاعات الدولة 
اخملتلفة واجملتمع 

املدني

دمج صحة العمال في اخلطط 
املستدامة للتنمية

وزارة الصحة
 - 2008

2012

اتفاقات تشمل 
الدمج

عدد املناهج
عدد أنشطة 

الصحة املهنية

دمج صحة العمال في اتفاقيات 
حترير التجارة العاملية

دمج صحة العمال في املناهج املدرسية

وضع صحة العمال ضمن أولويات 
جمعيات النفع األهلية

ون
عا

لت
 وا

ق
سي

تن
ال

ي
خر

األ
ت 

ها
جل

ع ا
 م

التنسيق والتعاون 
مع اجلهات 

اخلليجية والعرية 
والدولية

وضع اللجنة اخلليجية علي قوائم 
مراسالت اجلهات املعنية

اللجنة
 - 2008

2012

عدد املراسالت 
املتلقاه

عدد االجتماعات 
التي حضرت

تبادل حضور االجتماعات ملمثل اللجنة 
اخلليجية وممثلي اجلهات اخلليجية والعربية 

والدولية املعنية بصحة العمال
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