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ز على فرصة تعزيز بيئة ة اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل حان الوقت للتركيبمناسب
عمل أكثر صحة وسالمة كجزء من استراتيجيات العمل الالئق في إطار االنتقال إلى االقتصاد 

  . األخضر
  

ي والعدالة  تحدي ضمان ارتكاز التنمية المستدامة على النمو االقتصاد٢٠+ستواجه قمة ريو
 مقاربات سياسات متكاملة اهذه الرؤيويتطلّب تحقيق . االجتماعية باإلضافة إلى حماية البيئة

  .  حاجات السكان واألرض وتربط بين النمو واإلنصافنتصالح بيومتعاضدة 
  

 اإلنسان وكرامة العمل ةحماية لكرامتعتبر حماية حقوق كّل العمال في بيئة عمل آمنة وصحية 
لهذا السبب السالمة والصحة المهنية . اًمقاربة شاملة اجتماعيءاً ال يتجزأ من وتشكل جز

راسختان في هدف العمل الالئق وهذا األخير ما هو إلّا مركز العمود االجتماعي للتنمية 
  .المستدامة

  
 إلى الحكومات وأصحاب اًإرشادتقدم معايير منظمة العمل الدولية للسالمة والصحة المهنية 

طر والحوادث ل والعمال ومنظماتهم وكّل الجهات المعنية من أجل الوقاية من المخاالعم
 بشأن إجراءات السيطرة التي تقي من األثر السلبي لبيئة العمل اً توجيهاًوتوفّر أيض. المهنية

  . على البيئة
  

 احتماالت حصول اإلصابات واألمراض ضاستراتيجيات خفتساهم زيادة الوعي والوقاية في 
ويجب أن تكزن كل هذه . والحوار االجتماعي أداة قيمة ال غنى عنها. لوفيات المهنيةوا

  .العوامل بارزة في إطار االنتقال إلى االقتصاد األخضر
  

سبق وأظهرت الخبرة أن بعض المواد على الرغم من مراعاتها للبيئة فقد تضر بصحة 
وإدارة النفايات وإعادة التدوير إلى جانب وبالتالي يجب التعامل مع الطاقات المتجددة . العمال

خضرنة الصناعات التقليدية منذ البداية مع التركيز على التحديات المتمثلة بالسالمة والصحة 
المهنية بهدف التخلّص من الحوادث والمخاطر القديمة والوقاية من تلك التي قد تبرز في 

  . المستقبل



ع أي العمال والعائالت والشركات واالقتصادات فلنسع من أجل التوصل إلى حّل يرضي الجمي
  . والبيئة

  
 اً ومباشراً أساسياً هدففلنجعل سالمة كّل العمال وصحتهم في االقتصاد المنظم وغير المنظم

  .اًإجتماعي وإشراكي ابيئي من أجل اقتصاد أخضر مستدام لجميع السياسات واالستراتيجيات
  

 وتخفض الفقر وتؤدي إلى مسار نمو يستحدث اً وصحياً آمنر المقاربات التي تنتج عملًافلنخت
  .فرص عمل أكثر وأفضل

  
 ******  

  


