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 هل كان باإلمكان جتنب هذه األخطار؟
 

 هل كان هناك طريقة أخرى للعمل ميكن أن ختفض املشاكل اليت
 دت إىل مثل هذه املآسي إن مل تستطع التخلص منها؟أ

 
 لضمانما الذي ميكن فعله 

 أن مثل هذه املآسي لن حتدث ثانية؟
 

 ورغم اجلهود اإلجيابية املبذولة خلفض احلوادث واالعتالالت الصحية  املناجم كما  غريها
 .ائعة جداً  عامل العمل اليوم العمل، ال تزال اإلصابات النامجة عن احلوادث واألمراض شمن قطاعات

 
 .تقوم هذه الوثيقة بتوصيف بعض اخلطوات األساسية إلدارة املخاطر  مكان العمل

 

 املخاطر  العمل
 ؟مــن

 .الناس  كل مكان عرضة ملخاطر السالمة والصحة النامجة عن عملهم
ــدويل  عــام      ــون شــخص   2.2 أن 2005وقــد قــدر مكتــب العمــل ال  ملي

 ويبدو أن   ،امل ميوتون سنوياً نتيجة احلوادث واألمراض املرتبطة بالعمل       الع
  كـل عـام   ،الوفيات املرتبطـة بالعمـل  ارتفـاع متزايـد عـالوة علـى ذلـك           

يؤدي كل منـها إىل تغيـب       ( مليون حادث عمل غري مميت       270هناك حوايل   
جديـدة   مليـون حالـة      160 باإلضـافة إىل     ،) أيام على األقل   3عن العمل ملدة    

 .ألمراض مرتبطة بالعمل

إن الصــحة والســالمة املهنيــة شــأن عــاملي لكــل مــن احلكومــات وأصــحاب     
ورغــم أن بعــض الصــناعات أكثــر خطــورة مــن   . العمــل والعمــال وعــائالهتم 

 فإن بعـض اموعـات مثـل العمـال املهـاجرين أو العمـال املهمشـني                 ،غريها
االعـتالالت الصـحية    اآلخرين هم أكثر عرضة خلطر اإلصـابة بـاحلوادث و         

 . حيث جيربهم الفقر على االخنراط  مهن غري آمنة،املرتبطة بالعمل
 

 
 
 
 

 
 ي؟ـا هـم
 

ميكن أن يكون للحوادث واألمراض أسباب متعددة مشرتكة حيث ميكن لكل من العوامـل التنظيميـة واملاديـة                  
 :نف بعدة طرقأن تصأيضاً وميكن للمخاطر . والبشرية أن تلعب دوراً  هذا اال

 :وفقاً مثال للنمط املسبب
 )تالؤمية ( إرغونومية        ميكانيكية
     نفسية اجتماعية     كيميائية

 : على سبيل املثال،أو وفقاً لألذية الناجتة
  تأذي السمع نتيجة سويات الضجة العالية  

 قرحات الناجتة عن اآلالت اخلطرةتال   
 لعلوية نتيجة اإلجهاد املتكرراعتالالت األطراف ا   

قـد يـتم تشـغيل املعـدات سـريعة احلركـة            تشتمل بعض الصناعات على جمال واسع مـن املخـاطر، كمـا  املنـاجم والـيت                  
 كما يكون التعرض لألخبرة واألدخنة اخلطرة شائعاً األمر الذي يؤدي إىل خطر االنفجـار          ، بيئات سيئة اإلضاءة   فيها  

 .واالشتعال التلقائي
 

 ؟ملـــاذا
إن إدارة املخاطر  بيئة العمل ختفض كـال مـن األعبـاء             
اإلنسانية واالقتصادية للحـوادث واالعـتالالت الصـحية        

 .املرتبطة بالعمل
تــؤدي احلــوادث واالعــتالالت الصــحية املرتبطــة بالعمــل إىل عواقــب     
إنســانية واقتصــادية غــري حمتملــة بالنســبة للعمــال وعــائالهتم، وهــي    

وقـد قـدر حـديثاً أن       . مل كـال مـن املؤسسـات واتمـع ككـل          متتد لتش 
التكــاليف االقتصــادية العامليــة للحــوادث واألمــراض املرتبطــة بالعمــل  

 أكـــرب -  مـــن النـــاتج اإلمجـــايل احمللـــي العـــاملي % 4بلغـــت مـــا يعـــادل 
باملقابل  يوجد دليل واضح     . بعشرين مرة من معونة التطوير الرمسية     

مـا  كاإلنتاجيـة  العمـل       ية والسـليمة تعـزز    على أن قوة العمـل الصـح      
عــرب خفــض عــدد احلــوادث تفيــد املؤسســات واالقتصــاديات الوطنيــة 

 . وخفض دعاوي التعويض والتأمني،واألمراض
 

 كيـف؟
 .  إضافة إىل اختاذ اإلجراء اإلجيابي للسيطرة عليها وخفضها، وتقييم املخاطر، وتوقع،إن تقنيات إدارة اخلطر تقوم بتحديد

اخلطوة األوىل  العملية هي حتديد املخاطر  بيئـة العمـل ومـن ثـم تقـدير احتمـاالت خطـر اإلصـابة ذات الصـلة سـواء كانـت                    
 ،قد يكون مـن الضـروري الرجـوع إىل مصـادر معلومـات موثوقـة مثـل تعليمـات املصـنعني          ،وللقيام بذلك. حادثاً أو اعتالالً صحياً 

افرة  السـيطرة علـى       إجـراءات و تـدابري الوقايـة املتـو         ةيـ كفان اهلام بعـد ذلـك تقيـيم مـدى           م. واملصادر األخرى للنصح واملشورة   
 يكـون مـن الضـروري حينـها اختـاذ خطـوات إضـافية لتحقيـق ذلـك وفقـاً ملـا يلـي برتتيـب                           ، فـإن مل تكـن كافيـة       ،هاخفضاملخاطر و 
 :األولوية
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ــحيفة    ــربة  الصــ ــحفية ذات خــ ــام صــ مرييــ
ــغرية  ــدة صـ ــة لبلـ ــيس  ،اليوميـ ــا رئـ ــد كلفهـ  وقـ

التحريــر بتغطيــة الكلمــة الــيت ســيلقيها وزيــر   
ليوم العاملي للسـالمة والصـحة      العمل مبناسبة ا  

 كمـا طلـب منـها متابعـة         ،نيسـان  28 العمل     
مقالة سابقة حول موت أربعة من عمـال مـنجم          

 وقـــد قامـــت مرييـــام بتوجيـــه أســـئلة .الفحـــم
حمــددة إىل وزيــر العمــل حــول دور احلكومــة  
التفتــيش وتعزيــز نظــم اإلدارة الداخليــة الــيت 

 ،نجم احمللي حتدد ومتنع وختفض املخاطر  امل     
ميكــن جتنــب وقــوع مثــل هــذه املآســي      حبيــث 
مستقبال. 



 
 حياتي
 عملي

 عملي اآلمن
 إدارة اخلطر  بيئة العمل

 
 
 

 رئيسيةبع خطوات أر
 خلفض املخاطر

 

  التخلص من املخاطر أو خفضها.1
 عند املصدر

يهدف هـذا اخليـار األول اهلـام إىل إزالـة املخـاطر أو خفضـها قبـل أن                   
ميكن ملصنعي وموردي معدات ومواد العمل أيضـاً  . تدخل مكان العمل  

 .أن يقوموا بتقديم طرق مبتكرة حلل هذه املشاكل
قد يكون من املمكن استبدال مادة كيميائيـة خطـرة           ،على سبيل املثال  

ســت مــادة شــديدة    باألس. مبــادة أقــل خطــورة حتقــق الغايــة نفســها      
 لكــن ميكــن اســتبداهلا  ، حظــر اســتعماهلا  دول عديــدةاخلطــورة

 .الغالب ببدائل أكثر أماناً
ميكــن ختفــيض انبعاثــات الضــجة واالهتــزاز مــن معــدات   : مثــال آخــر

 .رب التصميم اجليد  مراحل التصنيعالعمل بشكل كبري ع
 
  خفض املخاطر .2

 عرب إجراءات
 السيطرة اهلندسية

عنـد املصـدر أم   خفضـها  التخلص مـن املخـاطر أو   سواء كان باإلمكان  
 والــيت ،عــرب إجــراءات الوقايــة املاديــة ال، قــد يــتم  الغالــب خفضــها  

حتمـي   مثـل السـياجات الواقيـة الـيت         - ميكن أن تكـون بسـيطة نسـبياً       
. من السقوط عن السقاالت أو األغطيـة الواقيـة للمعـدات الكهربائيـة            

احلمايـة مـن املخـاطر النامجـة عـن املـواد            أيضـاً   ؤمن التهوية اجليـدة     ت
يكون مـن الضـروري      حيث   ،املشا  عمليات  ال غرف   كما   ،املؤذية

حتتــاج مثــل . محايــة املمرضــات واألطبــاء مــن بقايــا غــازات التخــدير  
الســيطرة اهلندســية هــذه إىل الصــيانة املالئمــة حتــى تبقــى  إجــراءات 

العـام  نظـام  الومن اهلام أن تشكل إجراءات الصـيانة جـزءاً مـن      . فاعلة
 .دارة السالمة والصحةإل

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  توفري إجراءات عمل آمنة.3
 خاطراملخلفض 

 بشكل إضا
 أنـه هـام      إال ، التخطيط والتنظيم اجليـدان مـن األمـور اهلامـة دومـاً            يعد

 يتطلـب عمـل     ،على سبيل املثـال   . بشكل خاص بالنسبة لبعض األنشطة    
الت إجـــراءات عـــزل آمنـــة ملنـــع    الصـــيانة أو إزالـــة االنســـدادات  اآل  

حيتـاج  .  حيث تأذى العديد من العمـال نتيجـة لـذلك          ،ضيعريل ال غالتش
ين أيضـاً إىل التخطـيط والتنظـيم بصـورة دقيقـة            ؤالعمل مع اإلشعاع املـ    

مــن قبــل الكــادر ) األفــالم(د علــى ضــرورة ارتــداء البادجــات  يــتأكمــع ال
ــل هــذا العمــل     ــذي يقــوم بإجنــاز مث حلــواجز  إضــافة إىل اســتخدام ا ،ال

لعالمـات وإشـارات اخلطـر أن تشـكل إجـراءات           وميكـن   . املادية املالئمـة  
 وهــي ،عمهــا بتــدابري وقايــة آخــرىدلكــن مــن الضــروري  ،وقائيــة فاعلــة

مرئيــة أو مســموعة بوضــوح وبلغــة يفهمهــا   مفيــدة فقــط عنــدما تكــون  
 .اجلميع

 

  توفري وارتداء.4
 وحفظ معدات

  الشخصيةاحلماية
إن معدات احلماية الشخصية مثل أقنعة الغبـار وواقيـات السـمع هـي              

ختيار ها على كل من اال    ذ تعتمد فعاليت  إ ،الشكل األقل وثوقية للحماية   
 جيب استخدامها   واالستخدام والصيانة والتدريب بشكل مالئم لذلك     

 .أخري فقطكمالذ 
 الشخصـية مطلوبــة بالنسـبة لــبعض العمليــات   احلمايــةإال أن معـدات  

 نظــام هتويــة أن حيمــي عمــال إطفــاء  ي ال ميكــن أل،علــى ســبيل املثــال
كمــا أن واقيــات الســمع قــد يكــون مــن    . احلريــق  حــاالت الطــوارئ 

ة حتـى   الضروري ارتداؤها من قبل العاملني  بيئات مصـدرة للضـج          
عندما يتم تطبيق مجيع الطرق األخرى بشكل ناجح خلفض التعرض          

 .للضجة قدر اإلمكان
من الضروري اختيار مجيع هذه املعدات بشكل مالئم للعمال املعنـيني    

 .وصيانتها هبدف احلفاظ على فاعليتها
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عــن  قــد واجهــت مرييــام مســؤويل التفتــيشو
ــا    ــة فيمـ ــول دور احلكومـ ــئلة حـ ــاجم بأسـ املنـ

حيث أخربها أحد املفتشني . ةيتعلق  بالوقاي
رغم أن احلياة حمفوفة باملخـاطر، ميكـن   «أنه  

لنا القيـام بالعديـد مـن األمـور للـتخلص مـن             
 وقــد اكتســبت  »ليــة األذى أو خفضــها احتما

عرفـة حـول تسلسـل       امل النقـاش مرييام خالل   
 من أجـل إدارة املخـاطر         إجراءات السيطرة 

 : العمل، وفقاً لعملية مكونة من أربع مراحل
ــد      .1 ــه عنـ ــر أو خفضـ ــن اخلطـ ــتخلص مـ الـ

 . املصدر
خفــض اخلطــر عــرب إجــراءات الســيطرة     .2

اديـــة اهلندســية أو إجــراءات الوقايــة امل   
 . األخرى

تـــوفري إجـــراءات عمــــل آمنـــة خلفــــض      .3
 .املخاطر بشكل إضا

تـوفري وارتــداء وصــيانة معــدات احلمايــة    .4
  .الشخصية

وقد اكتشفت مرييام أن هذه املبادئ املصـاغة   
بشكل جيـد راسـخة  العديـد مـن القـوانني            
ــذي    ــر الـ ــة، األمـ ــايري الدوليـ ــة واملعـ الوطنيـ

سـني السـالمة    يعكس التزام دول عديـدة بتح     
 .والصحة جلميع العمال

<<< 
علمت مرييام أن الوزير كان قد تعهد باختاذ        
مــــا يلــــزم حنــــو تصــــديق اتفاقيــــة اإلطــــار 
الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيـة الصـادرة       

والـيت  . 2006عن منظمة العمل الدولية عام      
تعــرض إحــدى الطــرق إلجيــاد إطــار وطــين     

ــوطين   ــام الــ ــني أداء النظــ ــالمة لتحســ  للســ
 والصحة املهنيـة، وقـد أصـدر الـوزير كخطـوة          

أوىل توجيهاتــه إىل قســم الصــحة والســالمة  
املهنيــة للعمــل علــى إعــداد املالمــح الوطنيــة  
ــع    ــاون مــ للســــالمة والصــــحة املهنيــــة بالتعــ
األقســـــام احلكوميـــــة األخـــــرى والشـــــركاء 

 .االجتماعيني
كمــا أعلــن الــوزير خططــه للمشــاركة  قمــة 

ة  املـؤمتر العـاملي للسـالمة        والصحالسالمة  
انظــر  (2008والصــحة  العمــل  حزيــران  

واتي متثـل أول اجتمـاع عـايل املسـتوى          ) أدناه
ــوزراء ومنظمــات أصــحاب   مــن نوعــه   يضــم ال

العمـــل واحتـــادات العمـــال حـــول الســـالمة     
 .والصحة املهنية

إن دراســـة املعلومـــات املتعلقـــة بالوقايـــة مـــن 
ت فهــم مرييــام املخــاطر  املنــاجم قــد غــري

لقـد بـدأت   . للسالمة والصحة  مكان العمـل     
واستقصـــاء الطـــرق   . بدراســـة واقعهـــا هـــي   

ــها  ــاطر  عملـ ــة خبفـــض املخـ ــد .الكفيلـ  وقـ
اطلعـــت علـــى مواقـــع الكرتونيـــة ملنظمـــات     
أصحاب العمل مثل الوكالة العاملية للصحافة، 
ووكــــــاالت اإلذاعــــــة، ومنظمــــــات العمــــــال 

ية الصحة واحلكومات الستكشاف مسألة محا
 .املهنية كصحفية

 



 حياتي
 عملي

 عملي اآلمن
 إدارة اخلطر  بيئة العمل

 
 

 
 لإدارة املخاطر فـي العم

 مع حتديد واضح للمسؤوليات بالنسـبة للسـالمة والصـحة وإجـراءات             ،لدعماناجحة للسالمة والصحة تنظيماً جيد      الإلدارة  اتستلزم  
وحيـث  . وهذا يشمل أيضاً التدريب املالئم والتوعية وتوفري املعلومات واإلشراف علـى العمـال اجلـدد أو األحـداث                 . التعامل مع اخلطر  

ويات اإلصــابة توميكــن لــبعض املؤشــرات مثــل اخنفــاض مســ. ة تتطلــب الســالمة والصــحة يقظــة دائمــ،وميــاًأن ظــروف العمــل تــتغري ي
وميكن احلصول على معلومات .  أن تظهر اإلدارة اجليدة عملياً ملسائل السالمة والصحة      لواملرض واخنفاض حاالت التغيب عن العم     

 .2001 ، نظم إدارة السالمة والصحة املهنيةإضافية  اإلرشادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول
 

  واحلكومات واتمع، وصاحب العمل،العامل... األدوار املشرتكة
  وصحية قدر اإلمكان هبدف جعل أماكن العمل آمنة دوره الذي جيب أن يقوم بهلكل شخص

 أصحاب العمل والعمال
 علـى أن أصـحاب العمـل مطـالبون بضـمان سـالمة أمـاكن العمـل                  ،)155. رقـم ( 1981تنص اتفاقية السالمة والصحة املهنية لعام       

لذلك فإن مجيع املخاطر  مكان العمل سواء كانت فيزيائيـة أو كيميائيـة أو               . واملعدات واملواد وخلوها من املخاطر على الصحة      
وعنــدما يكــون مــن  . لوري جلميــع العمــاوجيــب تــوفري املعلومــات والتــدريب املالئــم والضــر  . حيويــة جيــب إدارهتــا بشــكل مالئــم  

 . جيب توفريها جماناً للعمال،الضروري استخدام  مالبس ومعدات الوقاية
 :جيب تزويد العمال دوماً مبا يلي

 .جراءات الوقايةإحول لتدريب ا   
ــات    ــهم  املعلومــ ــة  عملــ ــاطر النوعيــ ــول املخــ ــورة   حــ بصــ

 .ةظمتمن
املخـاطر  املتعلقة ب إمكانية احلصول على املعلومات الالزمة         

 .العامة  أماكن عملهم
 :ولـح

ــة مثـــل الضـــجة  ــاطر الفيزيائيـ ــرارة غـــري  ، املخـ  درجـــات احلـ
 .عيفةضاملالئمة أو اإلضاءة ال

ــواد ال ــرة   املـ ــة اخلطـ ــة واحليويـ ــحية  كيميائيـ ــا الصـ  وتأثرياهتـ
 .العكسية احملتملة

 . العوامل النفسية االجتماعية
نوا مع أصحاب   و على العمال أن يتعا    ،و إطار املعايري الدولية نفسها    

عملـهم  تنفيـذ االلتزامـات املفروضــة علـيهم واإلبـالغ عـن احلــاالت       
 الصـادرة جابة للتعليمـات     عليهم االست   جيب .اليت تبدي خطراً وشيكاً   

 .لضمان السالمة والصحة هلم ولآلخرين
 

 اتــاحلكوم
جيب .  وإنشاء نظام فاعل للتفتيش وإنفاذ القوانني ذات الصلة        ،وهي مسؤولة عن إعداد سياسة وطنية للسالمة والصحة املهنية        

مات أن تقوم أيضـاً جبمـع املعطيـات اإلحصـائية           على احلكو . العمل على تصديق معايري العمل الدولية وتنفيذها إىل احلد املالئم         
  السياســات صــناعقيــاس التقــدم باجتــاه األهــداف الوطنيــة وإطــالع  ، وذات الصــلة فيمــا يتعلــق بــاحلوادث واألمــراض  العمــل 

 .املقبلني حول مسائل الصحة والسالمة املهنية

 
 
 
 
 
 

 التثقيف والتدريب والبحوث

راً هامــاً  رفــع الــوعي حــول  تلعــب مؤسســات التثقيــف والتــدريب دو 
يشــكل التثقيــف  .  إدارهتــا بفاعليــة يــةاملخــاطر املرتبطــة بالعمــل وكيف 

حـــول اخلطـــر اآلن جـــزءاً مـــن املنـــاهج الوطنيـــة املدرســـية  بعـــض   
 مبا ميكـن األطفـال مـن تلقـي املعرفـة حـول املخـاطر املرتبطـة                  ،الدول

بحثيـة دور   وللجامعـات واملؤسسـات ال    . بالعمل قبل مغادرهتم املدرسـة    
ي مـ وتـوفري أسـاس عل     ،هام  هذا اال يتمثل  مراجعـة املخـاطر         

ــيم وإدارة اخلطــر    وتطــوير طــرق مبتكــرة خلفــض   ،وتقــين ســليم لتقي
 ).النامجة على سبيل املثال عن إدخال تكنولوجيا حديثة(املخاطر 

 

 اتمع الدويل

ــز الســال      ــة  تعزي ــة بفاعلي ــد مــن املنظمــات الدولي مة ينخــرط العدي
 .والصحة املهنية

تستند أجندة العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية إىل إدراك أن العمـل            
ــية    ــة الشخصـ ــدر الكرامـ ــو مصـ ــرة ،هـ ــتقرار األسـ ــالم  ، واسـ  والسـ

 والنمـو االقتصـادي الـذي       ،ع والدميقراطيات اليت حتـرر النـاس      اتم
وإن تعزيــز الســالمة . الفــرص ألعمــال منتجــة ومنــو مؤسســاتي ز عــزي
 .رق جلعل العمل الالئق واقعاً عاملياًإحدى الطلصحة املهنية هو وا

يري الدوليـة  وقد تبنت منظمة العمل الدوليـة خباصـة العديـد مـن املعـا        
طــي جمــاالً واســعاً مــن القطاعــات واملخــاطر   غحــول املوضــوع والــيت ت 

 .العامة
وتــأتي الوقايــة  لــب هــذه املعــايري حيــث تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن    

لعـام  ) 187( اإلطار الرتوجيـي للسـالمة والصـحة املهنيـة رقـم             اتفاقية
 بتعزيــز ان تطالبــلــتنيلوا) 197(والتوصــية املرافقــة هلــا رقــم    2006

ثقافـــة الســـالمة والصـــحة الوقائيـــة ونظـــم إدارة الســـالمة والصـــحة   
 .املهنية عرب السياسات والنظم والربامج الوطنية

 

<<< 
ــام أن الصــحفيني قــد يعرضــون    أدركــت مريي
ــل     ــدف نقـ ــر هبـ ــية للخطـ ــالمتهم الشخصـ سـ
األنبــاء لنــا مــن أمــاكن الكــوارث البيئيــة أو       
ــكابات    ــل االنســـ ــناعية مثـــ ــوادث الصـــ احلـــ

ــار  ــة أو االنفجـــ ــة، أو االكيميائيـــ ت املنجميـــ
كمـا أن العنــف  العمـل هــو   . منـاطق احلــرب 

 . آخر يواجهونهخطر
تذكر جلنة محاية الصحفيني أنه قتل ما يزيد 

صــــحفياً  اخلمـــس عشــــرة ســــنة   660عـــن  
ــدويل     ــد الســالمة ال ــن معه ــال م املاضــية، وأن ك
لألنبـــاء والوكالـــة الدوليـــة للصـــحف ملتزمـــان 

 .بتعزيز سالمة الصحفيني
الصادر عـن جملـس     «،  1736وينص القرار رقم    

جيـب أن   ): 2006(األمن التابع لألمم املتحـدة      
ــة امل  ــتم احــرتام ومحاي ــواتر  ي عــين بعمــق بت

ــال العنــف   أ ــدة مــن العــامل   أفع جــزاء عدي
ــح  ــاه الصــــ ــالم  جتــــ ــوظفي اإلعــــ فيني ومــــ

 وقـــد ذهلـــت حـــني وجـــدت أن    »ومـــرافقيهم
 2000منظمة العمل الدوليـة قامـت منـذ عـام           

بعقد اجتماعـات ملناقشـة تـأثري تكنولوجيـا         
 1736القـرار   املعلومات على الصحافة، كما أن      

عــن جملــس األمــن التــابع   2006الصــادر عــام 
 .ن بشدة قتل الصحفينيدالألمم املتحدة أ

ــض     ــة وخفــ ــور الوقايــ ــن منظــ ــاً مــ وانطالقــ
خماطرهـــا  العمـــل، وبـــدعمٍ مـــن معرفتـــها  

 ، ومــن احلكومــة واتمــع   مهنتــهابــالنظم 
الــدويل، أدركــت الصــحفية أن هنــاك العديــد 

ــة للمحافظــ    ــنظم القائم ــن ال ــها  م ــى أمن ة عل
ــد   ــل، وقـ ــاطر  العمـ ــة املخـ ــرتومعاجلـ  :فكـ

ــى    أدركــت « ــؤثر عل وجــود مشــاكل ميكــن أن ت
صحيت  العمـل، لكـن مل أتوقـع أنـه قـام أي              

 : ومن ثم كتبت»شخص آخر بدراستها
إن مأساة األسبوع األخري واليت فقدت فيها « 

ــدتنا أربعــة مــن عمــال املنــاجم الشــجعان،     بل
كن ملشكلة املخاطر   اظهرت لنا مجيعاً كيف مي    

إن مثــــل هــــذه .  العمــــل أن تصــــبح هامــــة
احلوادث جترينا على حبث املخاطر املتعلقـة       

بالنســبة هلــذه املقالــة، فقــد أردت  . بأعمالنــا
تســـليط الضـــوء علـــى بعـــض املخـــاطر الـــيت 

لكن انتـهى األمـر بـي       . تواجه العمال احملليني  
علــى مــا يبــدو إىل ضــرورة النظــر إىل عملــي   

اف العديد من الفرص خلفـض      اخلاص الكتش 
 .اخلطر

<<<
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حـول السـالمة والصـحة  العمـل يـوفر فرصـة فريـدة لتبـادل املعلومـات بـني            XVIIIن املؤمتر العاملي    إ

ــرار، واختصاصــ   ــي أصــحاب ا   يصــانعي الق ــال وخــرباء الضــمان    ي الســالمة والصــحة، وممثل ــل والعم لعم
 .االجتماعي من خمتلف أحناء العامل

 
 

 :تتمثل أهداف املؤمتر 
 .توفري منرب لتبادل املعلومات واملمارسات احلديثة هبدف تعزيز السالمة والصحة  العمل  خمتلف أحناء العامل  
 .ية العالقات بني مجيع املعنيني وأحالف حلني بناء أرضية عمل للتعاون وتقولدعم وبناء شبكات عم  
توفري قاعدة لتطوير املعلومات واالسرتاتيجيات واألفكار العملية واليت ميكن تكييفها لتالئم الظروف احملليـة ووضـعها                  

 .مباشرة قيد االستخدام
 

 مل الربنــامج املكــون مــن أربعــة أيــام عمــل علــى قمــة للســالمة والصــحة، وجلســة مفتوحــة، وجلســات فنيــة،     تيشــ
واجتماعات إقليمية، وندوات، وملتقى للمتحدثني، وجلسات إعالن، باإلضافة إىل املهرجـان الـدويل للسـينما ووسـائل                 

 .اإلعالم
سيجري عقد القمة العاملية األوىل للسالمة والصحة  يـوم افتتـاح املـؤمتر، وسـتتم دعـوة قـادة عـامليني خمتـارين                        

 . أساسي ووسيلة للنمو والتطور االقتصاديإلظهار السالمة والصحة  العمل كحق إنساني
ويتمثل اهلدف النهائي  رفع مسـتوى السـالمة والصـحة املهنيـة وحتقيـق تقـدم ملمـوس باجتـاه خفـض احلـوادث                         

 .واألمراض املهنية
 

 2008 عام   والتق بنا  سيؤولانضم إلينا
 

www.safety2008korea.org 
 

 
، (ISSA)االجتمـاعي   ، والوكالة الدولية للضمان(ILO)  لعمل الدوليةينظم املؤمتر العاملي من قبل منظمة ا

 .(KOSHA)والوكالة الكورية للسالمة والصحة املهنية 
 

 
 

 :للحصول على معلومات إضافية ميكنكم مراجعة
 الربنامج الدويل حول السالمة والصحة

 )العمل اآلمن(فـي العمل والبيئة 
 41.22.799.6715+: هاتف
 41.22.799.6878+: فاكس

 safework@ilo.org: بريد إلكرتوني
www.ilo.org/safework/safeday 



 




