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  ــــــــــــــولـسيئــــالن عـــــــإ
  بشــــــــــــأن السالمــــــــــــة والصحـــــــــــــة فـــــــــــــي بيئـــــــــــــة العمــــــــل

 ،قمة السالمة والصحة في بيئة العمل
 

ران من               على هامش المؤتمر العالمي الثامن عشر للسالمة والصحة في بيئة العمل، الذي ُعقد في سيئول، في التاسع والعشرين من حزي
سالمة والصحة                    2008العام   ة لل ة الكوريـــ اعي والوآال ضمان االجتم ة لل ة الدولي  بتنظيم مشترك ما بين مكتب العمــل الدولــــي والجمعي

ة    اعي وواضعي السياسات                   )KOSHA(المهنيــــ ضمان االجتم ي ال ال وممثل ي أصحاب العمل والعم صين وممثل ار المخت ، بمشارآة آب
 .واإلداريين

وآون المناداة بالوقاية من المخاطر المهنية ودعم  الظروف الصحية          
ضمان                 ة لل ة الدولي ل الجمعي ار عم ن إط زأ م زءًا ال يتج املين ج للع

 االجتماعي ومفهوم الديناميكية والحيوية التي ترّوج لها الجمعية،
 

ات               ادل المعلوم شاور وتب دريب والت م والت ة التعلي ًا ألهمي وادراآ
 والممارسات الجيدة في الوقاية وتعزيز المعايير الوقائية،

 
اعيين،         وتسليمًا بالدور الهام الذي تقوم به الحكومات والشرآاء االجتم
اعي في             ضمان االجتم ومنّظمات السالمة والصحة المهنية وهيئات ال
ل،               ادة التأهي دمات إع دعم وخ الج وال ير الع ة وتوف ز الوقاي  تعزي

 
 ونظرًا ألهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات،

 
سالمة والصحة في العمل من              وترحيبًا بالتقدم الملحوظ في تطوير ال

 خالل تضافر الجهود المحلية والدولية،

وإذ ندرك العواقب الخطيرة المترتبة على حوادث العمل واألمراض           
دولي لـ              ل ال ديرات مكتب العم ؤدي حسب تق تي ت ة، وال  2.3المهني

ادل                  صادية تع الم، وبخسارة اقت ع أنحاء الع مليون وفاة سنويا في جمي
 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي،% 4
 

ي                 ر ايجاب وإدراآًا لما لتطوير السالمة والصحة في بيئة العمل من أث
 على ظروف العمل واإلنتاجية والتنمية االجتماعية واالقتصادية،

 
ه              تراف ب ة وصحّية ينبغي االع ل آمن ة عم ير بيئ ون توف ذآيرًا بك وت
آحق أساسي من حقوق اإلنسان وبأن العولمة يجب أن تسير جنبا إلى       
ع في                      سالمة والصحة للجمي ضمان ال ة ل دابير وقائي اذ ت جنب مع اتخ

 العمل،
 

عتها                  تي وض ة ال سالمة المهني صحة وال ة أدوات ال ًا بأهمي واعتراف
ضمان                   ة لل ة الدولي سي للجمعي دور الرئي ة وال ل الدولي ة العم منظم

 االجتماعي وأعضائها في تطبيق تلك األدوات،
 

وآون الترويج للصحة والسالمة المهنية والوقاية من إصابات العمل           
دة               ة وأجن ة العمل الدولي الة منظم وأمراض المهنة هي في جوهر رس

 العمل الالئق،
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 :نعلن أن
 
هدف             .1 تعزيز مستويات عالية من السالمة والصحة في العمل هي مسؤولية المجتمع آكل، وعلى آافة أبناء المجتمع المساهمة في تحقيق هذا ال

ا                             ه ي ل اء ع ق ة واإلب عن طريق إعطاء األولوية للسالمة والصحة المهنية في األجندات الوطنية ومن خالل زرع ثقافة الصحة والسالمة الوقائي
 على المستوى الوطني،

 
ل                       .2 ب تعني ثقافة الصحة والسالمة المهنية الوقائية على المستوى الوطني احترام الحق في بيئة عمل صحية وآمنة على جميع المستويات، من ِق

ات                واجب وق وال حق الدور المشترك الفّعال للحكومات وأصحاب العمل والعمال وضمان بيئة عمل آمنة وصحّية من خالل نظام متكامل من ال
 .والمسؤوليات يكون فيه لمبدأ الوقاية األولوية القصوى

 
ادئ         .3  يتم تحقيق التطوير المستمر للسالمة والصحة المهنية من خالل اإلدارة المنهجية، بما في ذلك تطوير سياسة وطنية تأخذ في االعتبار المب

 .1981لعام ) 155رقم (الواردة في الجزء الثاني من اتفاقية منظمة العمل الدولية حول السالمة والصحة المهنية، 
  

 :ينبغي على الحكومات .4
 

ة،    2006لعام )   187رقم ( النظر في المصادقة على اتفاقيه منظمة العمل الدولية حول إطار الترويج للسالمة والصحة المهنية،                • وي أول  آ
ن األداء                     حسي ت فضًال عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية األخرى الخاصة بالسالمة والصحة في العمل، وضمان تنفيذ أحكامها، آوسيلة ل

 .الوطني في مجال السالمة والصحة في العمل بطريقة منهجيه
 .ضمان المواظبة على تبني التدابير الالزمة التي من شأنها خلق وتعزيز ثقافة الصحة والسالمة الوقائية على المستوى الوطني •
زة       • ضمان تأمين السالمة والصحة المهنية للعمال من خالل نظام فّعال بغرض االلتزام بمعايير الصحة والسالمة المهنية بما في ذلك أجه

 .تفتيش عمل آفوءة وفّعالة
 

 :وينبغي أن يكفل أصحاب العمل .5
 

 .اعتبار الوقاية جزءًا ال يتجزأ من أنشطتهم، آون معايير السالمة والصحة المهنية تسير جنبا إلى جنب مع األداء الوظيفي الجيد •
 .عقد برامج إدارية فّعالة للصحة والسالمة المهنية من أجل تطوير السالمة والصحة في بيئة العمل •
 .التشاور مع العاملين وممثليهم وتدريبهم، وتوعيتهم وإشراآهم في جميع التدابير ذات الصلة بسالمتهم وصحتهم في العمل •

 
 :التأآيد حول حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحّية، وضرورة التشاور معهم بشأن الجوانب المتعلقة بالسالمة والصحة، وعليهم .6

 

 .االلتزام بتعليمات وإجراءات الصحة والسالمة المهنية، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية •
 .المشارآة في الدورات التدريبية وبرامج التوعية حول السالمة والصحة المهنية •
 .التعاون مع أصحاب العمل حول المعايير ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنية في العمل •

 
 .المؤتمر العالمي حول السالمة والصحة في العمل هو المنتدى األمثل لتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة .7
 
تقييم التقدم المحرز في تحقيق السالمـة والصحة في العمل في المؤتمر العالمي التاسع عشر القادم حول السالمة والصحة في العمل والمزمع                     .8

 .2011عقده في عام 
 
ة من خالل              يلتزم المشارآون في هذه القمة بأخذ المبادرة في تعزيز الثقافة       .9 ي ن ه م ة         الوطنية الوقائية حول السالمة والصحة ال  وضع السالم

 .والصحة المهنية على سّلم أولويات األجندات الوطنية




