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  العمل بيئة ول بشأن السالمة والصحة في ئي سإعالن
  في بيئة العمل السالمة والصحة قمة
  

التاسع والعـشرين    في،  ولئفي سي  ُعقدعلى هامش المؤتمر العالمي الثامن عشر للسالمة والصحة في بيئة العمل، الذي             
 الدولية للضمان االجتماعي والوكالة     بتنظيم مشترك ما بين مكتب العمل الدولي والجمعية        2008من العام   حزيران  من  

ختصين وممثلي أصحاب العمـل والعمـال وممثلـي          كبار الم  ة، بمشارك )KOSHA(الكورية للسالمة والصحة المهنية     
  .الضمان االجتماعي وواضعي السياسات واإلداريين

  

حسب تقديرات مكتب العمـل     تؤدي  لتي  وا،   المهنية واألمراضمترتبة على حوادث العمل      ال الخطيرةدرك العواقب   ن وإذ
 اإلجمـالي  الناتج المحلي     من % 4 تعادلقتصادية  خسارة ا ب العالم، و  أنحاءوفاة سنويا في جميع      مليون   2.3 ـلالدولي  
  ،العالمي

  

 االجتماعيـة مية   والتن واإلنتاجية ايجابي على ظروف العمل      من أثر العمل   بيئة   السالمة والصحة في  وإدراكاً لما لتطوير    
 ،ديةاالقتصاو
  

 العولمة يجب أن    نوبأ اإلنسان من حقوق    أساسي كحق    ينبغي االعتراف به   ةوصحّيبيئة عمل آمنة    تذكيراً بكون توفير    و
  ،سالمة والصحة للجميع في العملال جنب مع اتخاذ تدابير وقائية لضمان إلىتسير جنبا 

  

لعمل الدولية والدور الرئيسي للجمعيـة الدوليـة        واعترافاً بأهمية أدوات الصحة والسالمة المهنية التي وضعتها منظمة ا         
  للضمان االجتماعي وأعضائها في تطبيق تلك األدوات،

  

جوهر رسالة منظمة العمل    في  الترويج للصحة والسالمة المهنية والوقاية من إصابات العمل وأمراض المهنة هي            كون  و
  الدولية وأجندة العمل الالئق،

  

 ال يتجزأ من إطار عمـل الجمعيـة         دعم  الظروف الصحية للعاملين جزءاً     خاطر المهنية و  المناداة بالوقاية من الم   وكون  
  ،ج لها الجمعيةالدولية للضمان االجتماعي ومفهوم الديناميكية والحيوية التي ترّو

  

  ،الوقائية يرمعاي وتعزيز اللوقايةا في التعليم والتدريب والتشاور وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة هميةوادراكاً أل
  

 هيئـات و المهنيـة  السالمة والـصحة     ماتمنظّه الحكومات والشركاء االجتماعيين، و     تقوم ب  الذي بالدور الهام    اًميتسلو
ــز    ــي تعزي ــاعي ف ــضمان االجتم ــةال ــدمات   الوقاي ــدعم وخ ــالج وال ــوفير الع ــادة وت ــلإع   ،  التأهي

  

  والمؤسسات،الدولية  بين المنظمات همية التعاوننظراً ألو
  

  ، الجهود المحلية والدوليةتضافر من خالل السالمة والصحة في العملوظ في تطوير حلبالتقدم المحيباً وتر
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  :أنعلن ن
  

وعلى كافة أبناء المجتمـع      ،ككل تعزيز مستويات عالية من السالمة والصحة في العمل هي مسؤولية المجتمع           .1
 الوطنيـة   األجنـدات  في   المهنيةسالمة والصحة   ل ل األولوية إعطاء في تحقيق هذا الهدف عن طريق        المساهمة
  على المستوى الوطني،واإلبقاء عليها زرع ثقافة الصحة والسالمة الوقائية  ومن خالل

 
تعني ثقافة الصحة والسالمة المهنية الوقائية على المستوى الوطني احترام الحق في بيئة عمل صحية وآمنـة                  .2

رك الفّعال للحكومات وأصحاب العمل والعمال وضمان بيئة عمـل          بل الدور المشت  على جميع المستويات، من قِ    
ة من خالل نظام متكامل من الحقوق والواجبات والمسؤوليات يكون فيه لمبـدأ الوقايـة األولويـة           آمنة وصحيّ 
 .القصوى

  
سـة  سياتطوير  بما في ذلك     ،اإلدارة المنهجية من خالل    المهنيةسالمة والصحة   للالمستمر  يتم تحقيق التطوير     .3

لـسالمة  حـول ا   منظمة العمل الدوليـة      تفاقيةا من المبادئ الواردة في الجزء الثاني    وطنية تأخذ في االعتبار     
  .1981  لعام)155رقم ( ،المهنية والصحة

   
  :لحكوماتعلى اينبغي  .4
  

 رقم( ،ةلسالمة والصحة المهني  ل الترويج   إطارحول   على اتفاقيه منظمة العمل الدولية       مصادقةالنظر في ال   •
الـسالمة  الخاصـة ب   األخـرى منظمة العمل الدوليـة      عن اتفاقيات    ، فضالً أولويةك 2006 لعام) 187

السالمة والصحة في   في مجال   وطني  ال األداء لتحسين   كوسيلة،  أحكامهاوضمان تنفيذ   ،  والصحة في العمل  
  .العمل بطريقة منهجيه

 وتعزيز ثقافة الصحة والسالمة الوقائيـة       المواظبة على تبني التدابير الالزمة التي من شأنها خلق        ضمان   •
 .على المستوى الوطني

فّعال بغرض االلتـزام بمعـايير الـصحة        نظام   للعمال من خالل     المهنيةالسالمة والصحة   تأمين  ضمان   •
 .والسالمة المهنية بما في ذلك أجهزة تفتيش عمل كفوءة وفّعالة

 
 :كفل أصحاب العملي أنوينبغي . 5
 

 جنب مع   إلى جنبا    المهنية تسير  معايير السالمة والصحة  كون  ،  أنشطتهم ال يتجزأ من     اً جزء الوقايةاعتبار   •
  .األداء الوظيفي الجيد

 .من أجل تطوير السالمة والصحة في بيئة العمل ةصحة والسالمة المهنيللفّعالة  ةيإداربرامج  عقد •
ـ التدابير ذات الـصلة      في جميع    كهماشرإوتوعيتهم  و،  همالعاملين وممثليهم وتدريب  التشاور مع    •  تهمسالمب

 . في العملتهموصح
  
الـسالمة  ب الجوانـب المتعلقـة   ن  أ بش همالتشاور مع ضرورة  ، و ةوصحّيبيئة عمل آمنة    حول حق العمال في     د  أكيتال. 6

  ،والصحة
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 :وعليهم
  

  .ةالشخصي الحماية، بما في ذلك استخدام معدات  المهنية الصحة والسالمةوإجراءاتتعليمات االلتزام ب• 
  . المهنيةالسالمة والصحةحول  التوعيةية وبرامج التدريبالدورات المشاركة في • 
  .في العملالمهنية لسالمة والصحة باذات الصلة حول المعايير ب العمل اصحأالتعاون مع • 
  

بيئـة عمـل     تحقيقات ل  والخبر ةتبادل المعرف لهو المنتدى األمثل     السالمة والصحة في العمل      حولالمؤتمر العالمي   . 7
  .آمنة وصحية ومنتجة

 
 الـسالمة   حول  القادم العالمي التاسع عشر  في المؤتمر   ة والصحة في العمل     ـالتقدم المحرز في تحقيق السالم    تقييم  . 8

 .2011في عام والمزمع عقده  والصحة في العمل
 
مـن    والصحة المهنية  لسالمةحول ا  يةئوقا ال وطنية ال الثقافة المبادرة في تعزيز     أخذبلقمة   ا  هذه ن في ولتزم المشارك  ي .9

  . الوطنيةاتم أولويات األجندسلّ على المهنيةوضع السالمة والصحة  خالل
 
  :موّقعونال
  
  

  سمير عبد اهللا العلي  .1
  الوزير 

  )Ministry of Labour(، وزارة العمل
 السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
   الحيلفينوري  .2

  وزير النائب 
 )Ministry of Labour and Social Affairs (جتماعية،وزارة العمل والشؤون اال

  العراق 
 

    الجمعةجمعة .3
  الوزير 

 )Ministry of Manpower (وزارة القوى العاملة،
 مان  ُع

  
  شونشي اراكي .4

  الرئيس 
 المهنية، الصحة  ولسالمةل ياليابان المعهد الوطني

)Japan National Institute of Occupational Safety and Health(  
  اليابان 

  



 4

   بونواري كومار فاسانت .5
  الوزير 

  والعمالة، العالقات الصناعية  ووزارة العمل
)Ministry of Labour Industrial Relations and Employment( 

  موريشيوس 
  

    كابيلديفيد .6
  الرئيس 
  لهندسة المواءمة اإلنسانية الدولية الجمعية

)International Ergonomics Association(  
  

  ليو كاري  .7
  نائب الرئيس 

 )National Safety Council( للسالمة، وطنيالمجلس ال
   األمريكيةالواليات المتحدة

  
   ديوب يرياحمدو  .8

  الرئيس 
  المهنية من المخاطر للوقاية الجمعية اإلفريقية

)Interafrican Association for the Prevention of Occupational Risks(  

  
  وككونمصطفى  .9

   األمين العامنائب 
 )Ministry of Labour and Social Security(وزارة العمل والضمان االجتماعي، 

 تركيا
  

   فريروت أنطوان  .10
   التنفيذي الرئيس
 )Veolia Water ( فيوليا للمياه،شركة

  فرنسا 
  

   مودي جيرو .11
  نائب الرئيس 

 )International Trade Union Confederation(االتحاد الكونفدرالي للنقابات 
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   هوجيتاندريه  .12
  نائب الرئيس 

  لتأمين ضد الحوادث،لنظام اوطنية اللجنة ال
(National Commission of the Accident Insurance Scheme)    

   فرنسا          
  

  ونغ هونغ ج هيون  .13
  نائب الرئيس 

  )GS Caltex Corporation (كالتكس،جي  اس ة مؤسس
 جمهورية كوريا 

  
  سوك شون يانغ  .14

  الرئيس 
 )Federation of Korean Trade Unions (اتحاد النقابات الكوريه،

  جمهورية كوريا 
  

  يونغ مون بيونغ  .15
  نائب الرئيس 

 )Hyundai (هيونداي،
  جمهورية كوريا 

  
   كيم فا يونغ .16

   التنفيذي ديرالم و نائب الرئيس
 )Korea Employers Federation (كوري، ال العملأصحاباتحاد 

  جمهورية كوريا
  

   كوب كاثي  .17
  نائب الرئيس 

 )ACCOR SA(أ، .ساكور 
  فرنسا 

  
   لي ي هيونغ .18

  الوزير 
  )Ministry of Labour (وزارة العمل،

 جمهورية كوريا 
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                                                                                                          لي هينج سوك .19
  الرئيس 

 )Korean Confederation of Trade Unions (االتحاد الكوري لنقابات العمال،
  جمهورية كوريا 

  
   ليايسانغ ب .20

  نائب الرئيس 
 )Samsung (سامسونغ،

  جمهورية كوريا
  

   أحمد لقمان  .21
  المدير العام 

 )Arab Labor Organization(منظمة العمل العربية 

  
   دالناميمباثيزي مادال .22

  الوزير 
  )Department of Labour (وزارة العمل،

   إفريقياجنوب 
  
   موكالديانطونيو  .23

  الرئيس 
 الوقاية، و المهنيةالمعهد الوطني للسالمة

)National Institute for Occupational Safety and Prevention(  
  ايطاليا 

 
   ندياي نتاب انوسينس .24

  الوزير 
 ،المهنيةالمنظمات و تشغيلل وال والعمالمدنيةوزارة الخدمة 

)Ministry of the Civil Service, Labour, Employment and Professional Organizations(  
  السنغال 

  
   ندوميبرنارد  .25

  المدير العام 
 )National Social Insurance Fund ( االجتماعي،تأمينالصندوق الوطني لل

  ساحل العاج
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  ميشيل باترسون  .26
  الرئيس 
 )International Association of Labour Inspection ( العمل علىلتفتيشل الدولية الجمعية

  
    بنالوساانطونيو .27

   العام األمين
 )International Organization of Employers ( العملألصحاب الدولية المنظمة

  
   غيرهارد بيترز  .28

  دارة اإلرئيس مجلس 
 )HOCHTIEF Construction AG ( ايه جى،نشاءاتإلل هوجتيف

 ألمانيا 
  

   بيلي سودها .29
  ل الحكومة ممثّ

 )ILO Governing Body Tripartite Delegation (منظمة العمل الدوليةمجلس إدارة ل التمثيل الثالثي
  

   جورما رانتنين .30
  الرئيس 

 )International Commission on Occupational Health(المهنية  للصحةاللجنة الدولية 
  

  انيام ساثاسيفامسبرام  .31
  الوزير 

 )Ministry of Human Resources (،البشريةوزارة الموارد 
  ماليزيا     

  
   سافوالنين تيرتو .32

  دولة الوزير 
 )Ministry of Social Affairs and Health (وزارة الشؤون االجتماعية والصحة،

  فنلندا 
  

  يوهتارو ساوادا .33
  الرئيس 
 ،المهنية في الصناعةصحة لسالمة والل يةاليابانالجمعية 

) Japan Industrial Safety and Health Association( 
  اليابان
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   سينغ سوه شي  .34
   الرئيس التنفيذي

 )Social Security Organization of Malaysia (،ةماليزيالمؤسسة الضمان االجتماعي 
 ماليزيا 

  
  سوزوكي . توشيو أ .35

   العمل أصحابل ممثّ
 )ILO Governing Body Tripartite Delegation( منظمة العمل الدوليةجلس إدارة مل التمثيل الثالثي

  
   تاكاالوكا ج  .36

  المدير 
 الوكالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل 

(European Agency for Safety and Health at Work ) 
  

   اونيشان ثامافونك .37
  الوزير 

  )Ministry of Labour and Social Welfare ( االجتماعي،هوزارة العمل والرفا
  الشعبيةالديمقراطيةجمهورية الوس 

  
   تروتمان الكاردينال ليروي  .38

  ل العمال ممثّ
 )ILO Governing Body Tripartite Delegation( منظمة العمل الدوليةمجلس إدارة ل التمثيل الثالثي

  
   سوبيا فيرازيناكم  .39

   العام األمين
 لباسيفيكسيا واية آل المهنلصحةوالسالمة  امنظمة

           (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) 
  

   مارك فيرقنانو  .40
    المجموعةنائب رئيس

 )DuPont(ون، يدب
   األمريكيةالواليات المتحدة

  
   كيث وليامز  .41

   التنفيذي ديرالرئيس والم
)Underwriters Laboratories( 

  مريكية األالواليات المتحدة
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   جلينيس ويلموت .42
  عضو 

 )European Parliament(األوروبي البرلمان 
  

  ف وهانز يواخيم ول .43
  الرئيس 

 )German Social Accident Insurance (،ةلمانيألالتأمين ضد الحوادث االجتماعية ا
  ألمانيا

  
   ديوب اسان .44

   االجتماعية الحمايةالمدير التنفيذي، 
 )International Labour Office (مكتب العمل الدولي

  
  كورازون دي الباز برناردو  .45

  الرئيس 
 )International Social Security Association ( الدولية للضمان االجتماعيجمعيةال

  
  مين كي نو  .46

  الرئيس 
 )Korea Occupational Safety and Health Agency (،المهنيةلسالمة والصحة ل ةكوريالوكالة ال

 كورياجمهورية 
 

 


