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تعتبر شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية منصة من منصات المنظمة التي تأسست إلقامة تعاون 

تبادل المعارف  ( في الدول األعضاء في المنظمة من خاللOSHأوثق بين مؤسسات السالمة والصحة المهنية )

 والخبرات والممارسات الفضلى.
 

وقد بودر بإطالقها من خالل اجتماع افتتاحي، نظمه سيسرك باالشتراك مع المديرية العامة للصحة والسالمة المهنية 

(DGOSH بالجمهورية التركية في فترة )في أنقرة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات السالمة  2011مايو  17-16

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي، تضم ألبانيا وبنغالديش ومصر والعراق  15ة الوطنية من والصحة المهني

واألردن وجمهورية قيرغيزستان ولبنان وماليزيا والمغرب وعمان وباكستان وفلسطين والسنغال وتركيا واإلمارات 

العمل التي عقدت خالل المؤتمر العالمي العربية المتحدة. وحظيت بترحيب الدورة األولى للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 

 في إسطنبول، الجمهورية التركية. 2011سبتمبر  10حول السالمة والصحة في العمل يوم  19الـ

 

 البند األول

 الهدف والمهام
 

 الهدف
 

تهدف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية إلى إنشاء شبكة دولية لتبادل المعلومات والخبرات بشكل 

الصحة المهنية بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في المنظمة بهدف و  السالمةمنهجي في مجال 

 تجويد خدمات ومعايير هذه المؤسسات.
 

 المهام
 

النهوض بمستوى الوعي فيما يتعلق بأهمية السالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  .1

اإلسالمي من خالل إرساء قواعد التعاون والتآزر وتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الممارسات الفضلى بين 

 .المؤسسات الوطنية للسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في المنظمة

تعزيز قدرات مؤسسات السالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في المنظمة، من خالل تسهيل تبادل   .2

 الخبراء وتنظيم الزيارات الدراسية وورش العمل التدريبية.

 

 البند الثاني

 أعضاء شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية
 

التعاون اإلسالمي دوال دائمة العضوية في  شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة تعتبر الدول األعضاء في منظمة 
والصحة المهنية. وتُمثل الدول األعضاء في اجتماعات الشبكة من قبل مؤسساتها الوطنية للسالمة والصحة الوطنية 

تصال الوطنية مكاتبا وطنية حسب األصول(. وتعد جهات اال مسؤولون رفيعو المستوى الُمعينون)رئيس المؤسسة أو ال
تم تحديدها وإنشاؤها من قبل السلطات الوطنية المسؤولة عن السالمة والصحة المهنية في كل دولة عضو في منظمة 
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التعاون اإلسالمي. وباإلضافة لجهات االتصال الوطنية، تضم الشبكة في عضويتها المنسق الفني لمنظمة التعاون 
 اإٍلسالمي واألمانة.

 

 الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي المنسق
 

ؤوليات يتولى سيسرك دور المنسق الفني لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية ويضطلع بالمس
 التالية:

 

 الحفاظ على التواصل المنتظم مع جهات االتصال الوطنية، .1

 بالشراكة مع أمانة الشبكة نفسها،إعداد تقارير وقرارات اجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين  .2

 استضافة وإدارة الموقع الرسمي للشبكة على اإلنترنت، .3

 نشر وأرشفة جميع وثائق الشبكة. .4
 

 األمانة
 

تتولى أمانة الشبكة المسؤولية عن العملية التحضيرية الجتماعاتها التي تعقد مرة كل سنتين وإجرائها بالتعاون مع المنسق 
 اإلسالمي.الفني لمنظمة التعاون 

 

( التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية DGOSHوتضطلع المديرية العامة للسالمة والصحة المهنية )
 المسؤوليات التالية: هاويقع على عاتق في الجمهورية التركية بمهام األمانة.

 

والتآزر الوثيقين مع المنسق الفني وضع برنامج عمل الشبكة الخاص بفترة سنتين ورصد عملية تنفيذه بالتعاون  .1
 لمنظمة التعاون اإلسالمي وجهات االتصال الوطنية،

إعداد جدول األعمال المؤقت لالجتماعات التي تعقد مرة كل سنتينن بالتشاور مع المنسق الفني لمنظمة التعاون  .2
 اإلسالمي،

مة التعاون اإلسالمي، لعقد اجتماع اإلضطالع بجميع الترتيبات التنظيمية، بالتعاون مع المنسق الفني لمنظ .3
 الشبكة الذي يعقد مرة كل سنتين،

إعداد التقارير والوثائق الختامية الجتماعات الشبكة التي تعقد مرة كل سنتين، بالتعاون مع المنسق الفني لمنظمة  .4
 التعاون اإلسالمي.

 

 (NFPsجهات االتصال الوطنية )
 

المؤسسات الوطنية التي حددتها وأنشأتها السلطات الوطنية المسؤولة عن السالمة تمثل جهات االتصال الوطنية المكاتب/ 

والصحة المهنية في كل دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. وتعتبر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

مثل الدول األعضاء في اجتماعات دوال دائمة العضوية في  شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية. وتُ 

شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية من قبل مؤسساتها الوطنية للسالمة والصحة الوطنية أو 

المؤسسات الوطنية ذات الصلة المعادلة لها )رؤساء هذه المؤسسات أو المسؤولون رفيعو المستوى الُمعينون  حسب 

 األصول(.
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 البند الثالث

 مرة كل سنتيناجتماعات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية التي تعقد 
 

االتصال الوطنية تجتمع شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية مرة كل سنتين بمشاركة جهات 

(NFPs) ويفضل أن يكون ذلك في األسبوع األول من شهر مايو من العام المعني. وعالوة على ذلك، يعقد اجتماع ،

 افتراضي لجهات االتصال الوطنية سنويا لرصد عملية تنفيذ برنامج عمل الشبكة.
 

 

 البند الرابع

 توصيات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية
 

قدر اإلمكان بتوافق اآلراء خطة العمل الخاصة بفترة سنتين والتوصيات التي تعرب عن آراء أعضائها تعتمد الشبكة 

 بشأن قضايا محددة في مجال التعاون، وال سيما بشأن المبادئ والممارسات المشتركة في اتخاذ قراراتهم.
 

 

 البند الخامس

 اللجان وأفرقة العمل
 

ي للسالمة والصحة المهنية تشكيل لجان وأفرقة عمل واجتماعات خبراء للقيام قد تقرر شبكة منظمة التعاون اإلسالم

بمهمة تنفيذ خطة العمل والتوصيات المعتمدة. وتتألف هذه اللجان وأفرقة العمل واجتماعات الخبراء من أعضاء الشبكة 

 ات خبرائها.ذاتها. وينطبق النظام الداخلي للشبكة على مختلف أعمال لجانها وأفرقة عملها واجتماع
 

 

 البند السادس

 الوثائق
 

ينشر المنسق الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي ويحفظ جميع وثائق اجتماعات شبكة المنظمة للسالمة والصحة المهنية 

 التي تعقد مرة كل سنتين فضال عن اجتماعات لجانها وخبرائها وأفرقة عملها.

 

 

 البند السابع

 سريان المفعول
 

-OICهذه الوثيقة في االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية ) تاعتمد

OSHNET) وستظل سارية المفعول من اآلن فصاعدا.2020أكتوبر  08و 07 يومي افتراضيا، الذي عقد ، 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/biennial
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