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 الختامي البيان
 

 اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الرابع االجتماع

-OIC) المهنية والصحة للسالمة

OSHNET) 
 

 2020 أكتوبر 07-08

( الذي OIC-OSHNETالمهنية )إن االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة 
بمشاركة جهات االتصال الوطنية وأمانة الشبكة والمنسق  2020أكتوبر  08-07نظم افتراضيا خالل فترة 

 الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار الشبكة،

إلى الدورة األولى للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل التي عقدت خالل المؤتمر العالمي التاسع عشر  إذ يشير

في إسطنبول، الجمهورية التركية، وهو التاريخ  2011سبتمبر  10حول السالمة والصحة في بيئة العمل يوم 

 ة،الذي ُرحب فيه بتشكيل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهني

( بشأن السالمة ICLMالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل ) وإذ يستذكر

والصحة المهنية وإطالق إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية 

 االجتماعية، الذي تم اعتماده خالل المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل،

على أهمية بناء القدرات البشرية والمؤسسية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل  وإذ يكرر التأكيد

الممارسات فيما بين الهيئات المعنية بالسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

ذات الصلة، بما في ذلك اإلسالمي بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن منتديات منظمة التعاون اإلسالمي 

 الدورتين الثالثة والرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل،

من "برنامج عمل منظمة  15.9.2المبادئ واألهداف المنصوص عليها في الهدف  وإذ يأخذ بعين االعتبار

زيز بيئات تع ج" التي ترو2030من "خطة التنمية المستدامة لعام  8" والهدف 2025التعاون اإلسالمي لعام 

عمل تتوفر فيها شروط السالمة واألمن لجميع العمال باعتبار ذلك من العناصر الالزم توفرها في العمل 

 الالئق،

بضرورة وجود نظم مهيكلة بشكل جيد للسالمة والصحة المهنية على المستويات الوطنية تشمل  وإذ يسلم

 أن تكون أماكن العمل الئقة وآمنة،سياسات ومعايير وسجالت جيدة وقواعد وأنظمة واضحة لضمان 

تنفيذ المبادئ التوجيهية العامة للسالمة والصحة المهنية، التي أقرتها الدورة الثالثة للمؤتمر  وإذ يؤيد

 اإلسالمي لوزراء العمل،

بالتوصيات والنتائج التي تمخضت عن االجتماعات السابقة لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة  وإذ ينوه

( والعروض المتعمقة التي قدمت خالل االجتماع والتي سلطت الضوء OIC-OSHNETوالصحة المهنية )

، 2025لعمل على دور السالمة والصحة المهنية في تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق ا

 وأيضا باألنشطة المنجزة منذ إحداث شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية،
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بأهمية النهوض بمستوى الوعي بخصوص السالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في  يسلم .1

مشتركة  منظمة التعاون اإلسالمي، من خالل إرساء قواعد متينة للتعاون والتآزر وتنفيذ مشاريع

وتبادل الممارسات الفضلى فيما بين المؤسسات الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنية في الدول 

 األعضاء في المنظمة،

المؤسسات الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  يشجع .2

اإلسالمي على المشاركة في وضع وتنفيذ األنشطة في إطار شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة 

 والصحة المهنية بهدف النهوض بجودة الخدمات والمعايير المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية،

المؤسسات الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  يناشد .3

اإلسالمي التي لم تخطر بعد أمانة الشبكة والمنسق الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي بخصوص 

 التفاصيل المتعلقة بجهات االتصال الوطنية القيام بذلك في أقرب وقت ممكن،

ود التي بذلها سيسرك في إطار إطالق النسخة الجديدة للبوابة اإللكترونية لشبكة على الجه يثني .4

منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية، التي بادر بها المركز ويستضيفها على موقعه 

اإللكتروني باعتبارها منصة نشطة ومركزا للمعرفة رهن إشارة جميع المؤسسات الوطنية المعنية 

 ة والصحة المهنية والمهنيين العاملين في هذا المجال في الدول األعضاء في المنظمة،بالسالم

جميع المؤسسات الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة  يشجع .5

التعاون اإلسالمي لزيارة البوابة اإللكترونية لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة 

 المهنية بصورة منتظمة لتحديث وإثراء محتوياتها،

تعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية، الذي كان ( لشبكة منظمة الRoPالنظام الداخلي ) يعتمد .6

 موضوعا للنقاش والتفصيل خالل فعاليات االجتماع الرابع للشبكة،

، التي 2022-2021خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية لفترة  يؤيد .7

 للشبكة، تم اقتراحها واستعراضها واعتمادها أثناء فعاليات االجتماع الرابع

بأمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية أن تعمل على تطوير نموذج  يهيب .8

معياري خاص بالموجز القطري بشأن السالمة والصحة المهنية تملؤه جهات االتصال الوطنية 

 ،2020للشبكة بحلول نهاية عام 

والصحة المهنية بالعمل بالتعاون مع المنسق أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة  يوصي .9

الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي على إقامة عالقات تعاون وثيق مع الهيئات المعنية بالسالمة 

والصحة المهنية والشبكات والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل شبكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

( JICAالة اليابانية للتعاون الدولي )( والوكASEAN-OSHNETللسالمة والصحة المهنية )

 (،ILO( ومنظمة العمل الدولية )IsDBوالبنك اإلسالمي للتنمية )

باالحتياجات الناشئة للمؤسسات المعنية بالسالمة والصحة المهنية الحديثة النشأة في يحيط علما  .10

المؤسسات المعنية بالسالمة والصحة  ويشجعالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 المهنية، التي تتمتع بالقدرة الالزمة، على تسخير مواردها المتاحة لالستجابة لهذه االحتياجات،
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جميع أشكال الدعم المشترك لقضية فلسطين، بما في ذلك تقديم دورات تدريبية وبرامج لبناء  يوفر .11

وذلك للنهوض بجودة السالمة والصحة المهنية في القدرات لصالح العمال والموظفين الفلسطينيين، 

 الدولة،

( التابعة لوزارة DGOHSعن شكره وتقديره للمديرية العامة للسالمة والصحة المهنية ) يعرب .12

األسرة والعمل والخدمات االجتماعية التركية على اضطالعها بدور أمانة شبكة منظمة التعاون 

تأسيسها وعلى تنظيم االجتماع الرابع للشبكة بالتعاون الوثيق اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية منذ 

مع مركز االبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(، 

 المنسق الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار الشبكة،

هنية عقد االجتماع الخامس إلى أمانة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة الم يطلب .13

في تركيا، وذلك بالتعاون مع المنسق الفني لمنظمة التعاون اإلسالمي، وأيضا  2022للشبكة في 

بهدف تقييم ورصد عملية تنفيذ خطة  2021تنظيم اجتماع افتراضي لجهات االتصال الوطنية في 

 عمل الشبكة.
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