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 مفاهيمية مذكرة

 

 االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية 

 (OIC-OSHNET) 

 2020 أكتوبر 07-08 

 (3)التوقيت المحلي إلسطنبول، غرينيتش + 15:00 12:00-

 

 خلفية

تحف بكل صناعة مخاطرها وأخطارها الخاصة التي قد تسفر عن حوادث خطيرة تؤثر على عمالها وموظفيها. وبالتالي، 

 فإن وجود نظام مهيكل بشكل جيد للسالمة والصحة المهنية يشمل سياسات ومعايير وسجالت جيدة وقواعد وأنظمة

 واضحة أمر ضروري في أماكن العمل من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة.

وعالوة على ذلك، يعد العمل الالئق وأماكن العمل اآلمنة عنصرين مميزين لضمان استدامة المجتمعات ورفاهيتها. 

آمنة وصحية  فإدخال التحسينات المستمرة على ظروف العمل أمر ذو أهمية قصوى وتعزيز حقوق العمال في بيئة عمل

من خطة العمل ألهداف التنمية المستدامة  8حق أساسي من حقوق اإلنسان، على النحو المنصوص عليه في إطار الهدف 

 .2025من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  15.9.2والهدف  2030لعام 

بهدف إقامة  2011( عام OIC-OSHNETوقد تم إطالق شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية )

تعاون أوثق لتبادل المعارف والخبرات والممارسات الجيدة بين دول المنظمة في مجال السالمة والصحة المهنية. 

ورحبت بها الدورة األولى للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل التي عقدت خالل المؤتمر العالمي التاسع عشر حول 

في إسطنبول، الجمهورية التركية. ومنذ تأسيسها، تتولى المديرية  2011سبتمبر  10 السالمة والصحة في العمل يوم

( التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية في الجمهورية DGOSHالعامة للسالمة والصحة المهنية )

جتماعية والتدريب للدول التركية دور "أمانة الشبكة"، التي عملت مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واال

اإلسالمية )سيسرك(، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الصحة والسالمة المهنية الوطنية ذات الصلة، على إعداد وتنفيذ 

أنشطة الشبكة. وقد شكلت هذه األنشطة محط تقدير محافل منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك الدورة 

عيت فيها مؤسسات الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة في إلسالمي لوزراء العمل، حيث د  الثالثة والرابعة للمؤتمر ا

 الدول األعضاء في المنظمة للمشاركة بنشاط في هذه الشبكة.
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 إنجازات شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية

 2016و 2013و 2011عقدت ثالث اجتماعات في  منذ إنشاء شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية،

على التوالي، باإلضافة إلى تنظيم اجتماع كبار الخبراء التحضيري لالجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي 

وذلك بمشاركة جهات االتصال  ،في أنقرة، الجمهورية التركية 2018أبريل  13-11للصحة والسالمة المهنية في فترة 

الوطنية وكبار الخبراء في مؤسسات السالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في المنظمة وقد أسفرت هذه 

 االجتماعات عن العديد من النتائج المهمة على النحو التالي:

 (OSHCaBبرنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال الصحة والسالمة المهنية ) .1

نظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بشأن المبادئ التوجيهية مواصفة م .2

( DGOSHالعامة للسالمة والصحة المهنية )دراسة مشتركة أجرتها المديرية العامة للسالمة والصحة المهنية )

معهد المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية في الجمهورية التركية و

 ((SMIIC)للدول اإلسالمية 

 نشر فتوى تتعلق بأهمية السالمة والصحة المهنية للعمال )صادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي( .3

مشروع تنمية القدرات حول "تحسين السالمة والصحة المهنية في موريتانيا" )نفذ بشكل مشترك بين سيسرك  .4

 مة والصحة المهنية، تركيا(.والمديرية العامة للسال

 األهداف

 تتمثل أهداف االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية فيما يلي:    

 ،عرض األنشطة المنفذة منذ االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية 

 ( مناقشة النظام الداخليRoP لشبكة )،منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية واعتماده 

  2022-2021وضع خطة عمل مكينة لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية لعام، 

   ،مناقشة سبل تنفيذ خطة العمل ورصدها وتقييمها 

 اء القدرات فيما يتعلق مناقشة احتياجات السلطات المعنية بالصحة والسالمة المهنية على مستوى بن

 بالمجاالت المواضيعية ذات الصلة في خطة العمل،  

 .تحديد مجاالت التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال الصحة والسالمة المهنية 

 المشاركون

المديرين(، سيحضر االجتماع الرابع كبار ممثلي السلطات المعنية بالصحة والسالمة المهنية )المدير العام أو مناصب 

 وجهات االتصال الوطنية لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

 الشراكة

سيجري تنظيم االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية بشكل مشترك بين المديرية 

 تركية وسيسرك.العامة للسالمة والصحة المهنية ال

 المنهجية

سي ستهل االجتماع بجلسة افتتاحية تليها عروض من تقديم الشركاء. وبعد ذلك، سي عرض النظام الداخلي المقترح لشبكة 

منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية وسي راجعه المشاركون في االجتماع. وفي اليوم الثاني من االجتماع، 
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. 2022-2021منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية مشروع خطة عملها لعام  سيناقش أعضاء شبكة

وست دمج التعليقات واالقتراحات المتلقاة خالل الجلسات في الوثائق التي سيتم مشاركة صيغها النهائية مع أعضاء الشبكة 

 حسب األصول.

 اللغة

 الترجمة الفورية باللغة العربية والفرنسية.ستجري أعمال االجتماع باللغة اإلنجليزية. وست وفر 

 تاريخ ومكان االنعقاد

د مؤتمرات عن سي عقد االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية من خالل منصة لعق

، سطنبولإل المحلي توقيتال)ب 15:00والساعة  12:00ما بين الساعة  2020 أكتوبر 08و  07طريق الفيديو يوم 

 (.3غرينيتش +


