
   العمل الدوليةنظمةكلمة مدير عام م
  خوان سومافيا

  
  تينسالمة والصحة المهنيمناسبة اليوم العالمي للب

  أبريل/ نيسان٢٨جينيف، 
 
  

ا أنأكثر من ٣٣٧ي  حوال كّل عام يقعاليوم نتذكّر جميع مليون ٢.٣ مليون شخص ضحية حوادث العمل وأن 
 .ذات الصلةمراض ابات العمل واألشخص يقضون من جراء إص

  
 حصيلة الوفيات واإلعاقات الناجمة عن ائية ومن المكاتب إلى الحقول، تتعدىمن المناجم إلى المصانع الكيمي

 .والسّلااليدز /البشريةفيروس نقص المناعة  حصيلة ضحايا  بالعملالمتعلّقةالحوادث واألمراض 
  

حادث منجم هذا العام أو اليابان   فيوكوشيما أحداث كارثية عناوين الصحف مثل الحادث النووي في فوتتصدر
 ال الوفيات في العملالعام الماضي ولكن ال تزال أغلبية اإلصابات واألمراض و نيوزيلندانهر البايك في 

ال واألسر متروكين من دون أية حماية أو  الكافي وال يتم التبليغ عنها كما ال يزال العمباالهتمامتحظى 
 .مساعدة على التأقلم

  
 هذه الحوادث واألمراض والوفيات باعتماد اإلجراءات اإلدارية  الوقاية منأنه من الممكنوتكمن الكارثة في 

 وبناء مجتمعات تعكس دور العمل سان من خالل ضمان كرامة العمل والمطلوب هو احترام كرامة اإلنالمناسبة
 .إلقتصادات وسالمة واستقرار المجتمعات ومرونة ااألساسي في حياة األفراد

 
في ضمان استمرار  السالمة والصحة المهنية إدارة أنظمة العمل الدولية الضوء على دور نظمة تسلّط مواليوم

 التزاما قويا وتعاونًا وجهودا متضافرة سالمة والصحة المهنيةفي مجال ال قائية والثقافة التطلّب  تولكن التحسن 
لذلك .ال وجميع الجهات المعنية وليس من جانب الخبراء فقطمن جانب الحكومات وأصحاب العمل والعم 

 . مثلًاال تتضمن اإلستراتيجيات تدريب العميجب أن
  

ة العمل الدولية العناصر نظم عن م٢٠٠١المبادئ التوجيهية الصادرة عام  و١٨٧ و١٥٥ االتفاقيتانتحدد 
  . نظام اإلدارة الرئيسية ووظائفتيناألساسية لبناء إطار يروج للسالمة والصحة المهني

 
لى مستوى الوطن  لتطوير المعايير والبرامج الوطنية عاالستخداموقد أصبحت المبادئ التوجيهية أداةً واسعة 

 كما . بدأ عدد كبير من البلدان بتطبيقها من خالل اعتماد بعض اآلليات الطوعية أو التنظيميةوالشركات وقد
باإلضافة إلى ذلك، قدمنا .  اإلدارةأنظمة تيجيات وطنية تتضمن نهجاسترابادرت هذه البلدان إلى صياغة 

. المساعدة التقنية لتطبيق المبادئ التوجيهية وهذه الخدمات يوفّرها بالطبع مركز التدريب الدولي في تورينو
البلدان، القيود المفروضة على الموارد المالية والبشرية في عدد كبير من كثرة ونظرا إلى أهمية الوقاية و

مبادرات التعاون الجديدة بما فيها مبادرات التعاون الثالثية موضوعا أساسيا في  السالمة والصحة المهنيةتُعتبر 
 .وبين بلدان الجنوب

 
تطوير   لذلك، من الواجب،نظم الغير الماالقتصاد الطرف عن العاملين في من جهة أخرى، ينبغي ألّا نغض

  التنمية المحلية على نهجالمبنيةالتدريب التشاركي المالئم وتعزيز التوعية واعتماد اإلجراءات القليلة الكلفة 
 وبالتالي يصبح من الممكن إنقاذ حياة المواطنين والمساهمة في تحسين بيئة العمل في .والممارسات السليمة

 .نظمالقطاع الغير الم
  



 ولكن ال في الحد من الحوادث والمخاطر التقليدية نجاعة إجراءات الوقاية يةوأظهرت تجربة السنين الماض
كيميائية والتكنولوجيا مخاطر المواد الخاصةّ أو برزت مخاطر جديدة يزال عدد كبير من المخاطر قائما 

 الحياة اتطول من جراء التعرض لضغخاطر النفسية التي تظهر لدى العما في العمل إلى جانب المالبيولوجية
حياة  على  تأثير سلبيهذا الوضع المعقّدلوبالتالي، كان . االقتصاديةالعمالية الحديثة التي تفاقمت خالل األزمة 

 .االقتصادياألفراد وكلفة الرعاية الصحية واألداء 
 

ى استحداث  كجزء ال يتجزأ من اإلستراتيجيات الرامية إلالسالمة والصحة المهنيةتدعو الحاجة إلى إدراج 
 النهج الطوعية واإللزامية التي تعكس من التوازن المطلوب بينفرص العمل المنتجة والعمل الالئق ما يض

 انعكاسا لجميع الحاجات السالمة والصحة المهنية صبح أن ت األهم هوولكن. الحاجات والممارسات المحلية
 .والممارسات

  
 يشير إلى شروط وظروف العمل  في دستورها الذيمترسخة ال العمل الدولينظمة متأسيساليوم، نتذكر سبب 

لدرجة تهديد  االضطرابالتي تتضمن اإلجحاف والمعاناة والحرمان بحقّ عدد من األفراد ما يؤدي إلى ازدياد "
حماية .. .فيهابما ...  ة إلى تحسين هذه الشروط والظروفتدعو الحاجة الملح.  في العالمواالنسجامالسالم 

 ...."المرض واإلصابة الناجمين عن العملمال من الداء والع
  

يوم السالمة  المبادئ األساسية ولمناسبة  يعلو صدى هذه التي نشهدها اليوم في العالم العربي،االضطراباتمع 
ت ا العمل الدولية في المجتمعنظمةأجندة العمل الالئق التابعة لم ، من الضروري أن نتذكّر دوروالصحة المهنية

 .السلمية
 

سالمة مستوى الوطني والدولي لضمان صحة ولمناسبة هذا اليوم العالمي، نحن مدعوون إلى التحرك على ال
 .بيئة العمل للجميع مع التركيز بشكل أساسي على مبدأ الوقاية

 
العمل المسألة مسألة احترام كرامة اإلنسان وكرامة العمل، مسألة ضمان العمل الالئق للجميع كجزء من إطار 

 .الرامي إلى استدامة النمو
 

XXXX 
 
 


