شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية ()OIC-OSHNET
خطة العمل لفترة 2022-2021
هدف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة
والصحة المهنية

إنشاء شبكة دولية لتبادل المعلومات والخبرات في قضايا متعلقة بالسالمة والصحة المهنية ( )OSHبين المهنيين ،وإذكاء الوعي العام حول
السالمة والصحة المهنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن تجويد الخدمات في هذا المجال.

الهدف العام لخطة العمل لفترة 2022-2021

تعزيز التعاون فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتجويد أنظمة السالمة والصحة المهنية.
●
●

المبادئ التوجيهية لعملية تنفيذ ناجحة

●
●
●

التزام قوي من قبل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ خطة عمل شبكة المنظمة للسالمة والصحة المهنية لفترة -2021
.2022
تسهيل تبادل المعارف والمعلومات والوثائق والبيانات والتقارير واألدوات ذات الصلة بمجال السالمة والصحة المهنية.
تعبئة الخبرات والموارد.
تعزيز الشراكات بين مؤسسات السالمة والصحة المهنية.
المشاركة النشطة للبلدان والمؤسسات في عملية تنفيذ األنشطة.

آلية الرصد والتقييم

● ستتولى الدولة /المؤسسة الرائدة المعنية بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في عملية تنفيذ البنود الخاصة بها والمدرجة تحت المجاالت المواضيعية
ذات الصلة في اجتماع شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية الذي يعقد مرة كل سنتين واالجتماع االفتراضي لجهات
االتصال الوطنية.
● وستتكلف أمانة ش بكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية بتجميع كل التقارير المتعلقة بالبنود المدرجة تحت المجاالت
المواضيعية ذات الصلة وتقديم التقرير المرحلي إلى اجتماع الشبكة الذي يعقد مرة كل سنتين.
● وسيقدم سيسرك تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في عملية تنفيذ خطة العمل إلى المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل ( )ICLMومحافل منظمة
التعاون اإلسالمي األخرى ذات الصلة.

استراتيجية تعبئة الموارد

● تقاسم التكاليف فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،و/أو
● تلقي الدعم من أطراف خارجية من خالل جهود تبذلها الدولة /المؤسسة الرائدة لتعبئة الموارد.

1

المجال المواضيعي  :1تعزيز القدرات بشأن التفتيش في مجال العمل
●
●

الترويج لمبادئ التفتيش في مجال العمل ومهامه وخصائصه الرئيسية
تطوير نظم وأدوات المعلومات للتفتيش في مجال العمل
البلد المقدم
للنشاط/
المؤسسة
المتعاونة

الخط
الزمني

الدولة/
المؤسسة
الرائدة

1

دورة تدريبية حول
"خدمات التفتيش في مجال
السالمة والصحة المهنية"

2021

تركيا

تركيا

2

زيارة دراسية حول "التفتيش
الفعلي ألماكن العمل"

2022

اندونيسيا

اندونيسيا
سيسرك

3

دورة تدريبية حول "التفتيش في
مجال العمل فيما يتعلق
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
والقطاع غير الرسمي"

2021

ماليزيا

ماليزيا

4

دورة تدريبية حول "هياكل
السالمة والصحة المهنية
والتفتيش في مجال العمل"

2022

سيسرك

جيبوتي
تونس

الرقم

عنوان النشاط

البلد المستفيد
بوركينافاسو
تشاد ،غينيا،
باكستان،
السودان ،توغو،
النيجر ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوركينافاسو
تشاد ،جيبوتي
غينيا ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوركينافاسو
غينيا ،مالي،
باكستان،
السودان ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال,
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوركينافاسو
تشاد،
غينيا ،اندونيسيا،
السنغال
السودان،
باكستان ،توغو،
النيجر ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا

2

الوصف

ستركز الدورة أساسا على أساسيات السالمة والصحة المهنية في العمل وإدارة خطة تدابير
الطوارئ .وستهدف إلى تطوير الكفاءات والمهارات الالزمة لتخطيط وإعداد خطط فعالة في حاالت
الطوارئ وفهم إجراءات اإلخالء واالستجابة لحاالت الطوارئ.

ستستضيف الدولة التي تعرف تقدما في مجال تفتيش أماكن العمل الدول التي تحتاج إلى تنمية قدراتها
في هذا المجال .ومن المتوقع أن تستعرض الزيارة الدراسية الهيكل التشريعي للسالمة والصحة
المهنية واإلجراءات والمبادئ التوجيهية للبلد المضيف فيما يتعلق بعمليات التفتيش الفعلي وحضور
أعمال تفتيش ميداني فعلي لمواقع مختارة من مختلف القطاعات وأماكن العمل.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالتفتيش في مجال العمل من أجل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي أماكن العمل التي تندرج في االقتصاد غير الرسمي .وستقدم
صورة عامة حول إعمال الحقوق وإجراءات الحماية وإنفاذها ،وتسوية المنازعات ،وسبل حماية
العمال ،واالقتراحات العملية لتعزيز فعالية أنشطة التفتيش في مجال العمل بشأن المشاريع الصغيرة
والمتوسطة واالقتصاد غير الرسمي.

ستُنظم الدورة التدريبية حول "هياكل السالمة والصحة المهنية والتفتيش في مجال العمل" في إطار
برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السالمة والصحة المهنية ( .)OSHCaBويتمثل هدفها في
تقديم صورة عامة حول هياكل سياسات السالمة والصحة المهنية والتخطيط لها وتشغيلها ،وعناصر
المراجعة لنظام فعال للسالمة والصحة المهنية ،وهياكل إدارة الصحة والسالمة في أماكن العمل.

5

6

ورشة عمل حول "تطوير قائمة
مرجعية مشتركة لمعايير التفتيش
في مجال السالمة والصحة
المهنية في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي"

2022

لم يحدد
بعد

لم يحدد بعد

دورة تدريبية حول "دور
عمليات التفتيش الروتينية في
الوقاية من المخاطر"

2022

تونس

تونس

بوركينافاسو
كوت ديفوار
غينيا ،اندونيسيا،
االردن ,السنغال
السودان ,توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوكينافاسو
تشاد ،غينيا،
توغو ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا

تهدف ورشة العمل إلى تطوير قائمة مرجعية مشتركة لمعايير التفتيش في مجال السالمة والصحة
المهنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .فنطاق اإلشراف التنظيمي على التفتيش
في مجال العمل يختلف اختالفا كبيرا من بلد إلى آخر في منظمة التعاون اإلسالمي .ومن األهمية
بما كان إنشاء نظام تفتيش فعال يتضمن معايير لتعزيز ورصد االمتثال لتشريعات السالمة والصحة
المهنية .وبالتالي ،ستركز ورشة العمل على مختلف القوائم المرجعية المستخدمة في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي واستكشاف إمكانية وضع إطار مشترك لقائمة مرجعية داخل منطقة المنظمة.

يتمثل الهدف العام للدورة التدريبية في تقديم صورة عامة حول دور عمليات التفتيش الروتينية في
مجال الوقاية من المخاطر والتركيز على أهميتها.

المجال المواضيعي  :2معايير السالمة والصحة المهنية وممارساتها الفضلى
تحسين السالمة والصحة المهنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وفقا لمعايير العمل الدولية.
تنفيذ بعض األنشطة للمساهمة في تعزيز السالمة والصحة المهنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
مد جسور التعاون مع مؤسسات السالمة والصحة المهنية.

●
●
●

الرقم

عنوان النشاط

الخط
الزمني

1

ورشة عمل تدريبية حول
"تطبيق مواصفات منظمة
التعاون اإلسالمي /معهد
المواصفات والمقاييس للدول
اإلسالمية ()OIC/ SMIIC
بشأن السالمة والصحة
المهنية"

2021

2

دورة تدريبية حول "اللوائح
الدولية للسالمة والصحة
المهنية"

2021

الدولة/
المؤسسة
الرائدة

البلد المقدم
للنشاط/
المؤسسة
المتعاونة

البلد المستفيد

الوصف

تركيا/
SMIIC

تركيا

كوت ديفوار،
االردن،
السنغال،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا

نشرت مواصفة منظمة التعاون اإلسالمي /معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ( OIC/
 )SMIICبشأن "المبادئ التوجيهية العامة حول السالمة والصحة المهنية" عام  2017من قبل
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ( .)SMIICوتهدف المبادئ التوجيهية إلى وضع
مواصفات موحدة على صعيد كل بلدان منطقة منظمة التعاون اإلسالمي حيث يتوخى معهد
المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وراء ذلك ضمان حماية المستهلكين وقابلية تبادل المنتجات
فضال عن تعزيز مكانة الدول األعضاء في المنظمة في السوق العلمية واالقتصاد العالمي إلى جانب
تشجيع االبتكار ومبادرات في مجال التجارة الحرة .وتتمثل غاية هذه المبادئ التوجيهية في توحيد
مستوى السالمة والصحة المهنية في جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وفي هذا الصدد ،تسعى
ورشة العمل التدريبية إلى دعم البلدان األعضاء في المنظمة في تطبيق مواصفات منظمة التعاون
اإلسالمي /معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية.

سيسرك

تونس

اندونيسيا،
االردن ،مالي
النيجر
توغو ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا

ستُنظم الدورة التدريبية في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السالمة والصحة المهنية.
ويتمثل هدفها في تلبية احتياجات مؤسسات السالمة والصحة المهنية في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي حول "اللوائح الدولية للسالمة والصحة المهنية" وسيتم تغطية مواضيع مختلفة
كاآلتي :اإلطار القانوني للسالمة والصحة المهنية ،واألدوات القانونية للسالمة والصحة المهنية،
وآلية إنفاذ السالمة والصحة المهنية وتنسيقها ،على سبيل المثال ال الحصر.

3

3

ورشة عمل تدريبية حول
"جمع بيانات السالمة والصحة
المهنية وتحليلها"

2021

جيبوتي
تونس

جيبوتي
تونس

4

دورة تدريبية حول "الوقاية من
مخاطر أماكن العمل"

2022

جيبوتي،
االردن،
تونس

جيبوتي،
االردن،
تونس

5

ورشة عمل تدريبية حول
"مشاركة الممارسات والنماذج
الفضلى حول تطبيق السالمة
والصحة المهنية"

2022

ماليزيا

ماليزيا

بوركينافاسو
كوت ديفوار
جيبوتي،
اندونيسيا،
االردن ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوركينافاسو
اندونيسيا ،النيجر
توغو ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
بوركينافاسو
كوت ديفوار،
اندونيسيا،
االردن¸
مالي ،النيجر
توغو ،تونس،
باكستان،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا

تهدف ورشة العمل إلى الشروع في نقاش بناء بين سلطات السالمة والصحة المهنية ذات الصلة في
محاولة لتحسين هياكل ومنهجية النظم الوطنية لجمع وتسجيل البيانات واإلبالغ عن الحوادث
واألمراض المهنية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تسليح القوى العاملة بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء أنشطتهم اليومية
بطريقة آمنة ومعرفة كيفية استخدام آليات الحماية التي تساعدهم على تجنب الحوادث في أماكان
العمل وتفادي المخاطر التي يمكن أن تعرضهم أو تعرض اآلخرين للخطر.

تهدف ورشة العمل التدريبية إلى النهوض بمستوى الوعي فيما يتعلق بالممارسات الفضلى والنماذج
الناجحة المتبعة من طرف مؤسسات السالمة والصحة المهنية في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي بهدف سد الثغرات القائمة على مستوى المعرفة وتحسين الفعالية بخصوص تطبيق
السالمة والصحة المهنية على الصعيد الوطني.

المجال المواضيعي  :3تنمية ثقافة السالمة والصحة المهنية وتعزيزها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
تعزيز ثقافة الوقاية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للحفاظ على ثقافة مستدامة للسالمة والصحة المهنية.
النهوض بمستوى الوعي وتبادل المعلومات حول ثقافة السالمة والصحة المهنية واالتجاهات العالمية.

●
●

الرقم

1

عنوان النشاط

الخط
الزمني

دورة تدريبية حول "تحسين
ثقافة السالمة والصحة المهنية
وتعزيزها في أماكن العمل"

2021

الدولة/
المؤسسة
الرائدة

تركيا /سيسرك

البلد المقدم
للنشاط/
المؤسسة
المتعاونة

تركيا

البلد المستفيد
جيبوتي
تشاد ،االردن،
باكستان ،توغو،
فلسطين¸ قطر،
الصومال،
سورينام،
المغرب ،ليبيا
4

الوصف
تهدف الدورة التدريبية إلى تبادل األمثلة الجيدة والممارسات الفضلى فيما بين الدول األعضاء في
المنظمة إلذكاء الوعي وتعزيز ثقافة السالمة من خالل التوعية فيما يتعلق بثقافة السالمة والصحة
المهنية في أماكن العمل .وستركز الدورة التدريبية على توفير المعارف الالزمة لبلورة فهم شامل
حول ثقافة السالمة وفوائدها على الشركات ،لضمان إرسائها والحفاظ عليها ،وتحديد واجبات
األطراف (الحكومات وأصحاب العمل اولموظفين ،إلخ) لضمان إعمال ثقافة السالمة في أماكن
العمل وأنواع مختلفة من األنشطة للنهوض بمستوى الوعي حول السالمة والصحة المهنية في أماكن
العمل.

2

دورة تدريبية حول "تطوير
استراتيجيات في مجال تعميم
السالمة والصحة المهنية في
نظم التعليم"

2022

3

ورشة عمل حول "معالجة
التحديات القائمة في مجال
الصحة المهنية في مستقبل
العمل"

2021

4

ورشة عمل حول "االتجاهات
العالمية بشأن الحفاظ على
ثقافة السالمة والصحة
المهنية"

2022

تركيا

إندونيسيا

تركيا

تركيا

سيسرك

تركيا

بوركينافاسو،
االردن،
لبنان،
السنغال ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال ،سورينام،
المغرب ،ليبيا
بروناي
بوركينافاسو،
االردن،
مالي،
النيجر،
تشاد ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام ،المغرب،
ليبيا
تشاد،
جيبوتي ،االردن،
باكستان ،توغو،
تونس ،فلسطين،
قطر ،الصومال،
سورينام ،المغرب،
ليبيا

تهدف الدورة التدريبية إلى تبادل األمثلة الجيدة والممارسات الفضلى فيما بين الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي إلذكاء الوعي وتعزيز ثقافة السالمة من خالل إدماج موضوع السالمة
والصحة المهنية في مجال التعليم .وستركز عما إذا كانت البرامج الوطنية لجميع البلدان تدرج
شواغل الصحة والسالمة المهنية في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم.
يتمثل الهدف العام من ورشة العمل في مناقشة التحديات القائمة على مستوى الصحة المهنية في
مستقبل العمل من جوانب ثالث محركات مهمة :االبتكار التكنولوجي ،وتطوير ثقافة السالمة
والصحة المهنية وتعزيزها ،والتغيرات في الطلب الخاص بسوق العمل .ويتعين على آليات السالمة
والصحة المهنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إدارة هذا التغيير ،الناجم عن التأثير المدمر
للتكنولوجيا ،كما يجب اتخاذ الخطوات الالزمة داخل منطقة المنظمة لمعالجة التحديات المتعلقة
بالسالمة والصحة المهنية التي قد تؤثر سلبا على العمال في المستقبل.

تهدف ورشة العمل إلى تبادل االتجاهات العالمية ومنظور ثقافة السالمة والصحة المهنية بين الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بمستوى الوعي وتبادل المعلومات .وستركز على
الدراسات واألنشطة األخيرة للشبكات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلرساء ثقافة السالمة
والصحة والحفاظ عليها.

المجال المواضيعي  :4العوامل البيولوجية والمخاطر المحتملة في أماكن العمل
تخطيط أماكن العمل لتفشي األمراض واألوبئة واالستعداد لها
تقييم المخاطر ومنع التعرض للعوامل البيولوجية في أماكن العمل
إذكاء الوعي وتبادل المعلومات حول العوامل البيولوجية والمنظور العالمي

●
●
●

الرقم

1

عنوان النشاط

الخط
الزمني

ندوة عبر اإلنترنت حول
"أنظمة السالمة والصحة
المهنية ( )OSHخالل
الجائحة :األثر واالستجابة"

2021

الدولة/
المؤسسة
الرائدة

تركيا

البلد المقدم
للنشاط/
المؤسسة
المتعاونة

البلد المستفيد

جيبوتي ،لبنان،
المغرب،
تركيا ،تونس،
سيسرك

الدول
األعضاء في
منظمة
التعاون
االسالمي

5

الوصف
ستوفر الندوة عبر اإلنترنت حول "أنظمة السالمة والصحة المهنية ( )OSHخالل الجائحة :األثر
واالستجابة" صورة عامة حول التحديات التي تواجه في المجال والممارسات الفضلى التي تتبعها
السلطات المعنية بالسالمة والصحة المهنية وصناع السياسات في مناطق مختلفة من منظمة التعاون
اإلسالمي .وعالوة على ذلك ،ستساعد في التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات
من خالل توفير منصة لتبادل المعارف والخبرات بين الخبراء رفيعي المستوى الذين سيشاركون
الدور الحيوي ألنظمة السالمة والصحة المهنية في تحويل المؤسسات على الصعيد الوطني في هذه
األوقات الصعبة.

2

دورة تدريبية حول "التعريف
والتصنيف واللوائح المتعلقة
بالعوامل البيولوجية :منظور
عالمي"

2021

تركيا

تركيا

3

ورشة عمل حول "تقييمات
المخاطر والتدابير الوقائية
للعوامل البيولوجية"

2022

تركيا/
سيسرك

تركيا

بروناي ،تشاد
المغرب،
النيجر،
باكستان،
السنغال،
توغو ،تونس،
فلسطين،
قطر،
الصومال،
سورينام ،ليبيا
بروناي
بوركينافاسو
جيبوتي،
اندونيسيا،
االردن،
المغرب،
النيجر،
باكستان ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام ،ليبيا،
تونس

ستقدم الدورة التدريبية نظرة عامة على العوامل البيولوجية وتعرض رؤى حول المنظور العالمي
لهذه العوامل في أماكن العمل بما في ذلك التعريف بها وتصنيف مجموعة المخاطر المتعلقة بها
واستعراض لوائحها.

تهدف ورشة العمل إلى تقديم رؤى حول تقييم مخاطر العوامل البيولوجية ،ومنع انتقال أنواع مختلفة
من األوبئة ،بما في ذلك تطبيق ممارسات النظافة المناسبة واستخدام ضوابط الممارسة المالئمة في
أماكن العمل ومعدات الحماية الشخصية ( .)PPEويقدم هذا التدريب أيضا معلومات حول التدابير
الوقائية ضد العوامل البيولوجية ،واالستراتيجيات التي يمكن استخدامها للسيطرة على انتشار
الفيروسات ،وتقليص خطر تعرض الموظفين واألسر ،والموارد المتاحة من قبل المؤسسات الوطنية
والدولية واإلقليمية ذات الصلة.

4

دورة تدريبية "األمراض
المهنية الحيوانية المصدر"

2022

تركيا

تركيا ،تونس

االردن ،النيجر،
لبنان،
المغرب،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام ،ليبيا

ستعطي الدورة التدريبية لمحة عامة عن اندالع األمراض الحيوانية المصدر وانتقالها ،مع التركيز
بشكل خاص على األمراض الحيوانية المصدر في أماكن العمل وعن سبب تشكيلها لمصدر قلق
بخصوص الصحة والسالمة في بعض المهن .وستُعرض األمراض الحيوانية المصدر المهنية
الشائعة وستُقدم معلومات موجزة عن العامل البيولوجي المسبب للمرض وطرق انتقاله ومعدل
اإلصابة به وآثاره الصحية الممكنة .كما سيتم مناقشة المهن واألنشطة التي تتم في العمل والتي تمثل
خطرا متزايدا لإلصابة باألمراض الحيوانية المصدر ،باإلضافة إلى التدابير الوقائية الرئيسية التي
يمكن اتخاذها للحد من هذه المخاطر.

5

ورشة عمل حول "المخاطر
المحتملة في مستقبل العمل"

2022

إندونيسيا

منظمة العمل
الدولية
سيسرك

بروناي
بوركينافاسو
جيبوتي
المغرب ،توغو،
فلسطين ،قطر،
الصومال،
سورينام ،ليبيا

سيُشرف مستقبل العمل حامال معه تحديات غير مسبوقة في أماكن العمل ،مما سيؤثر على الطريقة
التي قد تنتشر بها المخاطر وبالتالي سبل التعرض لها ،والقضاء عليها من هذه األماكن .وفي هذا
الصدد ،تهدف ورشة العمل إلى مناقشة المخاطر وتفشي األمراض المحتملة في مستقبل العمل بهدف
الوقاية منها عن طريق تظافر الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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