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إرشادات لتالفي المزيد من حوادث السير ليلة رأس السنة 

ماذا يمكن أن نقول في نهاية عام ٢٠٠٧؟ 
لألسف الشديد، إنه عام مروري مأسوي بامتياز على الطرق اللبنانية، إنه عام 
الويالت حيث سجل سقوط حوالى ٨٥٠ قتيالً  و١١٠٠٠ جريحًا لغاية اآلن، 
وماذا بعد؟ هل هو استهتار السائقين فقط؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى أدت 
إلى هذا الواقع األليم؟ مهما يكن من سبب، فإن الوقت قد داهمنا اآلن لعمل 
ى منها من أيام قليلة تعج باألعياد 

ّ
شيء ناجع لهذه السنة اللهم إال ما تبق

عسانا أن نتفادى فيها المزيد من ضحايا السير!..

إن األعياد هي مناسبات للفرح ولقاء األحبة وليست لفراقهم والحزن عليهم! 
ومن المسلم به أن فترة األعياد تشهد حركة سير مميزة على سائر الطرق 

وخصوصًا على الطرق الجبلية في فصل الشتاء.

لذلك تدعو اليازا المواطنين: سائقين ومشاة، إلى عدم تحويل بهجة 
الــعــيــد الــى كـــوارث مــروريــة إضــافــيــة، وإلـــى ضـــرورة التقيد بــاالرشــادات 

اآلتية:
األعياد  ارتباط  ألن  أنواعها  على  المركبات  لسائقي  الكحول  تناول  عدم   •
هذه  جعل  قــد  المواطنين  بعض  لــدى  بالكحول  السنة  رأس  عيد  وخــاصــة 

المناسبة سببًا للموت الرخيص وخاصة لخيرة الشباب على الطرق.
• التذكير بضرورة انتداب سائق مؤهل من كل مجموعة ليلتزم عدم تناول 

الكحول قبل القيادة وذلك لتحقيق عودة آمنة، أو العودة بسيارة األجرة.
• تــذكــيــر الــمــواطــنــيــن بـــأن قــانــون الــســيــر يجيز لــقــوى األمـــن الــداخــلــي قمع 
مخالفات الكحول في حال تجاوزت كمية الكحول في الدم النسبة القانونية، 
مع اإلشارة إلى أهمية دور قوى األمن في تطبيق قانون السير على الجميع 

دون تمييز.   
• ضرورة استعمال حزام األمان في جميع المقاعد دون استثناء.

• أهمية وضع األطفال حتى سن الثامنة في كرسي األمان.
• إن اإلرهــاق الجسدي الناتج من كثرة التنقل في فترة األعياد يؤدي إلى 
تزايد عدد حوادث السير، لذلك يجب االنتباه إلى خطر التعب الشديد الناجم 

عن سهرة ليلة رأس السنة المميزة بامتدادها لساعات الصباح.
ر أهل وأصدقاء الشباب ما بين عمر ١٦ و ٢٧ سنة إلى ضرورة لفت نظر 

ّ
• نذك

هؤالء الشباب بشكل هادئ ومقنع إلى األخطار التي قد يتعرضون لها أثناء 
القيادة وخاصة في مناسبة األعياد المجيدة وفي ليلة رأس السنة بالذات، 
باإلضافة الى تذكير األهل بالمسؤولية القانونية على إقدام أوالدهم ما دون 

الثامنة عشرة على قيادة السيارة.
• دعوة مختلف وسائل اإلعالم إلى ضرورة تذكير المواطنين بأخطار القيادة 
السالمة  وبــإرشــادات  السير  بقانون  االلــتــزام  على  وحثهم  السنة  رأس  ليلة 

العامة.

ر اليازا بأن ليلة رأس السنة من هذا العام قد تشهد عواصف وأمطارًا 
ّ
كما تذك

غــزيــرة مما يزيد مــن عــوامــل خطر الــقــيــادة! لــذلــك، ننصح األشــخــاص الذين 
يتكون  ما  وغالبًا  الرؤية  تصعب  الجبلية حيث  المناطق  في  السهر  يرغبون 
مــن سهرة رأس  الــعــودة  مــع  التي تترافق  األولـــى  الفجر  الجليد فــي ســاعــات 
السنة، ننصحهم بضرورة صيانة مركباتهم مسبقًا، وااللتزام بإرشادات قوى 

األمن الداخلي والدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني. 

تتمنى اليازا أعيادًا مباركة للجميع، كما تتمنى انتقالهم إلى العام  الجديد 
مفعمين بالسالمة والسرور واعدة إياهم مواصلة عملها على كل ما من شأنه 
الرسميين  المسؤولين  كــل  ومــن  منهم  آملة  األلــيــم،  الــمــروري  واقعنا  تغيير 

التعاون والتجاوب الضروريين لتحقيق التغيير.  

Don't Drink & Drive
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العربية الدول في المهنية والصحة السالمة عن الدولية العمل لمنظمة مؤتمر

الــحــكــومــات عــن  الــمــؤتــمــر ممثلين حــضــر 
مـــن ثــمــانــي واصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال
ان الى االشارة وتجدر عربية. دولة عشرة
في جميع تحرص الدولية منظمة العمل
الــثــالثــة األطــــراف دعـــوة نــشــاطــاتــهــا عــلــى
وزارات العمل  حـــوادث بقضايا المعنية
الى وتدعو العمل وارباب العمال العمل،

بينها. فيما التعاون
االبــحــاث ومــؤســســة وقـــد شــاركــت الـــيـــازا

المؤتمر. هذا افتتاح في SRF العلمية
السالمة مراجعة وضع المؤتمر الى هدف
الـــــدول الــعــربــيــة، والــصــحــة الــمــهــنــيــة فـــي
على االولـــويـــة ذات  الــحــاجــات وتــحــديــد 

الوطني واالقليمي. المستويين 
وضـــع خــطــة عمل إلـــى وخــلــص الــمــؤتــمــر
اجــل مــن واحــــدة إقــلــيــمــيــة مــوقــتــة لــســنــة
في المهنية والصحة بالسالمة االرتــقــاء
الــعــمــل تــمــاشــيــًا مـــع الـــمـــبـــادئ الــمــكــرســة
وتوصيات اتفاقيات  فــي خــاص بشكل 

الدولية. العمل منظمة

ثقافة تعزيز أهمية على الحاضرون د
ّ
أك

انه حيث وتفتيش أماكن العمل السالمة
اهم المهنية والحوادث االمراض زالت ما
العمال بين والوفيات اإلصابات أسباب
مليوني حوالى الوفيات عدد يبلغ حيث

سنويًا. عامل

احترام حياة العمال
لمنظمة االقــلــيــمــي المكتب مــديــر ألــقــى 
بوسي موريسيو  السيد  الــدولــيــة  العمل 
احـــتـــرام ضــــــرورة ـــــد فــيــهــا عـــلـــى

ّ
كــلــمــة أك

العدالة، ثالثية ان واعتبر  العمال حياة
اي مـــــحـــــور االنـــــــصـــــــاف والــــــكــــــرامــــــة هــــــي
حماية يجب لذلك  للتنمية استراتيجية 

الئقة. عمل اماكن وتوفير العمال

العمل أماكن تفتيش تفعيل
العربية، العمل لمنظمة العام المدير اما
والسالمة الصحة ان فاعتبر  لقمان احمد
ان ترفًا فكريًا بل يجب تعودا لم المهنية
وارباب للحكومات بالنسبة أولوية تكونا
لـــمـــاذا لـــقـــمـــان الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال. وســـــأل
التأمينات مفتشي  العمل  أربــاب  يخشى
دفــع مــنــهــا يــنــتــج االجــتــمــاعــيــة؟ هــل النـــه
التفتيش تفعيل ضرورة على وأكد مال؟
عمل بيئة لخلق العربية الدول سائر في

آمنة.

االحصاءات
الدولي البرنامج مديرة كشفت ثم ومــن
في والبيئة العمل في  والصحة للسالمة
التويجري د.سميرة الدولية العمل منظمة
باالصابات تتعلق التي ات االحــصــاء عــن 
 ٢،٢ حوالى وفاة المهنية منها واالمراض
حوالى واصابة العمل خالل عامل مليون 

١٦٠ مليون عامل بمرض مهني. 
بمسألة الوعي تعزيز الى تويجري ودعت
هـــا واعـــطـــاء الـــســـالمـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة
الــوطــنــي الــمــســتــوى أولــــويــــة اكـــبـــر عــلــى
الالئق العمل تحقيق أجــل مــن والــدولــي
الــبــلــدان فـــي وخــفــض مــســتــويــات الــفــقــر
بحاجة شك ال هــذا ان واضافت العربية.
ـــي الــمــســتــوى عـــال ــــتــــزام ســـيـــاســـي الـــــى ال
العمل وارباب العمل وزارة بين والتعاون

والعمال.                         
تطوير السياسة  اهمية وشددت على  
الــمــهــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســالمــة والـــصـــحـــة
/٤/ الـــمـــادة فـــي وفــقــًا لــلــمــبــادئ الــــــواردة
/ المهنية  والصحة  السالمة اتفاقية من
على  والتصديق  ١٩٨١ لعام  /  ١٥٥ رقــم
 ١٨٧ ،١٦١ ،١٥٥ رقم الدولية االتفاقيات

و١٨٨.  

المؤتمر توصيات
اآلمــن في العمل شــروط تعزيز من  اجل
حبيب ريما د. أعــدت العربية، المنطقة 
«وضع عن دراسة الدولية العمل لمنظمة
المنطقة في المهنية والسالمة الصحة
الــمــؤتــمــر، خــــالل الــعــربــيــة وقــــد عــرضــتــهــا

اآلتية: بالتوصيات وخلصت
والسالمة للصحة وطني سياق وضــع  •

العربية. الدول كل في المهنية
والسالمة الصحة تشريعات تحديث •
الـــدولـــيـــة الــمــهــنــيــة الحــــتــــرام الـــمـــعـــايـــيـــر
العمل على إتفاقيات منظمة والتصديق

الدولية.
العمل. أماكن تفتيش خدمات تعزيز •
المهنية لبرامج الصحة والسالمة •الترويج
وادراجها في توعية حمالت تنظيم عبر

والتدريبة. التربوية البرامج
الــصــحــة عـــن • إجــــــراء دراســـــــات عــلــمــيــة

المهنية والسالمة
الـــصـــحـــة تـــحـــســـيـــن أدوات  تــــعــــزيــــز   •
بيانات وضع خالل من المهنية والسالمة
أنظمة الــمــهــنــيــة، عــن الــصــحــة والــســالمــة
واالمراض االصابات عن العمال تعويض
الـــصـــحـــة الـــمـــهـــنـــيـــة وتــــمــــويــــل مــــشــــاريــــع

المهنية. والسالمة 
واربـــاب الحكومة بين  الــحــوار تفعيل   •

والعمال. العمل

التعاون
من ليس  انه القول  يمكن النهاية  وفي 
حول مقبول وضــع الــى  التوصل السهل
المنطقة، في المهنية والسالمة الصحة
بين التعاون  ويتطلب ضروري امر لكنه 
الدولية، من منظمة العمل االطراف جميع
والـــجـــمـــعـــيـــات ـــهـــيـــئـــات الــــحــــكــــومــــات، ال
للحد والــعــمــال العمل اصــحــاب االهــلــيــة، 
بين الــمــهــنــيــة مــن االصـــابـــات واالمـــــراض

آمنة. عمل بيئة وخلق العمال

في العربية العمل منظمة في المهنية الصحة والسالمة معهد مع بالتعاون العربية» الدول في المهنية والسالمة «الصحة مؤتمرًا عن الدولية العمل منظمة عقدت
شددت  ثم ومن الئقة. وتوفير أماكن عمل العمال احترام حياة الى كافة الدول العربية فيه دعت دمشق، في الثاني ٢٠٠٧ ٢٠ تشرين ١٨ الى من الممتدة الفترة

العمال. بين المهنية واألمراض االصابات من للحد الدولية العمل منظمة اتفاقيات اهمية التصديق على على

اليازا ضاهر غنوى
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org.

يكدّ وهو بالعقل وميزه الله اإلنسان خلق أن منذ
األزمــان عبر مسيرته فبدأ قوته، لكسب ويعمل
واســتــخــدامــهــا بــاســتــنــبــاط الـــوســـائـــل الــبــســيــطــة
وصـــل إليه مــا إلـــى وصـــل أن لــضــمــان بــقــائــه إلـــى
الوسائل في  هائل تكنولوجي تطور من  اليوم
حياته يهدد أصبح التطور هذا ولكن والمعدات،
التي األخطار الكثير من ألنه أفرز مباشر بشكل

منها. ويحترس ها يعيَ أن عليه ينبغي
ومــخــتــبــرات، ومــصــانــع ورش فــأمــاكــن الــعــمــل مــن
درجـــات حــيــث مـــن طبيعية تــعــتــبــر بــيــئــات غــيــر
الــحــســاســة، األجـــهـــزة ـــحـــرارة، اآلالت الــضــخــمــة، ال

ذلك. إلى وما السامة والمواد الغازات، األبخرة
التي التشريعات من الكثير حاليًا هناك ورغم أن
غــيــر أنها مــنــهــا، والــحــد تــتــعــرض لــهــذه األخـــطـــار
مواكبة عن عاجزة وتبقى الثغر من الكثير تعاني
لذلك، الحاصلة. السريعة والتطورات التغيرات
عبر الــســريــعــة لــهــا كـــان ال بــد مــن إيــجــاد الــحــلــول

جديدة. تشريعات

البشرية تهدد العمل حوادث
الحاضرة أيامنا في بالعمل المرتبطة الحوادث إن
نظرًا تــهــدد الــبــشــريــة الــتــي ــعــتــبــر مــن الــمــآســي

ُ
ت

منظمة كشفت إذ وخطرها، عددها نسبة الرتفاع
٢,٢ مليون  حوالى وفاة عن (ILO) الدولية العمل

بمرض  عــامــل ١٦٠ مليون حــوالــى عــامــل وإصــابــة
وأمــراض حــوادث نتيجة العالم سنويًا في مهني
من العمال حماية ل تشكّ لذلك، بالعمل. مرتبطة
جزءًا اليتجزأ بالعمل المرتبطة واإلصابات االعتالل
واإلصابات فاألمراض العامة. السالمة تطوير من
أن يمكن ال الفقر أن كما المهنة، مع ال تتوافق
لذلك، العمال. وصحة  بسالمة االستخفاف يبرر 
لمسألة إصالحية عملية ألية األساسي الهدف إن
في يــأخــذ أن يــجــب المهنية الــســالمــة والــصــحــة
ألهمية نظرًا منتج لعمل آمنة بيئة توفير اإلعتبار

االقتصادي. النمو تحقيق في األمان عنصر
يقع تبرز أهمية صاحب العمل كمسؤول هنا من
المهنيتين والصحة السالمة واجب تنظيم عليه
نهجًا عتبر يُ الــواجــب لهذا  تنفيذه وأن لعماله،

والوفاء. الضمير عن ينم مفيدًا
الــعــلــمــيــة األبــــحــــاث لـــذلـــك، إن الــــيــــازا ومـــؤســـســـة
الصارم التطبيق لموضوع كبرى أهمية توليان
والصحة بالسالمة المتعلقة للقوانين والمستمر

المهنيتين.

العلمية األبحاث ومؤسسة اليازا نظرة
أخطار لمنع حاليًا المتخذة اإلجراءات الرغم من على
ومؤسسة الــيــازا فــإن والــســيــطــرة عليها،  العمل 
حاجة هــنــاك زال مــا أنــه تــريــان األبــحــاث العلمية

حول العالم العمل حوادث في سنويًا عامل مليون ٢,٢ حوالى وفاة
البشرية تهدد العمل حوادث

يقتضي إعالن  مهني مما عامل بمرض وإصابة حوالى ١٦٠ العمل أثناء ٢,٢ مليون عامل حوالى وفاة سجل العمل حيث أثناء ألخطار كبرى يتعرض العمال
التأكيد خالل من آمنة عمل بيئة العمال وتوفير لحماية األبحاث العلمية واليازا توصياتها مؤسسة تضع لذلك المهنية. السالمة صعيد طوارئ على حالة
لها يتعرض التي الحوادث عن التبليغ العمل، أماكن بتفتيش االلتزام أهمية على وتشدد العمل وأرباب العمل والعمال، وزارة بين على ضرورة التعاون

المهنية. اإلصابات من الوقاية طرق وتطبيق العمال

أثناء العمل. مليون حادث ٢٧٠ •
بالعمل. مرتبط لسبب توفوا عامل مليون ٢،٢ •

بالعمل. مرتبط أصيبوا بمرض مهني عامل مليون ١٦٠ •
٢٤٦ مليون طفل يعملون في العالم.      •

 

اإلصابات عن العمل الدولية منظمة إحصاءات
سنويًا: بالعمل المتعلقة واألمراض

:(SRF) العلمية االبحاث مؤسسة
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تواكب جديدة واستراتيجيات إليجادحلول ماسة
واألخطار الميادين كل في والسريع الهائل التطور
المواد عن الناجمة كتلك العمال على يشكلها التي
والمعدات المعقدة واآلالت ة عّ شِ والمُ الكيميائية

البيولوجي. الخطر إلى باإلضافة الثقيلة

العمل في السالمة تطوير استراتيجيات
لمنع والــتــقــنــيــة الــقــانــونــيــة األدوات  وجـــــود  رغــــم 
العمل أماكن أن إال المهنية، واألمــراض الحوادث

تطبيقها. في كبيرًا إهماالً تشهد
حمالت لتكثيف الــمــتــزايــدة الحاجة تــبــرز مــن هنا 
األخطار حــول  العمال بين  المعرفة  ونشر التوعية
يتعلق فيما وخــصــوصــًا تفاديها وطـــرق المهنية 
الشخصية. الــوقــايــة ومــعــدات مــالبــس باستخدام 
التزام سياسي إلى بحاجة المسألة أن شك في وال
منظمة عــن الــصــادرة  االتفاقيات على  للتصديق

المحلية. التشريعات وتطوير الدولية العمل
األبــحــاث ومــؤســســة الـــيـــازا مــن هـــذا الــمــنــطــلــق، إن
العمل وزارة المعنيين من تطالبان جميع العلمية
السالمة بتطوير العمال ونــقــابــات العمل وأربــــاب
العالمية االستراتيجيا بحسب وذلـــك العمل فــي 
عن الهيئة صدرت التي المهنية للسالمة والصحة

الدولية. العمل لمنظمة العامة

(SRF) العلمية األبحاث ومؤسسة اليازا
في العمل السالمة ومفهوم

هي الــعــمــل الــســالمــة فـــي  و(SRF) أن  الـــيـــازا تـــرى 
ومرتبطة بطريقة عمله موقع فردفي مسؤولية كل
ومـــواد وأدوات  آالت مــن  بــه مــا يحيط مــع تعامله 

وغيرها.
إلى  اإلجراءات الهادفة من مجموعة هي فالسالمة
تقل ال وهي العمل، وإصابات الحوادث منع وقوع
المتعلقة والتكاليف وجــودتــه اإلنــتــاج عن أهمية 
حوادث إنتاج من دون هو السالمة من فالهدف به.
تتضمن في العمل السالمة لقدأصبحت وإصابات.
معرفتها الــعــامــلــيــن عــلــى أنــظــمــة وقــوانــيــن يــجــب
بدقة تطبيقها اإلدارات على يجب كما والتقيدبها
بتجاوزها. للعاملين السماح وعدم ين

َ
بالغ واهتمام

للعمال هناك تدريب يكون أن أنه يجب تريان كما
على اطــالعــهــم حـــول كيفية عــمــلــهــم، يــتــم خــاللــه
ان ويبقى تفاديها. وطرق بهم المحيطة االخطار
بيئة لخلق العمل أماكن تفتيش اهمية على نؤكد

آمنة. عمل

وتطبيقها المهنية والصحة تشريعات السالمة

الوطنية للتشريعات المستمر الــتــحــديــث يــوفــر 
للدولة الــفــرصــة المهنية الــســالمــة والــصــحــة حــول 
مع والتعامل العمل، السالمة في مجال في لتتقدم
أن لكن يجب العمل. أماكن في األخطار المتنامية
بشكل التشريعات هــذه تطبيق مع ذلــك يترافق
أن يجب كما الــدولــة، أراضــــي مناسب فــي كــامــل
السالمة ألخطار التشريعات تغطية مستوى يكون

حوادث العمل. لكل شامالً المهنية والصحة
المسؤولة السلطة الرئيسية العمل هي وزارة عتبر

ُ
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السالمة والصحة المهنية وتطبيقها، تشريعات عن
في الــعــمــل وأصـــحـــاب وتـــشـــارك نــقــابــات الــعــمــال
يتعلق بتطبيق ما في أما الدول. تشريعات بعض
مؤسسات العملية هذه فتشمل التشريعات، هذه
وأحــيــانــًا الــمــدنــي، ـــدفـــاع الــضــمــان االجــتــمــاعــي وال

بعض الدول. في البلديات المحلية

العمل تفتيش مكان نظام
حدوث يثبت ألنه جدًا مهم تفتيش مكان العمل ان
ويــحــدد الــعــمــل، أمــاكــن فــي األعــمــال والــمــخــالــفــات
المفتشون ويعمل  المشاكل. لحل السبل  بعض

الالزمة. التطبيقات إنفاذ على
دقيقة في إحــصــاءات يوجد ال انــه ومــن المؤسف
التي الــمــؤســســات حـــول ــبــلــدان الــعــربــيــة مــعــظــم ال
باألسباب التفتيش عملية وتتأثر تفتيشها يتم
مدنية مناطق في موقعها المؤسسة، حجم اآلتية:
أما خـــاص. أو عــام االقــتــصــادي القطاع أو ريفية، 
برامج بين ما تتنوع فهي التفتيش، خدمات نوع
بين حمالت هل زمنية مختلفة ومُ تفتيش خاصة

التفتيش.

ومعلومات وتدريب تعليم
إدراج أهمية على العلمية األبحاث مؤسسة تركز
بــرامــج فـــي الــمــهــنــيــة مـــوضـــوع الــســالمــة والــصــحــة
في األخص وعلى منفصل، كاختصاص الكليات
إن غياب العامة. والصحة والطب كليات الهندسة
معاهد وفــقــدان الــمــجــال هــذا االختصاصيين فــي
إضــعــاف إلـــى يــؤديــان المهنية الــســالمــة والــصــحــة

المنشودة. اإلصالحات

والتسجيل اإلبالغ
وتسجيلهاعنصران المهنية الحوادث عن اإلبالغ إن
الكشف ألن وذلك إصالحية عملية أساسيان ألية
وتحديد أسبابه إلى معرفة سيؤدي حادث كل عن

منه. للوقاية المالئمة الطرق

المناسبة. النظارات استعمال ضرورة

حماية! أي في ورشة عمل بدون يقف  العمال أحد

ال. العمّ وسالمة المجازفة بصحة تجنب ضرورة
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تتألف مجموعة اليازا للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان، الحازمية، شارع مار روكز، بناية عقل، ط ٢

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +   /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /  yasa@yasa.org

يازا إنترناشيونال:
هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
لبنان، ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، ط٤

العنوان البريدي: ١٧٥ ذوق مكايل - لبنان
تلفاكس: ٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

هــل تــوجــد إحـــصـــاءات عــن الــحــوادث 
واألمـــــــــراض الــمــهــنــيــة فــــي الـــبـــلـــدان 

العربية؟
بصورة عامة، يمكن القول أنه تتوافر 
المهنية  الـــحـــوادث  اإلحـــصـــاءات حـــول 
أكثر منه حول األمــراض المهنية. فمن 
المالحظ أن أغلب الــدول العربية ال تملك إحصاءات منتظمة، فبعضها متقطع واآلخــر سنوي 

ولكنها في الغالب غير دقيقة.
في هذا اإلطار أود أن أؤكد على أهمية التبليغ والتسجيل لكافة األمراض والحوادث المهنية 

لتحسين الوضع في أي بلد. 

ما هي أبرز النقاط التي تتضمنها االتفاقية ١٨٧؟
إن اتفاقية السالمة والصحة المهنية الرقم ١٨٧ ال تقدم توصيات إلزامية حول األخطار الموجودة 
في بيئة العمل، إنما تعتمد اإلطار الترويجي للصحة والسالمة المهنية وتدعو الدول إلى اعتماد 

سياسة وبرنامج وطني للسالمة والصحة المهنية.
كما تشجع اإلتفاقية بصورة أساسية على التعاون بين الجهات الثالثة (العمال، أرباب العمل 

والحكومة) لتحقيق بيئة عمل آمنة ومعدل أدنى من الحوادث واألمراض المهنية. 

ما هي الثغر التي يعانيها برنامج الصحة والسالمة المهنية في البلدان العربية؟
آخــر، ولكن يمكن  إلــى  بلد  العربية يختلف من  الــدول  المهنية في  الصحة والسالمة  إن وضــع 
الجزم أن الوضع في البالد العربية خطير وبحاجة إلى وضع سياسة وبرنامج وطنيين للسالمة 

المهنية. 
تتمحور الثغرات حول تأخير التصديق على اتفاقيات الصحة والسالمة المهنية التابعة لمنطمة 
العمل الدولية، ضعف أنظمة تفتيش العمل، شحّ الموارد المخصصة للسالمة والصحة المهنية 
بما فيها توفير الخدمات والتوعية حول األخطار الكامنة في بيئة العمل وغياب القدرات الوطنية 

في مجل التدريب. 
وبرامج عمل مستمرة  اهتمامًا  المقبل سيشهد  العام  أن  من خالل نشرتكم  أعلن  أن  ويسرني 
للوقاية من اإلصابات واألمــراض المهنية، وستكون السالمة والصحة المهنية على رأس سلم 

األولويات.

كيف يمكنكِ وصف دور وسائل اإلعالم بالنسبة للسالمة والصحة المهنية؟
ال، ولكنها لألسف غائبة عن المواضيع  إن دور وسائل اإلعالم في أية قضية هو دور مؤثر وفعّ
التي تتعلق بالسالمة والصحة المهنية. من هنا يجب لفت نظر وسائل اإلعالم إلى أهمية مسألة 
تتعلق  التي  المواضيع  اإلعالميين في مختلف  والعمل على تدريب  المهنية  والصحة  السالمة 

بالسالمة العامة.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• سالمتك بالدني
 Nour وفضائية نور سات Tele Lumière برنامج أسبوعي عبر تلفزيون

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة مساءً

• مشاكل وحلول
مشاركة أسبوعية في برنامح "مشاكل وحلول" عبر محطة الـ "anb" كل 
يوم أربعاء (الساعة التاسعة والنصف صباحًا، واإلعــادة الرابعة والنصف 

بعد الظهر).

•مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٦٫٢٠ عبر اذاعة صوت لبنان.

الدكتورة سميرة التويجري لنشرة اليازا: 
على الدول اعتماد سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنية

دعت الدكتورة سميرة التويجري مديرة برنامج السالمة والصحة المهنيتين 
والبيئة في منظمة العمل الدولية كافة الدول إلى التصديق على االتفاقية الرقم 
١٨٧ للسالمة والصحة المهنية لحماية العمال من كافة أنواع اإلصابات واألمراض 

المهنية.
صرحت التويجري خالل حديثها لنشرة اليازا أن الصحة والسالمة المهنية 

ستكونان أولوية وهدف أساسي للعمل بصورة جدية في العام المقبل، كما 
أكدت على أهمية تدريب اإلعالميين على مختلف المواضيع التي تتعلق بالسالمة 

العامة.

الدكتورة سميرة 
التويجري والى جانبها 

الدكتور ابراهيم بتلمال 
(ممثل منظمة الصحة 
العالمية في سوريا).

منظمة
 العمل

 الدولية

هاني قبيسي  - يازا
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٢٧ كانون األول ٢٠٠٧ الخميس

الدولية؟ العمل منظمة هي ما
بالعمل عالقة له ما تختص بكل المتحدة هيئة األمم جزء من هي منظمة العمل الدولية
العمال وسالمتهم حقوق على المحافظة هي أساسية رسالة المنظمة هذه والعمال. وتؤدي
تمتاز العمل. في مكان قين المعوّ ودمج البطالة ومنع وإناث من ذكور بينهم والمساواة
العمل أصحاب هم: أساسيين فرقاء ثالثة مع تعمل انها األركان، أي بأنها ثالثية المنظمة

العمل. العمال ووزارات ونقابات
 

العمل؟ مفتشي لدور بالنسبة لبنان وضع هو ما
عمل مفتشي تسعة حوالى هناك فقط كافٍ غير لبنان العمل في مفتشي عدد إن لألسف،
مة.

َّ
المنظ وغير منها مة

َّ
المنظ العمل،  قطاعات كل لتغطية  المحافظات على مين مقسَّ

التخاذ الصالحية لديهم ليست كما المهنية، والصحة حول السالمة التدريب وينقصهم
مخالفة. في حال ضبط أية اإلجراءات

لبنان؟ في معالجة موضوع مفتشي العمل يمكن كيف
تنجم التي واألمراض الحوادث تسجيل مثالً يشمل العمل كي مفتشي دور يجب تطوير
المهنية، األمـــراض  بسبب قتيل مليوني حوالى العالم حــول سنويًا فهناك العمل. عن 
دائمة.  إعاقات إلى تؤدي بعضهم إصابات عملهم بسبب يصابون شخص و٢٦٠ مليون

المهنية؟ الحوادث عن التبليغ يتم هل
مكان في حادث أي عن يفرض التبليغ حيث واضح ان القانون المهنية، للحوادث بالنسبة

في لبنان. االجراءات هذه اهمال يتم انه المؤسف من ولكن ساعة. ٢٤ ظرف في العمل

المؤسسات الصغيرة؟ العمل في بظروف العمل الدولية عنى منظمة
ُ
ت هل

والشركات. المؤسسات كل عن المسؤولة العمل وزارة مع هو المباشر المنظمة تعاطي إن
والسالمة الصحة موضوع متابعة ألن أليم واقــع  ولألسف، هو لبنان في الحال واقــع إنما
المؤسسات في معدومة شبه هي بينما فقط، الكبيرة المؤسسات في إال تتم المهنية ال

يجب. كما محميين غير فيها العمال أن حيث والصغيرة المتوسطة

العامل؟ سالمة وصحة على خطرًا األكثر تعتبر مهن أي
في عدم المشكلة وتكمن لألخطار. عرضة العمال أكثر هم والزراعة والبناء عمال المناجم

العمال. الرقابة، وتهميش توافر

حــقــوق حــمــايــة أجـــل مــن الــعــمــل أصــحــاب مــا هــي اإلجــــــراءات الــتــي يــجــب أن يــتــخــذهــا
العمال؟

في لتوفير االستمرارية العامل على صحة أهمية المحافظة على يجب التأكيد في البداية
بوسائل تزويد العمال الحوادث، العمل ازالة مسببات صاحب على هنا االنتاج. من عملية
وارشادهم العمال وتدريب الخ والقفازات والعينين األذنين كواقي الشخصية  الوقاية

اآلالت. استخدام كيفية حول
 

العمل؟ مكان في الوقائية باالجراءات يتعلق فيما المنظمة هي منهجية ما
االتفاقية المهنية وفق والصحة السالمة لموضوع الترويج استراتيجية المنظمة تعتمد

٢٠٠٦ الرقم ١٨٧. التي صدرت عام

المهنية؟ حول السالمة والصحة بحمالت توعية المنظمة تقوم هل
تغطي  سوف السنة وهذه ٢٨ نيسان. المهنية في والصحة العالمي للسالمة اليوم يقع
السالمة حــول لغات  بثالث  إنتاجها من مناشير توزيع عبر أنشطتها خــالل الحملة  اليازا
إدخال موضوع بمحاولة الوقاية مفهوم لتطوير تسعى المنظمة ان كما والصحة المهنية.

التعليم. في مناهج والصحة المهنية السالمة

أصحاب المواطن، هو هل المهنية؟ والصحة السالمة فعليًا عن قوانين المسؤول من
وزارة العمل؟ أم العمال، العمل، نقابات

العمل ووزارة العمال ارباب العمل، الثالثة االركان من لجنة تشكيل الى تسعى المنظمة
المحلية القوانين تطوير المهنية، والصحة السالمة موضوع حول إستشاريًا دورًا تلعب

وتطبيقها.

ويتميز المهنية الرقم ١١٨٠٢، والسالمة الصحة مرسوم عام ٢٠٠٥ صدر ، مثالً في لبنان
علم على أصحاب العمل ن مِ ن مَ نتساءل: ولكن العالمية! االتفاقيات إلى بالتطور ويستند
إلى تهدف  دراســة إعــداد بصدد الدولية العمل منظمة إن بمضمونه؟ أو المرسوم بهذا 
العمل أصحاب أن وهل ال؟ أم للمرسوم الترويج تم إذا ما ومعرفة هذا السؤال عن اإلجابة
بكل أطرافه المجتمع توعية من نتمكن أن أتمنى مضمونه؟ فهم على قــادرون والعمال

حقوقه. على العامل ف ونعرّ الموضوع هذا حول

www.yasa.org الرجوع الى الرجاء كاملة المقابلة للحصول على

االتصال يمكن العمل، موضوع  بخصوص  شكوى أيــة تقديم أو اإلستفسار أجــل من 
مراجعة  ٠١/٧٥٢٤٠٠ أو الرقم على في بيروت الدولية العمل اإلقليمي لمنظمة بالمكتب

www.ilo.org االنترنت على موقعها

القطاعات! لكافة عمل فقط مفتشي لبنان تسعة في ي: قزّ منال

بيروت، في (ILO) الدولية العمل لمنظمة اإلقليمي المكتب في المهنية والصحة السالمة برنامج مسؤولة ي، القزّ منال اآلنسة شددت
ضرورة وعلى وآمنة، صحية عمل بتأمين بيئة إعطاء العمال حقهوقم ونقابات العمال في وأصحاب العمل العمل وزارة دور أهمية على
كما القطاعات. لكافة فقط لبنان عمل في تسعة مفتشي وجود اليازا عن حديثها لنشرة ي في قزّ كشفت الحقوق. هذه حول توعيتهم

أية مخالفة. حال ضبط في التخاذ اإلجراءات الصالحية اعطائهم الى دعت

بالدني) سالمتك الجر  (برنامج حنا الدكتور حوار
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