شـــــــؤون نقـابيـة
رئي�س االحتاد العام ونائب مدير املعهد و�سكرتريه العام امل�ساعد واملحا�ضرين

ورشة عمل الصحة والسالمة المهنية نظمها معهد الثقافة
م .العجمي� :سمو االمري حري�ص على دعم الطبقة العاملة وتدريبها منذ بداية تقلده امل�س�ؤولية يف 1995
املطريي :لل�صحة وال�سالمة املهنية �أهمية كربى على م�ستوى الإنتاج و�صحة العامل وم�ؤ�س�سة العمل
نظ��م معهد الثقافة العمالية التابع لالحت��اد العام لعمال الكويت
ور�ش��ة عمل حول ال�ص��حة وال�س�لامة املهنية بدعم من م�ؤ�س�س��ة
الكوي��ت للتق��دم العلم��ي خ�لال الف�ترة م��ن ،216/11/24-20
و�شارك فيها خمتلف النقابات يف جميع قطاعات العمل احلكومي
والنفطي واخلا�ص.
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ويف حف��ل االفتت��اح وجه م� .س��امل �شبيب العجم��ي رئي�س االحت��اد العام لعمال
الكوي��ت يف كلمته ال�شكر والتقدير مل�ؤ�س�سة الكويت للتق��دم العلمي ،خا�صة وانه
يرت�أ���س جمل�س ادارتها ح�ضرة �صاحب ال�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
اجلاب��ر ال�صب��اح ،حفظه اهلل ورع��اه ،م�ستذكرا مواقف �سم��وه يف دعم الطبقة
العامل��ة وتنظيماتها النقابية حيث �أوىل �سموه الطبقة العاملة رعايته منذ بداية
تقل��ده امل�س�ؤولية يف  ،1955عندم��ا كان م�س�ؤوال عن دائ��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعم��ل ،وان�ش�أ املركز الثقايف للعمال عام  ،1958وكان عبارة عن منتدى لتجمع
العمال وتلقيهم الدورات الثقافية والتدريب املهني وحمو الأمية .ومن هنا بد�أت
فك��رة �إن�شاء التنظيم النقابي بني جموع العمال وانطلقت منه احلركة النقابية
الكويتي��ة لتمار�س دورها يف الدفاع عن ق�ضايا الطبق��ة العاملة واملحافظة على
مكت�سباتها.
واو�ض��ح م .العجم��ي �أن مو�ضوع ال�صح��ة وال�سالمة املهنية ل��ه �أهمية كبرية يف
ظ��ل ال�سع��ي العاملي نح��و توفري بيئ��ة عمل مالئم��ة وامنة ،من اج��ل املحافظة
عل��ى الطبقة العاملة و�ضمان ا�ستم��رار كفاءتها الإنتاجية ،يف �ضوء �إح�صائيات
منظم��ة العم��ل الدولية التي ت�ش�ير �إىل ان مليوين عامل يلق��ون حتفهم كل عام
ب�سب��ب عمله��م ي�ضاف اليهم ح��وايل  160مليون �شخ�ص يف الع��امل يعانون من
�أمرا���ض مرافقة للعمل .ناهيك عن حوادث العم��ل التي تقدر بنحو  270مليون
ح��ادث �سنوي عل��ى م�ستوى الع��امل .لذلك �أ�ص��درت منظمة العم��ل الدولية يف
الع��ام  2001مبادئ توجيهية حول �أنظم��ة �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية وقد
�أ�صبح��ت هذه املبادئ النم��وذج الأكرث اعتم��ادًا وا�ستخدا ًم��ا يف تطوير برامج
�إدارة ال�سالم��ة وال�صحة املهنية ،ويف ع��ام  2003حددت املنظمة يوم � 28إبريل
م��ن كل عام يوم ًا عاملي ًا لل�سالم��ة وال�صحة املهنية بهدف تعزيز ثقافة ال�سالمة
يف �أماك��ن العمل يف كاف��ة �أنحاء الع��امل ..فالعمل �أ�سا�سي يف حي��اة املجتمعات
و�ضم��ان ا�ستمراره��م وا�ستقرارهم .وحت��ى يكون الئق ًا ،ال ب��د �أن يكون م�أمون ًا،
وي�ضم��ن الإنت��اج مب�ستويات عالية  ،مع �ضمان �سالمته��م و�صحتهم ،وذلك عن
طريق توفري التدريب واملعلومات للعمال ،وتعزيز �أن�شطة التفتي�ش.

