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  ٦٠/٢٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩   من جدول األعمال المؤقت  ١٣-١٢البند 

  A60/20    
  
  
  

  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

، االسـتراتيجية   ١٢-٤٩ج ص ع  أيدت جمعية الصحة العالمية التاسعة واألربعون، بمقتـضى القـرار             -١
العالمية للمنظمة لتوفير الصحة المهنية للجميع، وحثت الدول األعضاء على وضع برامج وطنية لتوفير الصحة     
المهنية لجميع العمال، وخصوصاً في القطاعات ذات المخاطر الشديدة وللفئات السريعة التأثر والمجموعـات              

الجتماعات الرفيعة المستوى، مثل مؤتمر القمـة العـالمي   ودعا بعد ذلك عدد من ا     . السكانية الناقصة الخدمات  
والمؤتمرات الوزارية اإلقليميـة المعنيـة بالـصحة        ) ٢٠٠٢جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،    (للتنمية المستدامة   

  ١.والعمالة والبيئة، منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز عملها بشأن الصحة المهنية، وربطه بتعزيز الصحة
  
، بهدف  ٢٠١٧-٢٠٠٨ ذلك وضعت األمانة مسودة خطة عمل عالمية معنية بصحة العمال            وبناء على   -٢

وبناء على االقتراحات . توفير إطار سياسات للعمل المنسق على حماية صحة جميع العمال وتعزيزها وتحسينها
ح ُأجري فـي    الخاصة باإلجراءات الوطنية والدولية، والتي وردت من مائة وأربعة من البلدان، من خالل مس             

، وتضع مسودة الخطة في الحسبان التوجهات المحددة في برنامج العمل العام الحادي عشر والخطة    ٢٠٠٥ عام
ولدى وضع اللمسات األخيرة على الوثيقة جرى التشاور فـي          . ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل    

مل ونقابات العمال والمراكز المتعاونة مع      مراحل مختلفة مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية ألصحاب الع        
ومن المتوقع أن تحفز الخطة تطوير السياسات والبنـى التحتيـة     . منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة المهنية     

والتكنولوجيات والشراكات، التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق مستوى أساسي من حماية الصحة فـي جميـع                  
  .أماكن العمل

  
مسودة خطة العمل العالمية    مشروع قرار بشأن    لس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة        وناقش المج   -٣

وطلب عقد المزيد من المشاورات مع الدول األعضاء بالوسائل اإللكترونية، يتم بعدها            . المتعلقة بصحة العمال  
وبناء علـى ذلـك     .  الستين تقديم مشروع القرار وخطة العمل العالمية بشكل منقّح إلى جمعية الصحة العالمية           

. ُأرسل خطاب دوري إلى جميع الدول األعضاء يدعوها إلى إبداء تعليقاتها على مسودة خطة العمل العالميـة                
 دولة عضواً من جميع أقاليم المنظمة في مراحـل          ٢٧ من   ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٢ووردت إجابات حتى تاريخ     

حها المجلس التنفيذي ومعظم التعليقات الواردة مـن البلـدان          وأدرجت التعديالت التي اقتر   . مختلفة من التنمية  
وكانت هناك اقتراحات بإجراء تغييرات في مسودة خطة العمـل العالميـة            . بشأن مسودة خطة العمل العالمية    

  .تغطيها صكوك دولية أخرى وبالتالي فإنه لم يتم إدراجها في الوثيقة المنقحة
  
  

                                                      
  .، المرفقA/Conf.199/20العالمي للتنمية المستدامة، الوثيقة   انظر على سبيل المثال خطة التنفيذ لمؤتمر القمة   ١
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  :لقرار التالياجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع   -٤

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
  ١بعد أن نظرت في مسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال؛  

  
 الذي أيد االستراتيجية العالمية لتـوفير الـصحة المهنيـة           ١٢-٤٩ج ص ع  وإذ تذكر بالقرار      
  للجميع؛

  
جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، (ر بتوصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإذ تذكر وتق    
بخصوص تعزيز ما تقوم به منظمة الصحة العالمية من عمل بشأن الصحة المهنية وربطهـا               ) ٢٠٠٢

  ٢بالصحة العمومية؛
  

وك ، والـصك  ٢٠٠٦وإذ تذكر باتفاقية اإلطار الترويجي التفاقية السالمة والصحة المهنيتين            
الدولية األخرى في مجال السالمة والصحة المهنيتين، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمـة العمـل               

  ٣الدولية؛
  

وإذ تضع في الحسبان أن صحة العمال ال تتحدد فحسب باألخطار المهنية وإنما تتحدد أيـضاً       
  بعوامل اجتماعية وفردية وبإتاحة الخدمات الصحية؛

  
أن هناك تدخالت للوقاية األولية من األخطار المهنية ولتطوير أمـاكن           وإذ تضع في االعتبار       

  عمل صحية؛
  

وإذ تعرب عن قلقها لوجود فجوات كبرى بين البلدان وداخلها في تعرض العمال لألخطـار                 
  المهنية وفي حصولهم على خدمات الصحة المهنية؛

  
   والتنمية االقتصادية،وإذ تشدد على أن صحة العمال أحد الشروط األساسية لإلنتاجية  

  
  ؛٢٠١٧-٢٠٠٨ العمل العالمية المعنية بصحة العمال خطةبترحب  ] أو[ تؤيد   -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -٢
  

 بوضـع سياسـات وخطـط       بالتعاون مع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم     القيام،    )١(
، وإنـشاء اآلليـات      االقتضاء حسبوطنية لتنفيذ خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال         

  المالئمة لتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

                                                      
 .، الملحق٦٠/٢٠  بالصيغة التي ورد فيها في الوثيقة ج  ١
  .، المرفقA/Conf.199/20الوثيقة .  خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة   ٢
  .20Aالمحضر المؤقت . ٢٠٠٦ مؤتمر العمل الدولي، الدورة الخامسة والتسعون، جنيف    ٣
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العمل على تحقيق التغطية التامة لجميع العمال، بمن فيهم من يعملون فـي قطـاع                 )٢(
والعمـال   االقتصاد غير النظامي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطـاع الزراعـة          

 المهنية األساسية من أجل توفير الوقاية       ، بالتدخالت الضرورية وخدمات الصحة    المهاجرون
  األولية من األمراض واإلصابات المهنية وذات الصلة بالعمل؛

  
اتخاذ التدابير الكفيلة ببناء وتعزيز القدرات المؤسسية األساسية، وقـدرات المـوارد              )٣(

  البشرية، الالزمة لمعالجة االحتياجات الصحية الخاصة للسكان العاملين؛
  
لتعاون والعمل المنسق من ِقَبل كل البرامج الوطنيـة ذات الـصلة بـصحة              ضمان ا   )٤(

العمال، مثل البرامج التي تتناول مسألة الوقاية من األمراض واإلصابات المهنية، واألمراض            
وتطـوير الـنُظم    ،  السارية والمزمنة، وتعزيز الصحة، والصحة النفسية والـصحة البيئيـة         

  ؛الصحية
  
 صحة العمال ضمن السياسات الوطنيـة والقطاعيـة للتنميـة           التشجيع على إدراج    )٥(

  المستدامة، والحد من الفقر، والتوظيف، والتجارة، وحماية البيئة، والتعليم؛
  
التشجيع على استحداث آليات فعالة للتعاون والتـضافر بـين البلـدان المتقدمـة                )٦(

لقطرية لتنفيـذ خطـة العمـل       والبلدان النامية على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية وا       
  العالمية المعنية بصحة العمال؛

  
  : ما يلية العامةالمديرتطلب إلى   -٣
  

 علـى   ٢٠١٧-٢٠٠٨تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية المعنيـة بـصحة العمـال              )١(
  المستويين الوطني والدولي؛

  
ركة بـشأن   تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، وحفز الجهود اإلقليمية المـشت            )٢(

  صحة العمال؛
  
صيانة وتعزيز شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن الصحة المهنيـة، كآليـة               )٣(

  هامة من آليات تنفيذ خطة العمل العالمية؛
  
 الدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس       جمعية الصحة عن طريق   تقديم تقرير إلى      )٤(

 عن التقـدم    )٢٠١٨(انية واألربعين بعد المائة في عام       ودورته الث ) ٢٠١٣(التنفيذي في عام    
  .المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية
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  الملحق
  

  مسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال
٢٠١٧-٢٠٠٨  

  
  

  ةـمقدم
  
الفئة الرئيسية التـي تُـسهم فـي التنميـة االقتـصادية            ُيشكل العمال نصف عدد سكان العالم، وهم          -١

وال تتحدد صحتهم باألخطار القائمة في أماكن العمل فحسب وإنما تتحدد أيضاً بعوامل اجتماعية              . واالجتماعية
  .وفردية وبإتاحة الخدمات الصحية

  
 وتعزيزهـا فـي     وعلى الرغم من توافر تدخالت فعالة للوقاية من األخطار المهنية، وحماية الصحة             -٢

أماكن العمل، توجد فجوات واسعة بين البلدان وداخلها فيما يتعلق بالحالة الصحية للعمال، ومـدى تعرضـهم                 
  .ومازالت خدمات الصحة المهنية غير متاحة إال ألقلية صغيرة من القوى العاملة في العالم. للمخاطر المهنية

  
لي فيما يتعلق بالوظائف والمنتجات والتكنولوجيـات       ويمكن أن يساعد تزايد الحركة على الصعيد الدو         -٣

على نشر حلول مبتكرة للحماية من المخاطر المهنية، ولكن ذلك يمكن أن يسفر أيضاً عن تحوالت ُيحتمـل أن                   
وغالباً ما يرتبط تنامي االقتصاد غير النظامي بظروف عمل خطرة،          . تُشكل مخاطر على الفئات األكثر حرماناً     

  .لسريعة التأثر، مثل األطفال والحوامل والمسنين والعمال المهاجرينويشمل الفئات ا
  
وتتناول خطة العمل الحالية كل جوانب صحة العمال، بما في ذلك الوقاية األولية من األخطار المهنية،   -٤

وحماية الصحة وتعزيزها أثناء العمل، وظروف العمل، وتحسين استجابة النُظم الصحية لمقتـضيات صـحة               
وينبغي أن يتمكن جميع العمال من التمتع بأعلى مستوى يمكن . وتقوم الخطة على بعض المبادئ العامة. الالعم

وينبغي أال يكون موقع العمل سبباً إللحاق الضرر        . بلوغه من الصحة البدنية والنفسية وظروف العمل المواتية       
وينبغـي أن تـشارك     . خطار الصحية المهنية  وينبغي إعطاء األولوية للوقاية األولية من األ      . بالصحة والعافية 

. جميع عناصر النُظم الصحية في استجابة متكاملة لمقتضيات االحتياجات الصحية المحددة للـسكان العـاملين              
. ويمكن أيضاً أن يكون مكان العمل بمثابة قاعدة لتنفيذ تدخالت صحية عمومية أساسية أخرى، وتعزيز الصحة               

 العمال فينبغي تخطيطها وتنفيذها وتقييمها بهدف الحد من عدم المـساواة فـي              أما األنشطة ذات الصلة بصحة    
وينبغي أيضاً أن يشارك العمال وأصحاب العمل ومن يمثلهم في          . مجال صحة العمال داخل البلدان وفيما بينها      

  .هذه األنشطة
  

  اإلجراءات
  
االقتضاء، مـع أولوياتهـا الوطنيـة       يتعين أن تنظر البلدان في اإلجراءات التالية وأن تكيفها، حسب             -٥

  .وظروفها الخاصة بغية تحقيق األغراض المبينة أدناه
  

  تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمال: ١الغرض 
  
مع مراعاة االتفاقات الدولية ذات الصلة فـي         وطنية بشأن صحة العمال،      ُأطر سياسات ينبغي صياغة     -٦

 إطار وتشريع محدد؛ وإنشاء آليات لتنسيق األنشطة فيما بين القطاعـات؛            سن: وأن تشمل ما يلي   مجال العمل   
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والتمويل وحشد الموارد من أجل حماية صحة العمال وتعزيزها؛ وتـدعيم دور وقـدرات وزارات الـصحة؛                 
  .وإدراج األغراض واإلجراءات الخاصة بصحة العمال ضمن االستراتيجيات الصحية الوطنية

  
وزارات الصحة والعمل وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين       وزارات المعنية مثل    الينبغي أن تتشارك      -٧

 مع أخذ اإلطـار الترويجـي التفاقيـة         على الصعيد الوطني في وضع خطط عمل وطنية بشأن صحة العمال          
المرتسمات الوطنيـة؛   : وينبغي أن تشمل هذه الخطط ما يلي      .  بعين االعتبار  ٢٠٠٦السالمة والصحة المهنيتين    

لويات العمل؛ واألغراض واألهداف؛ واإلجراءات؛ وآليات التنفيذ؛ والموارد البشرية والماليـة؛ والرصـد             وأو
  .والتقييم والتحديث؛ والتبليغ والمساءلة

  
الوقاية من األمـراض واإلصـابات المهنيـة وفقـاً          وينبغي أن توضع األساليب الوطنية الرامية إلى          -٨

  .مالت العالمية التي تطلقها منظمة الصحة العالميةعلى نحو يتسق مع الحو ألولوياتها،
  
من الفجوات القائمة بين مختلف فئات العمـال مـن حيـث            ما أمكن   ويلزم اتخاذ تدابير خاصة للحد        -٩

ذات المخـاطر     اهتمام خاص لقطاعات النشاط االقتـصادي      إيالءويجب  مستويات المخاطر والحالة الصحية،     
والمـصابين   والسريعي التأثر مثل العمال األصغر سناً والمـسنين اقصي الخدمات   الشديدة والسكان العاملين الن   

وينبغي إنشاء برامج محددة للصحة     . هذا الصدد في  بالعجز والعمال المهاجرين، مع مراعاة الجوانب الجنسوية        
  .والسالمة المهنيتين للعاملين في مجال الرعاية الصحية

  
وستعمل المنظمة مع الدول األعضاء على تعزيز قدرات وزارات الصحة من أجل االضطالع بالدور                -١٠

القيادي فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بصحة العمال، وصياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل، وحفز التعاون 
لتخلص مـن األمـراض ذات      وستشمل اإلجراءات التي ستتخذها إطالق حمالت عالمية ل       . فيما بين القطاعات  

 واتخـاذ إجـراءات     الصلة باألسبستوس، وتمنيع العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد التهاب الكبد البـائي            
  .لتناول النتائج الصحية ذات األولوية المتصلة بالعمل

  
  حفظ الصحة وتعزيزها في مكان العمل: ٢الغرض 

  
 سـن لـوائح   : لها في أماكن العمل من خالل ما يلي       ينبغي تحسين تقييم المخاطر الصحية والتصدي         -١١

محددة تكفل امتثال كل أماكن العمل للمتطلبات الصحية الدنيا؛ واعتماد مجموعة أساسية من معـايير الـصحة                 
المهنية؛ وتعزيز نُظم اإلنفاذ؛ وتحديد التدخالت األساسية لتوقي ومكافحة المخاطر اآللية والفيزيائية والكيميائية             

وتشمل هذه التدابير اإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائيـة فـي          . وجية والنفسية االجتماعية في بيئة العمل     والبيول
أماكن العمل، والتخلص من دخان التبغ غير المباشر في جميع أماكن العمل المغلقة، وتحسين السالمة المهنية،                

 والمنتجـات فـي    وإجراءات العمل الجديـدة واألخذ بتقييمات األثر الصحي لدى تصميم التكنولوجيات الجديدة  
  .مرحلة التصميم

  
المعايير الخاصة بالـصحة   من  وتتطلب حماية الصحة في أماكن العمل سن القوانين وتكييف مجموعة             -١٢

المهنية للتأكد من تقيد جميع مواقع العمل بالمتطلبات الدنيا لحماية الصحة والسالمة، وضمان مستوى مناسـب                
 وفقـاً    المختـصة  عزيز التفتيش الصحي ألماكن العمل وحفز التعاون بين الوكاالت التنظيميـة          في تطبيقها، وت  

  .للظروف السائدة على الصعيد الوطني
  
، واألمـراض واإلصـابات المهنيـة     وينبغي بناء القدرات الالزمة لتوفير الوقاية األولية من األخطار            -١٣
لتكنولوجية، وتدريب العمـال وأصـحاب العمـل، واألخـذ          في ذلك تعزيز الموارد البشرية والمنهجية وا       بما
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ومن الضروري إنشاء   . بممارسات العمل الصحية، وتنظيم العمل، واألخذ بثقافة تعزز الصحة في أماكن العمل           
  .ومشاركتهموأصحاب العمل آليات من أجل حفز تطوير أماكن العمل الصحية، بما في ذلك التشاور مع العمال 

  
، والسـيما عـن     السارية  غير ة تحفيز تعزيز الصحة والوقاية المتكاملة من األمراض       وينبغي مواصل   -١٤

طريق الدعوة إلى اتباع نظام غذائي صحي وإلى ممارسة النشاط البدني في أوساط العمال، وتعزيز الـصحة                 
 والعـدوى   ويلزم كذلك توقي ومكافحة التهديدات الصحية العالمية، مثل الـسل، واأليـدز           . النفسية أثناء العمل  

  .في أماكن العملوأنفلونزا الطيور بفيروسه، والمالريا، 
  
وتوصـي بتحديـد     لتقدير المخاطر المهنية والتصدي لها،       عمليةوستعمل المنظمة على إيجاد أدوات        -١٥

في أماكن العمل، وإعطاء اإلرشادات بخصوص تطوير أماكن عمل صـحية،           لحماية الصحة   المتطلبات الدنيا   
كما ستعمل أيضاً على إدراج اإلجراءات الخاصة بأمـاكن العمـل ضـمن             .  في أماكن العمل   وتعزيز الصحة 

  .البرامج الدولية التي تتصدى للتهديدات الصحية العالمية
  

  تحسين أداء خدمات الصحة المهنية وتحسين إتاحتها: ٣الغرض 
  
ج تطويرهـا ضـمن     إدرا: ينبغي تحسين تغطية وجودة خدمات الصحة المهنية عن طريق مـا يلـي              -١٦

االستراتيجيات الصحية الوطنية، وإصالحات قطاع الصحة، وخطط تحسين أداء النُظم الصحية؛ وتحديد معايير             
لتنظيم وتغطية خدمات الصحة المهنية؛ ووضع أهداف لزيادة تغطية السكان العاملين بخدمات الصحة المهنية؛              

صحة المهنية؛ وتأمين الموارد البشرية الكافية والماهرة؛       وإنشاء آليات لتجميع الموارد وتمويل تقديم خدمات ال       
وينبغي توفير خدمات الصحة المهنية األساسية لجميع العمال، بمن في ذلك مـن             . وإنشاء نُظم لضمان الجودة   

  .يعملون في قطاع االقتصاد غير النظامي، والمنشآت الصغيرة، وقطاع الزراعة
  
ساسية على المستويين الوطني والمحلي بغية تقديم الـدعم التقنـي           وينبغي بناء القدرات المؤسسية األ      -١٧

لخدمات الصحة المهنية األساسية، من حيث تخطيط عملية تقديم الخدمات ورصدها وجودتها، وتصميم تدخالت              
  .جديدة، ونشر المعلومات، وتوفير الخبرات التخصصية

  
 تعزيـز : صحة العمال، عن طريق مـا يلـي       ينبغي مواصلة تعزيز تنمية الموارد البشرية الخاصة ب         -١٨

التدريب بعد التخرج في التخصصات المناسبة؛ وبناء القدرات الالزمة لخدمات الـصحة المهنيـة األساسـية؛                
وإدراج صحة العمال في أنشطة تدريب ممارسي الرعاية الصحية األولية وسائر المهنيين الـصحيين، الـذين                

حة المهنية؛ وإيجاد حوافز الستقطاب واستبقاء الموارد البشرية الخاصة         ُيحتاج إليهم من أجل تقديم خدمات الص      
  .بصحة العمال، وتشجيع إنشاء شبكات الخدمات والرابطات المهنية

  
وستوفر المنظمة اإلرشاد للدول األعضاء لوضع مجموعات البرامج األساسـية ونـواتج المعلومـات        -١٩

كما ستعمل المنظمة على تحفيز     . ات لخدمات الصحة المهنية   واألدوات وأساليب العمل ونماذج أفضل الممارس     
  .الجهود الدولية من أجل بناء القدرات البشرية والمؤسسية الضرورية

  
  توفير وتبليغ البينات الخاصة بالعمل والممارسة: ٤الغرض 

  
، لصحيح بهدف تحديد ومكافحة المخاطر المهنية على الوجه ا        ينبغي تصميم نُظم ترصد صحة العمال       -٢٠

المهنية، وإنـشاء   واإلصابات  التي تشمل إنشاء نُظم معلومات وطنية، وبناء القدرة على تقدير عبء األمراض             
 والحوادث المهنية واألمراض المهنية وتحسين عملية اإلبالغ عـن هـذه            سجالت للتعرض للمخاطر الرئيسية   

  .الحوادث واألمراض وكشفها في وقت مبكر
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البحوث الخاصة بصحة العمال، والسيما عن طريق صياغة برامج عمل خاصة           ويلزم مواصلة تعزيز      -٢١
للبحوث، مع إعطائها األولوية في برامج البحوث الوطنية ومخططـات المـنح، وتـدعيم البحـوث العمليـة                  

  .والتشاركية
  
لتحـسين التواصـل والتوعيـة      أصحاب المصلحة   جميع  بمشاركة  ويلزم وضع استراتيجيات وأدوات       -٢٢

وينبغي أن تستهدف العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، وراسمي السياسات، وعامة          . صحة العمال بخصوص  
وينبغي تحسين معرفة الممارسين الصحيين بالصلة بين الصحة والعمل وفرص حـل            . الناس، ووسائل اإلعالم  

  .المشاكل الصحية من خالل التدخالت في أماكن العمل
  
ز برامج المعلومات لترصد صحة العمال على الصعيدين اإلقليمـي          وستحدد المنظمة المؤشرات وتعز     -٢٣

والعالمي، وتحدد مدى التعرض ومعايير التشخيص على المستوى الدولي من أجـل الكـشف المبكـر عـن                  
األمراض المهنية، وستدرج أسباب األمراض المهنية في المراجعة الحادية عشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي             

  .صحية ذات الصلة بهالألمراض والمشاكل ال
  

  دمج صحة العمال في السياسات األخرى: ٥الغرض 
  
. ينبغي تقوية قدرة قطاع الصحة على تعزيز إدراج صحة العمال في سياسات القطاعـات األخـرى                 -٢٤

. وينبغي دمج التدابير الكفيلة بحماية صحة العمال في سياسات التنمية االقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر              
 لتفادي انتقال المخاطر المهنية علـى المـستوى الـدولي           نبغي أن يتعاون قطاع الصحة مع القطاع الخاص       وي

  .وينبغي دمج تدابير مماثلة في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة.  العملأماكنوحماية الصحة في 
  
تجارية عند اتخـاذ اإلجـراءات      السياسات ال وينبغي، بالمثل، النظر في مسألة صحة العمال في سياق            -٢٥

  . بشأن التجارة الدولية والصحة٢٦-٥٩ع ص جالمحددة في القرار 
  
ينبغي التشجيع على تقـدير أثـر اسـتراتيجيات    ولذا ولسياسات التوظيف تأثيرها على الصحة أيضاً،      -٢٦

ى سبيل المثـال مـن      يتعلق بصحة العمال، وذلك عل     وينبغي تدعيم الحماية البيئية فيما    . التوظيف على الصحة  
خالل تنفيذ تدابير الحد من المخاطر المتوخاة في خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد                
الكيميائية، ومراعاة الجوانب ذات الصلة بصحة العمال في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، واستراتيجيات             

  . وخطط التأهب للطوارئ ومواجهتهاالتخفيف، ونُظم اإلدارة البيئية،
  
 لمختلف فروع النشاط االقتصادي، والسيما والسياسات القطاعية صحة العمال تناولوينبغي بوجه عام    -٢٧

  .ما ينطوي منها على مخاطر صحية قصوى
  
وينبغي أخذ جوانب صحة العمال في الحسبان لدى وضع برامج التعليم االبتدائي والثـانوي والعـالي                  -٢٨
  .في التدريب المهنيو
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  التنفيذ
  
يمكن تحسين صحة العمال ببذل المجتمع ككل جهوداً منسقة جيداً، تحت قيادة الحكومـة وبمـشاركة                  -٢٩

ويتطلب بلوغ األغراض السالفة الذكر الجمع بين إجراءات مطوَّعة حسب          . واسعة من العمال وأصحاب العمل    
ات مصمَّمة من أجل التنفيذ على المستوى الوطني ومـن خـالل            واإلجراء. الخصوصيات واألولويات الوطنية  

  .التعاون بين البلدان والتعاون بين األقاليم
  
 المراكز المتعاونة معها بخصوص الـصحة المهنيـة،         بدعم من شبكة   منظمة الصحة العالمية     وستقوم  -٣٠

 مع الدول األعضاء لتنفيذ خطـة       بالعملوفي شراكة مع سائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية،          
  :العمل هذه عن طريق ما يلي

  
توفير القيادة للجهود الدولية الخاصة بصحة العمال، واالنخراط في الشراكة والعمل المـشترك،               •

عند اللزوم، مع منظمة العمل الدولية وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة، ومنظمات أصحاب             
   أصحاب المصلحة في المجتمع المدني والقطاع الخاص؛العمل، ونقابات العمال، وسائر

  
 واإلسـهام فـي     وضع معايير لحماية صحة العمال، وتوفير الدالئل، وتعزيز ورصد اسـتعمالها            •

  ؛اعتماد وتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية
  
 بيان خيارات السياسات الخاصة بصوغ برامج العمل الوطنية لصحة العمال، باالستناد إلى أفضل              •

  الممارسات والبينات؛
  
تقديم الدعم التقني لمعالجة االحتياجات الصحية المحددة للسكان العاملين، وبناء القدرات المؤسسية   •

  األساسية الالزمة للعمل بشأن صحة العمال؛
  
  .رصد ومعالجة االتجاهات السائدة في مجال صحة العمال  •
  
 لتيسير اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بصحة العمال علـى         إيجاد اآلليات العلمية واالستشارية المناسبة      •

  .المستويين العالمي واإلقليمي
  
وسيجري استعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل باستخدام مجموعة مـن مؤشـرات                 -٣١

  .اإلنجاز الوطنية والدولية
 
  
  

=     =     =  


