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  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

، االسـتراتيجية   ١٢-٤٩ج ص ع  بعون، بمقتـضى القـرار       جمعية الصحة العالمية التاسعة واألر     أيدت  -١
العالمية للمنظمة لتوفير الصحة المهنية للجميع، وحثت الدول األعضاء على وضع برامج وطنية لتوفير الصحة         

لفئات السريعة التأثر والمجموعـات     الشديدة ول القطاعات ذات المخاطر    في  المهنية لجميع العمال، وخصوصاً     
لمي  عدد من االجتماعات الرفيعة المستوى، مثل مؤتمر القمـة العـا           ودعا بعد ذلك  . الخدماتالسكانية الناقصة   
والمؤتمرات الوزاريـة اإلقليميـة المعنيـة بالـصحة     ) ٢٠٠٢، جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ(للتنمية المستدامة   

  ١. بتعزيز الصحةوالعمالة والبيئة، منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز عملها بشأن الصحة المهنية، وربطه
  
انظر ( ٢٠١٧-٢٠٠٨صحة العمال   ب معنيةوبناء على ذلك وضعت األمانة مسودة خطة عمل عالمية            -٢

وبناء .  بهدف توفير إطار سياسات للعمل المنسق على حماية صحة جميع العمال وتعزيزها وتحسينها             ،)الملحق
ان، من خـالل    مائة وأربعة من البلد   ي وردت من    ، والت ة والدولي ة الوطني باإلجراءاتعلى االقتراحات الخاصة    

 في الحسبان التوجهات المحددة في برنامج العمـل العـام            مسودة الخطة  ضع، وت ٢٠٠٥  ُأجري في عام   مسح
ولدى وضع اللمـسات األخيـرة علـى        . ٢٠١٣-٢٠٠٨الحادي عشر والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       

ونقابـات  المنظمات الدولية ألصحاب العمل     ومنظمة العمل الدولية و   الدول األعضاء   الوثيقة جرى التشاور مع     
ومن المتوقع أن تحفـز الخطـة       .  والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة المهنية         العمال

تطوير السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيات والشراكات، التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق مستوى أساسي               
  .ن حماية الصحة في جميع أماكن العملم
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٣
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد أن نظر في مسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال،  
  

                                                            
  .، المرفقA/Conf.199/20  انظر على سبيل المثال خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الوثيقة   ١
 .، الملحق١ تنقيح ١٢٠/٢٨ت مثيقة   بصيغتها الواردة في الو  ٢



   EB120/28 Rev.1    ١ تنقيح ١٢٠/٢٨ت م

2 

  ١:لقرار التالي جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد ايوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

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

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

  
جوهانـسبرغ،  (تدامة  وإذ تذكر وتقر بتوصيات مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـس            

بخصوص تعزيز ما تقوم به منظمة الصحة العالمية من عمل بـشأن            ) ٢٠٠٢جنوب أفريقيا،   
  ٢الصحة المهنية وربطها بالصحة العمومية؛

  
، ٢٠٠٦وإذ تذكر باتفاقية اإلطار الترويجي التفاقية الـسالمة والـصحة المهنيتـين            

لمهنيتين، والتي اعتمدها المؤتمر العام والصكوك الدولية األخرى في مجال السالمة والصحة ا  
  ٣لمنظمة العمل الدولية؛

  
وإذ تضع في الحسبان أن صحة العمال ال تتحدد فحسب باألخطار المهنيـة وإنمـا                 

  تتحدد أيضاً بعوامل اجتماعية وفردية وبإتاحة الخدمات الصحية؛
  

المهنية ولتطوير وإذ تضع في االعتبار أن هناك تدخالت للوقاية األولية من األخطار   
  أماكن عمل صحية؛

  
وإذ تعرب عن قلقها لوجود فجوات كبرى بين البلدان وداخلها في تعـرض العمـال                 

  لألخطار المهنية وفي حصولهم على خدمات الصحة المهنية؛
  

  وإذ تشدد على أن صحة العمال أحد الشروط األساسية لإلنتاجية والتنمية االقتصادية،  
  
  ؛٢٠١٧-٢٠٠٨لعالمية المعنية بصحة العمال  العمل اخطةتؤيد   -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -٢
  

وضع سياسات وخطط وطنية لتنفيذ خطة العمل العالمية المعنيـة بـصحة              )١(
  العمال، وإنشاء اآلليات المالئمة لتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

                                                            
 ١٢٠/٢٨ت مالوثيقـة   انظـر    لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانـة                 ١

   .١ إضافة
  .، المرفقA/Conf.199/20الوثيقة .  خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة   ٢
  .20Aالمحضر المؤقت . ٢٠٠٦لدولي، الدورة الخامسة والتسعون، جنيف  مؤتمر العمل ا   ٣
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من يعملون فـي    العمل على تحقيق التغطية التامة لجميع العمال، بمن فيهم            )٢(
قطاع االقتصاد غير النظامي والمنشآت الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم، وقطـاع             
الزراعة، بالتدخالت الضرورية وخدمات الصحة المهنية األساسية من أجل تـوفير           

  الوقاية األولية من األمراض واإلصابات المهنية وذات الصلة بالعمل؛
  
لقدرات المؤسسية األساسية، وقـدرات     اتخاذ التدابير الكفيلة ببناء وتعزيز ا       )٣(

  الموارد البشرية، الالزمة لمعالجة االحتياجات الصحية الخاصة للسكان العاملين؛
  
ضمان التعاون والعمل المنسق من قبل كل البرامج الوطنيـة ذات الـصلة               )٤(

بصحة العمال، مثل البرامج التي تتناول مسألة الوقاية من األمـراض واإلصـابات             
ة، واألمراض السارية والمزمنة، وتعزيز الصحة، والصحة النفسية والـصحة          المهني
  البيئية؛

  
التشجيع على إدراج صحة العمال ضمن الـسياسات الوطنيـة والقطاعيـة              )٥(

  للتنمية المستدامة، والحد من الفقر، والتوظيف، والتجارة، وحماية البيئة، والتعليم؛
  

  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٣
  

 على  ٢٠١٧-٢٠٠٨تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال           )١(
  المستويين الوطني والدولي؛

  
تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، وحفز الجهود اإلقليمية المـشتركة             )٢(

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

  كآلية هامة من آليات تنفيذ خطة العمل العالمية؛
  
 عـن التقـدم     ٢٠١٨ و ٢٠١٣تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في عامي          )٤(

  .المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية
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  الملحق
  

  عمالمسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة ال
٢٠١٧-٢٠٠٨  

  
  

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

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

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

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

  
 على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالوظائف والمنتجات والتكنولوجيـات          الحركةويمكن أن يساعد تزايد       -٣

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

  .المهاجرين مثل األطفال والحوامل والمسنين والعمال ، الفئات السريعة التأثرويشمل
  
وتتناول خطة العمل المقترحة كل جوانب صحة العمال، بما في ذلك الوقاية األوليـة مـن األخطـار                    -٤

ء العمل، وظروف العمل، وتحسين استجابة النُظم الصحية لمقتـضيات           وحماية الصحة وتعزيزها أثنا    ،المهنية
 جميع العمال مـن التمتـع بـأعلى         وينبغي أن يتمكن  . وتقوم الخطة على بعض المبادئ العامة     . صحة العمال 

وينبغي إعطـاء األولويـة للوقايـة       . مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية وظروف العمل المواتية         
نُظم الصحية في اسـتجابة متكاملـة       وينبغي أن تشارك جميع عناصر ال     . ن األخطار الصحية المهنية   األولية م 

 لتنفيذ  قاعدةويمكن أيضاً أن يكون مكان العمل بمثابة        . للسكان العاملين لمقتضيات االحتياجات الصحية المحددة     
 بـصحة العمـال فينبغـي       أما األنشطة ذات الصلة   . تدخالت صحية عمومية أساسية أخرى، وتعزيز الصحة      

. تخطيطها وتنفيذها وتقييمها بهدف الحد من عدم المساواة في مجال صحة العمال داخل البلدان وفيمـا بينهـا                 
  . وأصحاب العمل ومن يمثلهم في هذه األنشطة أيضاً أن يشارك العمالوينبغي

  
  اإلجراءات

  
  :وتستهدف الخطة تحقيق األغراض المبينة أدناه  -٥
  

  طوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمالت: ١الغرض 
  
؛ سن إطار وتشريع محدد   : ن تشمل ما يلي    وطنية بشأن صحة العمال، وأ     ُأطر سياسات ينبغي صياغة     -٦

تنسيق األنشطة فيما بين القطاعات؛ والتمويل وحشد الموارد من أجل حمايـة صـحة العمـال                لوإنشاء آليات   
ارات الصحة؛ وإدراج األغراض واإلجراءات الخاصة بـصحة العمـال           دور وقدرات وز   وتدعيموتعزيزها؛  

  . االستراتيجيات الصحية الوطنيةضمن
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على الصعيد الـوطني  ين يالرئيسأصحاب المصلحة ينبغي أن تتشارك وزارات الصحة والعمل وسائر     -٧
ات الوطنيـة؛   المرتسم: وينبغي أن تشمل هذه الخطط ما يلي      . في وضع خطط عمل وطنية بشأن صحة العمال       

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

  
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، وإلى وينبغي أن توضع األساليب الوطنية الرامية إلى التخلص   -٨

ين في مجال الرعاية الصحية ضد التهاب الكبد البائي، على نحو يتسق مع الحمالت العالميـة                تمنيع كل العامل  
  . منظمة الصحة العالميةتطلقهاالتي 

  
 القائمة بين مختلف فئات العمال مـن حيـث مـستويات            الفجوات للحد من    خاصةويلزم اتخاذ تدابير      -٩

 ،عات النـشاط االقتـصادي ذات المخـاطر الـشديدة          قطا  السكان العاملين في   المخاطر والحالة الصحية، مثل   
وينبغي إنشاء برامج محددة للصحة والسالمة المهنيتين للعاملين في مجال          .  الخدمات والسكان العاملين الناقصي  

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

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

  .الصلة باألسبستوس، وتمنيع العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد التهاب الكبد البائي
  

   العملمكان الصحة وتعزيزها في حفظ: ٢الغرض 
  
 سـن لـوائح   :  في أماكن العمل من خالل ما يلي       والتصدي لها ينبغي تحسين تقييم المخاطر الصحية        -١١

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

ل هذه التدابير اإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائيـة فـي          وتشم. النفسية االجتماعية في بيئة العمل    ووالبيولوجية  
 في جميع أماكن العمل المغلقة، وتحسين السالمة المهنية،         غير المباشر  دخان التبغ    والتخلص من أماكن العمل،   

  .وإجراءات العمل الجديدةواألخذ بتقييمات األثر الصحي لدى تصميم التكنولوجيات الجديدة 
  
توفير الوقاية األولية من األخطار المهنية، بما في ذلك تعزيز المـوارد            الالزمة ل قدرات  وينبغي بناء ال    -١٢

البشرية والمنهجية والتكنولوجية، وتدريب العمال وأصحاب العمل، واألخذ بممارسات العمل الصحية، وتنظيم            
 أماكن  تطويرل حفز    إنشاء آليات من أج    ومن الضروري . العمل، واألخذ بثقافة تعزز الصحة في أماكن العمل       

  .مشاركتهمو التشاور مع العمال ، بما في ذلكالعمل الصحية
  
 تحفيز تعزيز الصحة والوقاية المتكاملة من األمراض المزمنة، والسيما عن طريـق             مواصلةينبغي  و  -١٣

وتـوفير مخططـات     العمـال،    في أوسـاط  الدعوة إلى اتباع نظام غذائي صحي وإلى ممارسة النشاط البدني           
 تـوقي ومكافحـة   ويلزم كذلك. ، وتعزيز الصحة النفسية أثناء العملاإلدمانمكافحة اعدة العاملين من أجل   لمس

  . في أماكن العمل، والمالريا، واأليدز والعدوى بفيروسه،التهديدات الصحية العالمية، مثل السل
  
، وتحديـد    والتصدي لهـا   ة المخاطر المهني  لتقديروستعمل المنظمة على إيجاد أدوات سهلة االستخدام          -١٤

رشادات بخصوص تطوير أماكن عمل صحية، وتعزيز       اإلالمتطلبات الصحية الدنيا في أماكن العمل، وإعطاء        
 الدوليةضمن البرامج   كما ستعمل أيضاً على إدراج اإلجراءات الخاصة بأماكن العمل          . الصحة في أماكن العمل   

  .حية العالميةلتهديدات الصالتي تتصدى ل
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   خدمات الصحة المهنية وتحسين إتاحتهاأداءتحسين : ٣الغرض 
  
 تطويرهـا ضـمن     إدراج:  خدمات الصحة المهنية عن طريق مـا يلـي         وجودةينبغي تحسين تغطية      -١٥

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

إنشاء آليات لتجميع الموارد وتمويل تقديم خدمات الصحة المهنية؛ وتأمين الموارد البشرية الكافية والمـاهرة؛      و
 في ذلك مـن     نبموينبغي توفير خدمات الصحة المهنية األساسية لجميع العمال،         .  الجودة لضمانوإنشاء نُظم   

  . الصغيرة، وقطاع الزراعةوالمنشآتيعملون في قطاع االقتصاد غير النظامي، 
  
وينبغي بناء القدرات المؤسسية األساسية على المستويين الوطني والمحلي بغية تقديم الـدعم التقنـي                 -١٦

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

  
 تعزيـز : صحة العمال، عن طريق مـا يلـي        الخاصة ب  ينبغي مواصلة تعزيز تنمية الموارد البشرية       -١٧

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

الخاصة الستقطاب واستبقاء الموارد البشرية     نية؛ وإيجاد حوافز    خدمات الصحة المه  ُيحتاج إليهم من أجل تقديم      
  .شبكات الخدمات والرابطات المهنيةإنشاء صحة العمال، وتشجيع ب
  
لمنظمة مجموعات البرامج األساسية ونواتج المعلومات واألدوات وأساليب العمـل ونمـاذج            وستوفر ا   -١٨

كما ستعمل المنظمة على تحفيز الجهود الدولية مـن أجـل بنـاء             . أفضل الممارسات لخدمات الصحة المهنية    
  .القدرات البشرية والمؤسسية الضرورية

  
  ممارسة الخاصة بالعمل والوتبليغ البيناتتوفير : ٤الغرض 

  
ينبغي تصميم نُظم ترصد صحة العمال، التي تشمل إنشاء نُظم معلومات وطنية، وبناء القـدرة علـى                   -١٩

  .، وإنشاء سجالت للتعرض للمخاطر الرئيسيةعبء األمراض المهنيةتقدير 
  
 خاصة  عمل عن طريق صياغة برامج      والسيماويلزم مواصلة تعزيز البحوث الخاصة بصحة العمال،          -٢٠
 األولوية في برامج البحوث الوطنية ومخططـات المـنح، وتـدعيم البحـوث العمليـة                مع إعطائها وث،  للبح

  .والتشاركية
  
وينبغـي أن  . ويلزم وضع استراتيجيات وأدوات لتحسين التواصل والتوعية بخصوص صحة العمـال    -٢١

وينبغـي  . ل اإلعـالم  تستهدف العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، وراسمي السياسات، وعامة الناس، ووسائ         
تحسين معرفة الممارسين الصحيين بالصلة بين الصحة والعمل وفرص حل المشاكل الـصحية مـن خـالل                 

  .التدخالت في أماكن العمل
  
تشمل الصلة بـين األمـراض      س المنظمة مؤشرات وبرامج معلومات لترصد صحة العمال،         وستحدد  -٢٢

  .لي لألمراضوالعمل في المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدو
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  دمج صحة العمال في السياسات األخرى: ٥الغرض 
  
.  قطاع الصحة على تعزيز إدراج صحة العمال في سياسات القطاعـات األخـرى             تقوية قدرة ينبغي    -٢٣

. وينبغي دمج التدابير الكفيلة بحماية صحة العمال في سياسات التنمية االقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر              
 يتعاون قطاع الصحة مع القطاع الخاص، وأن يشجع المسؤولية االجتماعية المؤسسية مـن أجـل                وينبغي أن 

  .وينبغي دمج تدابير مماثلة في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة. حماية الصحة في أماكن العمل
  
 تشجيع الحوار بـين     وينبغي. وينبغي، بالمثل، النظر في مسألة صحة العمال في سياق تعزيز التجارة            -٢٤

تجارة واالتفاقات التجاريـة    في ال وزارات الصحة والعمل والتجارة من أجل تحديد الفرص والتحديات المحتملة           
  .يتعلق بصحة العمال، وخصوصاً في مناطق التجارة الحرة فيما

  
تمييز فـي   ولسياسات التوظيف تأثيرها على الصحة أيضاً، وذلك على سبيل المثال من خالل تالفي ال               -٢٥

ينبغي تدعيم الحماية البيئية و.  تقدير أثر استراتيجيات التوظيف على الصحة    على تشجيعالوينبغي  . أماكن العمل 
يتعلق بصحة العمال، وذلك على سبيل المثال من خالل تنفيذ تدابير الحد من المخاطر المتوخاة في خطـة                   فيما

لمواد الكيميائية، ومراعاة الجوانب ذات الصلة بصحة العمال        لة  العمل العالمية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولي     
 وخطط التأهب للطوارئ    ،في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، واستراتيجيات التخفيف، ونُظم اإلدارة البيئية         

  .ومواجهتها
  
اط بوجه عام تعزيز صحة العمال من خالل اتباع سياسات قطاعيـة لمختلـف فـروع النـش                ينبغي  و  -٢٦

 في التعليم االبتـدائي     ينطوي منها على مخاطر صحية قصوى، ووضعها في الحسبان        االقتصادي، والسيما ما    
  .والثانوي والعالي وفي التدريب المهني

  
  التنفيذ

  
يمكن تحسين صحة العمال ببذل المجتمع ككل جهوداً منسقة جيداً، تحت قيادة الحكومـة وبمـشاركة                  -٢٧

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

  .التعاون بين البلدان والتعاون بين األقاليم
  
 بخـصوص الـصحة      معهـا  المراكز المتعاونة   العمل مع   منظمة الصحة العالمية من خالل     وستدعم  -٢٨

المهنية، وفي شراكة مع سائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية، تنفيذ خطة العمل هذه عن طريق       
  :ما يلي

  
 ،لجهود الدولية الخاصة بصحة العمال، واالنخراط في الشراكة والعمل المـشترك          لتوفير القيادة     •

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

  
  وضع معايير لحماية صحة العمال، وتوفير الدالئل، وتعزيز ورصد استعمالها؛  •
  
الوطنية لصحة العمال، باالستناد إلى أفضل       خيارات السياسات الخاصة بصوغ برامج العمل        بيان  •

  ؛والبيناتالممارسات 
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، وبناء القدرات المؤسسية للسكان العاملينتقديم الدعم التقني لمعالجة االحتياجات الصحية المحددة      •
  األساسية الالزمة للعمل بشأن صحة العمال؛

  
  .رصد ومعالجة االتجاهات السائدة في مجال صحة العمال  •

  
يجري استعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل باستخدام مجموعة مـن مؤشـرات               وس  -٢٩

  .اإلنجاز الوطنية والدولية
  
  
  

=     =     =  


