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 رعاية جميع العاملين
 بإجماع اآلراء صدر بيان

 مؤشرات وتقديم الخدمات لصحة العمالوال المشاورة الدولية بشأن التدخالت

وزارة الصحة و  ،منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطلمكتب اإلقليمي النظمها مشاورة 
مع  بالتعاون في جمهورية إيران اإلسالمية، وجامعة سمنان للعلوم الطبية، ،والتعليم الطبي

 واللجنة الدولية للصحة المهنية ،منظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية ألطباء األسرة

 8302أبريل نيسان/ 03-82سمنان، جمهورية إيران اإلسالمية، 

تقديم و  توالمؤشرا التدخالتحول رعاية جميع العاملين ) الدولية المشاورة في المشاركون نحن
 سمنان، في 8302 عام نيسان أبريل 03-82 من الفترة التي عقدت في (العمال لصحة الخدمات
 اإلسالمية: ايران جمهورية

 ،إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاملين من كبيرة نسبة أن من إذ نبدي القلق
 والعمال والمهاجرين الصغيرة والمؤسسات الرسمي غير القطاع في من يعمل منهم  وخاصة

 العالجيةو  والتعزيزية الصحية الوقائية الخدمات إلى الوصول يستطيعون ال زالوا ما الزراعيين،
لى الحماية والتأهيلية ية، ومن الكارث النفقات الصحية من االجتماعية التي يحتاجون إليها، وا 
 المهنية؛ واإلصابات األمراض

ذ ندرك أن  التدخالت ذلك في بما الصحية، التغطية لتوفير الجيدة النماذج من العديد هناك وا 
 بالعمل والمرتبطة من األمراض واإلصابات المهنية للوقاية األساسية الصحية والخدمات األساسية

 أخرى ومكافحتها؛ أماكن وفي اإلقليم بلدان في لدى العمال
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ذ ارها ش م/ل المتوسط وقر  لشرق العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمية للجنة الستين نستذكر الدورة وا 
 أن من التأكد إلى األعضاء والتي دعت فيه الدول الشاملة، الصحية حول التغطية 8/ق. 03إ 

 دون الكافية، ذات الجودة األساسية الصحية الخدمات على الحصول يتاح لهم الناس جميع
تشمل ل الصحية في التغطيةالتدريجي  مع التوسيع مالية، المعاناة من ضائقة لخطر التعرض

 يف والعاملين األرياف، وسكان المحرومة من الخدمات، المجموعات ذلك في بما جميع السكان،
 الرسمي؛ غير القطاع

ذ : العمال حول صحة 80-03في دورتها الستين ج  العالمية الصحة قرار جمعية كذلك نستذكر وا 
 لةالكام التغطية تحقيق على العمل على األعضاء فيه الدول عالمية، والذي حثت عمل خطة

إلصابات وا األمراض من األولية للوقاية األساسية المهنية الصحة ، وخدماتضروريةال بالتدخالت
 ،الرسمي غير االقتصاد ومن بينهم العمال في العمال، بالعمل لجميع الصلة وذات المهنية

 المتعاقدين؛ والعمال والمهاجرين الحجم، والزراعة، والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات

ذ نشير  ساريةال غير األمراض من لوقايةل العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل خطة أن إلى وا 
 في دورتها السادسة والستين في العالمية الصحة جمعية أقرتها التي ،8383-8300 ومكافحتها
 من نيعانو  الذين لألشخاص األجل الطويلة الرعاية احتياجات تلبية تتوقع ،03-00قرارها ج 
 نماذج خالل والحاالت المرضية المرتبطة بها، من واإلعاقات السارية، غير المزمنة األمراض
 حيةالص الموارد/والخدمات المهنية الصحة خدمات تربط الرعاية، من ومتكاملة وفعالة مبتكرة

 الصحية؛ الرعاية تقديم نظام وبقية األولية الصحية الرعاية مع المجتمعية

ذ لى  (، C187)  للصحة والسالمة المهنيتين الترويجي طاراتفاقية اإل إلى نشير وا  اتفاقية وا 
 (، C161المهنية ) الصحة خدمات واتفاقية (،C155العمل ) وبيئة الصحة والسالمة المهنيتين

 الدولي؛ العمل مؤتمر اعتمدها التي
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ذ  المهنية الصحة زيزلتع الكويت مبادرةو  االستراتيجية الخليجية للصحة المهنية اعتبارنا في نضع وا 
 ؛8300 عام الخليجي في التعاون مجلس اعتمدها والتي ،التعاون مجلس في دول

ذ نسترشد  لمنظمة إلقليميا المدير الدين العلوان، عالء الدكتور قدمها التي السياسية بالتوجيهات وا 
 الطبي ليموالتع الصحة وزير هاشمي، حسن سيد الدكتور ومعالي المتوسط، العالمية لشرق الصحة

 للعمال؛ الصحية التغطية مستوى اإلسالمية، لرفع إيران جمهورية في

 المتوسط شرق إقليم في للعمال الشاملة الصحية التغطية هدف تحقيق على أن باإلجماع وافقنا فإننا
 :التالية اإلجراءاتب القيام يتطلب

 تقوية الحوكمة )تصريف الشؤون(

 رئيسيينال المصلحة أصحاب تضم التي القطاعات بين والتعاون السياسي االلتزام ضمان .0
 حة،الص عن المسؤولة الوزارات ذلك في بما على نحو عادل، العمال صحة وتعزيز لحماية
 والعمال العمل أصحاب ومنظمات االجتماعية، والحماية االقتصادية، والقطاعات والعمل،
 المدني. والمجتمع

 لمعنيةا الوطنية اإلجراءات لتوجيه الصحة وزارات في بشرية وموارد قدرات مؤسسية بناء .8
 لىع والسلوكية، واإلنصاف، والحصول واالجتماعية البيئية والمحددات العمال بصحة

 الصحية. الخدمات
 لصحيةا النظم وتعزيز الشاملة الصحية التغطية ومبادرات سياسات في العمال صحة إدراج .0

 .والدولية الوطنية

 النهوض بإيتاء الخدمات

 صلةال وذات المهنية واإلصابات األمراض ومكافحة للوقاية ضروريةال التدخالت تحديد .2
 نم الحاالت ومعالجة وكشف المهنية، الصحية المخاطر من األولية الوقاية مثل بالعمل،
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دراج ،للعمال الصحي والترصد ،بالعمل الصلة ذاتو  المهنية واإلصابات األمراض  هموا 
 الحزم أو األساسية الصحية الخدمات من الوطني الصعيد على المحددة المجموعات في

 .الشاملة للتغطية الصحية األساسية الصحية
 لخدماتا جودة وفي تدريجية في التغطية لتحقيق زيادة القدراتتوفير و  األنظمة وضع .5

 كاتشب ضمن ودمجها األساسية، المهنية الصحة خدمات تطوير خالل من للعمال الصحية
 الصحية تللخدما الوقائية الوظائف وكذلك تعزيز القائمة، والمراكز األولية الصحية الرعاية
 .الكبيرة المؤسسات تقدمها التي

 لصحيةا االحتياجات لتلبية الناس على تركز التي األولية الصحية الرعاية خدمات تقوية .0
 العمل،ب الصلة ذات المهنية واإلصابات األمراض ومكافحة الوقاية مثل للعاملين، المحددة
 ألداء العمل. لياقةوال ،العمل على القدرة وتعزيز وحماية

 ةالصح وخدمات األولية الصحية الرعاية خدمات بين واإلحالة ترابطال مسارات تطوير .7
  .والمختبرات المتخصصة المهنية

 والمختبرات المهني، الطب عيادات مثل العمال، لصحة المتخصصة الدعم خدمات إنشاء .2
دراج السموم، مكافحة ومراكز المهنية، الصحية  يصلتشخ الضرورية والمعدات األدوية وا 
 الطبية. والمعدات لألدوية الوطنية القوائم في المهنية األمراض وعالج

لخدمات ا لتوفير للشركات، االجتماعية المسؤولية من كجزء الكبيرة، المشاريع تشجيع .9
 الباطن، من نوالمتعاقدي للعاملين والتأهيلية والعالجية والتعزيزية الوقائية الصحيةالشاملة

 .من المجتمعات التي يعيشون فيها المحيطة والمناطق أسرهم إلى االقتضاء، وحسب
 توسيع نطاق التمويل الصحي

لخدمات من ا المحرومة للفئات الصحية التغطية نطاق لتوسيع مالية آليات ابتكار .03
 العاملينو  ،)المغتربين/الوافدين( المهاجرين مثل الوطنية، للخصوصيات وفقا العمال من
 صحيةال ذلك الخدمات في بما الرسمي، وفي القطاع غير ،والزراعي المنزلي، القطاع في

 المالية. والحماية والتأهيلية والعالجية والتعزيزية، الوقائية
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 العمل بالمنافع ضمن خطط التعويضات عن إصابات التغطيةنطاق  توسيع .00
 .الوطنية االجتماعية لحمايةود الدنيا لالحد من كجزء المهنية واإلصابات واألمراض

 جيةوالعال والتشخيصية للخدمات الوقائية الكاملة المالية الحماية آليات تطوير .08
 المهنية. واإلصابات لألمراض والتأهيلية

افحة ولمك للوقاية األساسية لتقدير التكاليف للتدخالت وأدوات منهجيات إدخال .00
 .ستواهام برفع الخاصة والسيناريوهات بالعمل الصلة وذات المهنية واإلصابات األمراض

 بناء القوى العاملة الصحية

 العاملينو  والممرضين األطباء وتدريب الخدمة قبل التعليم في المهنية الصحة إدراج .02
 المجتمع. صحة في
 ،لعامينا للممارسين المهنية والمسارات الصحية الخدمة أثناء التدريب برامج تأسيس .05

 والتقنيين ،الممارسات والممرضات ،اآلخرين المتخصصين واألطباء ،طباء األسرةوأ
 .تمعيةالمج الصحة مجال في والعاملين ،العامة وفي الصحة العاملين في الصحة البيئية

 والتعليم المهنية والمسارات ،والتخصص ،الخدمة قبل التدريب برامج وتوسيع إنشاء .00
السالمة والتصحح المهني و  في الطب والتمريض المهنيين،  ين،المستمر  الطبي والتطوير
  المهنية.

 العمال حةلص األساسية التدخالت تقديمعلى  األولية الصحية الرعاية مقدمي تدريب .07
 الناس. األولية التي تركز على الصحية الرعاية سياق في
 الرعاية مجال في للعاملين المهنيتين والصحة السالمة لحماية برامج وضع .02

 الصحية.
 ومرافق المستشفيات اعتماد نظم في والبيئية المهنية والسالمة الصحة تدابير دمج .09

 .األخرى الصحية الرعاية
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 تحسين المعلومات الصحية

 وتحسين الوطنية، الصحية المعلومات نظم في العمال صحة مؤشرات إدراج .83
 المهنية. واإلصابات والسجالت الخاصة باألمراض التسجيل

 ةضروريال بالتدخالت التغطية ورصد لقياس وآليات مؤشرات وتطبيق إدخال .80
 ذاتو  المهنية واإلصابات األمراض ولمكافحة للوقاية األساسية المهنية الصحة وخدمات
 بالعمل. الصلة

 اتخدمال وفعالية وجودة التغطية، حول المعارف على والحصول البحوث تعزيز .88
 .العمل على والقدرة ،المهنية ةيالصحوالتدخالت 

 


