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  البشرية الصحية وتنفيذموارد ال
  مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة

  المعنية بالعمالة في مجال الصحةالمستوى 
  والنمو االقتصادي

    
  ياوٕاستوناألرجنتين وكولومبيا مقترح من قرار مشروع 

  الفلبين وجنوب أفريقياو  النرويجو  ألمانياوفرنسا وجورجيا و 
 
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

الصــحية وتنفيــذ مضــامين هيئــة البشــرية فــي التقريــر المتعلــق بــالموارد النظــر بعــد    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
  ١والنمو االقتصادي؛ الصحة مجال في األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة

االستراتيجية العالمية بشأن صدد ب) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ع القراروٕاذ تعيد تأكيد    من الديباجة ٢الفقرة 
للمنظمـة  العالميـة االسـتراتيجية الصـحة جمعيـة فيـه اعتمـدت يذالـ، ٢٠٣٠الموارد البشرية الصـحية: القـوى العاملـة 

القطاعين العـام إلشراك الجهات عبر  القوية دعوتهاها في، بما ٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد بشأن
المؤسســـات الحكوميـــة والتعليميـــة والتدريبيـــة وأربـــاب العمـــل هـــا ومنوالجهـــات صـــاحبة المصـــلحة، كليهمـــا والخـــاص 

ــــة برنــــامج عمــــل مشــــترك بــــين القطاعــــات لتنســــيق غــــرض الصــــحيين لالمنظمــــات المعنيــــة بالعــــاملين و  لقــــوى العامل
التنميــــة المســــتدامة خطــــة فــــي المنشــــود منهــــا لغــــرض تالئــــم اقــــوة عاملــــة مــــن أجــــل إيجــــاد  ةواالجتماعيــــ ةالصــــحي

  ؛٢٠٣٠ عامل

المنظمــة العالميــة ) بشــأن مدونــة ٢٠١٠( ١٦-٦٣ ج ص عشــير إلــى القــرار توٕاذ    مــن الديباجــة ٣الفقــرة 
المدونـة العالميـة، الـذي اعُتِمـدت بموجبـه ، لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين علـى المسـتوى الـدولي

بــأن وجــود قــوى عاملــة صــحية مالئمــة وفــي المتنــاول أمــر جــوهري لتكامــل الــُنظم  اعتــراف المدونــة العالميــةبشــأن و 
، ومــع مراعــاة الحاجــة إلــى تخفيــف وطــأة اآلثــار الســلبية التــي تطــال الصــحية ولتقــديم الخــدمات الصــحية األساســية

  ؛الُنظم الصحية في البلدان النامية والتي تترتب على هجرة العاملين الصحيين

  

                                                           
 .٧٠/١٨الوثيقة ج   ١
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الراميــة إلــى تعزيــز القــوى و جمعيــة الصــحة الســابقة لقــرارات الإلــى  وٕاذ تشــير أيضــاً    يباجــةمــن الد ٤الفقــرة 
  ١العاملة الصحية؛

ــــى قــــراروٕاذ تشــــير    مــــن الديباجــــة ٥الفقــــرة   ٢٠١٥الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي عــــام  كــــذلك إل
إنشــاء  ،علــى التــوالي، اللــذين ُطِلــب فيهمــا، )٧١/١٥٩القــرار ( ٢٠١٦فــي عــام اآلخــر ) وقرارهــا ٧٠/١٨٣ (القــرار

والنمـو االقتصـادي (المشـار إليهـا فيمـا يلـي عمالة في مجـال الصـحة ة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالهيئ
َب ") و ةالهيئ" باسم   تقريرها؛بفيهما ُرحِّ

يحقّـق نتـائج على أن االسـتثمار فـي القـوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة شّدد وٕاذ ت   من الديباجة ٦الفقرة 
 اتطموحــتحقيــق ي ســهم فــيُ ، و كليهمــا علــى الصــعيدين المحلــي والعــالمي مضــاعفة تعــزز النمــو االقتصــادي الشــامل

 ١الهـدف هـا أهـداف التنميـة المسـتدامة، بمـا فيصوب بلوغ حرز التقدم المُ في و  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
(ضــــمان تمتّـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صــــحية  ٣علـــى الفقـــر بجميـــع أشــــكاله فـــي كـــل مكـــان)، والهـــدف (القضـــاء 

التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعّلم (ضــمان  ٤والهــدف وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)، 
(تعزيـز  ٨والهـدف )، ين كـل النسـاء والفتيـاتتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـ( ٥ والهـدف ،للجميـع) مدى الحياة

 ،)النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتــوفير العمــل الالئــق للجميــع
بــين ) واالســتفادة مــن الصــالت المشــتركة القائمــة الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا( ١٠والهــدف 
  وغاياتها؛األهداف 

ــــرة  ــــرف وٕاذ ت   مــــن الديباجــــة ٧الفق ــــي القــــرن الحــــادي والعشــــرين أن التحــــديات الصــــحية بــــعت المواجهــــة ف
قـــوة عاملـــة يلزمها الديمغرافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة والوبائيـــة والتكنولوجيـــة ســـيتصـــل بـــالتغييرات  فيمـــا

ز علـى النـاس خدمات صحية واجتماعيـة متكاملـة ترّكـ إيتاءمن أجل المنشود منها لغرض تالئم اصحية واجتماعية 
  برمتها؛ سلسلة الرعايةنطاق عبر 

ــَب ) الــذي ٣(١٤٠م تاإلجرائــي  وٕاذ تشــير إلــى المقــرر   مــن الديباجــة ٨الفقــرة  فيــه، فــي جملــة أمــور، ُرحِّ
ـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــاديبتقريـــر  ـــة بالعمال مهمتهـــا الراميـــة إلـــى ب، و الهيئـــة الرفيعـــة المســـتوى المعني
ــــالزم الــــزخم  توليــــد ، مــــن خــــالل الشــــامل للعديــــد مــــن أصــــحاب المصــــلحةالسياســــي والمشــــترك بــــين القطاعــــات و ال
وظــــائف فــــي القطــــاعين الصــــحي العمليــــة إيجــــاد توصــــيات وتحديــــد خمســــة إجــــراءات فوريــــة لتوجيــــه  ١٠ إعــــداد

علـــى  االجتمـــاعيالـــتالحم تــدعيم و وســـيلة للنهــوض بـــالنمو االقتصـــادي وتحفيـــز تلـــك العمليــة بوصـــفها واالجتمــاعي 
  ؛شامل نحو

 جزءاً فانين يشّكلون على أن العاملين الصحيين واالجتماعيين المهرة والمت ؤّكدتٕاذ و    من الديباجة ٩الفقرة 
توظيـــف مـــا يكفـــي مـــن د علـــى أهميـــة تشـــدّ وٕاذ  قـــادرة علـــى الصـــمود،ظـــم صـــحية قويـــة و نُ بنـــاء لبنـــات ال يتجـــزأ مـــن 

                                                           
) بشــــأن تعزيــــز ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عالقــــوى العاملــــة الصــــحية، والقــــرار ) بشــــأن تــــدعيم ٢٠١١( ٦-٦٤ج ص عالقــــرار    ١

 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا ،العالميـة الصـحة منظمـةاسـتجابة  ) بشـأن٢٠١٢( ٢٠-٦٥ج ص عالتمريض والقبالة، والقـرار 
) بشـأن إحـداث ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عوالقـرار ، اإلنسـانية الطـوارئ فـي المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،

 ) بشــأن٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عوالقــرار تحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، 
) بشــأن متابعــة ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ج ص عوالقــرار الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة الشــاملة طيلــة العمــر، تعزيــز 

ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة ــــــق التغطي ــــــد االلتزامــــــات بتحقي  ،إعــــــالن ريســــــيفي السياســــــي بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية الصــــــحية: تجدي
كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة  واألساسـية والتخـدير الرعايـة الجراحيـة الطارئـة) بشـأن تعزيـز ٢٠١٥( ١٥-٦٨ع  ص  ج والقرار

 .الصحية الشاملة
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القـــدرات األساســـية نميـــة لقـــوى العاملـــة لتلبيـــة االحتياجـــات المتعلقـــة بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وتفـــي ااالســـتثمارات 
تأهبهـا القـوى العاملـة الصـحية المحليـة لضـمان هـا قـدرات بمـا في)، ٢٠٠٥( بموجب اللـوائح الصـحية الدوليـةالالزمة 
  ؛مومية والتصدي لهاة العالصحالمخاطر الُمتربِّصة ب ةلمواجه

، بالحاجــة إلــى توســيع نطــاق التمويــل الصــحي وتحويلــه إلــى حــد كبيــروٕاذ تســّلم    مــن الديباجــة ١٠الفقــرة 
  ها؛زيعها واستبقائوتدريبها وتو تها وتثقيفها ة قدراوتنميتوظيف القوى العاملة الصحية واالجتماعية وٕالى 

حمايـــة العـــاملين الصـــحيين واالجتمـــاعيين تعزيـــز بالحاجـــة إلـــى ســـّلم أيضـــًا وٕاذ ت   مـــن الديباجـــة ١١الفقـــرة 
الطــوارئ الصــحية الحــادة والممتــدة واألوضــاع المواضــع، بمــا فيهــا فــي جميــع وأمــنهم بشــكل كبيــر والمرافــق الصــحية 

  اإلنسانية،

والنمــــو االقتصــــادي بشــــأن العمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة خطــــة العمــــل الخمســــية  تعتمــــد   مــــن المنطــــوق ١الفقــــرة 
ـــــين القطاعـــــات لتوصـــــيات بوصـــــفها ) ٢٠٢١-٢٠١٧( الشـــــامل ـــــذ المشـــــترك ب ـــــز التنفي ـــــة لتنســـــيق وتعزي ـــــة آلي الهيئ
 القــــــوى: الصــــــحية البشــــــرية المــــــوارد للمنظمــــــة بشــــــأن العالميــــــة الســــــتراتيجيةلتطبيــــــق ا الفوريــــــة دعمــــــاً  هــــــاوٕاجراءات
  ؛٢٠٣٠ العاملة

ة، فوريوٕاجراءاتها الالهيئة توصيات بشأن تنفيذ  فوراً  على العملكاّفة الدول األعضاء  تحثّ    من المنطوق ٢الفقرة 
 ،حســب االقتضــاء ١منظمــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي،البــدعم مــن 
  السياقات واألولويات والخصائص الوطنية؛مع وبما يتفق 

الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين والمحليــين المســؤولين الشــركاء وأصــحاب المصــلحة  دعوتــ   مــن المنطــوق ٣الفقــرة 
الماليــة والعمــل إلــى الشــؤون الصــحية واالجتماعيــة والمســائل الجنســانية والشــؤون الخارجيــة والتعلــيم و قضــايا عــن ال

  ؛، وٕالى دعم تنفيذهاككل الخمسيةالهيئة وخطة عملها المشاركة في تنفيذ توصيات 

   ما يلي:القيام ب المدير العام منتطلب    من المنطوق ٤الفقرة 

المعنيـة فـي القطاعـات العاملـة علـى طلبهـا، ومـع الوكـاالت  تعاون مع الدول األعضاء، بنـاءً أن ي  )١(
ن فــي خطــة العمــل و المبــيّ الفوريــة علــى النحــٕاجراءاتهــا و الهيئــة الشــركاء فــي تنفيــذ توصــيات مــع و  األخــرى

  :ما يليبوسائل منها الخمسية، 

  حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها؛عملية التدّرج في إعداد  دعيمت  (أ)

المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين مدونة تعزيز أهمية   (ب)
ـــدولي ـــة وتنفيـــذها، بوســـائل منهـــا االســـتمرار فـــي ت علـــى المســـتوى ال ـــة المدون ـــد وفعالي الحـــوار وطي

ـــل تبـــادل المنـــافع ًا لالثنـــائي والمتعـــدد األطـــراف تعزيـــز  والتعـــاون علـــى الصـــعيدين المتأتيـــة مـــن تنّق
  ؛على المستوى الدولي لعاملين الصحيينا

  
                                                           

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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ٕاحــداث تحــّول و فنيــين وال ينوالتقنيــ ينتوســيع نطــاق التعلــيم والتــدريب المهنيــتحفيــز عمليــة   (ج)
إيجــاد ميــدان فــي المجتمعيــة، وحفــز االســتثمارات الُموّظفــة وســاط ســيما التــدريب فــي األ، والفيهمــا

، فــــي المواضــــع الصــــحيحة ةكافيــــوظــــائف صــــحية واجتماعيــــة الئقــــة بمهــــارات مناســــبة وبأعــــداد 
تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة مجــال التحــديات فــي كبــرى فــي البلــدان التــي تواجــه وخصوصــًا 
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التنســــيق والعمــــل مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان أن يتــــولى   )٢(
ى لـعالمشـتركة المعنيـة مـن أجـل تنميـة قـدراتها  ةكيالشـر الجهـات القطاعات والوكاالت و سائر االقتصادي و 

  :ا يتعلق بما يليه مبما في، اتنفيذ برنامج العمل هذعلى طلبها، في  دعم الدول األعضاء، بناءً 

بشــأن القــوى لتبــادل البيانــات والمعــارف مشــتركة بــين الوكــاالت إلكترونيــة منصــة إنشــاء   (أ)
العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة واحتـــرام الســـرية الشخصـــية وقـــوانين حمايـــة البيانـــات ذات الصـــلة، 

وكـــاالت وقطاعـــات ومصـــادر عـــّدة مـــات مـــن بيانـــات ومعلو بحيـــث تجمـــع معـــًا بصـــورة تدريجيـــة 
تلك البيانات والمسـاءلة عنهـا ورصـدها  تحليلالصحي واالجتماعي و بيانات سوق العمل تحسين ل

 فــي الوقـت الحقيقــيًا للجميـع للحصـول علــى المعلومـات مفتوحــبوصـفها مــوردًا إلكترونيـًا ، وتتبعهـا
لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة التنفيــذ التــدريجي واالســتناد إلــى علــى شــبكة اإلنترنــت؛ 

  واإلبالغ عنها؛

حـــوار مشـــترك بـــين إجـــراء لغـــرض  الصـــحيينل العـــاملين بشـــأن تنّقـــ ةدوليـــصـــة إنشـــاء من  (ب)
ن أجـل تحقيــق والعمــل الجمـاعي مــالمعلومـات يتسـم بالشــفافية وتبـادل حـول السياســات القطاعـات 

ســـتدامة وتحقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن المنـــافع المتبادلـــة مُ قـــوة عاملـــة صـــحية واجتماعيـــة هـــدف بنـــاء 
  ؛التنّقلاآلثار الضارة الناجمة عن هذا وطأة وتعزيز التوظيف األخالقي وتخفيف 

آلية إلشراك أصحاب المصـلحة فـي بوصفها من شبكة القوى العاملة الصحية العالمية أن يستفيد   )٣(
  )؛٢٠٢١-٢٠١٧(والنمو االقتصادي الشامل  الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحةتنفيذ خطة العمل 

ــــزم مــــن أن يتقصــــى   )٤( ــــة وضــــع مــــا يل ــــات إمكاني ــــين القطاعــــات والمبتكــــرة آلي ــــل المشــــتركة ب التموي
خطــــة العمــــل الخمســــية بشــــأن العمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة والنمــــو االقتصــــادي تنفيــــذ قــــدمًا فــــي  مضــــيلل

  )؛٢٠٢١-٢٠١٧( الشامل

خطة العمل الخمسـية بشـأن حرز في تنفيذ إلى جمعية الصحة عن التقدم المُ  ًا عادياً تقرير يقدم أن   )٥(
يتـواءم مـع التقـارير الُمقّدمـة عـن )، ٢٠٢١-٢٠١٧(العمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي الشـامل 
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