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  البشرية الصحية وتنفيذ مضامين موارد ال
  المستوى المعنية بالعمالة  هيئة األمم المتحدة الرفيعة

  في مجال الصحة والنمو االقتصادي
 
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

البشـــرية الصـــحية وتنفيـــذ مضـــامين هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة فـــي التقريـــر المتعلـــق بـــالموارد بعـــد النظـــر 
  ١والنمو االقتصادي؛ الصحة مجال في المستوى المعنية بالعمالة

االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية ) بشـــــأن ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عوٕاذ تعيـــــد تأكيـــــد القـــــرار 
 المــوارد للمنظمــة بشــأن العالميــة االســتراتيجية الصــحة جمعيــة فيــه اعتمــدت الــذي، ٢٠٣٠الصــحية: القــوى العاملــة 

إلشــراك الجهــات عبــر القطــاعين العــام والخــاص  القويــة فيهــا دعوتهــا، بمــا ٢٠٣٠ العاملــة القــوى: الصــحية البشــرية
كليهمــا والجهــات صــاحبة المصــلحة، ومنهــا المؤسســات الحكوميــة والتعليميــة والتدريبيــة وأربــاب العمــل والمنظمــات 
المعنيــــــــة بالعــــــــاملين الصــــــــحيين مــــــــن أجــــــــل تنســــــــيق برنــــــــامج عمــــــــل مشــــــــترك بــــــــين القطاعــــــــات للقــــــــوى العاملــــــــة 

وى عاملــــة تالئــــم الغــــرض المنشــــود منهــــا فــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة واالجتماعيــــة مــــن أجــــل إيجــــاد قــــ الصــــحية
  ؛٢٠٣٠ لعام

المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن ) بشـــأن مدونـــة ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار 
ونـة ، الذي اعُتِمدت بموجبه المدونـة العالميـة، وبشـأن اعتـراف المدتوظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي

بأن وجود قوى عاملـة صـحية مالئمـة وفـي المتنـاول أمـر جـوهري لتكامـل الـُنظم الصـحية ولتقـديم الخـدمات  العالمية
الصــحية األساســية، ومــع مراعــاة الحاجــة إلــى تخفيــف وطــأة اآلثــار الســلبية التــي تطــال الــُنظم الصــحية فــي البلــدان 

  ؛النامية والتي تترتب على هجرة العاملين الصحيين

  ٢شير أيضًا إلى القرارات السابقة لجمعية الصحة والرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية؛وٕاذ ت

                                                           
 .٧٠/١٨الوثيقة ج   ١

) بشــــأن تعزيــــز ٢٠١١( ٧-٦٤ص ع جالقــــوى العاملــــة الصــــحية، والقــــرار ) بشــــأن تــــدعيم ٢٠١١( ٦-٦٤ج ص عالقــــرار    ٢
 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا ،العالميـة الصـحة منظمـة) بشـأن اسـتجابة ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ج ص عالتمريض والقبالة، والقـرار 

) بشـأن إحـداث ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عوالقـرار ، اإلنسـانية الطـوارئ فـي المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،
) بشــأن ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عوالقــرار ى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، تحويــل فــي تعلــيم القــو 

) بشــأن متابعــة ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ج ص عوالقــرار الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة الشــاملة طيلــة العمــر، تعزيــز 
ــــــد االلتزامــــــات ب ــــــة الصــــــحية الشــــــاملةإعــــــالن ريســــــيفي السياســــــي بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية الصــــــحية: تجدي ــــــق التغطي  ،تحقي

كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة  الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير) بشـأن تعزيـز ٢٠١٥( ١٥-٦٨ع  ص  ج والقرار
 .الصحية الشاملة
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) وقرارهـا اآلخـر ٧٠/١٨٣ (القـرار ٢٠١٥وٕاذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـام 
األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى )، اللذين ُطِلـب فيهمـا، علـى التـوالي، إنشـاء هيئـة ٧١/١٥٩(القرار  ٢٠١٦في عام 

ـَب فيهمـا بتقريـر   المعنيـة بالعمالـة فـي مجـال الصـحة والنمـو االقتصـادي (المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "الهيئـة") وُرحِّ
  اللجنة؛

وٕاذ تشــّدد علــى أن االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة يحّقــق نتــائج مضــاعفة تعــزز النمــو 
على الصعيدين المحلي والعالمي كليهما، وُيسهم فـي تحقيـق طموحـات خطـة التنميـة المسـتدامة  االقتصادي الشامل

علــى الفقــر (القضــاء  ١وفــي التقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فيهــا الهــدف  ٢٠٣٠لعــام 
ـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالر  ٣بجميـــع أشـــكاله فـــي كـــل مكـــان)، والهـــدف  ـــة فـــي جميـــع (ضـــمان تمّت فاهي

، للجميـع) التعليم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص الـتعّلم مـدى الحيـاة(ضمان  ٤والهدف األعمار)، 
النمـــو االقتصـــادي (تعزيـــز  ٨)، والهـــدف تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين كـــل النســـاء والفتيـــات( ٥والهـــدف 

الحــد ( ١٠)، والهــدف املــة والمنتجــة، وتــوفير العمــل الالئــق للجميــعالمطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الك
  ) واالستفادة من الصالت المشتركة القائمة بين األهداف وغاياتها؛من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

رافية يتصل بالتغييرات الديمغ وٕاذ تعترف بأن التحديات الصحية المواجهة في القرن الحادي والعشرين فيما
واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة والوبائيـــة والتكنولوجيـــة ســـيلزمها قـــوى عاملـــة صـــحية واجتماعيـــة تالئـــم الغـــرض 
المنشــود منهـــا مـــن أجـــل إيتـــاء خــدمات صـــحية واجتماعيـــة متكاملـــة ترّكـــز علــى النـــاس عبـــر نطـــاق سلســـلة الرعايـــة 

  برمتها؛

ـــ٣(١٤٠م توٕاذ تشـــير إلـــى المقـــرر اإلجرائـــي  َب فيـــه، فـــي جملـــة أمـــور، بتقريـــر الهيئـــة الرفيعـــة ) الـــذي ُرحِّ
الـزخم الـالزم السياسـي  المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي، وبمهمتهـا الراميـة إلـى توليـد

توصــيات وتحديــد خمســة  ١٠ والمشــترك بــين القطاعــات والشــامل للعديــد مــن أصــحاب المصــلحة، مــن خــالل إعــداد
مــن أجــل توجيــه عمليــة إيجــاد الوظــائف فــي القطــاعين الصــحي واالجتمــاعي وتحفيــز تلــك العمليــة إجــراءات فوريــة 

  شامل؛ بوصفها وسيلة للنهوض بالنمو االقتصادي وتدعيم التالحم االجتماعي على نحو

اء وٕاذ تؤّكد على أن العاملين الصحيين واالجتماعيين المهرة والمتفانين يشّكلون جزءًا ال يتجزأ من لبنات بن
ُنظم صحية قوية وقادرة على الصمود، وٕاذ تشّدد علـى أهميـة توظيـف مـا يكفـي مـن االسـتثمارات فـي القـوى العاملـة 
لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بالتغطيــة الصــحية الشــاملة وتنميــة القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية 

ية المحليـــة لضـــمان تأهبهـــا لمواجهـــة المخـــاطر الُمتربِّصـــة )، بمـــا فيهـــا قـــدرات القـــوى العاملـــة الصـــح٢٠٠٥الدوليـــة (
  بالصحة العمومية والتصدي لها؛

وٕاذ تسّلم بالحاجة إلى توسيع نطـاق التمويـل الصـحي وتحويلـه إلـى حـد كبيـر، وٕالـى توظيـف القـوى العاملـة 
  الصحية واالجتماعية وتنمية قدراتها وتثقيفها وتدريبها وتوزيعها واستبقائها؛

أيضـــًا بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز حمايـــة العـــاملين الصـــحيين واالجتمـــاعيين والمرافـــق الصـــحية وأمـــنهم  وٕاذ تســـّلم
  بشكل كبير في جميع المواضع، بما فيها الطوارئ الصحية الحادة والممتدة واألوضاع اإلنسانية،

) ٢٠٢١-٢٠١٧( خطة العمل الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصـادي الشـامل تعتمد  -١
الفوريــة دعمــًا لتطبيــق  بوصــفها آليــة لتنســيق وتعزيــز التنفيــذ المشــترك بــين القطاعــات لتوصــيات الهيئــة وٕاجراءاتهــا

  ؛٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد للمنظمة بشأن العالمية االستراتيجية
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لهيئــة وٕاجراءاتهــا الفوريــة، بــدعم مــن الــدول األعضــاء كاّفــة علــى العمــل فــورًا بشــأن تنفيــذ توصــيات ا تحــثّ   -٢
حســب االقتضــاء، وبمــا يتفــق  ١المنظمــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي،

  مع السياقات واألولويات والخصائص الوطنية؛

عـــن القضـــايا  الشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحة الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين والمحليـــين المســـؤولين تـــدعو  -٣
الصــحية واالجتماعيــة والمســائل الجنســانية والشــؤون الخارجيــة والتعلــيم والشــؤون الماليــة والعمــل إلــى المشــاركة فــي 

-٢٠١٧( تنفيذ توصيات الهيئة وخطة عملها الخمسية بشأن العمالة في مجـال الصـحة والنمـو االقتصـادي الشـامل
  ) ككل، وٕالى دعم تنفيذها؛٢٠٢١

  المدير العام القيام بما يلي:  تطلب من  -٤

أن يتعاون مع الدول األعضاء، بنـاًء علـى طلبهـا، ومـع الوكـاالت العاملـة فـي القطاعـات المعنيـة   )١(
األخــرى ومــع الشــركاء فــي تنفيــذ توصــيات الهيئــة وٕاجراءاتهــا الفوريــة علــى النحــو المبــّين فــي خطــة العمــل 

)، بوســـائل منهـــا ٢٠٢١-٢٠١٧( القتصـــادي الشـــاملالخمســـية بشـــأن العمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو ا
  يلي: ما

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

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

ـــل  والتعـــاون علـــى الصـــعيدين الثنـــائي والمتعـــدد األطـــراف تعزيـــزًا لتبـــادل المنـــافع المتأتيـــة مـــن تنّق
  العاملين الصحيين على المستوى الدولي؛

تحفيــز عمليــة توســيع نطــاق التعلــيم والتــدريب المهنيــين والتقنيــين والفنيــين وٕاحــداث تحــّول   (ج)
، والسـيما فـي األوسـاط المجتمعيـة وأوسـاط الـنظم المهن بين المشترك التثقيف ما في ذلكفيهما، ب

الصحية، وحفز االستثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد وظائف صـحية واجتماعيـة الئقـة بمهـارات 
مناسبة وبأعداد كافية في المواضع الصحيحة، وخصوصًا في البلدان التي تواجه كبرى التحديات 

 المـوارد العالميـة بشـأن تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة وفـي مجـال تنفيـذ االسـتراتيجية في مجال
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التنســــيق والعمــــل مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان أن يتــــولى   )٢(
المعنيـة مـن أجـل تنميـة قـدراتها المشـتركة علـى االقتصادي وسائر القطاعات والوكاالت والجهـات الشـريكة 

  دعم الدول األعضاء، بناًء على طلبها، في تنفيذ برنامج العمل هذا، بما فيه ما يتعلق بما يلي:

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

بحيـــث تجمـــع معـــًا بصـــورة تدريجيـــة بيانـــات ومعلومـــات مـــن عـــّدة وكـــاالت وقطاعـــات ومصـــادر 
لتحسين بيانات سوق العمل الصحي واالجتماعي وتحليل تلك البيانات والمسـاءلة عنهـا ورصـدها 

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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ى المعلومـات فــي الوقـت الحقيقــي وتتبعهـا، بوصـفها مــوردًا إلكترونيـًا مفتوحــًا للجميـع للحصـول علــ
علــى شــبكة اإلنترنــت؛ واالســتناد إلــى التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة 

  واإلبالغ عنها؛

إنشـــاء منصـــة دوليـــة بشـــأن تنّقـــل العـــاملين الصـــحيين لغـــرض إجـــراء حـــوار مشـــترك بـــين   (ب)
مـات والعمــل الجمـاعي مــن أجـل تحقيــق القطاعـات حـول السياســات يتسـم بالشــفافية وتبـادل المعلو 

هــدف بنــاء قــوى عاملــة صــحية واجتماعيــة ُمســتدامة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن المنــافع المتبادلــة 
  وتعزيز التوظيف األخالقي وتخفيف وطأة اآلثار الضارة الناجمة عن هذا التنّقل؛

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

ــــين القطاعــــات والمبتكــــرة   )٤( ــــل المشــــتركة ب ــــات التموي ــــزم مــــن آلي ــــة وضــــع مــــا يل أن يتقصــــى إمكاني
لنمــــو االقتصــــادي قــــدمًا فــــي تنفيــــذ خطــــة العمــــل الخمســــية بشــــأن العمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة وا للمضــــي
  )؛٢٠٢١-٢٠١٧( الشامل

حسـابات القـوى العاملـة التقدم المحرز في رصد القوى العاملة الصحية مع تطبيق  أن يسرع وتيرة  )٥(
  الصحية، وأن يكفل التوزيع المالئم والمنصف للعاملين الصحيين من حيث العدد والكفاءة؛

أن يقدم تقريرًا عاديًا إلى جمعية الصحة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل الخمسـية بشـأن   )٦(
)، يتـواءم مـع التقـارير الُمقّدمـة عـن ٢٠٢١-٢٠١٧العمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي الشـامل (
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