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التغطية الصحية الشاملة
العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية اﻷولية:
الفرص والتحديات
تقرير من المدير العام
أحــاط المجلس التنفيــذي علمـاً ،في دورتــه الرابعــة واﻷربعين بعــد المــائــة ،في كــانون الثــاني /ينــاير ،٢٠١٩
-١
القرر م ت١٤٤ق١.٤
بنسخة سابقة من التقرير واعتمد ا
ويعترف برنامج العمل العام الثالث عش ــر للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩بما يلي" :يتطلب تقديم الخدمات المأمونة
-٢
والعالية الجودة  ...قوى عاملة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية واجتماعية مﻼئمة للغرض وجيدة اﻷداء وموزعة توزيعاً عادﻻً" .وﻻبد من
تنســيق أعمال القوى العاملة الصــحية بإيﻼء عناية خاصــة لتلبية احتياجات الســكان غير الحاصــلين على الخدمات
الكافية بهدف تنفيذ اﻷولويات اﻻسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الثﻼث الواردة في برنامج العمل العام أي :تحقيق التغطية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية
الشاملة ومواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز صحة المجموعات السكانية.
وأدى إعﻼن ألما – آتا ) (١٩٧٨إلى تحول جذري جيلي في قطاع الصحة بالدعوة إلى تعزيز اﻻستثمارات
-٣
في نظام الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية .واعتُرف بصـ ـ ـراحة في عام  ١٩٧٨بقوى عاملة ص ـ ــحية متعددة التخصـ ـ ـص ـ ــات
تستجيب ﻻحتياجات السكان وبالمواءمة المتعددة القطاعات على نطاق الحكومة.
وبعد مضي أربعين سنة ،تعتبر تلك المفاهيم المتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات وجيهة اﻵن أكثر
-٤
من ذي قبل إذ ُيلزم إعﻼن أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا ) (٢٠١٨الحكومات المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة "بتعزيز العمل المتعدد القطاعات والتغطية
الص ــحية الش ــاملة" ويعترف بأن الموارد البشـ ـرية الص ــحية س ــتوجه أيضـ ـاً تحقيق النجاح في مجال الرعاية الص ــحية
اﻷولية ،بالدعوة إلى "إيجاد فرص للعمل الﻼئق ومنح أجور مناسبة ﻷصحاب المهن الصحية وغيرهم من الموظفين
الص ــحيين العاملين على مس ــتوى الرعاية الصـ ــحية اﻷولية لتلبية احتياجات اﻷش ــخاص الصـ ــحية بفعالية في سـ ــياق
متعدد التخصصات".
ويعد فريق متعدد التخصصات يمكن إتاحته للسكان في السياقات الحضرية والريفية والنائية جزءاً ﻻ يتج أز
-٥
من تعزيز الرعاية الصــحية اﻷولية المركزة على اﻷشــخاص ويســاهم في تسـريع وتيرة التقدم المحرز من أجل تحقيق
التغطية الصــحية الشــاملة .وبموازاة ذلك ،يتزايد الوعي بما تتيحه الســياســات الوطنية بشــأن التعليم والعمل والمســاواة
بين الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين من فرص لتحقيق أوجه تآزر مهمة مع برنامج العمل لتنمية القوى العاملة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية لدى تنفيذها
بالمواءمة مع اﻻستثمارات اﻷوسع نطاقاً في رأس المال الصحي والبشري.
 ١انظر الوثيقة م ت ،١٣/١٤٤والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،الجلسة الثامنة
)باﻹنكليزية(.
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واستناداً إلى ما يسمى "تكاليف تحقيق الهدف  ٣من أهداف التنمية المستدامة" ١،تبين مبررات استثمارات
-٦
المنظمة للفترة  ٢٢٠٢٣-٢٠١٩على نحو مماثل أن اﻻستثمارات في التغطية الصحية الشاملة التي يستهدف جزء
كبير منها تنمية القوى العالمية ستولد عائدات تصل نسبتها إلى  ٪٤٠على مدى فترة خمس سنوات.
وتتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المنظمة العالمية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية :القوى العاملة ٢٠٣٠
-٧
)القرار ج ص ع ((٢٠١٦) ١٩-٦٩مجموعة من خيارات السـياسـات للدول اﻷعضـاء لتعزيز الفوائد من اﻻسـتثمارات
في القوى العاملة الص ــحية إلى أقص ــى حد .وتش ــمل الخيارات تش ــكيل القوى العاملة الص ــحية على أمثل وجه بمنح
اﻷولوية للتشـ ــديد على تخطيط قوى عاملة متعددة التخصـ ـ ـصـ ــات مش ـ ـ ّكلة لتلبية احتياجات الرعاية الصـ ــحية اﻷولية
وتعليمها وتوظيفها.
ويمثل العاملون الصــحيون المجتمعيون جزءاً من القوى العاملة المتعددة التخصـصــات في عدة بلدان .وهم
-٨
يض ــطلعون بأدوار خاص ــة في مجال الرعاية الص ــحية اﻷولية وبمهام أس ــاس ــية في ميدان الص ــحة العمومية .وتس ــلم
اﻻسـ ــتراتيجية العالمية بفعالية العاملين الصـ ــحيين المجتمعيين وفئات أخرى من العاملين الصـ ــحيين المعتمدين على
المجتمع في توفير طائفة من الخدمات الصحية الوقائية والتعزيزية والعﻼجية ٕوامكانية مساهمتهم في الحد من أوجه
اﻹجحاف في إتاحة الرعاية .وتدعو اﻻس ـ ــتراتيجية العالمية إلى تكوين مزيج من المهارات أكثر اس ـ ــتدامةً واس ـ ــتجاب ًة
عبر أفرقة مشتركة بين المهن معنية بالرعاية اﻷولية بتسخير الفرص المتاحة نتيجة لتعليم العاملين الصحيين على
مس ـ ـ ــتوى المجتمعات المحلية والمس ـ ـ ــتوى اﻷوس ـ ـ ــط ونش ـ ـ ــرهم بهدف تلبية احتياجات الس ـ ـ ــكان تحقيقاً ﻷهداف التنمية
المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
وعﻼوة على ذلك وعلى النحو المبين في توصـ ـ ــيات هيئة اﻷمم المتحدة الرفيعة المس ـ ـ ــتوى المعنية بالعمالة
-٩
٣
في مجال الصــحة والنمو اﻻقتصــادي وخطة العمل المعنونة "العمل من أجل الصــحة" ،هناك اعتراف متزايد بقدرة
قطاع الص ــحة على إتاحة فرص للعمل الذي يقتض ــي المهارات وخص ــوصـ ـًا للنس ــاء والش ــباب مما يس ــاهم في برامج
العمل التي تتعلق بإيجاد فرص للعمل والتنمية اﻻقتصادية والمساواة بين الجنسين وتسعى عدة بلدان إلى تناولها.

التحديات المواجهة في إطار البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين
البينات على نطاق البلدان وداخلها إلى التفاوت في دعم العاملين الصـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين ودمجهم
 -١٠تشـ ـ ـ ــير ّ
في النظام الص ـ ـ ــحي والمجتمعات المحلية المس ـ ـ ــتفيدة من خدماتهم .وتوجد أمثلة على الممارس ـ ـ ــات الجيدة غير أنها
البينات على فعاليتها تكون معروفة لكنها
ﻻ تُ ﱠ
كرر بالضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة .وخيارات السـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يتوافر عدد أكبر من ّ
ﻻ تُعتمد بشكل موحد .وبنا ًء على ذلك ،يختلف أداء البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين اختﻼفاً شديداً
مما يعرقل تحقيق مساهمتها المحتملة بالكامل في تنفيذ سياسات الرعاية الصحية اﻷولية.
 -١١وتش ـ ــمل أوجه القصـ ـ ــور الشـ ـ ــائعة المحددة على نطاق مجموعة من البرامج الخاص ـ ــة بالعاملين الص ـ ــحيين
المجتمعيين ما يلي :سـ ـ ـ ــوء التخطيط؛ وعدم وضـ ـ ـ ــوح اﻷدوار والمسـ ـ ـ ــارات التعليمية والمهنية؛ وعدم منح الشـ ـ ـ ــهادات
١
٢

Hatefi A. The costs of reaching the health-related SDGs. Lancet Global Health. 2017
Dec;5(12):e1183. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30415-1.
A healthier humanity: the WHO investment case for 2019–2023. Geneva: World Health
Organization; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2eng.pdf, accessed 19 February 2019).
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مما يعرقل المص ـ ـ ــداقية ٕوامكانية النقل؛ وقلة تنس ـ ـ ــيق الجهات الفاعلة المتنافس ـ ـ ــة المتعددة؛ والتدريب المج أز الخاص
بأمراض معينة؛ واﻹدارة والتمويل القائمان على الجهات المانحة؛ وض ـ ـ ــعف الص ـ ـ ــلة بالنظام الص ـ ـ ــحي؛ وعدم كفاية
التنس ـ ــيق واﻹشـ ـ ـراف ومراقبة الجودة والدعم؛ وعدم اﻻعتراف بمس ـ ــاهمة العاملين الص ـ ــحيين المجتمعيين .ويمكن أن
دمج عدة مبادرات خاص ـ ــة
تس ـ ــهم هذه التحديات في عدم فعالية اس ـ ــتخدام رأس المال البش ـ ــري والموارد المالية .وﻻ تُ َ
بالعاملين الصـ ــحيين المجتمعيين دمجاً مﻼئماً في النظم الصـ ــحية وتظل تمثل مشـ ــاريع تجريبية أو مباد ارت ض ـ ــيقة
النطــاق تعتمــد اعتمــاداً مفرط ـاً على تمويــل الجهــات المــانحــة .وعلى العكس ،قــد يؤدي التفــاوت في إدارة العــاملين
الصحيين المجتمعيين ودعمهم في عدة سياقات إلى تدني الكفاءات واﻷداء لدى العاملين الصحيين المعنيين.

الفرص وخيارات السياسات
البينات المتصلة بخيارات
 -١٢وطّدت اﻷمانة بالعمل مع الدول اﻷعضاء والجهات صاحبة المصلحة المعنيةّ ،
السياسات المتاحة لتحسين تصميم البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتنفيذها وأدائها وتقييمها .وترد
البينات والتوصـ ـ ــيات في المبادئ التوجيهية بشـ ـ ــأن دعم السـ ـ ــياسـ ـ ــات والنظم الصـ ـ ــحية لتحقيق اﻷداء اﻷمثل للبرامج
ّ
الخاص ــة بالعاملين الص ــحيين المجتمعيين ١التي أص ــدرتها المنظمة خﻼل المؤتمر العالمي بش ــأن الرعاية الص ــحية
اﻷولية من إعﻼن ألما  -آتا إلى التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة وأهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة الذي ُعقد في أسـ ـ ــتانا في
 ٢٥و ٢٦تشرين اﻷول /أكتوبر .٢٠١٨
للبينات
-١٣
ووض ـ ـ ـ ـ ـ ــعت هذه المبادئ التوجيهية باتباع نهج المنظمة المعياري مما انطوى على تحليل حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ّ
ُ
المتاحة )بما في ذلك  ١٦اس ــتع ارضـ ـاً منهجياً( ومس ــح لتص ــورات الجهات صـ ــاحبة المصـ ــلحة من أجل تقييم جدوى
خيارات الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات قيد النظر وتقبلها ومداوﻻت فريق معني بوض ـ ـ ـ ــع المبادئ التوجيهية يض ـ ـ ـ ــم ممثلين ل ارس ـ ـ ـ ــمي
السياسات والمخططين من الدول اﻷعضاء وخبراء وممثلين لنقابات العمال والجمعيات المهنية والعاملين الصحيين
المجتمعيين .وتحدد المبادئ التوجيهية مجموعة من المبادئ الرئيســية وتتضــمن توصــيات بشــأن الســياســات لتصــميم
الب ارمج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتحقيق أدائها على أمثل وجه.

المبادئ الرئيسية لتوجيه تصميم البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين
 -١٤يرد أدناه عرض موجز للمبادئ الرئيسية لتصميم البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتحقيق
أدائها على أمثل وجه.


بناء على
ينبغي للبلدان أن تس ــتخدم مجموعة من الس ــياس ــات بش ــأن العاملين الص ــحيين المجتمعيينً ،
أهداف كل نظام صـ ـ ــحي وسـ ـ ــياقه وهيكله .وتتضـ ـ ــمن المبادئ التوجيهية للمنظمة خيارات سـ ـ ــياسـ ـ ــات
وتوصيات مترابطة ﻻبد من تكييفها مع النظام الصحي ووضعها في سياقه.



سيكون من الضروري رصد البرامج والسياسات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتقييمها مع
مرور الوقت وتكييفها وتعديلها عبر عملية نش ــطة توجهها ّبينات خاصــة بس ــياقات معينة .وســعياً إلى
تعزيز اســتخﻼص الدروس واﻻبتكار ،من المهم أن يكون ارســمو الســياســات والمديرون على اســتعداد
لتبادل البيانات بشــفافية عن خصــائص العاملين الصــحيين المجتمعيين وأدائهم والمعلومات عن تنفيذ
البرامج وفعاليتها.

 ١متـاحـة على الموقع اﻹلكتروني التـالي) https://www.who.int/hrh/community/en/ :تم اﻻطﻼع في  ١٩شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاط/
فبراير .(٢٠١٩
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ﻻ ينبغي اعتبار العاملين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين بمثابة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة لتحقيق وفورات في التكاليف أو
كعاملين بديلين ﻷصــحاب مهن الرعاية الصــحية بل كعناصــر أفرقة متكاملة معنية بالرعاية الص ــحية
اﻷولية .وينبغي تحديد دور العاملين الصــحيين المجتمعيين ودعمه من خﻼل الهدف الشــامل المتمثل
في مواصلة تعزيز اﻹنصاف وجودة الرعاية وسﻼمة المرضى.



ينبغي أن يس ـ ـ ــاهم العاملون الص ـ ـ ــحيون المجتمعيون في توفير خدمات ص ـ ـ ــحية متكاملة ومركزة على
اﻷشخاص في إطار تصميم الرعاية الصحية وتنظيمها.



ينبغي التعبير عن آراء العاملين الص ــحيين المجتمعيين ووجهات نظرهم في الحوار بش ــأن الس ــياس ــات
لدى النظر في السياسات التي تؤثر فيهم وتحديدها.



ينبغي أن تولى العنــايــة في إطــار تحــديــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــات المثلى لبرنــامج خــاص بــالعــاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين
المجتمعيين لحقوق العمل التي تخص العاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين بعينهم وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ظروف العمل اﻵمن
والﻼئق والتحرر من جميع أشـ ـ ـ ـ ــكال التمييز واﻹكراه والعنف .ويثير بعض هذه المسـ ـ ـ ـ ــائل القلق بوجه
خاص ويكتسـ ـ ـ ـ ــي أهمية خاصـ ـ ـ ـ ــة في السـ ـ ـ ـ ــياقات المتضـ ـ ـ ـ ــررة من الن ازعات وحاﻻت الطوارئ المعقدة
المزمنة.

التوصيات بشأن السياسات
 -١٥يمكن تصــميم البرامج الخاصــة بالعاملين الصــحيين المجتمعيين وتنفيذها وتحقيق أدائها وتأثيرها على أمثل
وجه من خﻼل ما يلي:


اختيار العاملين الصـ ـ ــحيين المجتمعيين للتعليم قبل بدء الخدمة أخذاً في الحسـ ـ ــبان مسـ ـ ــتويات التعليم
الدنيا المﻼئمة للمهام التي ينبغي أداؤها وكون المرشـ ــحين أفراداً من المجتمع المحلي وتقبلهم من هذا
ُ
المجتمع وتعزيز اﻹنصاف بين الجنسين وصفات المرشحين وكفاءاتهم الشخصية؛



اســتخدام شــهادات رســمية مبنية على الكفاءات تُمنح للعاملين الصــحيين المجتمعيين الذين نجحوا في
استكمال التدريب قبل بدء الخدمة لتحسين جودة الرعاية التي يقدمونها ودوافعهم وفرص عملهم؛



اعتماد استراتيجيات داعمة لﻺشراف؛



تخصيص مجموعة من الموارد المالية للعاملين الصحيين المجتمعيين الممارسين للخدمة تتناسب مع
طلبات الوظيفة وتعقيدها وعدد ساعات العمل وأنشطة التدريب واﻷدوار التي يضطلعون بها؛



تزويد العاملين الصـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين المأجورين باتفاق خطي يحدد اﻷدوار والمسـ ـ ـ ــؤوليات وظروف
العمل واﻷجور وحقوق العاملين؛



إتاحة فرصة لترقي السلم الوظيفي للعاملين الصحيين المجتمعيين ذوي اﻷداء الحسن؛



اعتماد نماذج لتوفير الخدمات تُسند في إطارها مهام عامة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين كجزء
من أفرقة متكاملة معنية بالرعاية الص ـ ــحية اﻷولية ،ويمكن لهؤﻻء العاملين الص ـ ــحيين المكلفين بمهام
مختارة اﻻضطﻼع بدور تكميلي حسب السياق الوطني واحتياجات السكان الصحية.
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اﻹجراءات الرئيســـية على المس ــتوى الوطني الرامية إلى تصـــميم البرامج الخاص ــة بالعاملين
الصحيين المجتمعيين وتنفيذها على أمثل وجه
الفعال للمبادرات والبرامج الخاصـ ــة بالعاملين الصـ ــحيين المجتمعيين هو إجراء تحليل
 -١٦إن منطلق التصـ ــميم ّ
سليم لوضع احتياجات السكان ومتطلبات النظم الصحية وعلى اﻷخص ما يلي:


ينبغي تحديد أهداف برنامج خاص بالعاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين وأدوار العاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين
المثلى لتوفير الخدمات في بلد معين
المجتمعيين في إطار نهج ش ـ ـ ـ ـ ــمولي يأخذ في اﻻعتبار الطرائق ُ
أو وﻻية قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية معينة وآثار القوى العاملة المقابلة .وفي ذلك الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياق ،ينبغي النظر في أدوار
العاملين الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين وأهدافهم مقابل أدوار مهن أخرى وأهدافها في القطاعين الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي
واﻻجتماعي؛



وتدعم المبدأ المؤكد في اﻻسـتراتيجية العالمية بشـأن الموارد البشـرية
تكرر المبادئ التوجيهية للمنظمة
ّ
ﻻ من
بد
ككل
الصحية
العاملة
اها
و
لق
التخطيط
للبلدان
ينبغي
أنه
ي
أ
الصحية :القوى العاملة ،٢٠٣٠
ً
تقس ـ ـ ــيم أنش ـ ـ ــطة التخطيط وما يتص ـ ـ ــل بها من جهود لوض ـ ـ ــع البرامج والتمويل في فئات مهنية مفردة
مما ينطوي على مخاطر التجزئة وعدم الكفاءة وعدم اتساق السياسات؛



ينبغي للنظام الصـ ـ ــحي التخطيط ﻹدماج العاملين الصـ ـ ــحيين المجتمعيين رسـ ـ ــمياً في اﻻسـ ـ ــتراتيجيات
والسـ ــياسـ ــات الوطنية بشـ ــأن الصـ ــحة والتعليم والعمل والتنمية اﻻقتصـ ــادية بهدف ضـ ــمان السـ ــياسـ ــات
ٕواجراءات اﻻعتماد واﻷطر التنظيمية والبيئة المﻼئمة لتعزيز مساهماتهم إلى أقصى حد؛



ينبغي لنظم المعلومات الوطنية الخاصة بالقوى العاملة الصحية وأنشطة تنفيذ حسابات القوى العاملة
الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية الوطنية أن تدمج وتش ـ ـ ـ ـ ــمل تدريجياً مقارنة البيانات عن العاملين الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين
وتحليلها والتبليغ عنها )بتصنيفها حسب السن والجنس(؛



تتطلب السـ ــياسـ ــات الﻼزمة ﻹدماج العاملين الصـ ــحيين المجتمعيين في النظم الصـ ــحية بفعالية نفقات
أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ومتكررة يدعمها تمويل طويل اﻷجل ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدام .على أنه من المهم أن ُيﻼحظ أن حتى
ومولت مبادرات واسـ ـ ـ ـ ــعة النطاق خاصـ ـ ـ ـ ــة بالعاملين الصـ ـ ـ ـ ــحيين
البلدان المنخفضـ ـ ـ ـ ــة الدخل أرس ـ ـ ـ ــت ّ
المجتمعيين باﻻعتماد على الموارد المحلية أس ــاسـ ـاً وأن نش ــر هؤﻻء العاملين الصــحيين قد ُحدد كنهج
فعال من حيث التكاليف؛
ّ



ينبغي أخذ اﻵثار المالية الناشـ ـ ـ ــئة عن إدماج البرامج الخاصـ ـ ـ ــة بالعاملين الص ـ ـ ــحيين المجتمعيين في
النظام الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي )بما في ذلك اﻻنتقال من النماذج المعتمدة على الخدمات الطوعية إلى
نماذج العمل المأجور حس ــب اﻻقتض ــاء( في عين اﻻعتبار ضـ ــمن اﻻسـ ــتراتيجيات واﻵليات التمويلية
والق اررات بشأن تخصيص الموارد؛



ينبغي النظر في دور العاملين الص ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين من منظور طويل اﻷمدٕ .واض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى تلبية
احتيــاجــات النظم الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة الفوريــة والمل ّحـة ،ينبغي توخي احتمــال ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تطور دور العــاملين
الصـ ــحيين المجتمعيين مع مرور الوقت بموازاة التغييرات التي تط أر على خصـ ــائص السـ ــكان الوبائية
ومتطلبات النظم الصحية .وينبغي لعناصر التعليم ومنح الشهادات وترقي السلم الوظيفي في البرامج
الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين أن تراعي هذه العوامل والسيناريوهات المقبلة بهدف ضمان
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إمكانية توظيف هؤﻻء العاملين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين في اﻷمد الطويل إلى جانب اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية خروج تعتبر
العاملين الصحيين المجتمعيين مواطنين وعاملين يتمتعون بحقوق وتعاملهم معاملة تصون كرامتهم.

اﻹجراءات الرئيس ـ ـ ــية على المس ـ ـ ــتوى الدولي الرامية إلى دعم البرامج الخاص ـ ـ ــة بالعاملين
الصحيين المجتمعيين على أمثل وجه
 -١٧إن العامل الرئيسي المحدد للنجاح في ضمان مستويات اﻻستثمار الكافية واعتماد الق اررات المناسبة بشأن
للنهج واﻻس ـ ــتراتيجيات التي تؤدي على اﻷرجح إلى تحس ـ ــين
الس ـ ــياس ـ ــات هو إرادة البلدان الس ـ ــياس ـ ــية لمنح اﻷولوية ُ
الحصـ ــائل الص ــحية السـ ــكانية واﻻرتقاء بظروف عمل العاملين الص ــحيين المجتمعيين ومعيش ـ ـتهم .ومع ذلك ،يمكن
للجهات الشريكة اﻹنمائية في بعض السياقات أن تضطلع بدور تكميلي مهم وعلى اﻷخص على النحو التالي:


قد تساهم مواءمة الدعم الخارجي مع اﻵليات المحلية المتصلة باحتياجات السياسات والنظم الصحية
في تأثير البرامج الخاصـ ـ ــة بالعاملين الصــ ــحيين المجتمعيين واس ـ ــتدامتها في اﻷمد الطويل في بعض
البلدان المنخفضــة الدخل حيث ﻻ ُيحتمل أن تســمح حافظة الموارد المحلية باﻻعتماد على الذات في
اﻷمد القصـ ـ ـ ــير .وقد يقتض ـ ـ ــي هذا اﻷمر بنوداً توفر الدعم المالي وفقاً لطرائق مرنة تس ـ ـ ــمح بتوظيف
اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات في تعليم عاملين ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين مجتمعيين جدد قبل بدء الخدمة ودعم التكاليف المتكررة
المرتبطة بأجورهم والدعم اﻷوس ـ ــع نطاقاً المقدم من النظام الص ـ ــحي .ومع ذلك ،من المهم أن تتسـ ـ ــق
مس ــتويات اﻷجور مع الس ــياس ــات الوطنية وتنبؤات واقعية متعلقة بحافظة الموارد المحلية في اﻷمدين
المتوسط والطويل؛



ينبغي لمديري البرامج الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالعاملين الص ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين ومنفذيها المدعومين من الجهات
الش ـ ـ ـريكة اﻹنمائية ومبادرات الصـ ـ ــحة العالمية أن يسـ ـ ــعوا جاهدين إلى اعتماد التوصـ ـ ــيات الواردة في
المبادئ التوجيهية للمنظمة وضــمان مواءمة برامجهم مع الســياســات واﻵليات الوطنية بدﻻً من وضــع
سياسات وآليات موازية؛



ينبغي للوكاﻻت الدولية ،بما فيها منظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي ،أن
تعتمد في إطار أنش ــطتها للتعاون التقني والمالي س ــياس ــات الص ــحة والعمل والتمويل الﻼزمة لض ــمان
بالبينات للعاملين الص ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين كجزء من
توفير الد عم الفعال لتنفيذ س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات مس ـ ـ ـ ـ ــندة ّ
السياسات اﻷوسع نطاقاً بشأن الصحة والعمل والتنمية وباﻻتساق معها؛



دعت اﻷمانة عبر ش ـ ـ ـ ــبكة القوى العاملة الصـ ـ ـ ــحية العالمية وبرنامج العمل من أجل الص ـ ـ ـ ــحة ممثلي
الدول اﻷعض ـ ـ ـ ــاء ووكاﻻت اﻷمم المتحدة اﻷخرى والجهات الش ـ ـ ـ ـريكة والجهات صـ ـ ـ ــاحبة المص ـ ـ ـ ــلحة
المعنية إلى تعزيز نشر المبادئ التوجيهية واﻻنتفاع بها على مدى عام .٢٠١٩

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
-١٨

جمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في القرار م ت١٤٤ق.٤
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