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العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي
الرعاية الصحية اﻷولية :الفرص والتحديات
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في التقرير المتعلق بالعاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين من مقدمي الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية:
الفرص والتحديات ١،والمبادئ التوجيهية المرتبطة به والصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية
لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛٢
ٕواذ تسترشد بطموح خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠ورؤيتها المتمثلة في عدم إهمال أي أحد وأهدافها
السبعة عشر غير القابلة للتجزئة وغاياتها البالغ عددها  ١٦٩غاية؛
ٕواذ تدرك أن التغطية الصـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ــاملة تندرج في صـ ـ ـ ــميم أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،وأن تعزيز قطاع
الرعاية الصحية اﻷولية واحد من اﻷركان اﻷساسية للنظم الصحية المستدامة؛
ٕواذ تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد على أن العاملين الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيين جزء ﻻ يتج أز من عملية إقامة نظم ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية متينة وقادرة على
الصـ ـ ـ ــمود ومأمونة تسـ ـ ـ ــهم في تحقيق أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة وغاياتها المتعلقة بالتغذية والتعليم والصـ ـ ـ ــحة ونوع
الجنس والعمالة والحد من انعدام المساواة؛
ٕواذ تﻼحظ بصـ ـ ــفة خاصـ ـ ــة أن هدف التنمية المس ـ ـ ــتدامة ") ٣ض ـ ـ ــمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صـ ـ ــحية
المحددة فيه س ـ ـ ـ ـ ـ ُـيمض ـ ـ ـ ـ ــى في بلوغها قُدماً من خﻼل توظيف اسـ ـ ـ ـ ــتثمارات
وبالرفاهية في جميع اﻷعمار"( والغايات
ّ
أس ــاس ــية واس ــتراتيجية في القوى العاملة الص ــحية بالعالم ،فضـ ـﻼً عن إحداث طفرة كبرى في مجال تخطيط الش ــؤون
المتعلقة بهذه القوى العاملة وتثقيفها ونشرها واستبقائها ٕوادارة شؤونها وتحديد أجورها ،وذلك بدعم من نظم قوية تتيح
المجال أمام القوى العاملة لتزويد الجميع بخدمات رعاية مـأمونة وعالية الجودة وتم ّكنها من تزويدهم بها؛

 ١الوثيقة ج.١٣/٧٢

 ٢المبادئ التوجيهية الصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية
)متــاحــة على الرابط اﻹلكتروني التــالي:
بــالعــاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين .جنيف :منظمــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة؛ ُ ٢٠١٨
 ،https://www.who.int/hrh/community/en/تم اﻻطﻼع في  ٢٨أيار /مايو .(٢٠١٩
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تتسم بالمزيد من اﻻتّساق والشمولية لحماية الرعاية الصحية اﻷولية وتوسيع
ٕواذ تسلّم بضرورة اتّباع نهوج ّ
نطاقها بوصفها من ركائز التغطية الصحية الشاملة أثناء الطوارئ ،ولضمان اﻻستمرار في تقديم الخدمات الصحية
اﻷساسية وأداء وظائف الصحة العمومية بما يتماشى مع المبادئ اﻹنسانية؛
ٕواذ يس ـ ــاورها القلق إزاء الهجمات الموجهة ض ـ ــد كادر العاملين في المجال اﻹنس ـ ــاني والعاملين الص ـ ــحيين
وتعوق حماية الس ــكان
والمس ــتش ــفيات وس ــيارات اﻹس ــعاف ،والتي ّ
تقيد بش ـ ّـدة عملية تقديم المس ــاعدة المنقذة لﻸرواح ّ
المعرضين للخطر؛
ٕواذ تعرب عن بــالغ قلقهــا حيــال المخــاطر اﻷمنيــة الكبيرة التي يواجههــا العــاملون في المجــال اﻹنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني
والعاملون الصـ ـ ـ ــحيون وكادر العاملين في اﻷمم المتحدة واﻷفراد المرتبطون بهم ،ﻷنهم يعملون في أوس ـ ـ ـ ــاط تنطوي
على مخاطر متزايدة؛
ٕواذ تﻼحظ كذلك أهمية العاملين الص ـ ــحيين بالنس ـ ــبة إلى تحقيق اﻷولويات اﻻس ـ ــتراتيجية الثﻼث المترابطة
فيما بينها والواردة في برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشــر ،٢٠٢٣-٢٠١٩،أﻻ وهي :تحقيق التغطية الصــحية
التصدي للطوارئ الصحية وتعزيز تمتّع السكان بصحة أوفر؛
الشاملة و ّ
ٕواذ تعيد تأكيد القرار ج ص ع (٢٠١٦) ١٩-٦٩بخص ـ ــوص اﻻس ـ ــتراتيجية العالمية بش ـ ــأن الموارد البشـ ـ ـرية
الص ـ ــحية :القوى العاملة  ،٢٠٣٠الذي اعتمدت فيه جمعية الصـ ـ ــحة اﻻس ـ ــتراتيجية العالمية بشـ ـ ــأن الموارد البشـ ـ ـرية
المتاحة لتحقيق الحد اﻷمثل من أداء العاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية :القوى العاملة  ،٢٠٣٠التي ّ
تحدد الفرص ُ
المجتمعيين وجودة أدائهم ونتائجه من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة؛
ٕواذ تعيد أيضـاً تأكيد القرار ج ص ع (٢٠١٧) ٦-٧٠بشــأن الموارد البشـرية الصــحية وتنفيذ مضــامين هيئة
الموجهة
اﻷمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو اﻻقتصادي ،بما في ذلك دعوتها
ّ
الموظّفة في ميدان إيجاد وظائف صـحية واجتماعية ﻻئقة بمهارات مناسـبة وبأعداد كافية
بصـدد "حفز اﻻسـتثمارات ُ
في المواض ـ ــع الص ـ ــحيحة ،وخص ـ ــوصـ ـ ـاً في البلدان التي تواجه كبرى التحديات في مجال تحقيق التغطية الص ـ ــحية
التدرج في إعداد حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها؛
الشاملة" وتدعيم عملية ّ
ٕواذ تش ـ ـ ــير إلى إعﻼن ألما -آتا ٕواعﻼن أس ـ ـ ــتانا الص ـ ـ ــادر عن المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الص ـ ـ ــحية
مجدداً الحكومات
اﻷولية )أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا ،كازاخس ـ ـ ـ ـ ـ ــتان ٢٥ ،و ٢٦تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  (٢٠١٨اللذين أكدت فيهما ّ
المشـ ــاركة على خدمات الرعاية الصـ ــحية التي ترّكز على الناس ،وس ـ ـلّمت فيهما بأن الموارد البش ـ ـرية الصـ ــحية من
لمكونات اﻷس ـ ــاسـ ــية لتكليل الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية بالنجاح ،والتزمت فيهما "بإيجاد فرص عمل ﻻئق ودفع أجور
ا ّ
مجزية للمهنيين الصـ ـ ـ ـ ــحيين وغيرهم من كادر العاملين الصـ ـ ـ ـ ــحيين على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الرعاية الصـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية لتلبية
متعدد التخصصات"؛
احتياجات الناس الصحية بفعالية في سياق ّ
ظفة
المو ّ
ٕواذ تشـ ّـدد كذلك على أن توظيف اﻻس ــتثمارات في مجال التغطية الصــحية الشــاملة ،بما فيها تلك ُ
في مجاﻻت تثقيف القوى العاملة الصحية وتشغيلها واستبقائها ،هو حافز رئيسي لتحقيق النمو اﻻقتصادي؛
يتعين ســ ـ ّـد الثغرات التي تتخلّل الموارد البش ـ ـ ـرية والقوى العاملة الصـ ـ ــحية المجتمعية داخل
ٕواذ تعترف بأنه ّ
النظم الصحية ،وخاصة من خﻼل اتّباع نهج متعدد القطاعات يرّكز على المجتمع ،وذلك من أجل ضمان وصول
التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة والخدمات الص ـ ــحية الش ـ ــاملة إلى اﻷماكن التي يصـ ــعب الوصـ ــول إليها وفئات الس ـ ــكان
الضعيفة؛
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ٕواق ار اًر منها بأن النس ـ ـ ـ ـاء يشــ ـ ــغلن  ٧وظائف من أصـ ـ ـ ــل  ١٠وظائف في قطاعي الصـ ـ ـ ــحة والمجتمع على
الصــعيد العالمي ،وأن تسـريع وتيرة توظيف اﻻســتثمارات في ميدان إيجاد الوظائف والعمل الﻼئق في قطاع الرعاية
الص ـ ــحية اﻷولية س ـ ــيؤثر إيجابياً على النس ـ ــاء والش ـ ــباب ،ويدعم بالتالي تحقيق هدف التنمية المس ـ ــتدامة ) ٥تحقيق
المس ــاواة بين الجنس ــين وتمكين كل النس ــاء والفتيات( وهدف التنمية المس ــتدامة ) ٨تعزيز النمو اﻻقتص ــادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الﻼئق للجميع(؛
ٕواذ تﻼحظ اســـتهﻼل مجموعة البنك الدولي في عام  ٢٠١٨لتنفيذ مشـ ــروع رأس المال البشـ ــري الذي يدعو
وتمتعهم
كل من تثقيف الناس
إلى توظيف المزيد من اﻻس ـ ــتثمارات واﻻس ـ ــتفادة منها على نحو أفض ـ ــل في مجاﻻت ّ
ّ
المحرز ص ـ ـ ــوب تحقيق أهداف التنمية المس ـ ـ ــتدامة ،وقدرة هذا
بالص ـ ـ ــحة ٕواكس ـ ـ ــابهم المهارات تسـ ـ ـ ـريعاً لوتيرة التقدم ُ
مقدمي خدمات الرعاية
المش ــروع على اﻻس ــتفادة من توظيف اس ــتثمارات جديدة فيما يخص العاملين الص ــحيين من ّ
الصحية اﻷولية؛
المدرجة
ٕوادراكاً منها للمنشور من ّبينات والقائم من مبادئ توجيهية صادرة عن المنظمة بصيغتها
ّ
الموحدة ُ
في المبادئ التوجيهية الصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج
المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين بشأن دور هؤﻻء العاملين ومدى كفاءتهم ومردودية عملهم؛
ٕواب ار اًز منها لدور العاملين الص ـ ـ ــحيين المجتمعيين في تعزيز إتاحة الخدمات الص ـ ـ ــحية المأمونة والشـ ـ ـ ــاملة
على قدم المس ـ ــاواة بالمناطق الحضـ ـ ـرية والريفية وفي الحد من أوجه اﻹجحاف ،بما فيها تلك المتعلقة باﻹقامة ونوع
الجنس والتعليم والوضع اﻻجتماعي واﻻقتصادي ،فضﻼً عن دور هؤﻻء العاملين في كسب ثقة المجتمعات المحلية
التي يقومون على خدمتها ٕواشراكها في العمل؛
ٕواذ تﻼحظ بقلق العملية غير المتكافئة لدمج العاملين الص ـ ـ ــحيين المجتمعيين في النظم الص ـ ـ ــحية ،وكذلك
بالبينات ومعايير العمل الدولية والممارس ـ ــات الفض ـ ــلى ﻹثراء أنشـ ــطة
المس ـ ــندة ّ
محدودية اﻻس ـ ــتفادة من الس ـ ــياسـ ــات ُ
تثقيفهم ونشـ ــرهم واس ــتبقائهم ٕوادارة ش ــؤونهم وتحديد أجورهم ،وتﻼحظ اﻷثر الذي قد يخلّفه ذلك على إتاحة الخدمات
عموماً وجودة الخدمات الصحية وسﻼمة المرضى؛
ٕواذ تعيد تأكيد مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارس ــة بش ــأن توظيف العاملين الص ــحيين على المس ــتوى
الدولي التي تدعو الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إلى تحقيق المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة في مجال تمتّع العاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين المحليين منهم
والمهاجرين بالحقوق وشروط اﻻستخدام والعمل؛
وجهة أثناء
الم ّ
ٕواذ تﻼحظ أن العاملين الص ــحيين المجتمعيين جزء ﻻ يتج أز من تدابير اﻻس ــتجابة الص ــحية ُ
الطوارئ في جميع مراحلها )من وقاية وكشـ ــف واسـ ــتجابة( في مجتمعاتهم المحلية ،وأنهم عاملون ﻻ ُيسـ ــتغنى عنهم
لﻺسهام في إيتاء خدمات الرعاية الصحية اﻷولية باستمرار أثناء الطوارئ،
تحيط علماً بالمبادئ التوجيهية الصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد
-١
اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛
تحث جميع الدول اﻷعضـ ــاء على القيام ،حسـ ــب ما تقتضـ ــيه الســـياقات المحلية والوطنية السـ ــائدة وبقصـ ــد
-٢
ّ
تكليل تقديم الرعاية الصحية اﻷولية بالنجاح وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما يلي:
مواءمة تصميم البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين ،بوسائل منها زيادة اﻻستفادة من
)(١
الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية الصـ ـ ـ ــادرة عن المنظمة بشـ ـ ـ ــأن دعم
نات
البي
مع
قمية،
ر
ال
ا
التكنولوجي
ّ
ّ
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السياسات والنظم الصحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين ،وتنفيذ
تلـك البرامج وتقييم أدائهـا مع التركيز بوجـه خـاص على تنفيـذ تلـك البرامج تمكينـاً للعـاملين المـذكورين من
إيتاء خدمات رعاية صحية مأمونة وعالية الجودة؛
تكييف المبادئ التوجيهية الص ــادرة عن المنظمة بشـ ــأن دعم الس ــياس ــات والنظم الصـــحية لتحقيق
)(٢
الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين ،حسـ ـ ـ ــب اﻻقتضـ ـ ـ ــاء ،ودعم تطبيق تلك
المبادئ على المس ـ ـ ــتوى الوطني في إطار انتهاج اس ـ ـ ــتراتيجيات معنية باس ـ ـ ــتخدام القوى العاملة الص ـ ـ ــحية
الوطنية وتوس ــيع نطاق عملها في قطاع الصــحة وتحقيق التنمية اﻻقتص ــادية ،وبما يتماشــى مع اﻷولويات
والموارد وأوجه الخصوصية على الصعيد الوطني؛
تعزيز أهمية مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارس ـ ـ ــة بش ـ ـ ــأن توظيف العاملين الص ـ ـ ــحيين على
)(٣
المسـ ـ ـ ـ ــتوى الدولي وزيادة فعالية هذه المدونة وتنفيذها ،بوسـ ـ ـ ـ ــائل منها التعاون مع و ازرات الصـ ـ ـ ـ ــحة ولجان
الخدمة المدنية وأرباب العمل من أجل وضـ ـ ــع شـ ـ ــروط عمل عادلة للعاملين الصـ ـ ــحيين وتهيئة بيئة مواتية
يزاولون عملهم فيها بما يم ّكن من فعالية نش ـ ـ ــرهم واس ـ ـ ــتبقائهم وتزويدهم بحوافز كافية ﻹيتاء خدمات رعاية
عالية الجودة ٕواقامة عﻼقات إيجابية مع المرضى؛
الحرص في إطار انتهاج اســتراتيجيات أوســع نطاقاً بشــأن القوى العاملة الصــحية وتمويلها ،على
)(٤
تخصــيص موارد كافية من الميزانيات المحلية ومن طائفة واســعة من مصــادر التمويل ،حســب اﻻقتضــاء،
المتكررة الﻼزمة ﻹنجاح تنفيذ البرامج المعنية بالعاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين
لتحمل التكاليف ال أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية وتلك
ّ
المجتمعيين ودمجهم في القوى العاملة الصــحية في س ــياق توظيف اﻻس ــتثمارات الﻼزمة في مجال الرعاية
الصحية اﻷولية والنظم الصحية واﻻستراتيجيات المعنية بإيجاد فرص العمل ،حسب اﻻقتضاء؛
تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين نوعية الخدمات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية التي يقدمها العاملون الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيون المجتمعيون وصـ ـ ـ ـ ـ ــونها
)(٥
الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن دعم السياسات
البينات
ّ
بما يتماشى مع ّ
والنظم الصـ ـ ــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـ ـ ــحيين المجتمعيين ،بوسـ ـ ــائل منها
اختيارهم وتدريبهم قبل الدخول إلى الخدمة ومنحهم الشهادات على أساس الكفاءة واﻹشراف عليهم بطريقة
تدعمهم؛
تدعيم عملية جمع البيانات وتقاس ــمها طوعاً عن العاملين الصـ ــحيين المجتمعيين والبرامج المعنية
)(٦
بهم باﻻسـ ــتناد إلى التش ـ ـريعات الوطنية وباﻻســـتفادة من حسـ ــابات القوى العاملة الصـــحية الوطنية ،حسـ ــب
اﻻقتضــاء ،بما يم ّكن بالتالي من إعداد تقارير وطنية عن المؤشــر -٣ج ١-من أهداف التنمية المســتدامة
بشأن كثافة القوى العاملة الصحية ومعدﻻت توزيعها؛
ضـ ـ ــمان احترام وحماية جميع أفراد الكادر الطبي وكادر العاملين في المجال اﻹنسـ ـ ــاني ووسـ ـ ــائط
)(٧
ممن يشاركون حصرياً في أداء مهام طبية ،فضﻼً عن حماية المستشفيات والمرافق الطبية
ومعداتهم
نقلهم
ّ
اﻷخرى؛
تدعو الشـ ـ ـ ــركاء الدوليين واﻹقليميين والوطنيين والمحليين إلى تأييد تنفيذ المبادئ التوجيهية الصـ ـ ـ ــادرة عن
-٣
المنظمة بشـ ـ ـ ــأن دعم الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات والنظم الصـ ـ ـ ــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الص ـ ـ ـ ــحيين
المجتمعيين ،عقب مراعاة السـ ـ ـ ــياق الوطني السـ ـ ـ ــائدٕ ،والى اﻹسـ ـ ـ ــهام في رصـ ـ ـ ــد تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية وتقييم
تنفيذها؛
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المتعددة اﻷطراف ومصـ ـ ــارف التنمية
-٤
تدعو أيضــ ـاً المبادرات الصـ ـ ــحية العالمية ووكاﻻت التمويل الثنائية و ّ
المتّبع في
إلى دعم البرامج المعنية بالعاملين الصــ ــحيين المجتمعيين على الصـ ـ ــعيد الوطني بما يتماشـ ـ ــى مع النهج ُ
تطبيق المبادئ التوجيهية الص ـ ــادرة عن المنظمة بش ـ ــأن دعم الس ـ ــياس ـ ــات والنظم الص ـ ــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من
البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين ،وبالتﻼزم مع وضع البرامج واتّخاذ الق اررات المتعلقة بالتمويل دعماً
لتنمية رأس المال البشري والقوى العاملة الصحية ،حسب اﻻقتضاء ،وبما يتواءم مع السياق الوطني السائد والموارد
المتاحة؛
الوطنية ُ
-٥

تطلب من المدير العام القيام بما يلي:
أن يواصل جمع البيانات وتقييمها عن أداء العاملين الصحيين المجتمعيين وأثرهم ضماناً ﻹنشاء
)(١
تعززها ،وخصوصاً ضمن السياقات السائدة بالبلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة
قاعدة ّبينات متينة ّ
الدخل؛
أن يحرص على دمج عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن دعم السياسات
)(٢
والنظم الصحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين وعلى رصد تنفيذ
هذه المبادئ في إطار اضـ ـ ـ ـ ـ ــطﻼعه بأنشـ ـ ـ ـ ـ ــطته المعيارية والتقنية في مجال التعاون دعماً لتحقيق التغطية
حددة في
الم ّ
الص ـ ـ ــحية الش ـ ـ ــاملة وتقديم الرعاية الص ـ ـ ــحية اﻷولية وتعزيز النظم الص ـ ـ ــحية وتنفيذ اﻷولويات ُ
مجال مكافحة اﻷمراض وصحة السكان ،بما يشمل سﻼمة المرضى ،وبحسب أهميتها بالنسبة إلى برنامج
العمل العام الثالث عشر٢٠٢٣-٢٠١٩ ،؛
بناء على طلبها فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية الصـ ـ ـ ــاد رة
)(٣
يزود الدول اﻷعضـ ـ ـ ــاء بالدعم ً
أن ّ
عن المنظمة بشـ ـ ــأن دعم الس ـ ـ ــياسـ ـ ــات والنظم الص ـ ـ ــحية لتحقيق الحد اﻷمثل من البرامج المعنية بالعاملين
الصحيين المجتمعيين بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الصحي الوطنية وأولويات الرعاية الصحية؛
أن يقدم الدعم في مجاﻻت تبادل المعلومات والتعاون التقني وبحوث التنفيذ المش ـ ــتركة بين الدول
)(٤
اﻷعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيين على حد سـواء – بوســائل منها التعاون فيما بين بلدان الجنوب -
وفيما يخص العاملين الص ـ ـ ـ ــحيين المجتمعيين وفرق الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية اﻷولية واﻹشـ ـ ـ ـ ـراف الداعم ،بما فيه
اﻹشـ ـ ـ ـراف الذي يضـ ـ ــطلع به ،في جملة أمور ،كبار العاملين الص ـ ـ ــحيين المجتمعيين وغيرهم من المهنيين
الصحيين )مثل الموظفين المعنيين بالشؤون السريرية والقابﻼت والممرضين والصيادلة واﻷطباء(؛
أن يسلّم بدور العاملين الصحيين المجتمعيين أثناء الطوارئ ،ويدعم الدول اﻷعضاء بشأن كيفية
)(٥
دمج هؤﻻء العاملين في أنش ــطة اﻻس ــتجابة للطوارئ ،حس ــب اﻻقتض ــاء ،وبما يتواءم مع الســياقات المحلية
المتاحة؛
والوطنية السائدة والموارد الوطنية ُ
يعزز قدرة المنظمة ودورها القيادي في ميدان توفير الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية على جميع
)(٦
أن ّ
مستويات المنظمة ومن خﻼل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في العمل وتقديم المساعدة التقنية
العالية الجودة والمناس ــبة التوقيت على الص ــعيدين العالمي واﻹقليمي والص ــعيد القطري تســريعاً لوتيرة تنفيذ
القرار ج ص ع (٢٠١٦) ١٩-٦٩بخص ـ ـ ـ ــوص اﻻس ـ ـ ـ ــتراتيجية العالمية بشـ ـ ـ ـ ـأن الموارد البشـ ـ ـ ـ ـرية الص ـ ـ ـ ــحية
والقرار ج ص ع (٢٠١٧) ٦-٧٠بش ــأن "العمالة في مجال الص ــحة" :خطة العمل الخمس ــية المش ــتركة بين
منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان اﻻقتص ـ ـ ــادي ومنظمة الص ـ ـ ــحة العالمية بش ـ ـ ــأن
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العمالة في مجال الصحة وتحقيق النمو اﻻقتصادي الشامل )ٕ (٢٠٢١-٢٠١٧وانجاز العمل في المستقبل
بشأن البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛
المحرز في تنفيذ هذا القرار،
)(٧
أن يقدم كل ثﻼث س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات تقري اًر إلى جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة عن التقدم ُ
وي ــدمج ــه في التق ــارير المرحلي ــة المق ــدم ــة ب ــانتظ ــام عن القرار ج ص ع (٢٠١٦) ١٩-٦٩بخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
اﻻستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية :القوى العاملة .٢٠٣٠
الجلسة العامة السادسة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
ج /٧٢المحاضر الحرفية٦ /
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