
 
  
  
  
  
 

  ٣-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤

  WHA72.3    من جدول األعمال ٥-١١البند 
  
  
  

  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي 
  والتحدياتالرعاية الصحية األولية: الفرص 

  
 

  ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  

ــحية األولية: تعلق باالتقرير المبعد النظر في  ـــ ـــ ــ ــ ــحيين المجتمعيين من مقدمي الرعاية الصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ لعاملين الصـ
والمبادئ التوجيهية المرتبطة به والصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية  ١الفرص والتحديات،

  ٢؛لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين
  

ورؤيتها المتمثلة في عدم إهمال أي أحد وأهدافها  ٢٠٣٠ٕاذ تسترشد بطموح خطة التنمية المستدامة لعام و 
  غاية؛  ١٦٩عشر غير القابلة للتجزئة وغاياتها البالغ عددها السبعة 

 
ـــتدامة، وأن تعزيز قطاع وٕاذ تدرك أن  ــ ــ ـــميم أهداف التنمية المسـ ــ ــ ــاملة تندرج في صـ ـــ ــحية الشـــ ـــ التغطية الصـــ

  الرعاية الصحية األولية واحد من األركان األساسية للنظم الصحية المستدامة؛
  

ــحيين جزء ــ ـــ ــ ـــ ــّدد على أن العاملين الصـ ــ ــ ــ ـــ ــــحية متينة وقادرة على  وٕاذ تشــ ــ ـــ ــ ال يتجزأ من عملية إقامة نظم صــ
ــحة ونوع  ــ ـــ ــتدامة وغاياتها المتعلقة بالتغذية والتعليم والصــ ــ ـــ ــهم في تحقيق أهداف التنمية المســ ــ ــ ــمود ومأمونة تســـ ــ ــ الصـــ

  الجنس والعمالة والحد من انعدام المساواة؛
  

ــتدامة  ـــ ـــة أن هدف التنمية المســ ــ ــفة خاصــ ــ ــــمان تمّتع ال ٣وٕاذ تالحظ بصـــ ـــحية ("ضـــ ــ جميع بأنماط عيش صــ
ـــى في بلوغها قُ  ـــ ــ ــ ـــُيمضـ ـــ ــ ــ ــتثمارات وبالرفاهية في جميع األعمار") والغايات المحّددة فيه سـ ــ ــ ـــ دمًا من خالل توظيف اســ

ــؤون  ــًال عن إحداث طفرة كبرى في مجال تخطيط الشـ ــتراتيجية في القوى العاملة الصـــحية بالعالم، فضـ ــية واسـ ــاسـ أسـ
شرها واستبقائها وٕادارة شؤونها وتحديد أجورها، وذلك بدعم من نظم قوية تتيح المتعلقة بهذه القوى العاملة وتثقيفها ون

  المجال أمام القوى العاملة لتزويد الجميع بخدمات رعاية مـأمونة وعالية الجودة وتمّكنها من تزويدهم بها؛
  

                                                           

 .٧٢/١٣جالوثيقة    ١

المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية المبادئ التوجيهية الصــادرة عن    ٢
ـــحــة العــالميــة؛  ــ ـــ ــ ــ ــحيين المجتمعيين. جنيف: منظمــة الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ  (ُمتــاحــة على الرابط اإللكتروني التــالي: ٢٠١٨بــالعــاملين الصـ

https://www.who.int/hrh/community/en/ ٢٠١٩مايو أيار/  ٢٨، تم االطالع في.( 
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حية األولية وتوسيع وٕاذ تسّلم بضرورة اتّباع نهوج تتسّم بالمزيد من االّتساق والشمولية لحماية الرعاية الص
نطاقها بوصفها من ركائز التغطية الصحية الشاملة أثناء الطوارئ، ولضمان االستمرار في تقديم الخدمات الصحية 

  يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  األساسية وأداء وظائف الصحة العمومية بما
  

ـــد كادر العاملين في المجال ـــاورها القلق إزاء الهجمات الموجهة ضــ ـــحيين  وٕاذ يســ ــاني والعاملين الصــ ــ اإلنسـ
ــاعدة المنقذة لألرواح وتعّوق حماية الســــكان  ــّدة عملية تقديم المســ ــعاف، والتي تقّيد بشــ ــيارات اإلســ ــفيات وســ ــتشــ والمســ

  المعرضين للخطر؛
  

ـــاني  ـــ ـــ ــ ــ ــ وٕاذ تعرب عن بــالغ قلقهــا حيــال المخــاطر األمنيــة الكبيرة التي يواجههــا العــاملون في المجــال اإلنســ
ـــاط تنطوي والعاملون  ـــ ــ ــحيون وكادر العاملين في األمم المتحدة واألفراد المرتبطون بهم، ألنهم يعملون في أوسـ ــ ـــ الصــ

  على مخاطر متزايدة؛
  

ــبة إلى تحقيق األولويات ــ ــحيين بالنســ ــتراتيجية الثالث المترابطة   وٕاذ تالحظ كذلك أهمية العاملين الصــــ ــ االســ
، أال وهي: تحقيق التغطية الصــحية ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشــر،فيما بينها والواردة في برنامج عمل المنظمة العام 

  الشاملة والتصّدي للطوارئ الصحية وتعزيز تمّتع السكان بصحة أوفر؛
  

ـــرية ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عوٕاذ تعيد تأكيد القرار  ــأن الموارد البشــ ــ ــتراتيجية العالمية بشـ ــ ) بخصـــــوص االسـ
ـــحية: القوى العاملة  ــحة ، الذي اعتمدت فيه جمعية ا٢٠٣٠الصـــ ــ ــرية لصــ ــأن الموارد البشــــ ــ ـــتراتيجية العالمية بشــ االســـ

ــحية: القوى العاملة ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحيين ، التي تحّدد الفرص الُمتاحة ٢٠٣٠  الصـ ـــ ــ ـــ ــ لتحقيق الحد األمثل من أداء العاملين الصــ
  المجتمعيين وجودة أدائهم ونتائجه من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة؛

  
البشــرية الصــحية وتنفيذ مضــامين هيئة موارد ) بشــأن ال٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص عوٕاذ تعيد أيضــًا تأكيد القرار 

، بما في ذلك دعوتها الموّجهة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
واجتماعية الئقة بمهارات مناسـبة وبأعداد كافية حفز االسـتثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد وظائف صـحية بصـدد "

ــحية  ــًا في البلدان التي تواجه كبرى التحديات في مجال تحقيق التغطية الصــــ ــ ــوصــ ــ ــحيحة، وخصــ ــ ـــع الصــ في المواضـــ
  ؛الشاملة" وتدعيم عملية التدّرج في إعداد حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها

  
ــير إلى إعالن ألما ــ ــحية آتا وٕاع -وٕاذ تشـــ ـــ ـــادر عن المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصــ ـــ ــتانا الصـ ـــ الن أســ
ــتان،  ــ ــ ــ ـــ ــ ــتانا، كازاخسـ ـــ ــ ــ ــ ــــرين األول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥األولية (أســـ ــ ـــ ــ ) اللذين أكدت فيهما مجّددًا الحكومات ٢٠١٨تشـــ

ــحية من  ــرية الصــ ـــّلمت فيهما بأن الموارد البشــ ــحية التي ترّكز على الناس، وسـ ــاركة على خدمات الرعاية الصــ المشــ
ــحية األولية بالنجاح، والتزمت فيهما "با ــاســـــية لتكليل الرعاية الصـــ ــ إيجاد فرص عمل الئق ودفع أجور لمكّونات األسـ

ـــحية األولية لتلبية  ـــ ــ ـــتوى الرعاية الصـــ ــ ـــ ــ ــحيين على مسـ ـــ ــ ــ ـــحيين وغيرهم من كادر العاملين الصــ ـــ ــ مجزية للمهنيين الصـــ
  احتياجات الناس الصحية بفعالية في سياق متعّدد التخصصات"؛

 
بما فيها تلك الُموّظفة  ،لى أن توظيف االســـتثمارات في مجال التغطية الصـــحية الشـــاملةوٕاذ تشـــّدد كذلك ع

  في مجاالت تثقيف القوى العاملة الصحية وتشغيلها واستبقائها، هو حافز رئيسي لتحقيق النمو االقتصادي؛
  

ــرية وا ـــ ــّد الثغرات التي تتخّلل الموارد البشـ ـــ ـــحية المجتمعية داخل وٕاذ تعترف بأنه يتعّين سـ ــ لقوى العاملة الصـ
النظم الصحية، وخاصة من خالل اتّباع نهج متعدد القطاعات يرّكز على المجتمع، وذلك من أجل ضمان وصول 
ـــكان  ــول إليها وفئات الســ ــعب الوصـــ ــاملة إلى األماكن التي يصـــ ــ ـــحية الشـ ـــاملة والخدمات الصــ ـــحية الشــ التغطية الصــ

  ؛الضعيفة
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ــــو  ــ ـــغلن ٕاقرارًا منها بأن النســ ــ ــ ــــل  ٧اء يشـ ــ ـــحة والمجتمع على   ١٠وظائف من أصــ ـــ وظائف في قطاعي الصــ
الصــعيد العالمي، وأن تســريع وتيرة توظيف االســتثمارات في ميدان إيجاد الوظائف والعمل الالئق في قطاع الرعاية 

ــتدامة  ــ ــباب، ويدعم بالتالي تحقيق هدف التنمية المســ ــاء والشــــ ـــيؤثر إيجابيًا على النســــ ـــحية األولية ســـ (تحقيق  ٥الصـــ
ــتدامة  ــاواة بين الجنســـين وتمكين كل النســـاء والفتيات) وهدف التنمية المسـ (تعزيز النمو االقتصـــادي المطرد  ٨المسـ

  والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع)؛
  

ــري الذي يدعو لتنفيذ مشــــرو  ٢٠١٨وٕاذ تالحظ اســــتهالل مجموعة البنك الدولي في عام  ع رأس المال البشــ
ــل في مجاالت كّل من تثقيف الناس وتمتّعهم  ــ ــتفادة منها على نحو أفضـ ـــتثمارات واالســـ إلى توظيف المزيد من االســ
ــتدامة، وقدرة هذا  ـــ ــوب تحقيق أهداف التنمية المســـ ــ ــ ــريعًا لوتيرة التقدم الُمحرز صــ ـــ ــابهم المهارات تســـ ـــ ــحة وٕاكســـ ــ بالصــــ

ــروع على االســـتفادة من توظ ــحيين من مقّدمي خدمات الرعاية المشـ ــتثمارات جديدة فيما يخص العاملين الصـ يف اسـ
  الصحية األولية؛

  
وٕادراكًا منها للمنشور من بّينات والقائم من مبادئ توجيهية صادرة عن المنظمة بصيغتها الموّحدة الُمدرجة 

ة لتحقيق الحد األمثل من البرامج المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحيالتوجيهية الصــادرة عن في المبادئ 
  المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين بشأن دور هؤالء العاملين ومدى كفاءتهم ومردودية عملهم؛

  
ــاملة  ــ ــ ـــحية المأمونة والشــ ـــ ــحيين المجتمعيين في تعزيز إتاحة الخدمات الصــ ــ وٕابرازًا منها لدور العاملين الصــــ

ــــرية  ـــاواة بالمناطق الحضـ والريفية وفي الحد من أوجه اإلجحاف، بما فيها تلك المتعلقة باإلقامة ونوع على قدم المســ
الجنس والتعليم والوضع االجتماعي واالقتصادي، فضًال عن دور هؤالء العاملين في كسب ثقة المجتمعات المحلية 

  التي يقومون على خدمتها وٕاشراكها في العمل؛
  

ــحية، وكذلك  وٕاذ تالحظ بقلق العملية غير المتكافئة لدمج ــ ــ ـــحيين المجتمعيين في النظم الصــ ـــ العاملين الصــ
ـــطة  ــلى إلثراء أنشــ ــات الفضـــ ـــندة بالبّينات ومعايير العمل الدولية والممارســـ ـــات الُمســ ــياســ ــتفادة من الســـ ــ محدودية االسـ

ــتبقائهم وٕادارة شــــؤونهم وتحديد أجورهم، وتالحظ األثر الذي قد يخّلفه ذلك على إتاحة الخدم ــرهم واســ ات تثقيفهم ونشــ
  عمومًا وجودة الخدمات الصحية وسالمة المرضى؛

  
المنظمة العالمية لقواعد الممارســــة بشــــأن توظيف العاملين الصــــحيين على المســــتوى وٕاذ تعيد تأكيد مدونة 

ــحيين المحليين منهم  الدولي ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاواة في مجال تمّتع العاملين الصـ ــ ـــ ــ ـــ ــاء إلى تحقيق المســـ ــ ـــ ــ ــ ـــ التي تدعو الدول األعضــ
  شروط االستخدام والعمل؛والمهاجرين بالحقوق و 

  
ــحية الُموّجهة أثناء  ــتجابة الصــ وٕاذ تالحظ أن العاملين الصــــحيين المجتمعيين جزء ال يتجزأ من تدابير االســ
ـــتغنى عنهم  ــف واســـــتجابة) في مجتمعاتهم المحلية، وأنهم عاملون ال ُيســ الطوارئ في جميع مراحلها (من وقاية وكشـــ

  ية األولية باستمرار أثناء الطوارئ،لإلسهام في إيتاء خدمات الرعاية الصح
  

المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد التوجيهية الصــادرة عن بالمبادئ  حيط علماً ت  -١
  األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛

  
ــاء تحثّ   -٢ ـــد  جميع الدول األعضــ ــائدة وبقصـ ـــياقات المحلية والوطنية الســ ــيه السـ ــب ما تقتضــ على القيام، حســ

  بما يلي: ،تكليل تقديم الرعاية الصحية األولية بالنجاح وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
مواءمة تصميم البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين، بوسائل منها زيادة االستفادة من   )١(

ــادرة عن ا الرقمية، مع البّينات الموّحدة الواردة في المبادئ التكنولوجي ــ ـــ ــأن دعم التوجيهية الصـ ــ ـــ المنظمة بشـ
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السياسات والنظم الصحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين، وتنفيذ 
مكينـًا للعـاملين المـذكورين من تلـك البرامج وتقييم أدائهـا مع التركيز بوجـه خـاص على تنفيـذ تلـك البرامج ت

  إيتاء خدمات رعاية صحية مأمونة وعالية الجودة؛
  
ــأن دعم الســــياســــات والنظم الصــــحية لتحقيق التوجيهية الصــــادرة عن تكييف المبادئ   )٢( المنظمة بشــ

ــــاء، ودعم تطبيق تلك  ــ ـــــب االقتضـــ ــ ـــحيين المجتمعيين، حســ ــ الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصــــ
ــحية المبا ـــ ــتخدام القوى العاملة الصـــ ــــ ـــتراتيجيات معنية باســ ــ ــتوى الوطني في إطار انتهاج اســـ ــ ــ دئ على المســ

الوطنية وتوســـيع نطاق عملها في قطاع الصـــحة وتحقيق التنمية االقتصـــادية، وبما يتماشـــى مع األولويات 
  والموارد وأوجه الخصوصية على الصعيد الوطني؛

  
ــحيين على المنظمة العالتعزيز أهمية مدونة   )٣( ــ ـــأن توظيف العاملين الصـــ ـــ ــة بشـ ــ مية لقواعد الممارســـ

ــتوى الدولي ــــ ــ ـــحة ولجان  المســ ـــ ــ ــائل منها التعاون مع وزارات الصــ ــ ـــ وزيادة فعالية هذه المدونة وتنفيذها، بوســـ
ـــحيين وتهيئة بيئة مواتية  ـــروط عمل عادلة للعاملين الصــــ ــ ـــع شــ ــ الخدمة المدنية وأرباب العمل من أجل وضــ

ــتبقائهم وتزويدهم بحوافز كافية إليتاء خدمات رعاية يزاولون عملهم فيها بم ـــ ــرهم واســـ ــ ــ ا يمّكن من فعالية نشــ
  عالية الجودة وٕاقامة عالقات إيجابية مع المرضى؛

  
الحرص في إطار انتهاج اســـتراتيجيات أوســـع نطاقًا بشـــأن القوى العاملة الصـــحية وتمويلها، على   )٤(

طائفة واســعة من مصــادر التمويل، حســب االقتضـــاء، تخصــيص موارد كافية من الميزانيات المحلية ومن 
ـــحيين  ـــ ــ ـــ ــ ـــمالية وتلك المتكّررة الالزمة إلنجاح تنفيذ البرامج المعنية بالعاملين الصــ ــ ـــ ــ ـــ لتحمل التكاليف الرأســ
المجتمعيين ودمجهم في القوى العاملة الصـــحية في ســـياق توظيف االســـتثمارات الالزمة في مجال الرعاية 

  صحية واالستراتيجيات المعنية بإيجاد فرص العمل، حسب االقتضاء؛الصحية األولية والنظم ال
  
ـــونها   )٥( ـــ ــ ـــ ــحيون المجتمعيون وصــ ــ ــ ـــ ــ ــحية التي يقدمها العاملون الصــ ــ ــ ـــ ـــين نوعية الخدمات الصــــ ـــ ــ ــ تحســـ

المنظمة بشأن دعم السياسات التوجيهية الصادرة عن يتماشى مع البّينات الموّحدة الواردة في المبادئ   بما
ــحية  ــ ــائل منها والنظم الصـــ ــ ــــحيين المجتمعيين، بوســـ لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـــ

اختيارهم وتدريبهم قبل الدخول إلى الخدمة ومنحهم الشهادات على أساس الكفاءة واإلشراف عليهم بطريقة 
  تدعمهم؛

  
ــحيين المجتمعي  )٦( ــمها طوعًا عن العاملين الصــ ين والبرامج المعنية تدعيم عملية جمع البيانات وتقاســ

ــب  ــابات القوى العاملة الصــــحية الوطنية، حســ ـــتفادة من حســ بهم باالســــتناد إلى التشــــريعات الوطنية وباالسـ
من أهداف التنمية المســـتدامة  ١-ج-٣االقتضـــاء، بما يمّكن بالتالي من إعداد تقارير وطنية عن المؤشـــر 

  بشأن كثافة القوى العاملة الصحية ومعدالت توزيعها؛
  
ــائط   )٧( ــ ـــاني ووســ ــ ــــمان احترام وحماية جميع أفراد الكادر الطبي وكادر العاملين في المجال اإلنسـ ضــ

نقلهم ومعداتهم مّمن يشاركون حصريًا في أداء مهام طبية، فضًال عن حماية المستشفيات والمرافق الطبية 
  األخرى؛

  
ــركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين والمحليين إلى تأي تدعو  -٣ ـــ ــ ـــادرة عن يد تنفيذ المبادئ الشــ ـــ ــ التوجيهية الصـ

ـــحيين  ـــ ــ ــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـ ــ ــ ـــات والنظم الصـــ ـــ ــ ــياسـ ــــ ــ ــأن دعم السـ ـــ ــ المنظمة بشــ
ــد تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية وتقييم  ــ ـــ ــهام في رصــ ــ ـــ ـــائد، وٕالى اإلســ ــ ـــياق الوطني الســــ ـــ المجتمعيين، عقب مراعاة الســـ

  تنفيذها؛
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ــاً تد  -٤ ــارف التنمية  عو أيضـــ ــحية العالمية ووكاالت التمويل الثنائية والمتعّددة األطراف ومصـــــ ــ المبادرات الصـــ
ــى مع النهج الُمّتبع في  ــ ـــعيد الوطني بما يتماشــ ـــحيين المجتمعيين على الصـــ ــ إلى دعم البرامج المعنية بالعاملين الصـ

ـــادرة عن تطبيق المبادئ  ــات والنظالتوجيهية الصـــ ـــياســــ ـــأن دعم الســـ ــحية لتحقيق الحد األمثل من المنظمة بشـــ ــ م الصــ
البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين، وبالتالزم مع وضع البرامج واّتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل دعمًا 
لتنمية رأس المال البشري والقوى العاملة الصحية، حسب االقتضاء، وبما يتواءم مع السياق الوطني السائد والموارد 

  الُمتاحة؛ الوطنية
  
  ما يلي:ب القيام المدير العام من تطلب  -٥

  
أن يواصل جمع البيانات وتقييمها عن أداء العاملين الصحيين المجتمعيين وأثرهم ضمانًا إلنشاء   )١(

قاعدة بّينات متينة تعّززها، وخصوصًا ضمن السياقات السائدة بالبلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة 
  الدخل؛

  
المنظمة بشأن دعم السياسات التوجيهية الصادرة عن أن يحرص على دمج عملية تنفيذ المبادئ   )٢(

والنظم الصحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين وعلى رصد تنفيذ 
ــطته المعيارية والتقنية في ــ ــ ـــ ــ ــطالعه بأنشـ ـــ ــ ـــ لتحقيق التغطية  مجال التعاون دعماً   هذه المبادئ في إطار اضــ

ــحية األولية وتعزيز ــ ــ ــاملة وتقديم الرعاية الصــ ــ ــحية الشــــ ــ ــحية وتنفيذ األولويات الُمحّددة في   الصــــ ــ النظم الصــــ
يشمل سالمة المرضى، وبحسب أهميتها بالنسبة إلى برنامج   بما  مجال مكافحة األمراض وصحة السكان،

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشر، 
  
ـــاء بالدعم بناًء على طلبها فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ أن يزّود الدول   )٣( ــ ـــادرة األعضـــ ـــ التوجيهية الصــ

ــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين عن  ــ ـــات والنظم الصـــ ــ ــياســ ـــ ـــأن دعم الســ ــ المنظمة بشــ
  ؛الصحيين المجتمعيين بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الصحي الوطنية وأولويات الرعاية الصحية

  
ــتركة بين الدول   )٤( أن يقدم الدعم في مجاالت تبادل المعلومات والتعاون التقني وبحوث التنفيذ المشـــ

 -بين بلدان الجنوب   بوســائل منها التعاون فيما –األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيين على حد ســواء 
ــحية األولية واإل ــ ـــ ــحيين المجتمعيين وفرق الرعاية الصــ ــ ــ ــ ــراف الداعم، بما فيه وفيما يخص العاملين الصـ ـــ ــ شــ

ــحيين المجتمعيين وغيرهم من المهنيين  ــ ــطلع به، في جملة أمور، كبار العاملين الصـــ ـــ ــراف الذي يضــ ــ اإلشـــ
  والقابالت والممرضين والصيادلة واألطباء)؛ة السريريالمعنيين بالشؤون الصحيين (مثل الموظفين 

  
طوارئ، ويدعم الدول األعضاء بشأن كيفية أن يسّلم بدور العاملين الصحيين المجتمعيين أثناء ال  )٥(

ــاء، وبما يتواءم مع الســـياقات المحلية  العامليندمج هؤالء  ــتجابة للطوارئ، حســـب االقتضـ في أنشـــطة االسـ
  والوطنية السائدة والموارد الوطنية الُمتاحة؛

  
ــحية   )٦( ــ ـــ ــ ــ ــرية الصـــ ـــ ــ ــ ـــ على جميع أن يعّزز قدرة المنظمة ودورها القيادي في ميدان توفير الموارد البشــ

مستويات المنظمة ومن خالل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في العمل وتقديم المساعدة التقنية 
ــعيدين العالمي واإلقليمي والصـــعيد القطري تســـريعًا لوتيرة تنفيذ  العالية الجودة والمناســـبة التوقيت على الصـ

ــ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عالقرار  ــ ــ ــتراتيجية العالمية بشــــ ــ ـــ ـــوص االســـ ــ ــ ـــحية ) بخصـــ ــ ـــ ــرية الصــ ـــ ــ أن الموارد البشـــ
ــأن "٢٠١٧( ٦-٧٠ص ع  ج  والقرار ــتركة بين العمالة في مجال الصــــحة": ) بشــ ــية المشــ خطة العمل الخمســ

ــأن  ــ ـــحة العالمية بشـــ ــ ــــادي ومنظمة الصــ ــ منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـ
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) وٕانجاز العمل في المستقبل ٢٠٢١-٢٠١٧(العمالة في مجال الصحة وتحقيق النمو االقتصادي الشامل 
  بشأن البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛

  
ــحة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرار،   )٧( ـــ ـــ ــ ــ ـــنوات تقريرًا إلى جمعية الصـ ــ ــ ـــ ــ أن يقدم كل ثالث سـ

ــام عن القرار  ــة بــــانتظــ ــدمــ ــة المقــ ــارير المرحليــ ــدمجــــه في التقــ ــوص٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عويــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ) بخصـ
  .٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجلسة العامة السادسة، 
  ٦المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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