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  متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن 
  تجديد االلتزامات  الموارد البشرية الصحية:

  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
  

  تون،والس السابعة العالمية الصحة جمعية
  

التقريــر الخــاص بمتابعــة إعــالن ريســيفي السياســي بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: تجديــد  فــي النظــر بعــد
 المعنـــي الثالـــث العـــالمي المنتـــدى عـــن الصـــادرة الختاميـــة الوثيقـــةو  ١االلتزامـــات بتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة،

  ٢)؛٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣-١٠(ريسيفي، البرازيل،  الصحية، البشرية بالموارد
  

 الشــأن هــذا فــي الممنوحــة والواليــة ،الصــحية البشــرية المــوارد مجــال فــي القيــادي المنظمــة بــدورتعتــرف  وٕاذ
بشــأن مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين  ١٦-٦٣ع ص ج القــرار بموجـب

بشأن إحداث تحول في تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية دعمـًا لتحقيـق  ٢٣-٦٦ع  ص  جعلى المستوى الدولي، والقرار 
ن تعزيــــز الوصــــول إلــــى العــــاملين التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، وتوصــــيات السياســــة العامــــة العالميــــة للمنظمــــة بشــــأ

، والمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن )٢٠١٠( ٣الصحيين في المناطق النائية والريفية من خالل تحسسين استبقائهم
  ؛)٢٠١٣( ٤إحداث تحويل في تعليم وتدريب المهنيين الصحيين، وتعزيزهما

  
  ذلك؛ إلنجاز محسَّنة صحيةعاملة  قوى إلى اجةوالح الشاملة الصحية التغطية بتحقيق بااللتزام ُتذكِّر وٕاذ

  
 لقواعـد العالميـة المنظمـة مدونـة وكـذلك العـالمي، العمـل وبرنـامج كامبـاال إعـالن أهميـة جديد من تؤكد وٕاذ
 االلتزامــات هــذهتجديــد  إلــى بالحاجــة تســلِّم وٕاذ الــدولي، المســتوى علــى الصــحيين العــاملين توظيــف بشــأن الممارســة

  :الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو قدماً  السير بغية الجديدة، التطورات ضوء فيوالمضي بها ُقدمًا 

                                                           
 .٦٧/٣٤الوثيقة ج    ١

 .، الملحق٦٧/٣٤الوثيقة ج    ٢

٣    Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy 
recommendations. Geneva: World Health Organization; 2010.                                                                                    

٤    Transforming and scaling up health professionals’ education and training: World Health Organization 
guidelines 2013. Geneva: World Health Organization; 2013.                                                                                       
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 االلتزامــات تجديــد الصــحية: البشــرية المــوارد بشــأن السياســي ريســيفي إعــالن فــيدعــوة العمــل الــواردة  تؤيــد  -١
  الشاملة؛ الصحية التغطية بتحقيق

  
ا الـــدول األعضـــاء فـــي إعـــالن ريســـيفي السياســـي بشـــأن المـــوارد البشـــرية بااللتزامـــات التـــي أعلنتهـــ ترحـــب  -٢

  الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  
علـــى أن تنفـــذ، حســـب االقتضـــاء، ووفقـــًا للمســـؤوليات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة،  ١الـــدول األعضـــاء تحـــث  -٣

المـوارد البشـرية الصـحية: تجديـد االلتزامـات بتحقيـق التغطيـة االلتزامات المعلنة فـي إعـالن ريسـيفي السياسـي بشـأن 
  الشاملة؛

  
  ما يلي: العام المدير من تطلب  -٤
  

 التغطية بتحقيق االلتزامات تجديد الصحية: البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن مراعاة  )١(
  ؛المستقبل فيمنظمة الصحة العالمية  عمل في الشاملة الصحية

  
اد وتقــديم اســتراتيجية عالميــة جديــدة للمــوارد البشــرية الصــحية كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة إعــد  )٢(

  العالمية التاسعة والستون.
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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  االقتصادي اإلقليمي. وحسب االقتضاء، منظمات التكامل    ١


