
  ٢ إضافة ١٣٤/١ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٣ ديسمبر /األول كانون ٢٠  المائة بعد والثالثون الرابعة الدورة
      EB134/1 Add.2  ٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون ٢٥-٢٠ جنيف

  
  
 

  األعمال جدول في تكميلي بند بخصوص اقتراح
  
  
  
  
 أدناه الوارد االقتراح تحيل بأن العامة المديرة تتشرف التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ١٠ للمادة طبقاً   -١

  المائة. بعد والثالثين الرابعة المجلس لدورة المؤقت األعمال جدول إلى ُيضاف تكميلي بند بخصوص
  
 األمــم مكتــب لــدى للبرازيــل الدائمــة البعثــة مــن ٢٠١٣ ديســمبر األول/ كانون ١٣ في االقتراح هذا ورد وقد  -٢

 يحمــل للمجلــس المؤقــت األعمــال جــدول فــي إضــافي بنــد بخصوص جنيف، في األخرى الدولية والمنظمات المتحدة
 التغطيــة بتحقيــق االلتزامــات تجديــد الصــحية: البشــرية المــوارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن متابعة" التالي: العنوان
  قرار. مشروع باالقتراح ُأرفق وقد ."الشاملة الصحية

  
  الملحق). (انظر فيهما ينظر لكي المجلس إلى القرار ومشروع االقتراح هذا وُيقدَّم  -٣
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  الملحق
  

  الصحية: البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن متابعة"
  "الشاملة الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات تجديد

  
  

  الخلفية:
  

 تبلــغ التــي الصــحية، البشــرية المــوارد نقــص فــي اليــوم العالميــة الصــحة مجــال فــي إلحاحــاً  األزمات أشد إحدى تتمثل
 ومــن صــحي عامــل مليــون ٧,٢ ،الصــحية العاملــة للقــوى العــالمي التحــالفو  العالميــة الصــحة لمنظمــة طبقــاً  اآلن،

 الصــحية العاملــة القــوى أزمــة علــى وتترتــب .٢٠٣٥ عــام بحلــول صــحي عامــل مليــون ١٢,٩ إلــى تصــل أن المتوقع
 الصــحيين العــاملين من يكفي ما إعداد يجري ال ذلك ومع ورفاههم، الناس من الماليين لصحة بالنسبة كارثية آثار
 مختلــف في الناس صحة على خطيرة آثار له تكون فسوف اآلن النقص لهذا التصدي يجر لم وما الثغرة. هذه لسدّ 
   العالم. أقاليم

  
 األهــداف نحــو التقــدم إبطــاء إلــى العاملــة القــوى أداء ضــعفو  الصحية البشرية الموارد قدرة كفاية عدم تؤدي وسوف
 خطــة علــى ســلباً  والتأثير الشاملة الصحية التغطية تحقيق سبل على قيود وفرض بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية

 في خاص نحو على حرج العالمي والنقص العالمية. الصحية األولويات من ذلك وغير ٢٠١٥ عام بعد لما لتنميةا
 ففــي ذلــك، علــى وعــالوة .الصــحيين العــاملين أنــواع جميــع وتشــمل خطــورة أشــد تأثيراتــه تكــون حيــث الناميــة البلــدان
   تحديًا. إبدالها ويمثل أيضًا، العمر في الصحية العاملة القوى تتقدم البلدان من العديد

  
   األعمال جدول في تكميلي بند إدراج بخصوص اقتراح

  
 المعنــــي الثالــــث العــــالمي المنتــــدى ريســــيفي فــــي البرازيــــل استضــــافت ،نــــوفمبر الثــــاني/ تشــــرين ١٣و ١٠ بــــين فيمــــا

 العالميــة الصــحة ومنظمــة الصــحية العاملــة للقــوى العــالمي التحــالف مــن مبــادرة وهــو – الصــحية البشــرية بــالموارد
 وثيقة لمنتدىا أصدر وقد .المدني المجتمع من مهّمة ومساهمة قوية بمشاركة أخرى، مؤسسات وعدة الدولي والبنك
 الصــحية التغطيــة بتحقيق االلتزامات تجديد الصحية: البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن" هي – ختامية

 قواهـــا بتعزيـــز والـــدولي، القطـــري المســـتويين علـــى الحكومـــات جانـــب مـــن اختياريـــة التزامـــات يحـــدِّد الـــذي -الشـــاملة"
   وتحسينها. الصحية العاملة

  
 البشرية الموارد بشأن اإلطالق على ُعقد حدث أكبر الصحية البشرية بالموارد المعني الثالث العالمي المنتدى وكان

 إعـــالن ويعـــرض للصـــحة. وزيـــراً  ٤٠ ذلـــك فـــي بمـــا ،اً بلـــد ٨٥ مـــن مشـــارك ١٥٠٠ مـــن أكثـــر ضـــم حيـــث ،الصـــحية
 اإلعــالن مراعــاة إلــى ويــدعوها القيــادي، المنظمــة بــدور ويســلم والدوليــة، الوطنيــة لإلجــراءات عملية خطوات ريسيفي

  والستين. السابعة العالمية الصحة جمعية خالل وخاصة المستقبلي، عملها في
  

 واالســتراتيجيات للحلــول مستمراً  وتقييماً  فورية إجراءات ونطاقها الراهنة الصحية البشرية الموارد أزمة حجم ويقتضي
 أنحــاء مختلــف فــي الصــحية الــنظم ُتعــاني متفاقمــة مشــكلة أنهــا إلــى بــالنظر ،األعضــاء الــدول جانــب من والسياسات

   يوميًا. السلبي أثرها من العالم
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 بعــد والثالثــين الرابعــة التنفيــذي المجلــس دورة أعمــال جــدول فــي الصــحية البشرية الموارد عن بند إدراج يتيح وسوف
 المنتـــدى حصـــائل مــع وتماشـــياً  الراهنـــة. لألزمــة التصـــدي كيفيـــة األعضــاء الـــدول تنـــاقش لكــي مهّمـــة فرصـــة المائــة

 الموضــوع هــذا زخــم علــى أيضــاً  البنــد هــذا إدراج يحــافظ ســوف الصــحية، البشــرية بــالموارد المعنــي الثالــث العــالمي
ز والســـتين، الســـابعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة دورة خـــالل  الحلـــول عـــن البحـــث فـــي األطـــراف متعـــدد منظـــوراً  ويعـــزِّ
 لتنميــةا خطــةو  الشاملة الصحية التغطية مثل مهّمة مترابطة مواضيع بشأن الحالي النقاش مع تآزراً  ويوِجد ،الُممكنة

   أخرى. أمور جملة في ،الصحية النظم وتقوية ٢٠١٥ عام بعد لما
  

  قرار مشروع
  

  التنفيذي، المجلس
 

 بتحقيق االلتزامات تجديد الصحية: البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن" في النظر بعد
  الشاملة"، الصحية التغطية

 
 :التالي القرار باعتماد والستين السابعة العالمية الصحة جمعية يوصي

  
  والستون، السابعة العالمية الصحة جمعية

  
 بــالموارد المعنــي الثالــث العــالمي المنتــدى عــن الصــادرة الختاميــة الوثيقــة فــي النظــر بعــد

 نــــوفمبر الثــــاني/ تشــــرين ١٣ إلــــى ١٠ مــــن البرازيــــل، ريســــيفي، فــــي المعقــــود الصــــحية، البشــــرية
  ؛٢٠١٣

  
 الممنوحــة والواليــة ،الصــحية البشــرية المــوارد مجــال فــي القيــادي المنظمــة بــدور تســلِّم وٕاذ

  ؛١٦-٦٣ع ص ج القرار بموجب الشأن هذا في
  

 صــحية عاملــة قــوى إلــى والحاجــة الشــاملة الصــحية التغطيــة بتحقيــق بــااللتزام ُتــذكِّر وٕاذ
  ذلك؛ إلنجاز محسَّنة

  
 المنظمة مدونة وكذلك العالمي، العمل وبرنامج كامباال إعالن أهمية جديد من تؤكد وٕاذ

 تســـلِّم وٕاذ الـــدولي، المســـتوى علـــى الصـــحيين العـــاملين توظيـــف بشـــأن الممارســـة لقواعـــد العالميـــة
 تحقيــق نحــو قــدماً  الســير بغيــة الجديــدة، التطــورات ضــوء فــي االلتزامــات هــذه تنقــيح إلــى بالحاجــة
  :الشاملة الصحية التغطية

  
 إعــالن" فــي األعضــاء الــدول أقرتهــا التــي وااللتزامــات اإلجــراءات اتخــاذ إلــى الدعوة تؤيد  -١

 الصـــحية التغطيـــة بتحقيـــق االلتزامـــات تجديـــد الصـــحية: البشـــرية المـــوارد بشـــأن السياســـي ريســـيفي
  الشاملة"؛
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 السياســـي ريســـيفي إعـــالن" فـــي المعقـــودة االلتزامـــات تنفيـــذ علـــى األعضـــاء الـــدول تحـــث  -٢
  الشاملة"؛ الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات تجديد الصحية: البشرية الموارد بشأن

  
 الصــحية: البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن" مراعاة العام المدير من تطلب  -٣

  المستقبل. في المنظمة عمل في الشاملة" الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات تجديد
  
  
  

=     =     =  
  


