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  هيئةالموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضامين 
   بالعمالةاألمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية 

  االقتصادي والنمو الصحة مجال في
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
واعتمـــد المقـــرر أحــاط المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائــة علمـــًا بـــنص ســـابق لهـــذا التقريـــر  -١

وضع اللمسات األخيرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية طلب فيه من المدير العام الذي ي )٣(١٤٠ت ماإلجرائي 
ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي والكيانــات اإلقليميــة والمتخصصــة المعنيــة وبالتشــاور مــع الــدول 

تقــديم هــذه المســودة لخطــة العمــل لتنظــر فيهــا و  ٢٠٢١-٢٠١٧ األعضــاء، علــى مســودة خطــة عمــل خماســية للفتــرة
عمليـة التشـاور مـن أجـل مـات إضـافية عـن ث معلو ويتضمن هذا التقريـر المحـدّ  ١جمعية الصحة العالمية السبعون.

الصــحة العالميــة والسياســـة الخارجيــة: العمالــة فـــي ( ٧١/١٥٩) وعــن القـــرار ٨وضــع خطــة عمــل خماســـية (الفقــرة 
 ٢٠١٦ول/ ديسـمبر ن األفـي كـانو الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ) مجال الصحة والنمو االقتصادي

) التــي تحمــل العنــوان "العمــل مــن ٢٠٢١- ٢٠١٧ (ويتضــمن أيضــًا مســودة خطــة العمــل الخماســية  ).١٠(الفقــرة 
هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة تنفيذ توصيات  أجل الصحة" (انظر الملحق) وتهدف إلى دعم

شأن الموارد البشرية الصحية: القوى العالمية للمنظمة باالستراتيجية تمشيًا مع  في مجال الصحة والنمو االقتصادي
 ).١٩-٦٩ج ص عفي القرار  ٢٠١٦(التي اعُتمدت في أيار/ مايو  ٢٠٣٠العاملة 

 
استكشـاف الخطـوات والـداعي إلـى ) ٢٠١٥( ٧٠/١٨٣فـي القـرار الـوارد بناًء على طلـب الجمعيـة العامـة و  -٢

الرفيعـة  الهيئةالكفيلة بسد النقص العالمي في عدد العاملين الصحيين المدربين، استهل األمين العام لألمم المتحدة 
ها هفي إصدار التوصيات من أجل تحفيز الجهود وتوجي الهيئةمهمة  ت. وتمثل٢٠١٦آذار/ مارس  ٢المستوى في 

القطــاعين الصــحي واالجتمــاعي، والحــد مــن الــنقص  عمــل جديــدة فــي مليــون فرصــة ٤٠ مــا ال يقــل عــن إيجــادإلــى 
تشــهده البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان و  ٢٠٣٠بحلــول عــام مليــون عامــل صــحي  ١٨ أن يبلــغ قــدرهتوقــع ذي يالــ

زخم الــإليجــاد اســتراتيجية كمبــادرة سياســية  الهيئــةالشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط فــي المقــام األول. وقــد ُشــكلت 
 .تنفيذ االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحية وبص
 
التــي يرأســها رئيســا فرنســا وجنــوب أفريقيــا وينــوب عنهمــا رؤســاء منظمــة العمــل الدوليــة،  الهيئــةوقــد قــدمت  -٣

أجــل  "العمــل مــنومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة العالميــة، تقريرهــا المعنــون 

                                                           
والمحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد  )٣(١٤٠م ت والمقرر اإلجرائي ١٤٠/١٧م تانظر الوثيقة    ١

 والجلسة التاسعة (باإلنكليزية). ٣الفرع  ،المائة، الجلسة الثامنة
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. ويشـمل ٢٠١٦ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠إلـى األمـين العـام فـي  ١": االستثمار في القـوى العاملـة الصـحيةوالنموالصحة 
الـزخم السياسـي المتعـدد القطاعـات الـالزم لتنفيـذ  تسـتهدف توليـدتوصـيات وخمسـة إجـراءات فوريـة  ١٠ الهيئـةتقرير 

مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد لعناية خاصة  وتولياالستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحية، 
ـــدولي (التـــي اعُتمـــدت فـــي فـــي القـــرار  ٢٠١٠ عـــام الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى ال

ولضرورة إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمـًا لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة  )١٦-٦٣ع ص ج
 )).٢٠١٣( ٢٣-٦٦ع ص ج(القرار 

 
والصـــالت التـــي تـــربط هـــذه التوصـــيات بـــالمقررات اإلجرائيـــة  الهيئـــةويقـــدم هـــذا التقريـــر مـــوجزًا لتوصـــيات  -٤

 لس األمن التابع لألمم المتحدة.الصادرة عن جمعية الصحة والجمعية العامة لألمم المتحدة ومج راهنةوالقرارات ال
  

  واإلجراءات الفورية التي اقترحتها الهيئةتوصيات 
 
، ُعــين أعضــاء المعنيــة تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــيالقــوى العاملــة الصــحية  بتــأثيرإقــرارًا  -٥

والتوظيف والصحة والعمـل والشـؤون الخارجيـة فـي الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، ومـن من قطاعات التعليم  الهيئة
رابطات المهنيين الصحيين، والنقابات العماليـة، والـدوائر األكاديميـة، والمجتمـع المـدني. وتـولى فريـق خبـراء مسـتقل 

الميــــدان االقتصــــادي  وأمانــــة مشــــتركة مكونــــة مــــن مــــوظفي منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي
، مــن إجــراء مشــاورات تقنيــة وٕالكترونيــة مــع جهــات متعــددة ومكنــاالعالميــة تجميــع البّينــات المتاحــة  الصــحة ومنظمــة

ة عبـر سـاهمم ١٤٩وخمـس مشـاورات تقنيـة مـع الـدول األعضـاء وسـائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين  في ذلـك بما
  ٢ورقة معلومات أساسية. ١٧شبكة اإلنترنت و

 
الصــــحي واالجتمــــاعي، مــــن خــــالل المنظــــورين  ينالبّينــــات الصــــادرة عــــن القطــــاع الهيئــــةويعــــرض تقريــــر  -٦

فـرص  إليجـاد ينحاسـم ينكمصـدر  انالقطاعـ نهذا بها تمتعالتي ي القدرة االقتصادي والعمالي، ويسلط الضوء على
تُنفـق المـوارد بحكمـة "بقـدر مـا  مـا يلـي:إلى  الهيئةوتخلص  ٣النساء والشباب. لصالحالمستقبل، والسيما في لعمل ل
فــرص العمــل فــي القطــاعين  ٕايجــادة، سيســهم االســتثمار فــي التعلــيم و المالئمــتوضــع السياســات وعوامــل التمكــين و 

 ".في النمو االقتصادي الشامل للجميعًا كبير الصحي واالجتماعي إسهامًا إيجابيًا 
 
الصحية العالمية من أجـل تلبيـة االحتياجـات ل في القوى العاملة يست توصيات إلحداث تحو  الهيئةوتقدم  -٧

المســـاواة و فـــرص العمـــل،  إيجـــادالالزمـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مـــع التركيـــز علـــى المجـــاالت التاليـــة: 
ـــين ـــدريب والمهـــارات، و الجنســـين وحقـــوق المـــرأة،  ب التكنولوجيـــا، و تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتنظيمهـــا، و التعلـــيم والت

 ،الحيـــز المـــالي والضـــريبي تأربـــع توصـــيات إضـــافية فـــي مجـــاال الهيئـــةواألزمـــات والظـــروف اإلنســـانية. كمـــا تقـــدم 
 ل. يهذا التحو  حداثوالبيانات والمعلومات والمساءلة، من أجل التمكين من إ ،والهجرة الدولية ،والشراكات والتعاون

                                                           
 .)٢٠١٧ نيسان/ أبريل ٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/com-heeg :متاح على الرابط التالي   ١

ـــــع المعلومـــــات متاحـــــة علـــــى الـــــرابط التـــــالي:    ٢ نيســـــان/  ٥(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/hrh/com-heegجمي
 .)٢٠١٧  أبريل

: والنمــــوالعمــــل مــــن أجــــل الصــــحة  .والنمــــو االقتصــــاديالرفيعــــة المســــتوى المعنيــــة بالعمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة  الهيئــــة   ٣
علـــــــى الـــــــرابط التـــــــالي: متـــــــاح ( ٢٠١٦جنيـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛  .االســـــــتثمار فـــــــي القـــــــوى العاملـــــــة الصـــــــحية

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf ٢٠١٧ نيسـان/ أبريـل ٥، تم االطـالع فـي (
  :المقدم إلى الهيئة (على الرابط التاليوالتقرير الختامي لفريق الخبراء 

http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/report-expert-group/en/ ،٢٠١٧ نيسان/ أبريل ٥ تم االطالع في(. 
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بــين  مســة إجــراءات فوريــة يلــزم اتخاذهــا فــي الفتــرة الواقعــة مــاخ الهيئــة حــددتضــرورة االســتعجال، لوتأكيــدًا  -٨
ســية، وتعزيــز اخم عمــلخطــة  وضــع. وتشــمل هــذه اإلجــراءات ٢٠١٨وآذار/ مــارس  ٢٠١٦تشــرين األول/ أكتــوبر 

وتبــادل البيانــات الوطنيــة، الصــحية المســاءلة، وتســريع وتيــرة العمــل علــى التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة 
لتحقيـق  بتنقل العـاملين الصـحيين خاصة ةدولي صةوٕانشاء منة، يالصح الةالمشتركة بين الوكاالت بشأن سوق العم

ة والمهنيـ ةوالتقنيـ ةالفنيـوالوظـائف والمهـارات  يـةالتدريبو  يـةالتعليم األنشـطةل يـتحو ، و المتبادلـة فوائـدأقصى حد من ال
كـــانون األول/  ١٥و ١٤قـــد اجتمـــاع وزاري رفيـــع المســـتوى فـــي جنيـــف فـــي يـــومي عُ قـــد . و المكثـــف وتوســـيع نطاقهـــا

 جمـــعو  ١قـــدمًا بهـــذه التوصـــيات. يمضـــتن أمكـــن يعمليـــة تشـــاور القتـــراح اإلجـــراءات واســـتهالل  ٢٠١٦ديســـمبر 
مشارك بمن فيهم وزراء التعليم والصحة والعمل والشؤون الخارجية وممثلون من منظمـات  ٢٠٠االجتماع أكثر من 

لحشـد  وغيـرهمواألوسـاط األكاديميـة ولية والمجتمع المدني ومنظمات ونقابات للعاملين الصحيين والقطاع الخـاص د
وقُـدم سـتة وعشـرون االلتزام والزخم من أجل االستثمار فـي القـوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة واتخـاذ اإلجـراءات. 

الجهات صاحبة المصـلحة المعنيـة سائر الدول األعضاء و تشاور على اإلنترنت مع لل نعمليتا ُنظمتو بيان التزام. 
تشــــرين الثــــاني/  -لإلســــهام فــــي وضــــع خطــــة العمــــل الخماســــية واســــتكمالها فــــي الفتــــرة مــــن تشــــرين األول/ أكتــــوبر

ـــاير ٢٠١٦ نـــوفمبر ـــاني/ ين ـــوالي.  ٢٠١٧شـــباط/ فبرايـــر  -إلـــى كـــانون الث ـــة علـــى الت وُعقـــدت أيضـــًا جلســـة إعالمي
بمشــاركة منظمــة لصــحة والعمالــة فــي البعثــات الدائمــة فــي جنيــف فــي منظمــة الصــحة العالميــة للملحقــين المعنيــين با

وخـالل عمليتـي التشـاور . ٢٠١٧فـي شـباط/ فبرايـر  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالعمل الدولية 
نظمـــة العمـــل الدوليـــة وشـــاركت أمانـــات ممســـاهمة اســـُتخدمت لتوجيـــه خطـــة العمـــل الخماســـية.  ٦٠لقـــي أكثـــر مـــن تُ 

ومنظمة الصحة العالميـة فـي اسـتعراض المسـاهمات التـي ُصـنفت  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 وُأخذت في االعتبار في النص المنقح.مقابل المساهمات األصلية وتم التحقق من صحتها في مواضيع 

  
جمعيــة الصــحة العالميــة والجمعيــة  الصــادرة عــنالراهنــة الصــالت بــين المقــررات اإلجرائيــة 

 العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 
واإلجـــراءات الفوريـــة التـــي اقترحتهـــا الضـــغوط لتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة للمنظمـــة  الهيئـــةتوصـــيات  زيـــدت -٩

 ٢علقـة بـالموارد البشـرية الصـحية.المتو جمعية الصـحة الصادرة عن السابقة قرارات الالصحية و بشأن الموارد البشرية 
إلــى مواصــلة تعزيــز القــوى العاملــة الصــحية علــى النحــو الــذي تتضــمنه القــرارات ذات الصــلة الصــادرة أيضــًا تــدعو و 

 ٣) وبشأن الظروف اإلنسانية وطوارئ الصحة العموميـة.٢٠٠٥عن جمعية الصحة بشأن اللوائح الصحية الدولية (
ضرورة ضمان حماية العاملين الصحيين وسالمتهم، على النحـو الـذي ومسودة خطة العمل الخماسية  الهيئةتؤكد و 
) ٢٠١٤( ٢١٧٥ ينقــرار الالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و الصــادر عــن ) ٢٠١٤( ٦٩/١٣٢قــرارفــي الإليــه  يعــدُ 
 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.الصادرين عن  )٢٠١٦( ٢٢٨٦و
 

                                                           
-http://www.who.int/hrh/com-heeg/highعلــــى الموقــــع اإللكترونــــي للمنظمــــة علــــى الــــرابط التــــالي: منشــــورة الحصــــائل    ١

level_meeting/en/  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥(تم االطالع في.( 

) الذي يعتمد مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص ع القرار   ٢
) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص ع) بشــأن تعزيــز التمــريض والقبالــة، والقــرار ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص ععلــى المســتوى الــدولي، والقــرار 

 ية الصحية الشاملة. القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطتعليم بشأن إحداث تحويل في 

) بشـأن تعزيـز القـدرات الوطنيــة فـي مجـال إدارة الطـوارئ الصـحية والكـوارث وتعزيــز ٢٠١١( ١٠-٦٤ع ص جمثـل القـرار    ٣
الـــذي يتضـــمن فرعـــًا عـــن القـــوى العاملـــة  )٢٠١٥( )١٠(٦٨ج ص ع مرونـــة الـــُنظم الصـــحية؛ وانظـــر أيضـــًا المقـــرر اإلجرائـــي

 بشأن القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ. ٦٨/٢٧الصحية العالمية للطوارئ والوثيقة ج
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الحاجـــة إلـــى "أدركـــت فيـــه الـــذي  ١)٢٠١٦( ٧١/١٥٩بتقريـــر الهيئـــة فـــي القـــرار مـــة ورحبـــت الجمعيـــة العا -١٠
الشــامل عنهــا واتخــاذ إجــراءات بشــأنها بهــدف اإلســهام فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي النظــر فــي التوصــيات الصــادرة 

الفعــال  علــى الصــعيد العــالمي، وٕايجــاد فــرص العمــل الالئــق وتحقيــق التغطيــة الصــحية للجميــع، ومــن أجــل التنفيــذ
وتشـــجع الجمعيـــة ". وبلـــوغ الغايـــات المندرجـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ٢٠٣٠لخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

العامــة الــدول األعضــاء علــى تعزيــز آلياتهــا المؤسســية لتنســيق خطــة مشــتركة بــين القطاعــات بشــأن القــوى العاملــة 
الدول األعضاء زيادة االسـتثمارات وتعزيـز العمـل إلى طلبت الصحية وتحثها على النظر في توصيات الهيئة. وقد 

وتمكـين القـوى العاملـة الصـحية مـن العمـل فـي األجور المناسبة في القطاعين الصحي واالجتمـاعي،  بتوفيرالالئق 
ائها وتوزيعهـا علـى نحـو منصـف وعلـى نطـاق واسـع، وتعزيـز قواتخاذ تـدابير فعالـة السـتبوظروف عمل آمنة  بيئات

 الشــاملة.إســهامًا فــي تحقيــق التغطيــة الصــحية المثلــى مــن القــوى العاملــة الصــحية القائمــة، ى االســتفادة القــدرات علــ
والمــديرة العامــة لمنظمــة  وطلبــت أيضــًا إلــى األمــين العــام، بالتعــاون الوثيــق مــع المــدير العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة

يقــدم تقريــرًا إلــى الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الثانيــة الصــحة العالميــة ومــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة األخــرى، أن 
  بشأن تفعيل اإلجراءات الفورية وخطة العمل الخماسية. والسبعين

  
لتحقيـق  مع أولويـات المنظمـة دعمـاً  تواؤمًا وثيقاً واإلجراءات الفورية التي اقترحتها  الهيئةتوصيات  واءموتت -١١

وتلبـي  شخاصعلى األ المركزةصالت محددة بالخدمات الصحية المتكاملة  نطوي علىوت التغطية الصحية الشاملة
والتحـــوالت الديمغرافيـــة والوبائيـــة (مثـــل شـــيخوخة  ،متطلبـــات القـــوى العاملـــة الخاصـــة بالتأهـــب واالســـتجابة للطـــوارئ

االت العمـل السكان وزيادة أهميـة األمـراض غيـر السـارية)، واسـتراتيجية المنظمـة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين ومجـ
 ٢٠٣٠.٢ذات الصلة، والشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

 
مــــــن خــــــالل توصــــــياتها واإلجــــــراءات الفوريــــــة التــــــي اقترحتهــــــا، إلــــــى تحقيــــــق المكاســــــب  الهيئــــــةوتهــــــدف  -١٢
(القضاء على الفقر بجميع أشكاله  ١، والسيما فيما يتعلق بالهدف ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام   صعيد  على

 ٤الهــدف و (ضــمان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)  ٣الهــدف و فــي كــل مكــان) 
(تحقيــق  ٥الهــدف و للجميــع) (ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى الحيــاة 

(تعزيـز النمـو االقتصـادي المطـرد والشـامل للجميـع  ٨الهـدف و  نسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات)المساواة بـين الج
ويعتبـر وضـع  .مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة والمستدام، والعمالـة الكاملـة والمنتجـة، وتـوفير العمـل الالئـق للجميـع)

مثـاًال فريـدًا علـى نـوع التعـاون بـين الوكـاالت والقطاعـات الـالزم إلحـراز التقـدم الفعـال مسودة خطة العمل الخماسـية 
     .٢٠٣٠من أجل تحقيق أهداف الخطة لعام 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 
ــــــــوالنظـــــــر فـــــــي مســـــــودة خط التقريـــــــرهـــــــذا إلـــــــى اإلحاطـــــــة علمـــــــًا ب ةدعو مـــــــ جمعيـــــــة الصـــــــحة -١٣ ــــــــة العمــــ ل ــ

 .٢٠٢١-٢٠١٧ الخماسية
  

                                                           
 بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية: العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي.   ١

ـــــــى الـــــــرابط التـــــــالي:    ٢ تشـــــــرين األول/  ٢٠(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.internationalhealthpartnership.net/enعل
 ).٢٠١٦ أكتوبر
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  الملحق
  

  العمل من أجل الصحة
  

  الخاصة بالعمالة في مجالدة خطة العمل الخماسية وّ مس
  )٢٠٢١-٢٠١٧( الصحة والنمو االقتصادي
  
  

  ملخص
التنميـــة خطـــة تســـريع خطـــى التقـــدم نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وأهـــداف   رؤية واحدة:

ــــى مــــن خــــالل  ٢٠٣٠لعــــام  المســــتدامة العــــاملين ضــــمان تكــــافؤ فــــرص الوصــــول إل
  الصحيين في إطار نظم صحية معّززة

  لهايوتحو القوى العاملة الصحية واالجتماعية العالمية ع يتوساالستثمار في   :هدفان اثنان
منظمـــة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي ومنظمـــة   ثالث وكاالت:

  الصحة العالمية
أربعة من أهداف التنمية 

  المستدامة:
؛ )٣لهـدف ا( ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى الحيــاة و 
 تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين كـــل النســـاء والفتيـــات؛ و )٤الهـــدف ( للجميـــع

تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة و ) ٥الهــدف (
  )٨الهدف ( الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

تيسير تنفيذ نهج مشتركة بين القطاعات وٕاجراءات معتمدة علـى توجيـه البلـدان وحفـز   :خمسة مسارات للعمل
الــــــدعوة والحــــــوار ) ١: (والعمــــــل السياســــــياالســــــتثمارات المســــــتدامة وبنــــــاء القــــــدرات 

ــــــات والمســــــاءلة؛ ) ٢(االجتمــــــاعي والحــــــوار السياســــــي؛  ــــــات والبّين ــــــيم ) ٣(البيان التعل
تنقـــل اليـــد العاملـــة علـــى ) ٥(التمويـــل واالســـتثمارات؛ ) ٤(والمهـــارات وفـــرص العمـــل؛ 

  .المستوى الدولي
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  معلومات أساسية  -١
  
ــــــــة الرفيعــــــــة المســــــــتوى اقترحــــــــت   -١ الهيئ

المعنيـــــة بالعمالـــــة فـــــي مجـــــال الصـــــحة والنمـــــو 
االقتصــــــادي ("الهيئــــــة") فــــــي تقريرهــــــا المعنــــــون 
العمـل مــن أجــل الصـحة والنمــو: االســتثمار فــي 

عشـر توصـيات وخمسـة  القوى العاملـة الصـحية
لتحويــل القــوى العاملــة الصــحية إجــراءات فوريــة 

التنميـــــة خطـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق واالجتماعيـــــة 
وســيتطلب تنفيــذ هــذه  ٢٠٣٠.١لعــام  المســتدامة

التوصــيات واإلجــراءات تــدخالت وأعمــال تغيــر 
مجـــرى األمـــور وتضـــطلع بهـــا الـــدول األعضـــاء 

والتعلــــــــــيم والعمــــــــــل وتقودهــــــــــا وزارات الصــــــــــحة 
  ي.والشؤون المالية إلى جانب المجتمع الدول

  
للمعتقـــــــدات الراســـــــخة التـــــــي وتفكيكـــــــًا   -٢

مفادها أن االستثمار في القوى العاملة الصحية 
قتصـاد، رأت الهيئـة أن ماليًا علـى اال عبئاً يمثل 

في القوى العاملة الصحية المقترنة  االستثمارات
تطلـق العنـان بالعمل السياسي المالئم يمكن أن 

فـي ق مكاسب اجتماعية واقتصـادية هائلـة يتحقل
التعلـــيم والمســـاواة بـــين الجنســـين والعمـــل  جـــودة

الالئـــــق والنمـــــو االقتصـــــادي الشـــــامل والصـــــحة 
حـــــول النمـــــوذجي الـــــدول هـــــذا الت مـــــدوي. والرفـــــاه

ـــــــــــذ  ـــــــــــد لتنفي ـــــــــــزخم سياســـــــــــي جدي األعضـــــــــــاء ب
االســــتراتيجية العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن المــــوارد 

التــي  ٢٠٣٠٢القــوى العاملــة : البشــرية الصــحية
اعتمــــــدتها جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة التاســــــعة 

  ٢٠١٦.٣مايو / والستون في أيار
  
  
  
  

                                                            
الرفيعة المستوى المعنيـة بالعمالـة فـي مجـال الصـحة والنمـو االقتصـادي، "العمـل مـن أجـل الصـحة والنمـو: االسـتثمار فـي  الهيئة   ١

، http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports(على الـرابط التـالي:  ٢٠١٦القوى العاملة الصحية"، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
  .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥تم االطالع في 

نيســـــان/  ٥(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/enمتاحـــــة علـــــى الـــــرابط التـــــالي:    ٢
    ).٢٠١٧  أبريل
  .١٩-٦٩ج ص عالقرار    ٣

الرفيعـــة المســـتوى الهيئـــة أنشـــأ األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة 
فــي  المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي

الصـادر عـن  ٧٠/١٨٣اسـتجابة للقـرار  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢
الصـحة العالميـة والسياسـة الجمعية العامة لألمـم المتحـدة بشـأن 

والمعتمــد فــي  الخارجيــة: تعزيــز إدارة األزمــات الصــحية الدوليــة
  .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٧
  

وتــــرأس الهيئــــة فخامــــة الــــرئيس فرانســــوا هوالنــــد، رئــــيس فرنســــا، 
وفخامة الرئيس جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا؛ وشارك في 

المـــــديرة العامـــــة رئاســـــتها كـــــل مـــــن الـــــدكتورة مارغريـــــت تشـــــان، 
أنجـــل غوريـــا، األمـــين العـــام ، والســـيد منظمـــة الصـــحة العالميـــةل
، والســيد غــي االقتصــاديمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان ل

ونشــــرت الهيئــــة . منظمــــة العمــــل الدوليــــةرايــــدر، المــــدير العــــام ل
تقريرها على هامش الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة التـي ُعقـدت 

  .٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٢٠في نيويورك في 
  

ورحبــــت الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي دورتهــــا الحاديــــة 
وحثــت الــدول األعضــاء علــى النظــر  ١والســبعين بتقريــر الهيئــة.

بما في ذلك وضع الخطـط المشـتركة بـين "في توصيات الهيئة، 
القطاعــــات واالســــتثمار فــــي التعلــــيم وخلــــق فــــرص العمــــل فــــي 

"اإلســـهام فـــي تحقيـــق بهـــدف " القطاعـــات الصـــحية واالجتماعيـــة
النمو االقتصادي الشامل علـى الصـعيد العـالمي، وٕايجـاد فـرص 

  ق التغطية الصحية للجميع".العمل الالئق وتحقي
  

ونظـــر المجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي تقريـــر 
ــــة  ــــه خــــالل دورة المجلــــس األربعــــين بعــــد المائ الهيئــــة ورحــــب ب

. وطلــب مــن المــدير ٢٠١٧المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
ـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل اعتمـــاد  العـــام للمنظمـــة العمـــل مـــع ال

  .يات الرئيسيةتدابير تركز على التوص
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 يناســـتراتيجي وكمجـــالينللعمـــل  يينومتنـــام ينرئيســـي ينكمصـــدر  ١الصـــحي واالجتمـــاعي ينوتحـــدد الهيئـــة القطـــاع  -٣
دوائـر الصـناعة والقطاعـات وخصوصـًا معظـم  المتاحـة فـيفي فـرص للعمـل الالئـق أكبـر مـن الفـرص  انتجسديلالستثمار 

زيــادة شــبه الطلــب علــى العــاملين الصــحيين يقــدر أن يزيــد ، همالســكان وتغيــر ظــرًا إلــى نمــو ون ٢لنســاء والشــباب.ا لصــالح
الشــريحة فــي بلــدان مليــون فرصــة عمــل جديــدة للعــاملين الصــحيين  ٤٠إيجــاد حــوالي ويتوقــع  ٢٠٣٠بحلــول عــام مضــاعفة 

العـاملين الصـحيين  وظيفـة مـن وظـائفوتحظى كـل  ٣.والبلدان المرتفعة الدخل في المقام األولالعليا من الدخل المتوسط 
اقتصــاد الصــحة األوســع إضــافيتين فــي المتوســط فــي إطــار مهــن أخــرى فــي  وظيفتــينمــا ال يقــل عــن واالجتمــاعيين بــدعم 

وتتـيح قطاعـات اقتصـادية قليلـة . القطاعين الصحي واالجتماعي وخارجهمامما يمكن من إيجاد فرص للعمل ضمن نطاقًا 
فـي قطاعـات  الوظـائفعدد كبيـر مـن احتمال فقدان الفرص لتحقيق النمو المطرد في العمل الالئق، وخصوصًا في ضوء 

  ٤.اإلنتاج والعملالمتغير في تنظيم والللتطور التكنولوجي السريع اقتصادية أخرى نتيجة 
  
مليـون  ١٨النمو المتوقع في الوظائف إلى جانب النقص الـذي يحتمـل أن يبلـغ قـدره  ظهري، الرغم من ذلكوعلى   -٤

فــي البلــدان المنخفضــة الـــدخل  ٢٠٣٠بحلــول عــام حــال تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة واســتمرارها فــي  عامــل صــحي
االسـتراتيجية العالميـة للمنظمـة بشـأن متصـور فـي على النحو ال وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في المقام األول

دون تــدخالت مســتهدفة نتيجــة المــوارد  محــدودةتفــاقم الوضــع فــي الســياقات الأن يتواصــل ويمكــن . المــوارد البشــرية الصــحية
التـي تعـاني مـن الضـعف ممـا يقـوض الـنظم الصـحية الطلبـات عـدد مـن لزيادة تنقل اليد العاملـة باتجـاه بلـدان تسـجل أكبـر 

والحقــوق فــي العمــل أهميــة  يــد العاملــةالأصــًال. ويكتســي االســتثمار فــي جــودة الوظــائف مــن حيــث ظــروف العمــل وحمايــة 
  حيثما تكون هناك حاجة إليهم.رئيسية الستبقاء العاملين الصحيين 

  
تبـديل التصـدي للوضـع الـراهن و مـن أجـل تنفيـذ تـدخالت فوريـة وجريئـة تغيـر مجـرى األمـور دعت الهيئة إلى قد و   -٥

أمرًا ويعد تحقيق استدامة القوى العاملة الصحية واالجتماعية . االتجاهات المتوقعة في القوى العاملة الصحية واالجتماعية
الشــؤون الماليـــة مشــتركًا بــين القطاعــات يتطلــب تنســـيق القيــادة والعمــل علــى مســتوى القطاعـــات الحكوميــة المســؤولة عــن 

لخارجيـة والتعــاون الوثيـق مـع منظمـات أربــاب العمـل والعـاملين الصــحيين الـيم والصـحة والشــؤون االجتماعيـة و والعمـل والتع
قتـــرح عشـــر توصـــيات وخمســـة إجـــراءات فوريـــة وتُ . الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية غيرهـــا مـــنو والجمعيـــات المهنيـــة 

  .توخيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ١الجدول (
  

                                                            
الصــحة خطــة العمــل الخماســية تشــمل جميــع المهــن المســاهمة فــي تحســين الصــحة والرفــاه فــي قطــاع مســّودة جــدير بالــذكر أن    ١

وقطاع الرعاية االجتماعية المتصلة بالصـحة وتشـير بالتـالي إلـى القـوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة المشـاركة فـي الرعايـة الصـحية 
 في جميع منجزاتها المستهدفة.

٢   Investing in the care economy: a gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries, March 2016. 

Brussels: International Trade Union Confederation; 2016 (http://www.ituc-csi.org/CareJobs, accessed 5 September 

2016).                                                                                                                                                                                       

٣   Global health workforce labor market projections for  RM. Scheffler ,TA Bruckner ,A MaedaLiua JX, Goryakin Y, 

2016 World Bank; WPS7790. Washington, DC: 2030. Policy Research Working Paper. Report number 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-

2030, accessed 5 April 2017).                                                                                                                                                  

٤   See Report of the ILO’s Director-General: The future of work centenary initiative. Conference paper. 104th 

International Labour Conference, 2015 (http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS 

_369026/lang--en/index.htm, accessed 5 April 2017) and The Learning Generation: Investing in Education for a 

Changing World. International Commission on Financing Global Education Opportunity. September 2016 

(http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf, accessed 

30 November 2016).                                                                                                                                                                 



  A70/18          Annex  الملحق          ٧٠/١٨ج

8 

الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالعمالـة فـي مجـال التوصيات واإلجراءات الفورية التـي اقترحتهـا الهيئـة : ١الجدول 
  الصحة والنمو االقتصادي

  
  بحلول اإلجراءات الفورية  التوصيات

  ٢٠١٨/ مارس أذار

تحويل القوى العاملة الصحية
  

إيجـــاد فـــرص للعمـــل الالئـــق فـــي قطـــاع حفـــز االســـتثمارات فـــي   -١
المهــــــارات  باســــــتهدافلصــــــالح النســــــاء والشــــــباب، الصــــــحة، وخصوصــــــًا 

  المناسبة واألعداد المناسبة واألماكن المناسبة.
وتمكينهــا مــن االقتصــادية إلــى أقصــى حــد المــرأة تعزيــز مشــاركة   -٢

ألوجـــه دورهـــا القيـــادي والتصـــدي خـــالل إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى 
ســوق فــي القائمــة علــى نــوع الجــنس فــي ميــدان التعلــيم و واإلجحــاف التحيــز 

لشــــواغل المتصــــلة بنــــوع الجــــنس فــــي عمليــــات تنــــاول او  العمالــــة الصــــحية
  الصحي.صالح اإل
ــتعلم مــدى الحيــاة أنشــطة تكثيــف   -٣ التــي التعلــيم العــالي الجــودة وال

يتمتــع جميــع العــاملين الصــحيين بمهــارات تتوافــق  حتــىتســتهدف التحويــل 
  العمل بكامل طاقاتهم. ويتمكنوا منمع احتياجات السكان الصحية 

المستشــفيات فــي رعايــة الإصــالح نمــاذج الخــدمات المركــزة علــى   -٤
عاليـة وٕاسـعافية أوليـة والتركيز بـاألحرى علـى الوقايـة وفعاليـة إتاحـة رعايـة 

 ،األشــــخاصوميســــورة الكلفــــة ومتكاملــــة ومجتمعيــــة ومركــــزة علــــى الجــــودة 
  المعانية من نقص الخدمات.بإيالء عناية خاصة للمناطق 

تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت ذات المردوديـــة تســـخير قـــوة   -٥
لصـحة والخـدمات الصـحية المركـزة علـى اأنشطة التعليم في مجـال  لتعزيز

  الصحية.ونظم المعلومات  شخاصاأل
ـــوائح ضـــمان االســـتثمار فـــي القـــدرات األساســـية   -٦ المحـــددة فـــي الل

)، بما في ذلك تنميـة مهـارات العـاملين الصـحيين ٢٠٠٥الصحية الدولية (
وحـــــاالت طـــــوارئ الصـــــحة اإلنســـــانية  ظـــــروفالـــــوطنيين والـــــدوليين فـــــي ال

حـــــادة والممتـــــدة، وضـــــمان الحمايـــــة واألمـــــن لجميـــــع العـــــاملين العموميـــــة ال
  ق الصحية في جميع السياقات.الصحيين والمراف

ضـــــــــمان االلتزامـــــــــات وتعزيـــــــــز     :ألف
المشــــاركة بــــين القطاعــــات ووضــــع خطــــة 

  عمل.لل
حفـــــــــــــز المســـــــــــــاءلة وااللتـــــــــــــزام    :باء

  والدعوة.
وأنشـــــــــطة االرتقـــــــــاء بالبيانـــــــــات    :جيم

 العمالــــةســــوق التحليــــل والتتبــــع الخاصــــة ب
  ة في جميع البلدان.يالصح
ــــــي   :دال ــــــرة االســــــتثمار ف تســــــريع وتي

وتكـــوين المهـــارات وٕايجـــاد التعلـــيم أنشـــطة 
  .التحويل التي تستهدف فرص العمل

 خاصــــــة ةدوليــــــ صــــــةإنشــــــاء من   :هاء
  .بتنقل العاملين الصحيين

تمكين التغيير 
  

مــن مصــادر محليــة ودوليــة عامــة وخاصــة ال الكافيــة و األمــجمــع   -٧
عنـد واسـع نطاق على والنظر في إصالح التمويل الصحي عند االقتضاء 

مـــن أجـــل االســـتثمار فـــي المهـــارات المناســـبة وظـــروف العمـــل  ،الضـــرورة
  الالئق والعدد المناسب من العاملين الصحيين.

تعزيـز التعــاون بـين القطاعــات علــى المسـتوى الــوطني واإلقليمــي     -٨
ومشـاركة المجتمـع المـدني ونقابـات العمـال وغيرهـا مـن منظمـات والدولي؛ 

ــــدعم ؛ والقطــــاع الخــــاصالعــــاملين الصــــحيين  ــــدولي ل ومواءمــــة التعــــاون ال
في القوى العاملـة الصـحية فـي إطـار االسـتراتيجيات والخطـط االستثمارات 

  الوطنية المرتبطة بالصحة والتعليم.
ــــــدولي بمــــــؤهالت العــــــاملين الصــــــحيين  نهــــــوضال  -٩ ــــــاالعتراف ال ب

لتحســين اســتخدام المهــارات علــى وجــه أمثــل وزيــادة فوائــد هجــرة العــاملين 
  الصحيين والحد من آثارها السلبية وصون حقوق المهاجرين.

إجــراء بحــث وتحليــل متينــين ألســواق العمالــة الصــحية باســتخدام   -١٠
  والعمل.والمساءلة  لتعزيز البّيناتمقاييس ومنهجيات منسقة 
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وكـي يتسـم يؤدي إلى التنفيذ الفعال للتوصيات واإلجراءات الفوريـة التـي اقترحتهـا الهيئـة. مسار واحد وليس هناك   -٦
علـــى توجيـــه الـــدول األعضـــاء ويتـــواءم ويتكامـــل مـــع األولويـــات الوطنيـــة يجـــب أن يعتمـــد بالفعاليـــة، الهيئـــة تنفيـــذ توصـــيات 

فــي مجــاالت الصــحة والحمايــة االجتماعيــة والعمــل والنمــو االقتصــادي عبــر القطاعــات.  الصــلةذات واإلقليميــة والخطــط 
ويجـــب تنفيـــذ السياســـات واإلجـــراءات عبـــر الحـــوار االجتمـــاعي المســـتمر مـــع ممثلـــي أربـــاب العمـــل والعـــاملين الصــــحيين 

لضــمان اإلنصــاف والشــمول حســبان وأخــذها فــي التوقــع االتجاهــات واالحتياجــات الحاليــة والمقبلــة ويتعــين واالجتمــاعيين. 
وتغيــر المنــاخ وأوجــه اإلجحــاف فــي إتاحــة الخــدمات الصــحية وتــدفقات الهجــرة علــى غــرار التغيــرات الديمغرافيــة والوبائيــة 

جـدول أعمـال يسـتهدف التحويـل بويجب أن تقترن االستثمارات . والتطورات التكنولوجية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية
  .المناسبة للوظائف المناسبة في األماكن المناسبةلضمان أن تفضي إلى تكوين المهارات السياسات المناسبة بو 
  
اجتماعًا منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية ونظمت   -٧

ـــــي مجـــــال الصـــــحة والن ـــــة ف ـــــع المســـــتوى بشـــــأن العمال ـــــًا رفي ـــــي (مـــــو االقتصـــــادي وزاري ـــــف ف كـــــانون األول/  ١٥و ١٤جني
ها الدول األعضاء فيالوكاالت الثالث أن تدعم من خاللها بشأن الطرق التي يمكن مسودة خطة وقدمت ) ٢٠١٦ ديسمبر

فـي دورتـه بـدوره للمنظمـة وطلـب المجلـس التنفيـذي إلى أفعال بهدف إجراء أول جولة للتشاور.  هيئةتحويل توصيات ال في
وضــع  )٣(١٤٠م تفــي المقــرر اإلجرائــي مــن المــدير العــام  ٢٠١٧األربعــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

 ٢٠١٧بحلول موعد انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين فـي أيـار/ مـايو  خماسيةالعمل الاللمسات األخيرة على خطة 
ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي والكيانــات اإلقليميــة والمتخصصــة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة 

  .ءمعنية وبالتشاور مع الدول األعضاال
  
قبــل االجتمــاع مســاهمة  ٦٠بتقــديم أكثــر مــن لعمــل لخطــة الهــذه وضــع المشــاورات المفتوحــة ووجهــت جولتــان مــن   -٨

تشرين  ١١تشرين األول/ أكتوبر إلى  ٢٥(من  الصحة والنمو االقتصاديالوزاري الرفيع المستوى بشأن العمالة في مجال 
وُبحثــت مســودة ). ٢٠١٧شــباط/ فبرايــر  ١٧إلــى  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ١٥) وبعــده (مــن ٢٠١٦الثــاني/ نــوفمبر 

ُعقـدت فـي يـة جلسـة إعالم خـالل األمم المتحدة في جنيفممثًال للبعثات الدائمة لدى  ٨٠خطة العمل أيضًا مع أكثر من 
ســـعة الـــدول األعضـــاء والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة عبـــر وتســـلط المســـاهمات األضـــواء علـــى . ٢٠١٧فبرايـــر / شـــباط ٩

  القطاعات التي تنشط في العمل من أجل اعتماد توصيات الهيئة وتنفيذها على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.
  

  مسودة خطة العمل الخماسية أغراض
  
منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون خطة العمل الخماسية هي برنامج عمل مشترك بين القطاعات على نطاق   -٩

يكتسي أهميـة حاسـمة لـدعم الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ توصـيات  والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية
المعتمد علـى لتنفيذ ل اً دعمو . نظمة بشأن الموارد البشرية الصحيةللمفعال تمشيًا مع االستراتيجية العالمية الهيئة على نحو 

، تبين خطة العمل طرق عمل الوكاالت الـثالث مـع الـدول األعضـاء والجهـات صـاحبة المصـلحة ًا لهالبلدان وتيسير توجيه 
مـع الخطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة.  إذ تسعى إلى تحويل توصـيات الهيئـة إلـى أفعـال تمشـياً الرئيسية 

لــدعم الــدول  الالزمــةالعمــل خيــر مثــال علــى نــوع شــراكات التعــاون بــين الوكــاالت الدوليــة  ةخطــ كــونومــن هــذا المنطلــق، ت
  .٢٠٣٠األعضاء في تحقيق الخطة لعام 

  
التــي يلــزم أن تتخــذها الــدول األعضــاء أو الجهــات صــاحبة المصــلحة الرئيســية اإلجــراءات حــدد خطــة العمــل وال ت  -١٠

منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة  تعـدهالتنفيذ توصيات الهيئة بـل تبـين بـاألحرى المنجـزات المسـتهدفة التـي 
ــدبغيــة االســتجابة للطلبــات المتوقعــة  فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة الصــحة العالميــة ول األعضــاء ومنظمــات أربــاب لل

علـى طلـب الـدول  ءً ويمكـن للمنظمـات عنـد االقتضـاء وبنـاالعمل والعمال وغيرها من الجهات صاحبة المصـلحة الرئيسـية. 
التعــاون التقنــي والحشــد والتنســيق وتنميــة القــدرات والبحــث وتيســير االســتثمارات والتمويــل أنشــطة األعضــاء أن تشــارك فــي 

  بالقواعد والمعايير.الخاص توجيه الو 
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  لخطة العمل الخماسية هما التاليان:والهدفان المحددان   -١١
  

تنفيــذ الــدول األعضــاء لــنهج تعاونيــة ومتكاملــة مشــتركة بــين القطاعــات وٕاجــراءات معتمــدة علــى تيســير   (أ)
االستراتيجية العالمية للمنظمة ترتقي بالتوصيات واإلجراءات الفورية التي اقترحتها الهيئة تمشيًا مع البلدان  توجيه

 .بشأن الموارد البشرية الصحية

حفــز وتشــجيع االســتثمارات المســتدامة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا وجهــود بنــاء القــدرات المؤسســية واألعمــال   (ب)
والممارســـات السياســـية التـــي تســـتهدف التحويـــل فـــي القـــوى العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة، بـــإيالء عنايـــة خاصـــة 

  ١ذات األولوية حيث يكون تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنفيذ توصيات الهيئة األقل احتماًال. للبلدان
  

  النهج
  

خـــرى أهميـــة حاســـمة يكتســـي الـــدور القيـــادي واإلداري للـــدول األعضـــاء والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية األ  -١٢
واسترشــــادًا بــــالقرار  بشــــأن المــــوارد البشــــرية الصــــحيةاالســــتراتيجية العالميــــة للمنظمــــة تمشــــيًا مــــع توصــــيات الهيئــــة  لتنفيــــذ

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم ) ٢٠١٦( ٧١/١٥٩القــرار ) الــذي اعتمــد تلــك االســتراتيجية و ٢٠١٦( ١٩-٦٩ع  ص  ج
وتضـطلع كـل الجهـات  .الصحة العالميـة والسياسـة الخارجيـة: العمالـة فـي مجـال الصـحة والنمـو االقتصـاديالمتحدة بشأن 

والصــحة والعمــل والشــؤون الماليــة صــاحبة المصــلحة بــدور حاســم ويجــب عليهــا العمــل معــًا علــى مســتوى قطاعــات التعلــيم 
  وتفي بالغرض.والخارجية لالستثمار في نماذج القوى العاملة الصحية الحالية وتحويلها حتى تكون مستدامة 

  
جهـات  والوصول إلىالشاملة للحكومات ككل والحوار االجتماعي هج نُ القدرة البلدان على التحكم في األمور و  إن  -١٣

منظمة العمل الدولية ومنظمة التعـاون والتنميـة ويمكن لساسية لتنفيذ توصيات الهيئة. األ الدعائم أمور ترسي شريكة أخرى
بالتعـاون مـع جهـات شـريكة أخـرى ومبـادرات عالميـة تعمـل علـى تحقيـق  في الميـدان االقتصـادي ومنظمـة الصـحة العالميـة

مثـل التعلـيم الجيـد وفـرص العمـل للشـباب والمسـاواة بـين الجنسـين واسـتدامة ( ٢٠٣٠األهداف ذات الصلة من الخطة لعام 
  .بفضل هذه الخطة للعمل اإلجراءات المعتمدة على توجيه البلداناألعمال) أن تدعم وتيسر 

  
 عبــر منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميــة فـي الميـدان االقتصـادي ومنظمـة الصـحة العالميـةوسـتكون   -١٤

العمــل مــع الــدول األعضــاء علــى صــياغة اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة ومتكاملــة ومشــتركة بــين أقــدر علــى تضــافر جهودهــا 
المنظمــات الــثالث قــدرتها علــى الحشــد وتســتند إلــى بياناتهــا وعملهــا وٕاذ تســتخدم القطاعــات بشــأن القــوى العاملــة الصــحية. 

وتحسين البيانات والبّينات المتصلة بسوق العمالـة  ٢الحوار االجتماعي الثالثي األطرافتنسيق التحليلي، يمكنها أن تيسر 
العاملــة الصــحية وتعبئــة ممــا يعــد أمــرًا حاســمًا لصــياغة مجموعــة جديــدة مــن االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن القــوى الصــحية 

المقترنـــة بتحويـــل أنشـــطة التعلـــيم وستســـاهم االســـتثمارات ). ١المـــوارد المحليـــة والدوليـــة لتنفيـــذ هـــذه االســـتراتيجيات (الشـــكل 
ذلك نتيجــة لــوتكــوين المهــارات وٕايجــاد فــرص العمــل الالئــق وتوســيع نطاقهــا فــي اســتدامة القــوى العاملــة الصــحية وتحقــق 

  .٨و ٥و ٤و ٣ادية عبر األهداف مكاسب اجتماعية واقتص
  
  
  

                                                            
فت البلدان ذات األولوية في تقرير الهيئة على أنها بلدان يكون فيها تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة وتنفيـذ توصـيات الهيئـة رِّ عُ    ١

علـى الـدعم المعـزز األقل احتماًال. وستضع المنظمـات المعـايير التـي يمكـن أن تسـتخدمها الـدول األعضـاء لتحديـد األهليـة للحصـول 
  والمستهدف.

يشمل الحوار االجتماعي جميع أشكال التفـاوض أو التشـاور أو تبـادل المعلومـات ببسـاطة بـين ممثلـي الحكومـات وأربـاب العمـل    ٢
 والعمال وفي صفوفهم بشأن مسائل مشتركة متعلقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية.



  A70/18          Annex  الملحق          ٧٠/١٨ج

11 

 نظرية التغيير   :١الشكل 

  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان وتبــــين خطــــة العمــــل الخماســــية طــــرق اســــتجابة   -١٥
ـــوطني  الصـــحة العالميـــةاالقتصـــادي ومنظمـــة  لكـــل توصـــية مـــن خـــالل عـــدد مـــن المنجـــزات المســـتهدفة علـــى المســـتوى ال

إضـافة إلـى تحقيـق األهـداف ذات فـي تحويـل هـذه التوصـيات إلـى أفعـال التـي سـتدعم الـدول األعضـاء واإلقليمي والعالمي 
لتعزيـز العالميـة لتوجهـات االسـتراتيجية او  االستراتيجية العالمية للمنظمـة بشـأن المـوارد البشـرية الصـحيةفي  محددةالصلة ال

المســتهدفة عبــر خمســة مســارات للعمــل تســتجيب لالســتراتيجيات العالميــة م المنجــزات وســتنظَّ  ١.خــدمات التمــريض والقبالــة
  ).٢التخطيط التشغيلي (الجدول  بتحديد األولويات لكل سنة عبر عملياتالمتاحة والتوصيات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، جنيــف: منظمــة ٢٠٢٠-٢٠١٦ســتراتيجية العالميــة لتعزيــز خــدمات التمــريض والقبالــة منظمــة الصــحة العالميــة، التوجهــات اال   ١

، تــم /http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-2020/en(علــى الــرابط التــالي:  ٢٠١٦الصــحة العالميــة؛ 
  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥االطالع في 

تحويــــــل أنشــــــطة التعلــــــيم 
وتكــوين المهــارات وٕايجــاد 
فــــــــرص العمــــــــل الالئــــــــق 
وتكثيفهـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل 
اســـــتدامة القـــــوى العاملـــــة 

 الصحية

استدامة 
االستثمارات 

المحلية 
 والدولية

تحسين 
االستراتيجيات 
الوطنية بشأن 

العاملة القوى 
 الصحية

تنسيق الحوار 
االجتماعي 

الثالثي 
 األطراف

تحسين البيانات 
والتحليالت 

والبّينات المتصلة 
بسوق العمالة 

 الصحية
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  العمل المعدة حسب االستراتيجيات العالمية والتوصياتمسارات : ٢الجدول 
  

  مسارات العمل
التوصيات 

واإلجراءات الفورية 
التي اقترحتها 

  الهيئة

 غراضأ
االستراتيجية 
  العالمية للمنظمة

مواضيع مجاالت 
توجهات ال

االستراتيجية 
لتعزيز خدمات 
  التمريض والقبالة

حفز الدعم  :والحوار االجتماعي والحوار السياسي الدعوة -١
االلتزام بين القطاعـات علـى المسـتوى  وٕارساءوالزخم السياسيين 

العالمي واإلقليمي والوطني وتعزيز الحـوار االجتمـاعي والحـوار 
  والعمل.السياسي من أجل االستثمار 

  ٤ ،٢  ٤، ٣، ٢، ١  باء، ، ألف١٠-١

تدعيم البيانات والبّينات مـن  :والمساءلةالبيانات والبّينات  -٢
وتبـــادل  حســـابات القـــوى العاملـــة الصـــحية الوطنيـــةخـــالل تنفيـــذ 

ـــــات بشـــــأن ســـــوق العمالـــــة الصـــــحية العالميـــــة؛ وتحســـــين  البيان
المساءلة عبر الرصـد واالسـتعراض واتخـاذ اإلجـراءات؛ وتعزيـز 

  إدارة المعارف.

  ٢، ١  ٤، ٣  ، جيم١٠

ــــيم والمهــــارات وفــــر  -٣ تســــريع وتيــــرة تنفيــــذ  :ص العمــــلالتعل
طاعـــات بشـــأن القـــوى االســتراتيجيات الوطنيـــة المشـــتركة بــين الق

ة ملـة الصـحية التـي ترمـي إلـى تحقيـق اسـتدامة القـوى العالمالعا
  الصحية.

  ٣، ١  ٣، ٢، ١  دال، ٦-١

ـــل واالســـتثمارات -٤ دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي حفـــز  :التموي
التمويل المستدام لزيادة االستثمارات في القوى العاملـة الصـحية 

تمويـل وزيـادة المـوارد المحليـة إصـالح الواالجتماعية من خـالل 
  والدولية.

  ٤  ٣، ٢، ١  دال، ٧

الحــوار تيســير  :تنقــل اليــد العاملــة علــى المســتوى الــدولي -٥
لتحقيـق أقصـى حـد السياسي والتحليـل وبنـاء القـدرات المؤسسـية 

مــــن تنقــــل اليــــد العاملــــة علــــى المســــتوى  مــــن المنــــافع المتبادلــــة
  الدولي.

    ٤-١  ، هاء٩

  
والمشـورة  التحليـل والبحـث: مسـارات العمـل مـا يلـيكـل مسـار مـن التي تكون جزءًا ال يتجـزأ مـن نشطة األ شملوت  -١٦

وتعبئــة المــوارد والتعــاون التقنــي والتنســيق وٕادارة المعــارف وبنــاء القــدرات المؤسســية بشــأن القواعــد ومعــايير العمــل الدوليــة 
تنفيـذ المنجـزات المسـتهدفة التفاصـيل البرمجيـة عـن األنشـطة الراميـة إلـى تشغيلية، بما في ذلـك الخطط الوستعد . التحفيزية

التعــاون مــع عالقــات والمقــاييس النوعيــة والكميــة للرصــد والتقيــيم واألدوار المحــددة لكــل وكالــة و  والغايــات واألطــر الزمنيــة
  .الموارد على المستوى الوطني واإلقليمي والدوليمن متطلبات الالجهات صاحبة المصلحة و 

  
وعلــــى . التشــــغيليســــُتدرج فــــي التصــــميم التقنــــي والتخطــــيط وهنــــاك عالقــــات تــــرابط مهمــــة بــــين مســــارات العمــــل   -١٧

ـــال ســـبيل ـــة إلـــى حفـــز يجـــب ربـــط  ،المث ـــالجهود الرامي االســـتثمارات فـــي إيجـــاد فـــرص العمـــل الالئـــق فـــي قطـــاع الصـــحة ب
والحصـــول علـــى اإلصـــالحات فـــي تـــوفير الخـــدمات  ومراعـــاةأنشـــطة التعلـــيم والـــتعلم مـــدى الحيـــاة وتوســـيع نطاقهـــا  تحويـــل
  .المناسب التمويل
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  المبادئ الرئيسية -١
  

  :سيتبع تنفيذ خطة العمل الخماسية المبادئ الرئيسية التالية  -١٨
  

  ٢٠٣٠تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام دعم   (أ)
االسترشــاد بقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وقــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة واألطــر والصــكوك   (ب)

  لوضع القواعد والمعايير ومعايير العمل الدولية
على قيادة البلدان وتوجيهها وعمـل الوكـاالت بالتشـاور الوثيـق مـع الحكومـات ومنظمـات أربـاب  االعتماد  (ج)

  العمل والعمال وغيرها من الجهات الشريكة الرئيسية على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي
  التأثير وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى القطري وفي القطاعات الرئيسيةالتركيز على   (د)

  جمع اإلجراءات الفورية وتدعيم القوانين والسياسات والمؤسسات في األمد األطول  )ه(
االســتفادة التامــة مــن الواليــات ومــواطن القــوة وأنشــطة القيمــة المضــافة المؤسســية علــى مســتوى الوكــاالت   (و)

والـدروس المستخلصـة ازدواج العمل؛ بما في ذلـك اسـتخدام المبـادرات ومنصـات المعـارف والشـبكات الثالث دون 
فــرص العمــل للشــباب والعمــل الالئــق الراهنــة والســيما مــا يتصــل منهــا بــالتعليم والمهــارات والمســاواة بــين الجنســين و 

  والطوارئ الصحية في جملة أمور أخرى
تســخير البيانــات والتحلــيالت الجــديرة بالثقــة واالســتناد إليهــا لرصــد التقــدم المحــرز والتــأثير علــى المســتوى   (ز)

  .الوطني واإلقليمي والعالمي
  
  اعتبارات شاملة رئيسية -٢
  

  :والنهج المتبع ما يلياالعتبارات الشاملة الرئيسية التي تدعم خطة العمل الخماسية  ضمت  -١٩
  

التحلـيالت واإلجـراءات واالسـتثمارات المتصـلة  فـي إطـار الةسيطبق نهج سوق العم .ةلانهج سوق العم  (أ)
ــــة ــــة الصــــحية واالجتماعي ــــالقوى العامل ــــديناميات والعوامــــل المحركــــة عبــــر القطاعــــات  ،ب ــــإيالء العنايــــة التامــــة لل ب

ومجموعــة القــوى الخدمــة االنخــراط فــي ونظــم التعلــيم قبــل قطــاع التعلــيم تحليــل ويشــمل هــذا الــنهج ). ٢ الشــكل(
مثــل التطــوير المهنــي (الــتعلم مــدى الحيــاة ونظــم ) البيانــات الديمغرافيــة والمهــارات والتوزيــعمثــل (العاملــة المتاحــة 

وفـــرص العمـــل واالســـتثمارات المرتبطـــة بـــالقوى العاملـــة مقابـــل االحتياجـــات الســـكانية ) المســـتمر والتعلـــيم المســـتمر
وقــد يكــون مــن الضــروري تــوفير سلســلة مــن السياســات . ية واالجتماعيــةالحاليــة والمقبلــة فــي مجــال الرعايــة الصــح

سـوق العمالـة والخـدمات المحـددة فـي قصـور الألوجـه للتصـدي  الئمةواإلصالحات واألطر التنظيمية والحوافز الم
  .تحليل سوق العمالة العامة عبر

يكتســـي تنســـيق التحلـــيالت واإلجـــراءات واالســـتثمارات  .االتســـاق وتنســـيق اإلجـــراءات عبـــر القطاعـــات  (ب)
المشــتركة بــين القطاعــات علــى مســتوى قطاعــات التعلــيم والصــحة والشــؤون االجتماعيــة والعمــل والشــؤون الماليــة 

  ومن األساسي أيضًا اتساق السياسات ومواءمتها عبر القطاعات.والخارجية أهمية حاسمة إلحراز التقدم الفعال. 

الســـعي فـــي إطــــار االســـتثمارات والتـــدخالت المرتبطــــة بـــالقوى العاملـــة الصــــحية يجــــب  .ئـــقالعمـــل الال   (ج)
اقتصــاد  مســتوىبالنســبة إلــى جميــع فــرص العمــل المتاحــة والقادمــة علــى واالجتماعيــة إلــى ضــمان العمــل الالئــق 

واالعتــراف الوظــائف والصــحة والســالمة المهنيتــين ويجــب إيــالء االهتمــام لتحســين ظــروف العمــل وأمــن . الصــحة
  .بحقوق العمل وتطبيقها على نحو فعال
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إطــار فــي المســار الرئيســي فــي كهــدف شــامل ســُتدمج المســاواة بــين الجنســين  .المســاواة بــين الجنســين  (د)
القوى العاملــة بــ رتبطوتــاالســتثمارات واإلجــراءات التــي تســتهدف التحويــل المراعــي لالعتبــارات الخاصــة بالجنســين 

تـوفير  ومـن األمثلـة علـى ذلـك. وتصحيحهاالصحية واالجتماعية. ويجب تحليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين 
فـي مجـال  مؤهلينالعاملين الغير المدفوعة األجر للنساء في حال انعدام الحماية االجتماعية وعدم وجود الرعاية 
المصـنفة وتـدعيم البيانـات  ؛مالئم في آليات الحوار االجتمـاعيالنحو الضمان تمثيل المرأة على ينبغي و . الرعاية

وٕاجراء تحليل لالعتبارات الخاصة بالجنسين كجزء ال يتجزأ من تحليـل سـوق العمالـة؛ حسب الجنس واستخدامها؛ 
 عــدمألوجــه التحيــز و وطنيــة تتصــل بــالقوى العاملــة الصــحية وتتصــدى وٕاعــداد اســتراتيجيات وسياســات واســتثمارات 

المحـددة وتشـمل االعتبـارات المراعيـة للجنسـين والمتعلقـة بـأمن المـرأة وظـروف و  القائمة علـى نـوع الجـنس المساواة
  .عملها وتنقلها وتعزيز هذه االستراتيجيات والسياسات واالستثمارات

ورأس المـال البشـري فـرص تحسـين جـودة التعلـيم وفـرص التعلـيم  سـيتاح أقصـى حـد مـن .تمكين الشباب  )ه(
وينبغي تمكين الشباب واألشخاص المنتمين إلـى المجتمعـات الضـعيفة . والعمل الالئق والمسارات المهنية للشباب
  .صليينوالمحرومة بما فيها مجتمعات السكان األ

ز الحــوار االجتمــاعي بــين الحكومــات وأربــاب العمــل والعمــال وســائر الجهــات  .الحــوار االجتمــاعي  (و) ســيعزَّ
مليــة أساســية فــي وضــع سياســات بشــأن القــوى العاملــة المعنيــة فــي قطــاع الصــحة بوصــفه عصــاحبة المصــلحة 
توافق اآلراء ويسهم إسهامًا إيجابيًا فـي إصـالحات قطـاع  حقيقاالجتماعي توييسر الحوار . الصحية واالجتماعية

  .الصحة ويكتسي أهمية خاصة في فترات التغيير الهيكلي

يجـب أن تسـتجيب  .العاملة الصـحية واالجتماعيـة المعتمـدة علـى االحتياجـات والوافيـة بـالغرض القوى  (ز)
على االستثمارات واإلجراءات المرتبطة بالقوى العاملة الصحية واالجتماعية لالحتياجات السكانية الحالية والمقبلة 

وينبغــي أن تأخــذ . الصــحي العــالمياألمــن أن يشــمل أيضــًا بــل أال يقتصــر ذلــك علــى التغطيــة الصــحية الشــاملة 
السياســــات فــــي الحســــبان التغييــــرات الديمغرافيــــة والتكنولوجيــــة وأوجــــه اإلجحــــاف فــــي إتاحــــة الخــــدمات الصــــحية 

المحــــددات االجتماعيــــة تســــتهدف القــــوى العاملــــة وينبغــــي أن . والتحــــوالت االجتماعيــــة واالقتصــــاديةواالجتماعيــــة 
 ةركـز الموالمجتمعيـة اض وخـدمات الرعايـة األوليـة والخـدمات المتكاملـة للصحة وتعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـر 

وهنـاك حاجـة ملحـة . جميع أشكال القوى العاملة فـي القطـاعين الصـحي واالجتمـاعي يشملعلى األشخاص، بما 
إلى اتخاذ إجراءات عامة متسقة بعقد شراكات مع مجموعة من الجهات صاحبة المصلحة لوضع سياسات بشأن 

وخصوصــًا فــي المنــاطق المعانيــة مــن  ،تــؤدي إلــى حفــز الطلــب علــى قــوى عاملــة صــحية مســتدامةســوق العمالــة 
  .نقص الخدمات

ــى  (ح) ــز الفــرص المتاحــة إل ــة تعزي ــادرات الراهن ــد الصــالت بالمب سيســتفاد مــن الفــرص  .أقصــى حــد وتوطي
بــادرات مواآلليــات الراهنــة علــى نطــاق الوكــاالت أكبــر اســتفادة ممكنــة مــن خــالل المشــاريع وعالقــات التعــاون وال

امية إلى لتبسيط الجهود الر المتاحة إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
  .تنفيذ خطة العمل الخماسية

ستكون اإلصالحات وجهود تحسين اسـتغالل فـرص التمويـل الراهنـة وٕادارتهـا موضـع الـدعوة  .االستدامة  (ط)
ـــة  رتبطـــةويجـــب توســـيع نطـــاق اســـتراتيجيات التمويـــل المســـتدام مـــن أجـــل االســـتثمارات الم. والـــدعم بـــالقوى العامل

والضرائب التصاعدية والضمان الصـحي االجتمـاعي واألمـوال المخصصـة الميزانية العامة الصحية، بما في ذلك 
  .والقطاع الخاص

ســـوق لخصوصــيات إيـــالء عنايــة خاصـــة  .الصــحة العموميـــة والطــوارئ الممتـــدة والظـــروف اإلنســانية  (ي)
وحمايـــة العـــاملين والعمـــل الالئـــق المواجهـــة فـــي تعلـــيم العـــاملين الصـــحيين وتـــدريبهم والتحـــديات العمالـــة الصـــحية 

  الصحيين في مجال الصحة العمومية وأمنهم والطوارئ الممتدة والظروف اإلنسانية.
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  القوى الدافعة لسياسات تشكيل أسواق العمالة الصحية: ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  القوى العاملة الصحية واالجتماعية المؤهلة الراغبة في العمل توريد    *

  الطلب على القوى العاملة الصحية واالجتماعية في قطاع الصحة وقطاع الرعاية االجتماعية المرتبطة بالصحة  **
  

  تنسيق تنفيذ خطة العمل الخماسية
  

اإلشراف  الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالميةمنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في  تولىست  -٢٠
علـى مسـتوى اإلدارة عقـد اجتماعـات منتظمـة لصـنع القـرارات  عبـر) ٣الجـدول ( هقيعلى تنفيذ خطة العمل الخماسـية وتنسـ

وسـتكون أمانـة تقنيـة مشـتركة تعمـل تحـت . تحقيقًا لذلك الغرضويجري إنشاء لجنة توجيهية تابعة للمنظمات الثالث  العليا
وٕادارة االتصاالت والمعارف وٕادارة ضمان التنفيذ الفعال و إشراف اللجنة التوجيهية مسؤولة عن وضع خطط تشغيلية سنوية 

م الخبــرات علــى مســتوى المنظمــات الــثالث وســتنظَّ . الجهــات صــاحبة المصــلحة وعمليــات التشــاور والرصــد والتقيــيم والتبليــغ
خطــة العمــل علــى المســتوى الــوطني ســة مســارات للعمــل مــن أجــل تصــميم االســتراتيجية التقنيــة الالزمــة لتنفيــذ خم ضــمن

وســتقدم لجنــة استشــارية رفيعــة المســتوى مســاهمتها االســتراتيجية ودعمهــا . واإلقليمــي والعــالمي وتطبيــق هــذه االســتراتيجية
  .السياسي

  
الشـاملين للجهـات صـاحبة المصـلحة المتعـددة وسيتطلب التنفيذ الفعال لخطة العمل الخماسية المشـاركة والتعـاون   -٢١

مـع الـدول األعضـاء والجهـات صـاحبة المصـلحة الرئيسـية  وسـُتدمج عمليـات التشـاور المنـتظم. والمشتركين بين القطاعـات
منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة وستستكشــف . لتبــادل التقنــيفــي عمليــة تنفيــذ خطــة العمــل الخماســية لتيســير المســاهمة وا

فرص المشاركة مع الجهات صـاحبة المصـلحة الرئيسـية  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية
لقـدرات عبر القطاعات على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني كجـزء ال يتجـزأ مـن اضـطالعها بعملهـا واعتمادهـا علـى ا

 االقتصاد والسكان والعوامل االجتماعية المحركة األوسع نطاقاً 

التعليم في مجال 
 الصحة

 سوق العمل ديناميات قطاع التعليم

التعليم في مجاالت 
 أخرى 

العاملين مجموعة 
 الصحيين المؤهلين*

 الخارج 

 الموظفون 

 العاطلون 

  خارج نطاق
 القوى العاملة 

  قطاع الرعاية
 الصحية** 

 القطاعات األخرى

القوى العاملة الصحية 
مجهزة لتقديم خدمات 
 صحية ذات جودة 

ت 
دما
 خ
مع

لة 
شام

ية 
صح

ية 
غط
ت

زة 
مرك

لة 
وفعا

نة 
أمو

ة م
صحي

ص 
شخا

 األ
على

 

ية 
انو
 الث
سة
درا
ال

 

  سياسات معالجة سوء التوزيع 
   وعدم الكفاءة

  اإلنتاجية واألداء تحسين  •
  تحسين تكوين مزيج المهارات  •
استبقاء العاملين الصحيين في المناطق   •

 المعانية من نقص الخدمات

  سياسات معالجة التدفقات الداخلة والخارجة 
  معالجة الهجرة خروجًا ودخوالً   •
  جذب العاملين الصحيين العاطلين عن العمل  •
 جلب العاملين الصحيين مرة أخرى إلى قطاع الرعاية الصحية   •

  سياسات اإلنتاج
  البنية التحتية والموارد  •
  االلتحاق بالمدرسة  •
  اختيار الطلبة   •
 فريق التدريس  •

  سياسات تنظيم القطاع الخاص
  إدارة الممارسات المزدوجة  •
  تحسين جودة التدريب  •
  تعزيز تقديم الخدمات   •
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نشـأ موقــع وسيُ علـى النحـو األكثـر فعاليـة وكفـاءة. تنفيـذ خطــة العمـل  مـن خـالللتسـتمد القيمـة المضـافة المؤسسـية المتاحـة 
إلكترونــي باعتبــاره منصــة إلكترونيــة للمعــارف مــن أجــل تعزيــز إدارة المعــارف المشــتركة بــين القطاعــات والتنســيق والتحليــل 

  لتوجيه الخطط واإلجراءات واالستثمارات المشتركة بين القطاعات.ونشر البّينات وأفضل الممارسات 
  

علـى طلـب الـدول  ءً التـي تنسـقها منظمـة الصـحة العالميـة بنـا ١ستخدم الشبكة العالمية للقوى العاملـة الصـحيةوستُ   -٢٢
صاحبة المصلحة عبر جميع مسارات العمل لمشاركة وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات والجهات األعضاء كآلية 

  .عبر القطاعات في عملية تنفيذ خطة العمل الخماسية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي
  

عبـــر البرنـــامج الـــراهن باســـتخدام المـــوارد  ايمكـــن تحقيقهـــالتـــي وباســـتثناء عـــدد محـــدود مـــن المنجـــزات المســـتهدفة   -٢٣
التعـــاون والتنميـــة فــي الميـــدان االقتصـــادي ومنظمـــة الصـــحة منظمـــة العمــل الدوليـــة ومنظمـــة المؤسســية المتاحـــة، ســـتحتاج 

  إلى موارد إضافية لتحقيق المنجزات المستهدفة المبينة في هذه الخطة للعمل. العالمية
  

  الرصد والتقييم والتبليغ
  

فـي الغايـات والمؤشـرات ذات الصـلة  بخصـوصعلـى أسـاس مـدى التقـدم المحـرز سيتسنى قيـاس النجـاح المحقـق   -٢٤
وسـتعد مقـاييس . علـى نحـو مـا ورد وصـفه فـي تقريـر الهيئـة ،مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة ٨و ٥و ٤و ٣إطار األهـداف 

بشــكل العمليــة التــي تشــمل التــدابير النوعيــة والكميــة فــي إطــار الخطــط التشــغيلية الســنوية ألغــراض الرصــد والتقيــيم والتبليــغ 
  .منتظم

  
تنظـر كـي  ٢٠١٧سـبتمبر / فـي أيلـولم التقرير األول عن تنفيذ اإلجراءات الفوريـة وخطـة العمـل الخماسـية وسيقدَّ   -٢٥

. الصـادر عنهـا ٧١/١٥٩فيه الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي دورتهـا الثانيـة والسـبعين علـى النحـو المطلـوب فـي القـرار 
تـواءم مـع بمـا يابـل خطـة العمـل الخماسـية إلـى جمعيـة الصـحة م تقارير مرحليـة سـنوية وتقـارير رسـمية عـن األداء مقوستقدَّ 

  .االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحيةالتقارير عن تنفيذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ١١(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/network/enانظر الرابط التالي:    ١
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  ١في خطة العمل الخماسيةالمنجزات المستهدفة : ٣الجدول 
  

اإلجراءات الفورية 
 ٢٠١٧من (الشاملة 
/ إلى آذار
  )٢٠١٨ مارس

  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة
منظمــــة لضــــمان التــــزام األجهــــزة الرئاســــية   -١

العمل الدولية ومنظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان 
والمنظمـــات  االقتصـــادي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة

الشريكة والمنتديات الدولية لصنع القـرارات وتعبيرهـا 
  .عن دعمها

العمل الدولية  منظمة
ومنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي 
  ومنظمة الصحة العالمية

  

ــــديات   -٢ ــــي المنت ــــة ف اعتمــــاد توصــــيات الهيئ
  .اإلقليمية والوطنية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي 
  ومنظمة الصحة العالمية

  

اســــــتنتاجات االجتمــــــاع القطــــــاعي دعــــــم    -٣
الثالثــــي لمنظمــــة العمــــل الدوليــــة المعنــــي بتحســــين 
فــــــرص العمــــــل وظروفــــــه فــــــي الخــــــدمات الصــــــحية 

) ٢٠١٧أبريـــل / نيســـان ٢٨إلـــى  ٢٤جنيـــف، مـــن (
والمنتـــدى العـــالمي الرابـــع المعنـــي بـــالموارد البشـــرية 

/ تشـــرين الثـــاني ١٧إلـــى  ١٣دبلـــن، مـــن ( الصـــحية
لتنفيـــذ توصـــيات الهيئـــة تمشـــيًا مـــع ) ٢٠١٧نـــوفمبر 

االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشـرية 
  .الصحية

منظمة العمل الدولية 
  ومنظمة الصحة العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي

إنشاء منصة إلكترونية للمعارف من أجـل     -٤
عــــــات تعزيــــــز إدارة المعــــــارف المشــــــتركة بــــــين القطا

والتنســــــــــيق والتحليــــــــــل ونشــــــــــر البّينــــــــــات وأفضــــــــــل 
الممارســـــــــــــــات لتوجيـــــــــــــــه الخطـــــــــــــــط واإلجـــــــــــــــراءات 
ـــــة الصـــــحية  ـــــالقوى العامل واالســـــتثمارات المتصـــــلة ب

  واالجتماعية.

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي 
  ومنظمة الصحة العالمية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ــــرابط    ١ ــــى الموقــــع اإللكترونــــي للمنظمــــة علــــى ال الوثــــائق الداعمــــة المنبثقــــة عــــن عمليــــات التشــــاور واألســــئلة المتكــــررة متاحــــة عل

  ./http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en  :التالي
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  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المستهدفة المنجزات  التوصيات
حفـــز االســـتثمارات    -١

فـــي إيجـــاد فـــرص للعمـــل 
الالئـــــــــق فـــــــــي قطـــــــــاع 
الصـــــــــحة، وخصوصـــــــــًا 
لصالح النساء والشـباب، 
باســــــــتهداف المهــــــــارات 
المناســـــــــــبة واألعـــــــــــداد 
المناســــــــــبة واألمــــــــــاكن 

  المناسبة.

وجمعيـات أربـاب العمـل تعزيز قـدرة الحكومـات   ١-١
ونقابــات العمــال وغيرهــا مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة 

مـــن أجـــل الرئيســـية فـــي القطـــاعين الصـــحي واالجتمـــاعي 
ــــات الحــــوار  ــــات الحــــوار والمشــــاركة فــــي عملي إرســــاء آلي

  .االجتماعية

منظمة العمل 
  الدولية

  

الثالثــي الــدولي واإلقليمــي تطــوير الحــوار عــم د    ٢-١
على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشؤون والوطني 

باتجـــــاه تـــــدعيم االســـــتراتيجيات الماليـــــة والعمـــــل كخطـــــوة 
  .الوطنية بشأن القوى العاملة الصحية أو إعدادها

منظمة العمل 
  الدولية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 

االقتصادي 
ومنظمة الصحة 

  العالمية
يل سوق العمالـة واالعتبـارات الخاصـة دعم تحل  ٣-١

والحيــــز الضــــريبي وتعزيــــز القــــدرة المؤسســـــية بالجنســــين 
لوضــع خيــارات سياســية مــن أجــل توجيــه االســتراتيجيات 

ٕاصــــــالحات و الوطنيــــــة بشــــــأن القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية 
  .التمويل واالستثمارات

منظمة الصحة 
  العالمية

العمل  منظمة
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

االستراتيجيات الوطنية بشـأن القـوى  إعداددعم     ٤-١
العاملة الصـحية واألطـر واالسـتثمارات الماليـة المتوسـطة 
األجـــل وتنفيـــذها بتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات 

تســـتهدف واتبـــاع نهـــج ة لضـــمان العمـــل الالئـــق يالمؤسســـ
 التحويــــــــل المراعــــــــي لالعتبــــــــارات الخاصــــــــة بالجنســــــــين

  واستدامة القوى العاملة الصحية الحالية والمقبلة.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

مواءمة الموارد المحلية والمسـاعدة اإلنمائيـة تيسير  ٥-١
االســـــــتراتيجيات واالســـــــتثمارات الوطنيـــــــة مـــــــع الرســـــــمية 

  .المتصلة بالقوى العاملة الصحية

منظمة الصحة 
  العالمية

  

تعزيــــــز مشــــــاركة    -٢
المــــرأة االقتصــــادية إلــــى 
أقصـى حـد وتمكينهـا مـن 
خــــالل إضــــفاء الصــــبغة 
ـــى دورهـــا  المؤسســـية عل
القيادي والتصـدي ألوجـه 
التحيـــــــــــز واإلجحـــــــــــاف 
القائمة على نوع الجـنس 

التعلـــيم وفـــي فــي ميـــدان 
ـــة الصـــحية  ســـوق العمال
ـــــــــــــاول الشـــــــــــــواغل  وتن
المتصــــلة بنــــوع الجــــنس 
ــــي عمليــــات اإلصــــالح  ف

  الصحي.

تســــــتهدف سياســــــية عالميــــــة إرشــــــادات وضــــــع   ١-٢
 ١التحويـــــــل المراعـــــــي لالعتبـــــــارات الخاصـــــــة بالجنســـــــين

أوجــه طنيــة لتحليــل و وتســريع وتيــرة المبــادرات اإلقليميــة وال
التحيــز وعــدم المســاواة القائمــة علــى نــوع الجــنس والتغلــب 

ميدان التعليم وفي سوق العمالة الصحية علـى عليها في 
علـى سـبيل (مستوى القوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة 

المثــال مــن خــالل زيــادة فــرص التعلــيم الرســمي وتحويــل 
الرســمي إلــى الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل غيــر 

وتكـافؤ األجـر لقــاء العمـل المتكــافئ فـرص للعمـل الالئــق 
والصـــــــحة والســـــــالمة وظـــــــروف العمـــــــل الالئـــــــق  القيمـــــــة

الخـالي مـن المضـايقة المهنيتين والنهوض بفـرص العمـل 
وتكــــافؤ فــــرص التمثيــــل فــــي مناصــــب والتمييــــز والعنــــف 

رعايـــــة األطفـــــال  اإلدارة والقيـــــادة والحمايـــــة االجتماعيـــــة/
  مسنين).ورعاية ال

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي 
ومنظمة الصحة 

  العالمية

  

                                                            
الــنهج التــي تســتهدف التحويــل المراعــي لالعتبــارات الخاصــة بالجنســين إلــى إعــادة تحديــد أدوار المــرأة والرجــل وعالقاتهمــا ترمــي    ١

القائمة على نـوع الجـنس لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين وتحقيـق حصـائل إنمائيـة إيجابيـة مـن خـالل تحويـل العالقـات غيـر المتسـاوية 
 السلطة وضبط الموارد وصنع القرارات ودعم تمكين المرأة.بين الجنسين بغية النهوض بمشاطرة 
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علـــــى وضـــــع سياســـــات تســـــتهدف القـــــدرة دعـــــم   ٢-٢
وتنفيـذها  التحويل المراعي لالعتبارات الخاصة بالجنسين

للتغلـــب علـــى أوجـــه التحيـــز وعـــدم المســـاواة القائمـــة علـــى 
نـــــوع الجـــــنس فـــــي ميـــــدان التعلـــــيم وفـــــي ســـــوق العمالـــــة 

  الصحية.

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
  الصحة العالمية

  

تكثيـــــــف أنشـــــــطة    -٣
ــــالي الجــــودة  ــــيم الع التعل
والتعلم مدى الحيـاة التـي 
 تســـتهدف التحويـــل حتـــى
ــــع العــــاملين  ــــع جمي يتمت
الصــــــــــحيين بمهــــــــــارات 
تتوافــــق مــــع احتياجــــات 
الســـــــــــــكان الصـــــــــــــحية 
ويتمكنــــــوا مــــــن العمــــــل 

  بكامل طاقاتهم.

دمج تحويل أنشطة التعلـيم والـتعلم مـدى الحيـاة   ١-٣
وتوسيع نطاقها والتنسيق بين القطاعات في سياق وضـع 

  االستراتيجيات بشأن القوى العاملة الصحية وتنفيذها.

صحة منظمة ال
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

الفنيـة األنشطة التعليمية والتدريبية تكثيف دعم   ٢-٣
تكـــون قابلــــة للمســــاءلة اجتماعيــــًا التــــي والتقنيـــة والمهنيــــة 

وتســـــتهدف التحويـــــل مـــــن خـــــالل التعـــــاون التقنـــــي وبنـــــاء 
  القدرات المؤسسية والتمويل.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

لتعلــــيم لالفنيــــة والتقنيــــة والمهنيــــة نظم الــــتعزيــــز   ٣-٣
الخاصــة بــالمهن الصــحية  والــتعلم مــدى الحيــاةوالتــدريب 

ـــــــــــة  ـــــــــــي تشـــــــــــمل العـــــــــــاملين الصـــــــــــحيين (واالجتماعي الت
مــن أجــل تحقيــق الرعايــة المتكاملــة المركــزة ) المجتمعيــين

  .على األشخاص

 منظمة الصحة
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

إعـــداد أدوات ونهـــج لتقيـــيم المهـــارات مـــن أجـــل   ٤-٣
تقيــيم مهــارات القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة، بمــا 

تنــــوع المهــــارات ونقصــــها وعــــدم حــــاالت فــــي ذلــــك تقيــــيم 
الوظـــــائف مواءمـــــة المهـــــارات مـــــع توافقهـــــا لـــــدعم تعزيـــــز 

  .والرعاية المتكاملة المركزة على األشخاص

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

  االقتصادي

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  الصحة العالمية

إصـــــــالح نمـــــــاذج    -٤
الخــــدمات المركــــزة علــــى 
الرعاية فـي المستشـفيات 
والتركيـــز بـــاألحرى علـــى 
ــــة إتاحــــة  الوقايــــة وفعالي

ــــة  ــــة أولي وٕاســــعافية رعاي
عاليـــة الجـــودة وميســـورة 
الكلفــــــــــــــة ومتكاملــــــــــــــة 
ومجتمعيـــة ومركـــزة علـــى 
األشخاص، بإيالء عناية 
خاصة للمناطق المعانيـة 

  من نقص الخدمات.

االرتقـــــاء بآليـــــات تصـــــريف الشـــــؤون والتنظــــــيم   ١-٤
واالعتمـــاد وتحســـين الجـــودة ودعمهـــا مـــن خـــالل اإلرشـــاد 

ـــــة ممارســـــات مأمو وبنـــــاء القـــــدرات المؤسســـــية لضـــــمان  ن
وأخالقيـــــــة وفعالـــــــة ومركـــــــزة علـــــــى األشـــــــخاص تحمـــــــي 

  .المصالح والحقوق العامة

منظمة الصحة 
منظمة و  العالمية

  العمل الدولية

  

المشـــترك بـــين إلتاحـــة التعلـــيم وضـــع إرشـــادات   ٢-٤
المهـــن وتنظـــيم الرعايـــة المتعـــددة التخصصـــات، بمـــا فـــي 
ذلــك توصــيات بشــأن المهــارات المتنوعــة والكفــاءات مــن 

  .تحقيق الرعاية المتكاملة المركزة على األشخاصأجل 

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي

ــــات وٕارشــــادات   ٣-٤ ــــة بالممارســــات إعــــداد بّين متعلق
توزيــع نســبة كافيــة مــن القــوى العاملــة فــي مجــال لضــمان 

الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة علـــــى النحـــــو المالئـــــم بهـــــدف 
فــي المنــاطق المعانيــة مــن  تهــاإتاحاإلنصــاف فــي تحقيــق 

علـــى ســـبيل المثـــال (نقـــص الخـــدمات وللفئـــات المهمشـــة 
ممارســــات التوظيــــف وأســــاليب التعلــــيم وفــــرص التطــــوير 

  ).تحفيزالالمهني وهياكل 

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  الصحة العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي
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قـــــــــــوة تســـــــــــخير    -٥
تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات 
واالتصـــــــــــــــــــــــــاالت ذات 
المردودية لتعزيز أنشـطة 
التعليم في مجال الصـحة 
والخــــــــــدمات الصــــــــــحية 
المركــزة علــى األشــخاص 
ونظـــــــــــــم المعلومـــــــــــــات 

  الصحية.

ــــــــا المعلومــــــــاترســــــــم خــــــــرائط أدوات   ١-٥  تكنولوجي
مـــع مواصـــفات بالفعاليـــة والكفـــاءة  المتســـمة تواالتصـــاال

يمكن أن تعـزز تعلـيم العـاملين المنتجات المستهدفة التي 
الصـــحيين والخـــدمات الصـــحية المركـــزة علـــى األشـــخاص 
ونظـــــــــم المعلومـــــــــات الصـــــــــحية واستعراضـــــــــها ونشـــــــــرها 

  .العتمادها على الصعيد الوطني

منظمة الصحة 
  العالمية

  

االســتثمار  ضــمان   -٦
فــــي القــــدرات األساســــية 
المحــــــددة فــــــي اللــــــوائح 
الصــــــــــــــحية الدوليــــــــــــــة 

)، بمــا فــي ذلــك ٢٠٠٥(
تنميـــة مهـــارات العـــاملين 
ـــــــــوطنيين  الصـــــــــحيين ال
ـــدوليين فـــي الظـــروف  وال
اإلنسانية وحاالت طوارئ 
الصحة العموميـة الحـادة 
والممتــــــــــدة، وضــــــــــمان 
ـــع  ـــة واألمـــن لجمي الحماي
العــــــــــاملين الصــــــــــحيين 

ــــق الصــــحي ــــي والمراف ة ف
  جميع السياقات.

دمج االستراتيجيات بشأن القوى العاملـة للتنفيـذ   ١-٦
والقــــدرة علــــى ) ٢٠٠٥(الكامــــل للــــوائح الصــــحية الدوليــــة 

إدارة المخــاطر فــي حــاالت الطــوارئ والكــوارث والتصــدي 
لهــــا فــــي االســـــتراتيجيات الوطنيــــة بشـــــأن القــــوى العاملـــــة 

  .والطوارئ الصحية ودعمها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

المقـــــاييس بشـــــأن تعزيـــــز البّينـــــات واإلرشـــــادات   ٢-٦
والتقارير ونظم المعلومـات التـي والمنهجيات والممارسات 

ــــع  تحســــن أمــــن العــــاملين الصــــحيين وحمــــايتهم فــــي جمي
ــــك الظــــروف اإلنســــانية وحــــاالت  ــــي ذل الســــياقات، بمــــا ف

  .الطوارئ

منظمة الصحة 
  العالمية

  

تعزيــز قــدرات البلــدان الشــديدة التعــرض للخطــر   ٣-٦
الصــــــحة والســــــالمة المهنيتــــــين لــــــدى  مــــــن أجــــــل حمايــــــة

  .العاملين في مجال تقديم المعونة الصحية والطارئة

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

األمـــــــــوال  جمـــــــــع   -٧
ــــــن مصــــــادر  ــــــة م الكافي
ـــــة  ـــــة عام ـــــة ودولي محلي
ـــد االقتضـــاء  وخاصـــة عن
والنظـــــــر فـــــــي إصـــــــالح 
ــــى  ــــل الصــــحي عل التموي
نطـــــــــاق واســـــــــع عنـــــــــد 
الضـــــــرورة، مـــــــن أجـــــــل 
االســتثمار فــي المهــارات 
المناسبة وظـروف العمـل 
الالئـــق والعـــدد المناســـب 

  من العاملين الصحيين.

ملـة إعداد استراتيجيات وطنيـة بشـأن القـوى العا  ١-٧
وٕاصـــالحات عالميـــة وٕاقليميـــة ووطنيـــة للتمويـــل الصـــحية 

المؤسســي تحــدد مــوارد كافيــة مــن الميزانيــة وتلتــزم بتــوفير 
هـــــذه المـــــوارد لالســـــتثمار فـــــي أنشـــــطة التعلـــــيم وتكــــــوين 
المهـــارات وٕايجـــاد فـــرص العمـــل التـــي تســـتهدف التحويـــل 

  .ودعمها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

تعزيــز التمويــل المســتدام لتوســيع القــوى العاملــة   ٢-٧
 بالنســــبة إلــــىوتحويلهــــا، والســــيما الصــــحية واالجتماعيــــة 

تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة فيهـا يكون التي بلدان ال
  .وتنفيذ توصيات الهيئة األقل احتماالً 

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

 تتبــــــع مواءمـــــــةالراميــــــة إلــــــى تــــــدعيم اآلليــــــات   ٣-٧
تعليم والتوظيــف الخاصــة بــالالمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية 

ــــــــة  ــــــــارات المرتبطــــــــة بالجنســــــــين والصــــــــحة وتنمي واالعتب
المهارات مع االستراتيجيات الوطنية بشـأن القـوى العاملـة 

  .الصحية

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي

األدوات والمنهجيـــــات الراميـــــة إلـــــى  اســـــتعراض  ٤-٧
تحليــــل اإلنتاجيــــة واألداء واألجــــور لــــدى القــــوى العاملـــــة 

  .الصحية واالجتماعية واالرتقاء بها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
  االقتصادي
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تعزيـــــــز التعـــــــاون    -٨
بــــــين القطاعــــــات علــــــى 
المســــــــــــتوى الــــــــــــوطني 
واإلقليمـــــــــي والـــــــــدولي؛ 
ــــــــــع  ومشــــــــــاركة المجتم
المـــدني ونقابـــات العمـــال 
ـــــات  ـــــن منظم ـــــا م وغيره
العــــــــــاملين الصــــــــــحيين 
والقطـــــــــــاع الخـــــــــــاص؛ 
ومواءمة التعاون الـدولي 
لــــدعم االســــتثمارات فــــي 
القـــوى العاملـــة الصـــحية 
فــي إطــار االســتراتيجيات 
ـــــــــــــة  والخطـــــــــــــط الوطني
المرتبطـــــــــــة بالصـــــــــــحة 

  والتعليم.

 مية للقوى العاملة الصحيةالشبكة العالمشاركة   ١-٨
ــــدعم  جهــــود التنســــيق والمواءمــــة والمســــاءلة فــــي إطــــار ل

االســــــــــــتراتيجية العالميــــــــــــة للمنظمــــــــــــة بشــــــــــــأن المــــــــــــوارد 
ت الهيئــــــة بالتعــــــاون اوتنفيــــــذ توصــــــي الصــــــحية البشــــــرية

لحة الدوليـــــــة واإلقليميـــــــة الجهـــــــات صـــــــاحبة المصـــــــ مـــــــع
  والوطنية.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
  االقتصادي

ـــين القطاعـــات مـــن   ٢-٨ تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق ب
أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجيات الوطنيـــة بشـــأن القـــوى العاملـــة 

مثـل (الصحية وتنمية القدرات فيمـا بـين الـوزارات المعنيـة 
وزارات الصـــــحة والشـــــؤون االجتماعيـــــة والعمـــــل والتعلـــــيم 

ــــــــــات ) وشــــــــــؤون الجنســــــــــينوالشــــــــــؤون الماليــــــــــة  والجمعي
ونقابــات العمــال والمجتمــع المــدني بمــا فــي ذلــك  المهنيــة

وأربــاب مــدني المعنيــة بشــؤون المــرأة لمنظمــات المجتمــع ا
العمــــل والقطــــاع الخــــاص والســــلطات الحكوميــــة المحليــــة 

ــــــدمي خــــــدمات التع ــــــدريب وســــــائر ومق ــــــيم والت الجهــــــات ل
  المعنية.

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  الصحة العالمية

  

العمـــل فـــي إطـــار المبـــادرات الصـــحية العالميـــة   ٣-٨
 اً أن تشــــمل جميــــع المــــنح والقــــروض تقييمــــعلــــى ضــــمان 

مواءمــة المســاهمات علــى القــوى العاملــة الصــحية و  ثــارآل
مـــع تنفيـــذ االســــتراتيجيات الوطنيـــة بشــــأن القـــوى العاملــــة 
الصــــحية بمــــا يتجــــاوز نطــــاق أنشــــطة التــــدريب والحــــوافز 

  .أثناء الخدمة الخاصة بأمراض معينة

منظمة الصحة 
  العالمية

  

النهــــــــــــــــــــــــــــوض    -٩
بـــــــــــاالعتراف الــــــــــــدولي 
بمـــــــــــؤهالت العـــــــــــاملين 
الصــــــــــحيين لتحســــــــــين 
ــى  اســتخدام المهــارات عل

أمثــل وزيــادة فوائــد وجــه 
هجرة العاملين الصـحيين 
والحد من آثارها السـلبية 
وصــــــــــــــــون حقــــــــــــــــوق 

  المهاجرين.

لتحقيــــق أقصــــى حــــد مــــن فوائــــد إنشــــاء منصــــة   ١-٩
تنقل العاملين الصحيين علـى الصـعيد الـدولي مـن خـالل 

  ما يلي:
تحســــين رصــــد تنقــــل اليــــد العاملــــة؛ واالعتمــــاد (أ)   

منظمــة علــى نجــاح العمــل القــائم علــى التعــاون بــين 
منظمـــة  /التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي

المكتـب  /والمكتب اإلقليمي ألوروباالصحة العالمية 
ــــــــــىاإلحصــــــــــائي لالتحــــــــــاد األوروبــــــــــي   إضــــــــــافة إل

ــــــــــــز ــــــــــــة الصــــــــــــحية  تعزي ــــــــــــوى العامل حســــــــــــابات الق
وتنفيــــذها بشــــكل تــــدريجي وعلــــى المســــتوى  الوطنيــــة
  الدولي؛
ــــــادل المعــــــارف (ب)    ــــــات وتب ــــــل البّين ــــــز تحلي تعزي

والمنافع العامـة العالميـة المتعلقـة بالتنقـل واالعتـراف 
بــــــــالمؤهالت والتحــــــــويالت الماليــــــــة ونقــــــــل المــــــــوارد 

  .والممارسات الجيدة والسياسات

العمل  منظمة
الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي 
ومنظمة الصحة 

  العالمية

  

مدونـــة المنظمـــة تـــدعيم الصـــكوك الراهنـــة مثـــل   ٢-٩
العالميـــــــة لقواعـــــــد الممارســـــــة بشـــــــأن توظيـــــــف العـــــــاملين 

واتفاقيـات منظمـة العمـل  الصحيين على المستوى الـدولي
الدوليـــــــة بشـــــــأن العـــــــاملين المهـــــــاجرين ودعـــــــم تنفيـــــــذها؛ 

تكـــــــــــارات بمـــــــــــن أجـــــــــــل االحـــــــــــوار السياســـــــــــي  وتيســـــــــــير
والتزامـــات طوعيـــة تحقـــق أقصـــى حـــد مـــن الفوائـــد  جديـــدة

ــــدروس المســــتمدة مــــن صــــكوك  المتبادلــــة باالسترشــــاد بال
  دولية أخرى.

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
في التعاون والتنمية 

الميدان االقتصادي 
ومنظمة الصحة 

  العالمية
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لضـمان تحسين إدارة هجرة العـاملين الصـحيين   ٣-٩
ـــادل الفوائـــد  عبـــر بنـــاء القـــدرات المؤسســـية للحكومـــات تب

وأرباب العمل والعمال وسائر الجهات صاحبة المصـلحة 
  .في بلدان المصدر والمقصد على حد سواءالمعنية 

منظمة العمل 
ومنظمة الدولية 

  الصحة العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي

إجــــــــراء بحــــــــث    -١٠
وتحليـــل متينـــين ألســـواق 
العمالـــــــــــــة الصـــــــــــــحية 
ــــــــــاييس  باســــــــــتخدام مق
ــــــــــات منســــــــــقة  ومنهجي
لتعزيــــــــــــــــز البّينــــــــــــــــات 

  والمساءلة والعمل.

إعـــــــداد التقـــــــارير عـــــــن رصـــــــد القـــــــوى العاملـــــــة   ٢-١٠
  .الصحية وتمويلها ومساءلتها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

حســــابات القــــوى العاملــــة الصــــحية دعــــم تنفيــــذ   ٣-١٠
والتقارير المفصلة وتعزيز القـدرة المؤسسـية علـى  الوطنية
  .التنفيذ

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

والتنمية التعاون 
في الميدان 
  االقتصادي

المشـــــــــتركة بـــــــــين  العالميـــــــــةتبـــــــــادل البيانـــــــــات   ٤-١٠
الوكاالت بشأن سوق العمالـة الصـحية إلـى جانـب وضـع 

  .مقاييس وتعاريف منسقة والحفاظ عليها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

ــبرنــامج للبحــث المتصــل بــالقوى العامإعــداد   ٥-١٠ ة ل
وتوســـــيع نطـــــاق الصـــــحية واالرتقـــــاء بمنهجيـــــات البحـــــث 

ـــــات  ـــــدخالت قاعـــــدة البّين ـــــق والت بخصـــــوص العمـــــل الالئ
الفعالــــة المرتبطــــة بســــوق العمالــــة الصــــحية التــــي تحقــــق 
عوائـــد اجتماعيـــة واقتصـــادية مـــن االســـتثمارات المتصـــلة 

  .وجه أمثل ة الصحية علىاملبالقوى الع

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
  االقتصادي

  
الوكالـــة أو الوكـــاالت المعّينـــة بوصـــفها الوكالـــة الرئيســـية فـــي خطـــة العمـــل المســـؤولية عـــن اإلمســـاك بزمـــام عمليـــة تنســـيق تتـــولى  :أ

ذلك. أما الوكالة أو الوكاالت المعّينة بوصـفها مـن الوكـاالت الشـريكة فتـؤدي المنجزات الُمستهدفة وتنفيذها، أو تتقاسم المسؤولية عن 
  دورًا في مجال دعم اإلسهام في تقديم مدخالت محّددة صوب تنفيذ تلك المنجزات الُمستهدفة.
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