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    األعمال جدول من ٣-١٢ البند
    شلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال

  
تخطــيط االنتقــال فــي مجــال جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد أن نظــرت فــي التقريــر المحــّدث عــن 

وبعــد أن ســّلمت بــأن الــدور النشــط الــذي يضــطلع بــه مكتــب المــدير العــام فــي توجيــه هــذه العمليــة  ١األطفــال؛ شــلل
وبعـــد أن شـــددت علـــى الحاجـــة الماســـة والُمّلحـــة إلـــى مواصـــلة جهـــود االستئصـــال  ؛وقيادتهـــا يكتســـي أهميـــة رئيســـية

شــلل األطفــال واســتمرار الترصــد فــي البلــدان مــن خــالل اإلشــهاد علــى  والمواظبــة عليهــا فــي البلــدان التــي يتوطنهــا
بتـــوافر استئصـــال شـــلل األطفـــال، وعلـــى أهميـــة ضـــمان وفـــاء المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال بـــالغرض 

ل وبعد أن سلمت ببدء تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـا المستويات الكافية من الموظفين المؤهلين؛
وســلطت األضـــواء علـــى حاجــة المنظمـــة إلـــى إدارة األثـــر النــاجم عـــن ذلـــك علـــى مــوارد المنظمـــة البشـــرية وأصـــولها 

وبعــد أن أحاطــت علمــًا بالعمليــة الجاريــة لوضــع اســتراتيجية لمــا بعــد اإلشــهاد علــى  األخــرى علــى نحــو اســتراتيجي؛
شــلل األطفــال والالزمــة الســتمرار استئصــاله استئصــال شــلل األطفــال ســتحدد الوظــائف األساســية المتعلقــة بمكافحــة 

وبعد أن سلطت األضواء على حاجة المنظمة إلى العمل مع جميع الجهـات صـاحبة  والحفاظ على عالم خال منه؛
بعــد  المصــلحة المعنيــة علــى خيــارات تضــمن فعاليــة المســاءلة والمراقبــة بعــد استئصــال المــرض فــي اســتراتيجية مــا

د أن أحاطــت علمــًا مــع بــالغ القلــق باعتمــاد المنظمــة علــى تمويــل المبــادرة العالميــة وبعــ اإلشــهاد علــى استئصــاله؛
الستئصال شلل األطفال على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري الذي يشـمل العديـد مـن أنشـطة بـرامج المنظمـة، 

ل المخـــاطر ومـــا ينطـــوي علـــى هـــذا االعتمـــاد مـــن مخـــاطر ماليـــة وتنظيميـــة وبرمجيـــة تتعـــرض لهـــا المنظمـــة وتشـــم
المرتبطــة باســتدامة قــدرة المنظمــة علــى ضــمان فعاليــة إتاحــة الخــدمات فــي مجــاالت البــرامج الرئيســية والحفــاظ علــى 

بقائمة اإلجراءات المقترحـة التـي ينبغـي تنفيـذها بحلـول نهايـة أيضًا وبعد أن أحاطت علمًا  وظائف أساسية مستمرة؛
خطــة عمــل ، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بوضــع ١إضــافة  ٧٠/١٤جعلــى النحــو المشــار إليــه فــي الوثيقــة  ٢٠١٧عــام 

  :، قررتاستراتيجية شاملة للمنظمة بشأن المرحلة االنتقالية للمبادرة
  
  أن تحث المدير العام على ما يلي:  -١

  ؛أن يجعل االنتقال في إطار المبادرة أولوية رئيسية من أولويات المنظمة على مستوياتها الثالثة  ) أ(
بشــأن المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة أن يضــمن استرشــاد وضــع خطــة العمــل االســتراتيجية للمنظمــة   ) ب(

بمبــدأ شــامل متمثــل فــي تلبيــة االحتياجــات واألولويــات القطريــة، والســيما مــن خــالل المشــاركة فــي تخطــيط 
 المرحلة االنتقالية للمبادرة على المستوى القطري ودعمه؛

تئصال شـلل األطفـال فـي صـميم جميـع التـدخالت الصـحية المعنيـة أن يدمج أفضل ممارسات اس  (ج)
ويعمل على بناء القدرات والمسؤوليات المتصلة بالوظائف واألصول المتواصلة فـي مجـال استئصـال شـلل 
األطفال في إطار البرامج الوطنية، بينما يحافظ على قدرة المنظمة على إتاحة القواعـد والمعـايير لتخطـيط 

  الستئصال ومراقبتها؛مرحلة ما بعد ا
بهـدف تخفيـف األثـر  ٢٠١٩-٢٠١٧أن يستكشف طرقـًا ابتكاريـة لتعبئـة التمويـل اإلضـافي للفتـرة   (د)

المحتمل على تقليص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال وعلـى االسـتدامة األطـول أجـًال لألصـول 
                                                           

  .١إضافة  ٧٠/١٤جة الوثيق   ١
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ل األعضاء بأحدث المعلومات عن هذا العمـل، الرئيسية التي تمول حاليًا من المبادرة العالمية وتزويد الدو 
  من خالل عقد جلسة مخصصة أثناء الحوار القادم الخاص بالتمويل؛

  
  أن تطلب من المدير العام ما يلي:  -٢
  

تقـدَّم  ٢٠١٧أن يضع خطة عمـل اسـتراتيجية بشـأن المرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة بحلـول نهايـة عـام   (أ)
رتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة عن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي دو 

  :والسبعين كي تنظر فيها وتتسم بما يلي
  

تحــدد بوضـــوح مـــا يلـــزم مـــن قـــدرات وأصــول، وخصوصـــًا علـــى المســـتوى القطـــري وعلـــى  )١(
 المستوى المجتمعي عند االقتضاء، من أجل تحقيق اآلتي:

البـرامج األخـرى مثـل ترصـد األمـراض؛ وتعزيـز استمرار التقدم المحرز في مجـاالت  -
نظــــم التمنيــــع والــــنظم الصــــحية؛ واإلنــــذار المبكــــر واالســــتجابة للطــــوارئ والفاشــــيات، 

فــــي ذلــــك تعزيــــز القــــدرات األساســــية المنصــــوص عليهــــا فــــي اللــــوائح الصــــحية  بمــــا
 والحفاظ عليها؛ )٢٠٠٥( الدولية

  المرض؛الحفاظ على عالم خال من شلل األطفال بعد استئصال  -

  تتضمن تقديرًا مفصًال لتكاليف هذه القدرات واألصول؛ )٢(
  

أن يقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين تقريـــرًا عـــن الجهـــود الراميـــة إلـــى تعبئـــة   (ب)
التمويل من أجل القدرات واألصول التي ترتبط بالمرحلة االنتقالية وتموَّل حاليًا من المبادرة العالمية ضمن 

نيــة البرمجيــة، لتمكــين جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين مــن تقــديم اإلرشــاد لوضــع الميزانيــة الميزا
  وبرنامج العمل العام الثالث عشر على أساس واقعي؛ ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية للثنائية 

  
أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تخطــيط العمليــة االنتقاليــة وتنفيــذها إلــى جمعيــة الصــحة مــن خــالل   (ج)
  لجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي.ال
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    األعمال جدول من ٥-١٢ البند
  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  

 الخــاص الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــارتقريــر أن نظــرت فــي بعــد  جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون،
مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي وتقــارير األمانــة المقدمــة بالتعــاون  ٢٠١٦الجائحــة  لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب

  قررت ما يلي: ١،والمنظمات الدولية األخرى المعنية
  
ـــذكير بواليـــة المنظمـــة بوصـــفها ســـلطة   )١( التوجيـــه والتنســـيق فـــي ميـــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي الت

بحـدوث الفاشـيات ومواجهتهـا علـى الصـعيد ) فـي اإلنـذار ٢٠٠٥وبدورها بموجب اللوائح الصحية الدوليـة (
 العالمي فيما يتعلق بأزمات الصحة العمومية؛

 
فــي التصــدي للمخــاطر  الجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب الخــاص اإلطــارإعــادة تأكيــد أهميــة   )٢(

التـــي يحتمـــل أن تســـبب الحاليـــة أو المحدقـــة التـــي تهـــدد صـــحة اإلنســـان وتـــنجم عـــن فيروســـات األنفلـــونزا 
األنفلــونزا ائحــة، والتشــديد علــى وظيفتــه الحاســمة كصــك دولــي متخصــص ييســر تســريع إتاحــة فيروســات ج

التي يحتمل أن تسبب جائحة بشرية وتحليل المخاطر والتبادل السريع والعادل والمنصف للقاحـات والفوائـد 
 األخرى؛

  
الجائحـــة والتصـــدي لهـــا فـــي لتأهـــب لألنفلـــونزا التشـــديد علـــى أهميـــة مـــنح األولويـــة وتـــوفير الـــدعم ل  )٣(

 ،والتنظـيم العالم، والسيما من خالل تعزيز القدرات المحلية لترصد فيروسات األنفلـونزا الموسـمية والتصـنيع
الشبكة العالمية لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا بهـدف تحديـد والتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي عبر 

 جائحة وتبادلها على وجه السرعة؛التي يحتمل أن تسبب األنفلونزا فيروسات 
  
فيروســات للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا فــي تحديــد االعتــراف بالــدور الحاســم   )٤(

التــي يحتمــل أن تســبب جائحــة بشــرية وتحليــل المخــاطر المرتبطــة بهــذه الفيروســات وتبادلهــا مــن األنفلــونزا 
 واألدوية بسرعة؛أجل السماح بتطوير وسائل التشخيص واللقاحات 

  
، ومعــدل ٢قــات الموحــدة لنقــل المــواد االتقــدم الملحــوظ المحــرز بشــأن معــدل إبــرام االتفاالعتــراف ب  )٥(

تحصــيل مســاهمات الشــراكة، وضــرورة المحافظــة علــى التقــدم، عــالوًة علــى الحاجــة المســتمرة إلــى ضــمان 
 والمستحضـــرات تشخيصـــها ووســـائل األنفلـــونزا لقاحـــاتالســـداد فـــي المواعيـــد المحـــددة مـــن جانـــب ُمصـــنِّعي 

  ؛لهاستجابة واال األنفلونزا ترصدل العالميالمنظمة  نظام يستخدمون والذين بها، الخاصة الصيدالنية
  
والمنظمـات  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجياالعتراف بتواصل المشـاورات والتعـاون بـين المنظمـة وأمانـة   )٦(

  ؛الدولية األخرى المعنية
 
 بالتأهـــب الخـــاص الفريـــق المعنـــي باســـتعراض اإلطـــاراإلشـــادة بالتوصـــيات المفيـــدة المقدمـــة مـــن   )٧(

 ؛٢٠١٦الجائحة  لمواجهة األنفلونزا

                                                           
 .٧٠/٥٧(الملحق) وج ٧٠/١٧ج تانالوثيق ١  
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  المدير العام ما يلي: ن تطلب منأ  )٨(

ــدمًا بالتوصــيات الــواردة فــي تقريــر   (أ) الفريــق المعنــي باســتعراض أن يســرع وتيــرة المضــي ُق
 ؛الجائحة ة األنفلونزالمواجه بالتأهب الخاص اإلطار

أن يجــــــري، بخصــــــوص توصــــــيات الفريــــــق المعنــــــي باالســــــتعراض المتعلقــــــة بــــــاألنفلونزا   (ب)
، تحليًال تداوليًا وافيًا للمسائل المطروحة يشمل آثار اتباع أو بيانات المتواليات الجينيةو الموسمية 

 لمواجهة األنفلـونزا بالتأهب الخاص استعراض اإلطارعدم اتباع الُنهج المحتملة، باالعتماد على 
لفريق االستشاري المعني بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة، ومشـاورة شـفافة مـع وخبرة ا ٢٠١٦ الجائحة

شــبكة المنظمــة العالميــة لترصــد الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة بمــا فيهــا 
  األنفلونزا والتصدي لها؛

يمية وتنفيذ الدراسات الخاصة بعبء المرض والتـي أن يواصل دعم تعزيز القدرات التنظ  (ج)
  تشكل األسس الجوهرية للتأهب للجوائح؛

أن يظل يشجع الجهـات المصـنعة وغيرهـا مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة علـى   )د(
، بمـــا فـــي ذلـــك عنـــد الجائحـــة لمواجهـــة األنفلـــونزا بالتأهـــب الخـــاص اإلطـــارالمشـــاركة فـــي جهـــود 

الشــراكة مســاهمات ودفــع  ٢االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد عــن طريــق التوقيــع علــى  ،االقتضــاء
  ؛في الوقت المحددالسنوية 

مراجــع الحسـابات الخــارجي أن يراجــع حسـابات أمــوال مســاهمات الشــراكة أن يطلـب مــن   )ھ(
) تقــديم ١باالســتعراض بمــا يلــي: (للتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة تمشــيًا مــع توصــية الفريــق المعنــي 

الضــمانات بشــأن تطبيــق اللــوائح الماليــة للمنظمــة علــى نحــو مالئــم علــى اســتخدام األمــوال وبشــأن 
) تقــديم التوصـــيات لمواصــلة تعزيــز شـــفافية ٢دقــة المعلومــات الماليــة المبّلـــغ عنهــا وموثوقيتهــا؛ (

  التبليغ عن الصالت بين النفقات واألثر التقني؛

أمانـــة اتفاقيــة التنــوع البيولـــوجي والمنظمــات الدوليــة األخـــرى صــل المشــاورات مــع أن يوا  )و(
  ، حسب االقتضاء؛المعنية

أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين عــن التقــدم المحــرز فــي   )ز(
الفريـق قريـر لتوصيات الواردة في تالستجابة لحالة ابيان تنفيذ هذا المقرر اإلجرائي، بما في ذلك 

، ويقـدم التوصـيات بشـأن الجائحـة لمواجهـة األنفلـونزا بالتأهـب الخاص المعني باستعراض اإلطار
  اتخاذ إجراءات إضافية.
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    األعمال جدول من ١-١٣ البند
  مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة البشرية الصحية وتنفيذموارد ال

  والنمو االقتصادي الصحةالمستوى المعنية بالعمالة في مجال 
 
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

البشـــرية الصـــحية وتنفيـــذ مضـــامين هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة فـــي التقريـــر المتعلـــق بـــالموارد بعـــد النظـــر 
  ١والنمو االقتصادي؛ الصحة مجال في المستوى المعنية بالعمالة

االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية  شـــــأنب) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عوٕاذ تعيـــــد تأكيـــــد القـــــرار 
 المــوارد للمنظمــة بشــأن العالميــة االســتراتيجية الصــحة جمعيــة فيــه اعتمــدت الــذي، ٢٠٣٠الصــحية: القــوى العاملــة 

إلشــراك الجهــات عبــر القطــاعين العــام والخــاص  القويــة فيهــا دعوتهــا، بمــا ٢٠٣٠ العاملــة القــوى: الصــحية البشــرية
كليهمــا والجهــات صــاحبة المصــلحة، ومنهــا المؤسســات الحكوميــة والتعليميــة والتدريبيــة وأربــاب العمــل والمنظمــات 

واالجتماعيـة  المعنية بالعاملين الصحيين لغرض تنسيق برنامج عمل مشترك بين القطاعات للقوى العاملـة الصـحية
  ؛٢٠٣٠ عاملة تالئم الغرض المنشود منها في خطة التنمية المستدامة لعام وىقمن أجل إيجاد 

المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن ) بشـــأن مدونـــة ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار 
نـة ، الذي اعُتِمدت بموجبه المدونـة العالميـة، وبشـأن اعتـراف المدو توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي

بأن وجود قوى عاملـة صـحية مالئمـة وفـي المتنـاول أمـر جـوهري لتكامـل الـُنظم الصـحية ولتقـديم الخـدمات  العالمية
الصــحية األساســية، ومــع مراعــاة الحاجــة إلــى تخفيــف وطــأة اآلثــار الســلبية التــي تطــال الــُنظم الصــحية فــي البلــدان 

  ؛النامية والتي تترتب على هجرة العاملين الصحيين

  ٢الرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية؛و جمعية الصحة السابقة لقرارات الإلى  ير أيضاً وٕاذ تش

) وقرارهـا اآلخـر ٧٠/١٨٣ (القـرار ٢٠١٥وٕاذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـام 
األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى )، اللذين ُطِلـب فيهمـا، علـى التـوالي، إنشـاء هيئـة ٧١/١٥٩(القرار  ٢٠١٦في عام 

َب فيهما بتقريرها؛   المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي (المشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") وُرحِّ

                                                           
 .٧٠/١٨الوثيقة ج   ١

) بشــــأن تعزيــــز ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عالقــــوى العاملــــة الصــــحية، والقــــرار ) بشــــأن تــــدعيم ٢٠١١( ٦-٦٤ج ص عالقــــرار    ٢
 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا ،العالميـة الصـحة منظمـة) بشـأن اسـتجابة ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ج ص عالتمريض والقبالة، والقـرار 

) بشـأن إحـداث ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عوالقـرار ، اإلنسـانية الطـوارئ فـي المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،
) بشــأن ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عوالقــرار تحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، 

) بشــأن متابعــة ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ج ص عوالقــرار لشــاملة طيلــة العمــر، الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة اتعزيــز 
ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة ــــــق التغطي ــــــد االلتزامــــــات بتحقي  ،إعــــــالن ريســــــيفي السياســــــي بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية الصــــــحية: تجدي

التغطيـة كعنصـر مـن عناصـر  الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير) بشـأن تعزيـز ٢٠١٥( ١٥-٦٨ع  ص  ج والقرار
 .الصحية الشاملة
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وٕاذ تشــّدد علــى أن االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة يحّقــق نتــائج مضــاعفة تعــزز النمــو 
سهم فـي تحقيـق طموحـات خطـة التنميـة المسـتدامة يُ لصعيدين المحلي والعالمي كليهما، و االقتصادي الشامل على ا

علــى الفقــر (القضــاء  ١وفــي التقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فيهــا الهــدف  ٢٠٣٠لعــام 
ـــة  ٣بجميـــع أشـــكاله فـــي كـــل مكـــان)، والهـــدف  ـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهي فـــي جميـــع (ضـــمان تمّت

، للجميـع) التعليم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص الـتعّلم مـدى الحيـاة(ضمان  ٤والهدف األعمار)، 
النمـــو االقتصـــادي (تعزيـــز  ٨)، والهـــدف تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين كـــل النســـاء والفتيـــات( ٥والهـــدف 

الحــد ( ١٠)، والهــدف المنتجــة، وتــوفير العمــل الالئــق للجميــعالمطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة و 
  ) واالستفادة من الصالت المشتركة القائمة بين األهداف وغاياتها؛من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

يتصل بالتغييرات الديمغرافية  وٕاذ تعترف بأن التحديات الصحية المواجهة في القرن الحادي والعشرين فيما
عاملـــة صـــحية واجتماعيـــة تالئـــم الغـــرض  ىواالجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة والوبائيـــة والتكنولوجيـــة ســـيلزمها قـــو 

المنشــود منهـــا مـــن أجـــل إيتـــاء خــدمات صـــحية واجتماعيـــة متكاملـــة ترّكـــز علــى النـــاس عبـــر نطـــاق سلســـلة الرعايـــة 
  برمتها؛

ـــَب ف٣(١٤٠م توٕاذ تشـــير إلـــى المقـــرر اإلجرائـــي  يـــه، فـــي جملـــة أمـــور، بتقريـــر الهيئـــة الرفيعـــة ) الـــذي ُرحِّ
الـزخم الـالزم السياسـي  المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي، وبمهمتهـا الراميـة إلـى توليـد

توصــيات وتحديــد خمســة  ١٠ والمشــترك بــين القطاعــات والشــامل للعديــد مــن أصــحاب المصــلحة، مــن خــالل إعــداد
عمليــة إيجــاد الوظــائف فــي القطــاعين الصــحي واالجتمــاعي وتحفيــز تلــك العمليــة بوصــفها  إجــراءات فوريــة لتوجيــه

  شامل؛ وسيلة للنهوض بالنمو االقتصادي وتدعيم التالحم االجتماعي على نحو

بناء لبنات ال يتجزأ من  جزءاً فانين يشّكلون على أن العاملين الصحيين واالجتماعيين المهرة والمت تؤّكدٕاذ و 
لقـوى العاملـة فـي ااالسـتثمارات توظيـف مـا يكفـي مـن د علـى أهميـة تشدّ وٕاذ  قادرة على الصمود،قوية و  ظم صحيةنُ 

بموجــب اللــوائح الصــحية الالزمــة القــدرات األساســية نميــة لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بالتغطيــة الصــحية الشــاملة وت
تأهبهـــا لمواجهـــة المخـــاطر الُمتربِّصـــة ضـــمان القـــوى العاملـــة الصـــحية المحليـــة لهـــا قـــدرات بمـــا في)، ٢٠٠٥( الدوليـــة

  ؛مومية والتصدي لهاالصحة العب

وٕاذ تسّلم بالحاجة إلى توسيع نطـاق التمويـل الصـحي وتحويلـه إلـى حـد كبيـر، وٕالـى توظيـف القـوى العاملـة 
  الصحية واالجتماعية وتنمية قدراتها وتثقيفها وتدريبها وتوزيعها واستبقائها؛

جـــة إلـــى تعزيـــز حمايـــة العـــاملين الصـــحيين واالجتمـــاعيين والمرافـــق الصـــحية وأمـــنهم وٕاذ تســـّلم أيضـــًا بالحا
  بشكل كبير في جميع المواضع، بما فيها الطوارئ الصحية الحادة والممتدة واألوضاع اإلنسانية،

) ٢٠٢١-٢٠١٧( خطة العمل الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصـادي الشـامل تعتمد  -١
الفوريــة دعمــًا لتطبيــق  آليــة لتنســيق وتعزيــز التنفيــذ المشــترك بــين القطاعــات لتوصــيات الهيئــة وٕاجراءاتهــابوصــفها 

  ؛٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد للمنظمة بشأن العالمية االستراتيجية
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ة، بــدعم مــن فوريــوٕاجراءاتهــا الالهيئــة توصــيات بشــأن تنفيــذ  علــى العمــل فــوراً كاّفــة الــدول األعضــاء  تحــثّ   -٢
وبمــا يتفــق  ،حســب االقتضــاء ١منظمــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي،ال

  السياقات واألولويات والخصائص الوطنية؛مع 

الشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحة الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين والمحليـــين المســـؤولين عـــن القضـــايا  تـــدعو  -٣
واالجتماعيــة والمســائل الجنســانية والشــؤون الخارجيــة والتعلــيم والشــؤون الماليــة والعمــل إلــى المشــاركة فــي الصــحية 

  تنفيذ توصيات الهيئة وخطة عملها الخمسية ككل، وٕالى دعم تنفيذها؛

  القيام بما يلي:  المدير العام تطلب من  -٤

المعنيـة فـي القطاعـات العاملـة علـى طلبهـا، ومـع الوكـاالت  تعاون مع الدول األعضاء، بنـاءً أن ي  )١(
و المبــّين فــي خطــة العمــل الفوريــة علــى النحــٕاجراءاتهــا و الهيئــة الشــركاء فــي تنفيــذ توصــيات مــع و  األخــرى

  :ما يليالخمسية، بوسائل منها 

  حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها؛عملية التدّرج في إعداد  دعيمت  (أ)

المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين مدونة تعزيز أهمية   (ب)
ـــدولي ـــد  علـــى المســـتوى ال ـــة وتنفيـــذها، بوســـائل منهـــا االســـتمرار فـــي توطي ـــة المدون الحـــوار وفعالي

ـــل تبـــادل المنـــافع ًا لوالتعـــاون علـــى الصـــعيدين الثنـــائي والمتعـــدد األطـــراف تعزيـــز  المتأتيـــة مـــن تنّق
  ؛على المستوى الدولي لين الصحيينلعاما

ٕاحــداث تحــّول و فنيــين وال ينوالتقنيــ ينتوســيع نطــاق التعلــيم والتــدريب المهنيــتحفيــز عمليــة   (ج)
وأوسـاط الـنظم  وسـاط المجتمعيـةسـيما فـي األ، والالمهن بين المشترك التثقيف ، بما في ذلكفيهما

إيجاد وظائف صـحية واجتماعيـة الئقـة بمهـارات ميدان في ، وحفز االستثمارات الُموّظفة الصحية
التحديات كبرى في البلدان التي تواجه كافية في المواضع الصحيحة، وخصوصًا مناسبة وبأعداد 

 المـوارد بشـأن العالميـة السـتراتيجيةاتنفيـذ  مجـالفـي تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة و مجال في 
  ؛٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية

التنســــيق والعمــــل مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان أن يتــــولى   )٢(
ى لـعالمشـتركة المعنيـة مـن أجـل تنميـة قـدراتها  ةكيالشـر الجهـات القطاعات والوكاالت و سائر االقتصادي و 

  :ما يليا يتعلق به مبما فيتنفيذ برنامج العمل هذا، على طلبها، في  دعم الدول األعضاء، بناءً 

إنشــاء منصــة إلكترونيــة مشــتركة بــين الوكــاالت لتبــادل البيانــات والمعــارف بشــأن القــوى   (أ)
العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة واحتـــرام الســـرية الشخصـــية وقـــوانين حمايـــة البيانـــات ذات الصـــلة، 

وكـــاالت وقطاعـــات ومصـــادر عـــّدة بيانـــات ومعلومـــات مـــن بحيـــث تجمـــع معـــًا بصـــورة تدريجيـــة 
تلك البيانات والمسـاءلة عنهـا ورصـدها  تحليلالصحي واالجتماعي و بيانات سوق العمل تحسين ل

 فــي الوقـت الحقيقــيًا للجميـع للحصـول علــى المعلومـات مفتوحــبوصـفها مــوردًا إلكترونيـًا ، وتتبعهـا

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة واالســتناد إلــى علــى شــبكة اإلنترنــت؛ 
  غ عنها؛واإلبال

حـــوار مشـــترك بـــين لغـــرض إجـــراء  الصـــحيينل العـــاملين بشـــأن تنّقـــ ةدوليـــصـــة إنشـــاء من  (ب)
ن أجـل تحقيــق المعلومـات والعمــل الجمـاعي مــيتسـم بالشــفافية وتبـادل حـول السياســات القطاعـات 
ســتدامة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن المنــافع المتبادلــة مُ عاملــة صــحية واجتماعيــة  ىقــو هــدف بنــاء 
  ؛التنّقلاآلثار الضارة الناجمة عن هذا وطأة وظيف األخالقي وتخفيف وتعزيز الت

آلية إلشراك أصحاب المصـلحة فـي بوصفها من شبكة القوى العاملة الصحية العالمية أن يستفيد   )٣(
  )؛٢٠٢١-٢٠١٧(الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي الشامل تنفيذ خطة العمل 

ــــزم مــــن   )٤( ــــة وضــــع مــــا يل ــــات أن يتقصــــى إمكاني ــــين القطاعــــات والمبتكــــرة آلي ــــل المشــــتركة ب التموي
خطــــة العمــــل الخمســــية بشــــأن العمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة والنمــــو االقتصــــادي تنفيــــذ قــــدمًا فــــي  مضــــيلل

  )؛٢٠٢١-٢٠١٧( الشامل

القـوى العاملـة  حسـاباتمع تطبيق  الصحية التقدم المحرز في رصد القوى العاملة أن يسرع وتيرة  )٥(
  ؛للعاملين الصحيين من حيث العدد والكفاءةوالمنصف ، وأن يكفل التوزيع المالئم الصحية

خطة العمل الخمسـية بشـأن حرز في تنفيذ إلى جمعية الصحة عن التقدم المُ  ًا عادياً تقرير أن يقدم   )٦(
مـع التقـارير الُمقّدمـة عـن  )، يتـواءم٢٠٢١-٢٠١٧(العمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي الشـامل 
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