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  التغطية الصحية الشاملة
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  الفرص والتحديات

  
  من المدير العامتقرير 

  
  
"يتطلب تقديم الخدمات المأمونة  ما يلي:ب ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشــــــــر للفترة يعترف   -١

والبد من ... قوى عاملة صــــــــــــــحية واجتماعية مالئمة للغرض وجيدة األداء وموزعة توزيعًا عادًال".  والعالية الجودة
غير الحاصــلين على الخدمات بإيالء عناية خاصــة لتلبية احتياجات الســكان تنســيق أعمال القوى العاملة الصــحية 

تحقيق التغطية الصــــــــــــحية تنفيذ األولويات االســــــــــــتراتيجية الثالث الواردة في برنامج العمل العام أي: بهدف الكافية 
  المجموعات السكانية.الشاملة ومواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز صحة 

  
في قطاع الصحة بالدعوة إلى تعزيز االستثمارات جذري جيلي ) إلى تحول ١٩٧٨آتا ( –إعالن ألما وأدى   -٢

التخصـــــصـــــات  بقوى عاملة صـــــحية متعددة ١٩٧٨واعُترف بصـــــراحة في عام في نظام الرعاية الصـــــحية األولية. 
  على نطاق الحكومة.المواءمة المتعددة القطاعات بتستجيب الحتياجات السكان و 

  
وبعد مضي أربعين سنة، تعتبر تلك المفاهيم المتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات وجيهة اآلن أكثر   -٣

والتغطية تعزيز العمل المتعدد القطاعات الحكومات المشـــــــــــــــاركة "ب) ٢٠١٨إعالن أســــــــــــــتانا (لزم من ذي قبل إذ يُ 
تحقيق النجاح في مجال الرعاية الصــــحية ســــتوجه أيضــــًا الموارد البشــــرية الصــــحية ويعترف بأن  "الصــــحية الشــــاملة

صحاب المهن الصحية وغيرهم من الموظفين أجور مناسبة ألومنح "إيجاد فرص للعمل الالئق بالدعوة إلى  ،األولية
الصــــحية بفعالية في ســــياق  لتلبية احتياجات األشــــخاصالصــــحيين العاملين على مســــتوى الرعاية الصــــحية األولية 

  متعدد التخصصات".
  
لسكان في السياقات الحضرية والريفية والنائية جزءًا ال يتجزأ ل إتاحتهيمكن ويعد فريق متعدد التخصصات   -٤

تســريع وتيرة التقدم المحرز من أجل تحقيق  ويســاهم فيمن تعزيز الرعاية الصــحية األولية المركزة على األشــخاص 
لتعليم والعمل والمســاواة بشــأن اتتيحه الســياســات الوطنية ما يتزايد الوعي بوبموازاة ذلك، التغطية الصــحية الشــاملة. 

لدى تنفيذها أوجه تآزر مهمة مع برنامج العمل لتنمية القوى العاملة الصــــــــــــــحية لتحقيق من فرص بين الجنســــــــــــــين 
  رأس المال الصحي والبشري.االستثمارات األوسع نطاقًا في مع  بالمواءمة

  



  13/4EB14    ٤٤١/١٣ت  م

2 

مبررات استثمارات تبين  ١من أهداف التنمية المستدامة"، ٣"تكاليف تحقيق الهدف ما يسمى واستنادًا إلى   -٥
جزء يستهدف  التيعلى نحو مماثل أن االستثمارات في التغطية الصحية الشاملة  ٢٠٢٣٢-٢٠١٩للفترة  المنظمة

  خمس سنوات.فترة  على مدى ٪٤٠تنمية القوى العالمية ستولد عائدات تصل نسبتها إلى منها كبير 
  
 ٢٠٣٠اســــــــــــــتراتيجية المنظمة العالمية بشــــــــــــــأن الموارد البشــــــــــــــرية الصــــــــــــــحية: القوى العاملة وتتضــــــــــــــمن   -٦

لتعزيز الفوائد من االستثمارات للدول األعضاء السياسات )) مجموعة من خيارات ٢٠١٦( ١٩-٦٩ع  ص  ج (القرار
بمنح وتشـــمل الخيارات تشـــكيل القوى العاملة الصـــحية على أمثل وجه في القوى العاملة الصـــحية إلى أقصـــى حد. 

لة لتلبية احتياجات الرعاية الصـــــحية األولية شـــــكّ مقوى عاملة متعددة التخصـــــصـــــات األولوية للتشـــــديد على تخطيط 
  وتعليمها وتوظيفها.

  
وهم ويمثل العاملون الصــحيون المجتمعيون جزءًا من القوى العاملة المتعددة التخصــصــات في عدة بلدان.   -٧

وتســـلم وبمهام أســـاســـية في ميدان الصـــحة العمومية. في مجال الرعاية الصـــحية األولية بأدوار خاصـــة يضـــطلعون 
العاملين الصــــحيين المعتمدين على  أخرى منبفعالية العاملين الصــــحيين المجتمعيين وفئات االســــتراتيجية العالمية 

والتعزيزية والعالجية وٕامكانية مساهمتهم في الحد من أوجه الوقائية في توفير طائفة من الخدمات الصحية  المجتمع
 واســـــتجابةً  تكوين مزيج من المهارات أكثر اســـــتدامةً وتدعو االســـــتراتيجية العالمية إلى اإلجحاف في إتاحة الرعاية. 

على العاملين الصحيين  لتعليمبتسخير الفرص المتاحة نتيجة مشتركة بين المهن معنية بالرعاية األولية أفرقة  عبر
المســـــــتوى األوســـــــط ونشـــــــرهم بهدف تلبية احتياجات الســـــــكان تحقيقًا ألهداف التنمية مســـــــتوى المجتمعات المحلية و 

  المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
  
الرفيعة المســـــــتوى المعنية بالعمالة األمم المتحدة هيئة على النحو المبين في توصـــــــيات وعالوة على ذلك و   -٨

بقدرة هناك اعتراف متزايد  ٣"،"العمل من أجل الصــحة ةالمعنونوخطة العمل في مجال الصــحة والنمو االقتصــادي 
برامج يســـاهم في مما قطاع الصـــحة على إتاحة فرص للعمل الذي يقتضـــي المهارات وخصـــوصـــًا للنســـاء والشـــباب 

  العمل التي تتعلق بإيجاد فرص للعمل والتنمية االقتصادية والمساواة بين الجنسين وتسعى عدة بلدان إلى تناولها.
  

  البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيينإطار التحديات المواجهة في 
  
العاملين الصــــــــحيين المجتمعيين ودمجهم على نطاق البلدان وداخلها إلى التفاوت في دعم تشــــــــير البّينات   -٩

في النظام الصـــــــحي والمجتمعات المحلية المســـــــتفيدة من خدماتهم. وتوجد أمثلة على الممارســـــــات الجيدة غير أنها 
معروفة لكنها تكون على فعاليتها نات البيّ  منوخيارات الســــــــــــياســــــــــــات التي يتوافر عدد أكبر ر بالضــــــــــــرورة. كرَّ تُ  ال
الصحيين المجتمعيين اختالفًا شديدًا  يختلف أداء البرامج الخاصة بالعاملينلك، ذعلى  ءً وبنا بشكل موحد.عتمد تُ  ال

  المحتملة بالكامل في تنفيذ سياسات الرعاية الصحية األولية. امما يعرقل تحقيق مساهمته
  

على نطاق مجموعة من البرامج الخاصـــــة بالعاملين الصـــــحيين القصـــــور الشـــــائعة المحددة أوجه وتشـــــمل   -١٠
منح الشــــــــهادات وعدم ؛ ســــــــوء التخطيط؛ وعدم وضــــــــوح األدوار والمســــــــارات التعليمية والمهنيةالمجتمعيين ما يلي: 

                                                           
١               Hatefi A. The costs of reaching the health-related SDGs Lancet Glob Health. 2017 Dec; 

(12):e1183. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30415-1.  
٢               A healthier humanity: the WHO investment case for 2019–2023. Geneva: World Health 

Organization; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-
eng.pdf, accessed 9 November 2018).  

  ).٢٠١٧( ٦-٧٠ع  ص  جانظر القرار    ٣



  13/4EB14    ٤٤١/١٣ت  م

3 

والتدريب المجزأ الخاص وقلة تنســـــــيق الجهات الفاعلة المتنافســـــــة المتعددة؛ يعرقل المصـــــــداقية وٕامكانية النقل؛   مما
وضـــــــعف الصـــــــلة بالنظام الصـــــــحي؛ وعدم كفاية على الجهات المانحة؛  انالقائمواإلدارة والتمويل مراض معينة؛ بأ

ويمكن أن وعدم االعتراف بمســـــاهمة العاملين الصـــــحيين المجتمعيين. التنســـــيق واإلشـــــراف ومراقبة الجودة والدعم؛ 
ج عدة مبادرات خاصـــــة وال ُتدمَ م فعالية اســـــتخدام رأس المال البشـــــري والموارد المالية. عدتســـــهم هذه التحديات في 

مشـــــاريع تجريبية أو مبادرات ضـــــيقة تمثل بالعاملين الصـــــحيين المجتمعيين دمجًا مالئمًا في النظم الصـــــحية وتظل 
لتفــاوت في إدارة العــاملين . وعلى العكس، قــد يؤدي االنطــاق تعتمــد اعتمــادًا مفرطــًا على تمويــل الجهــات المــانحــة

  .نالعاملين الصحيين المعنييواألداء لدى كفاءات الإلى تدني الصحيين المجتمعيين ودعمهم في عدة سياقات 
  

  الفرص وخيارات السياسات
  
البّينات المتصلة بخيارات  ،والجهات صاحبة المصلحة المعنيةدت األمانة بالعمل مع الدول األعضاء وطّ   -١١

 ردالمتاحة لتحسين تصميم البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتنفيذها وأدائها وتقييمها. وتالسياسات 
بشــــــأن دعم الســــــياســــــات والنظم الصــــــحية لتحقيق األداء األمثل للبرامج البّينات والتوصــــــيات في المبادئ التوجيهية 
المؤتمر العالمي بشـــأن الرعاية الصـــحية خالل المنظمة  هاصـــدرتأالتي  ١الخاصـــة بالعاملين الصـــحيين المجتمعيين

تا إلى التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة وأهداف التنمية المســــــــتدامة الذي ُعقد في أســــــــتانا في آ -األولية من إعالن ألما
  .٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ٢٦و ٢٥كازاخستان في 

  
نطوى على تحليل حاســـــــــــــم للبّينات وُوضـــــــــــــعت هذه المبادئ التوجيهية باتباع نهج المنظمة المعياري مما ا  -١٢

من أجل تقييم جدوى ) ومســــح لتصــــورات الجهات صــــاحبة المصــــلحة منهجياً  اســــتعراضــــاً  ١٦المتاحة (بما في ذلك 
تقبلها ومداوالت فريق معني بوضـــــــــع المبادئ التوجيهية يضـــــــــم ممثلين لراســـــــــمي و قيد النظر خيارات الســـــــــياســـــــــات 

لين الصحيين منقابات العمال والجمعيات المهنية والعاممثلين لوخبراء و السياسات والمخططين من الدول األعضاء 
مجموعة من المبادئ الرئيســية وتتضــمن توصــيات بشــأن الســياســات لتصــميم المجتمعيين. وتحدد المبادئ التوجيهية 

  البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتحقيق أدائها على أمثل وجه.
  

  وجيه تصميم البرامج الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيينالمبادئ الرئيسية لت
  
لتصـــــميم البرامج الخاصـــــة بالعاملين الصـــــحيين المجتمعيين وتحقيق أدائها على المبادئ الرئيســـــية تشـــــمل   -١٣

  أمثل وجه ما يلي:
 على  بناءً  ،ينبغي للبلدان أن تســـتخدم مجموعة من الســـياســـات بشـــأن العاملين الصـــحيين المجتمعيين

خيارات ســــــياســــــات لمنظمة لوتتضــــــمن المبادئ التوجيهية أهداف كل نظام صــــــحي وســــــياقه وهيكله. 
 ووضعها في سياقه؛تكييفها مع النظام الصحي البد من مترابطة وتوصيات 

  رصد البرامج والسياسات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين وتقييمها مع سيكون من الضروري
. وســـعيًا إلى ةمعين اتنشـــطة توجهها بّينات خاصـــة بســـياقعبر عملية مرور الوقت وتكييفها وتعديلها 

الســياســات والمديرون على اســتعداد  تعزيز اســتخالص الدروس واالبتكار، من المهم أن يكون راســمو

                                                           
  متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/hrh/community/guideline-health-support-optimize-hw-programmes/en/  تشـــرين  ٩(تم االطالع في
  ).٢٠١٨نوفمبر  الثاني/
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لتبادل البيانات بشـــفافية عن خصـــائص العاملين الصـــحيين المجتمعيين وأدائهم والمعلومات عن تنفيذ 
 البرامج وفعاليتها؛

  وســــــــــــــيلة لتحقيق وفورات في التكاليف أو بمثابة ال ينبغي اعتبار العاملين الصــــــــــــــحيين المجتمعيين
عناصـــر أفرقة متكاملة معنية بالرعاية الصـــحية كبل اية الصـــحية عاملين بديلين ألصـــحاب مهن الرعك

من خالل الهدف الشــامل المتمثل وينبغي تحديد دور العاملين الصــحيين المجتمعيين ودعمه األولية. 
 عزيز اإلنصاف وجودة الرعاية وسالمة المرضى؛مواصلة تفي 

 صـــــــحية متكاملة ومركزة على  ينبغي أن يســـــــاهم العاملون الصـــــــحيون المجتمعيون في توفير خدمات
 األشخاص في إطار تصميم الرعاية الصحية وتنظيمها؛

  ينبغي التعبير عن آراء العاملين الصـــحيين المجتمعيين ووجهات نظرهم في الحوار بشـــأن الســـياســـات
 لدى النظر في السياسات التي تؤثر فيهم وتحديدها؛

 لبرنــامج خــاص بــالعــاملين الصــــــــــــــحيين المثلى  ســــــــــــــمــاتالعنــايــة في إطــار تحــديــد ال ن تولىأ ينبغي
تشــــــــــــــمل ظروف العمل اآلمن و لعاملين الصــــــــــــــحيين بعينهم تي تخص االعمل اللحقوق المجتمعيين 

بوجه قلق الوالتحرر من جميع أشــــــــــكال التمييز واإلكراه والعنف. ويثير بعض هذه المســــــــــائل والالئق 
ويكتســــــــــي أهمية خاصــــــــــة في الســــــــــياقات المتضــــــــــررة من النزاعات وحاالت الطوارئ المعقدة  خاص

  المزمنة.
  

  التوصيات بشأن السياسات
  
بالعاملين الصــحيين المجتمعيين وتنفيذها وتحقيق أدائها وتأثيرها على أمثل يمكن تصــميم البرامج الخاصــة   -١٤

  وجه من خالل ما يلي: 
  أخذًا في الحســــــبان مســــــتويات التعليم الخدمة بدء قبل  للتعليمالعاملين الصــــــحيين المجتمعيين اختيار

هذا تقبلهم من أفرادًا من المجتمع المحلي و  المرشـــــحيننيا المالئمة للمهام التي ينبغي أداؤها وكون الدُ 
 وصفات المرشحين وكفاءاتهم الشخصية؛بين الجنسين اإلنصاف وتعزيز المجتمع 

  اســتخدام شــهادات رســمية مبنية على الكفاءات ُتمنح للعاملين الصــحيين المجتمعيين الذين نجحوا في
 وفرص عملهم؛ها ودوافعهم وناستكمال التدريب قبل بدء الخدمة لتحسين جودة الرعاية التي يقدم

 اعتماد استراتيجيات داعمة لإلشراف؛ 

 للعاملين الصحيين المجتمعيين الممارسين للخدمة تتناسب مع مالية من الموارد المجموعة  خصيصت
 نشطة التدريب واألدوار التي يضطلعون بها؛أو طلبات الوظيفة وتعقيدها وعدد ساعات العمل 

  وظروف تزويد العاملين الصــــــــحيين المجتمعيين المأجورين باتفاق خطي يحدد األدوار والمســــــــؤوليات
 ر وحقوق العاملين؛و العمل واألج

 إتاحة فرصة لترقي السلم الوظيفي للعاملين الصحيين المجتمعيين ذوي األداء الحسن؛ 

  سند في إطارها مهام عامة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين كجزء تُ نماذج لتوفير الخدمات اعتماد
 المكلفينهؤالء العاملين الصـــحيين ل ،ضـــمنهامكن يمن أفرقة متكاملة معنية بالرعاية الصـــحية األولية 

  االضطالع بدور تكميلي. ،مهام مختارةب
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تصـــميم البرامج الخاصـــة بالعاملين  الرامية إلى الوطنيعلى المســـتوى اإلجراءات الرئيســـية 
  الصحيين المجتمعيين وتنفيذها على أمثل وجه

  
تحليل إجراء هو الخاصــــة بالعاملين الصــــحيين المجتمعيين مبادرات والبرامج ال للالفعّ تصــــميم الإن منطلق   -١٥

  وعلى األخص ما يلي: الصحية مسليم لوضع احتياجات السكان ومتطلبات النظ

  ينبغي تحديد أهداف برنامج خاص بالعاملين الصــــــــــــــحيين المجتمعيين وأدوار العاملين الصــــــــــــــحيين
في بلد معين ثلى لتوفير الخدمات يأخذ في االعتبار الطرائق المُ المجتمعيين في إطار نهج شـــــــــــمولي 

وآثار القوى العاملة المقابلة. وفي ذلك الســــــــــــــياق، ينبغي النظر في أدوار أو والية قضـــــــــــــــائية معينة 
العاملين الصـــــــــــحيين المجتمعيين وأهدافهم مقابل أدوار مهن أخرى وأهدافها في القطاعين الصـــــــــــحي 

 واالجتماعي؛

  بشأن الموارد البشرية  ستراتيجية العالميةالمبدأ المؤكد في االم وتدعّ تكرر المبادئ التوجيهية للمنظمة
التخطيط لقواها العاملة الصحية ككل بدًال من أنه ينبغي للبلدان ي أ ،٢٠٣٠الصحية: القوى العاملة 

جهود لوضــع البرامج والتمويل في فئات مهنية مفردة مما ما يتصــل بها من تقســيم أنشــطة التخطيط و 
 وعدم اتساق السياسات؛ينطوي على مخاطر التجزئة وعدم الكفاءة 

  إلدماج العاملين الصــــــحيين المجتمعيين رســــــميًا في االســــــتراتيجيات ينبغي للنظام الصــــــحي التخطيط
الســــياســــات والســــياســــات الوطنية بشــــأن الصــــحة والتعليم والعمل والتنمية االقتصــــادية بهدف ضــــمان 

 تهم إلى أقصى حد؛وٕاجراءات االعتماد واألطر التنظيمية والبيئة المالئمة لتعزيز مساهما

  الخاصة بالقوى العاملة الصحية وأنشطة تنفيذ حسابات القوى العاملة لنظم المعلومات الوطنية ينبغي
مقارنة البيانات عن العاملين الصـــــــــــحيين المجتمعيين أن تدمج وتشـــــــــــمل تدريجيًا الصـــــــــــحية الوطنية 

 وتحليلها والتبليغ عنها (بتصنيفها حسب السن والجنس)؛

  نفقات بفعالية تتطلب الســــياســــات الالزمة إلدماج العاملين الصــــحيين المجتمعيين في النظم الصــــحية
الحظ أن حتى تمويل طويل األجل ومســــــــــــــتدام. على أنه من المهم أن يُ رأســــــــــــــمالية ومتكررة يدعمها 

لت مبادرات واســــــــــعة النطاق خاصــــــــــة بالعاملين الصــــــــــحيين البلدان المنخفضــــــــــة الدخل أرســــــــــت وموّ 
وأن نشـــر هؤالء العاملين الصـــحيين قد ُحدد كنهج أســـاســـًا معيين باالعتماد على الموارد المحلية المجت

 ال من حيث التكاليف؛فعّ 

  ينبغي أخذ اآلثار المالية الناشـــــــئة عن إدماج البرامج الخاصـــــــة بالعاملين الصـــــــحيين المجتمعيين في
مدة على الخدمات الطوعية إلى النظام الصـــــــــــــحي الرســـــــــــــمي (بما في ذلك االنتقال من النماذج المعت

التمويلية ســــتراتيجيات واآلليات االفي عين االعتبار ضــــمن نماذج العمل المأجور حســــب االقتضــــاء) 
 والقرارات بشأن تخصيص الموارد؛

  .تلبية وٕاضـــــــــــافة إلى ينبغي النظر في دور العاملين الصـــــــــــحيين المجتمعيين من منظور طويل األمد
توخي احتمــال ضــــــــــــــرورة تطور دور العــاملين ة، ينبغي الفوريــة والملحّــ احتيــاجــات النظم الصــــــــــــــحيــة 

الصــــحيين المجتمعيين مع مرور الوقت بموازاة التغييرات التي تطرأ على خصــــائص الســــكان الوبائية 
في البرامج السلم الوظيفي وينبغي لعناصر التعليم ومنح الشهادات وترقي ومتطلبات النظم الصحية. 

بهدف ضمان أن تراعي هذه العوامل والسيناريوهات المقبلة صحيين المجتمعيين الخاصة بالعاملين ال
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تعتبر توظيف هؤالء العاملين الصــــــــــــــحيين في األمد الطويل إلى جانب اســــــــــــــتراتيجية خروج إمكانية 
  كرامتهم. معاملة تصونالعاملين الصحيين المجتمعيين مواطنين وعاملين يتمتعون بحقوق وتعاملهم 

  
الرئيســـــــية على المســـــــتوى الدولي الرامية إلى دعم البرامج الخاصـــــــة بالعاملين اإلجراءات 

  الصحيين المجتمعيين على أمثل وجه
  
واعتماد القرارات المناسبة بشأن مستويات االستثمار الكافية في ضمان العامل الرئيسي المحدد للنجاح  إن  -١٦

التي تؤدي على األرجح إلى تحســـــين لمنح األولوية للُنهج واالســـــتراتيجيات الســـــياســـــية البلدان هو إرادة الســـــياســـــات 
يمكن ومع ذلك، هم. تعيشــــمبظروف عمل العاملين الصــــحيين المجتمعيين و  واالرتقاءالحصــــائل الصــــحية الســــكانية 

  التالي:للجهات الشريكة اإلنمائية في بعض السياقات أن تضطلع بدور تكميلي مهم وعلى األخص على النحو 

  احتياجات السياسات والنظم الصحية المتصلة بقد تساهم مواءمة الدعم الخارجي مع اآلليات المحلية
مد الطويل في بعض في تأثير البرامج الخاصــــــة بالعاملين الصــــــحيين المجتمعيين واســــــتدامتها في األ

عتماد على الذات في المحلية باالحافظة الموارد حيث ال ُيحتمل أن تســـمح البلدان المنخفضـــة الدخل 
تســـــــمح بتوظيف توفر الدعم المالي وفقًا لطرائق مرنة بنودًا وقد يقتضـــــــي هذا األمر األمد القصـــــــير. 

االســـــــــــــتثمارات في تعليم عاملين صـــــــــــــحيين مجتمعيين جدد قبل بدء الخدمة ودعم التكاليف المتكررة 
تتســـــق ومع ذلك، من المهم أن والدعم األوســـــع نطاقًا المقدم من النظام الصـــــحي. المرتبطة بأجورهم 

حافظة الموارد المحلية في األمدين متعلقة بمســـتويات األجور مع الســـياســـات الوطنية وتنبؤات واقعية 
 المتوسط والطويل؛

  الجهات  ومنفذيها المدعومين منينبغي لمديري البرامج الخاصـــــــــــة بالعاملين الصـــــــــــحيين المجتمعيين
المية أن يســــــعوا جاهدين إلى اعتماد التوصــــــيات الواردة في الشــــــريكة اإلنمائية ومبادرات الصــــــحة الع

المبادئ التوجيهية للمنظمة وضــمان مواءمة برامجهم مع الســياســات واآلليات الوطنية بدًال من وضــع 
 سياسات وآليات موازية؛

 أن ،بما فيها منظمة الصــــــــــحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي ،ينبغي للوكاالت الدولية 
لضـــمان تعتمد في إطار أنشـــطتها للتعاون التقني والمالي ســـياســـات الصـــحة والعمل والتمويل الالزمة 

كجزء من المجتمعيين لعاملين الصـــــــــــحيين لتوفير الدعم الفعال لتنفيذ ســـــــــــياســـــــــــات مســـــــــــندة بالبّينات 
  السياسات األوسع نطاقًا بشأن الصحة والعمل والتنمية وباالتساق معها.

  
وبرنامج العمل من أجل الصـــــحة ممثلي الدول  شـــــبكة القوى العاملة الصـــــحية العالميةمانة عبر األودعت   -١٧

إلى تعزيز نشــــر األعضــــاء ووكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الشــــريكة والجهات صــــاحبة المصــــلحة المعنية 
  .٢٠١٩واالنتفاع بها على مدى عام المبادئ التوجيهية 

  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  
وقــد يرغــب المجلس في التركيز على مــا يلي في إطــار اإلحــاطــة علمــًا بهــذا التقرير. المجلس مــدعو إلى   -١٨

  مناقشاته:

  مســــــــــاهمة العاملين الصــــــــــحيين المجتمعيين في الرعاية الصــــــــــحية األولية وتحقيق الرعاية الصــــــــــحية
 الشاملة؛
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  لتنميةفي الســــياســــات األوســــع نطاقًا إدماج البرامج الخاصــــة بالعاملين الصــــحيين المجتمعيين أهمية 
 القوى العاملة الصحية والنظم الصحية؛

  ضــــرورة أن تراعي العمليات الوطنية للتخطيط وتخصــــيص الموارد اآلثار المقابلة لتصــــريف الشــــؤون
 واإلدارة والتمويل.

 

=     =     =  


