
    
  ٤/مؤتمر /١٤٤م ت  المجلس التنفيذ

عةالدورة  عون و  الرا   ٢٠١٩ يناير /انون الثاني ٢٥  عد المائة األر
  EB144/CONF./4  من جدول األعمال ٥-٥البند 

  
  
  
  

ة عاملون ال   الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعا
ات ة: الفرص والتحد ة األول  الصح

  
ندا ّل من وفود مشروع قرار مقترح من  ل و وتسوانا والبراز الجزائر و

ا  ا وٕاكوادور وٕاثيو ا وجورج ين ا يوليبو نما هولندا ولكسمبرج و ر و
سرا  وجنوب ا وسو ق ة أفر ات المتحدة األمر اوالوال ابو  وزامب   وزم

  
  
  

  ،المجلس التنفيذ
  

االمالتقرر عد النظر في  ـــحييلعاملتعل  ــ ــ ـــ ــ ــ ة: من مقدمي ن ين المجتمعيين الصـ ة األول ـــح ــ ـــ ــ ـــ ة الصــ الرعا
ات ة  ١،الفرص والتحد اد التوجيه ه والم طة  شــأن و المرت اســات والنظم الصــادرة عن المنظمة  ة دعم الســ الصــح

ة برامج لتحقي الحد األمثل من ال   ٢:الصحيين المجتمعيينالعاملين المعن
  

اعتماد القرار التاليي عين  ة والس ة الثان ة الصحة العالم   :وصي جمع
  

ع ة والس ة الثان ة الصحة العالم   ون،جمع
  
اجة ١الفقرة ( ـــد    )من الدي ــ ـــ ــ ــ ــترشـ ــ ـــ ــ ــ ــتدامة لعام إذ تســ ــ ـــ ــ ــ ة المســ تها  ٢٠٣٠طموح خطة التنم ورؤ

ــر غير القابلة للتجزئة و أ أحد وأ المتمثلة في عدم إهمال  ــ ــ ـــ ــ ــ عة عشــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ الغ عددهـا هدافها الســ اتها ال غا
ة ١٦٩   ؛غا

 
اجة ٢الفقرة ( ة الشــاملة وٕاذ تدرك أن    )من الدي ة الصــح م التغط ة تندرج في صــم أهداف التنم

ــتدامة، وأن  ــ ـــ ــ ة تعزز المسـ ة األول ـــح ــ ـــ ة الصــ ة لواحد من قطاع الرعا ـــ ـــ ــ ـــاســ ـــ ــ ان األســ ة األر ـــح ـــ ــ لنظم الصــ
  ؛المستدامة

  
اجة ٣الفقرة ( ـــّدد    )من الدي ــ ــ ة إقامة على أن العاملين وٕاذ تشــ ــحيين جزء ال يتجزأ من عمل ــ ــ الصـــ

ة  ــح ــ ــ ــمود نظم صـــ ــ ـــ ــهم  ومأمونةمتينة وقادرة على الصــ ـــ ــ ــتدامة تســ ـــ ــ ة المســ اتها في تحقي أهداف التنم وغا
م والصحة ونوع الجنس والعمالة والحد  ة والتعل التغذ   ؛المساواة انعداممن المتعلقة 

                                                      
قة    ١  .١٤٤/١٣م تالوث
ة الصــادرة عن    ٢ اد التوجيه اســات والنظم الم شــأن دعم الســ ة المنظمة  ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصــح المعن
ــحيين المجتمعيينالعــاملين ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة؛ الصــ ـــــــحــة العــالم ــاحــة على الرا اإللكتروني التــالي: ٢٠١٨. جنيف: منظمــة الصـــــــ . ُمت

http://www.who.int/hrh/community/guideline-health-support-optimize-hw-programmes/en/ )ــــم ــ ــــــالع  تــ ــــــي االطــ فــ
 ).٢٠١٩انون الثاني/ يناير   ٢٤
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اجة ٤الفقرة ( صــفة خاصــة    )من الدي ة المســتدامة ا أن هدفوٕاذ تالح  ("ضــمان تمّتع  ٣لتنم
ــى في بلوغها  ــ ــُمضــ ــ ه ســ ات المحّددة ف ع األعمار") والغا ة في جم الرفاه ة و ــح ــ ش صــ أنما ع ع  الجم

ــتثمارات قدمًا من خالل توظيف  ــاســـ ـــاســـ ة في أســ ـــتراتيج ــة واســ الالقو العاملة الصـــ ة  ــًال عن ح عالم، فضـــ
بر إحداث  قائها وٕادار المتعلقة بشؤون التخط مجال في طفرة  فها ونشرها واست ة هذه القو العاملة وتثق
ــؤون ةأجورها، وذلك بدعم من تحديد ها و شــ ع بخدمات  نظم قو د الجم ح المجال أمام القو العاملة لتزو تت

ة ر  ة الجودةمـأمونة عا نها منو  وعال دهم بها؛ تمّ   تزو
  
اجة ٥الفقرة ( ة    )من الدي ـــمول ــ ـــاق والشـ ــ المزد من االّتسـ ــّم  ـــ اع نهوج تتسـ ــرورة اّت ــ ضــ ــــّلم  وٕاذ تســ

ة  ة األول ــح ــ ــ ة الصـــ ة الرعا ـــفها من لحما ـــ ــ ع نطاقها بوصـ ــ ـــ ــ ــاملة وتوســ ــ ـــ ة الشــ ــح ــ ــ ة الصـــ ائز التغط أثناء ر
، و  ــمان لالطوار ــ ــتمراراالضــ م  ســــ ة و في تقد ـــ ــاســـ ة األســــ ــح ــ ــحة العاء أدالخدمات الصــ ــ ةوظائف الصــ  موم

ة؛  ما اد اإلنسان   يتماشى مع الم
  
اجة ٦الفقرة ( ــاورها القل  وٕاذ   )من الدي ــ ــ ـــ ــ ــ ـــدهجمإزاء الســ ـــ ــ ــ ـــ العاملين في ادر  ات الموجهة ضــ

ــاني والعاملين  ـــحيين المجال اإلنســـ ارات اإلســـــعافالصــ ــ ات وســـ ــف ــتشـــ ة التي ، و والمســـ ــّدة عمل شـــ م تقّيد  تقد
ان المعرضين للخطوتعوّ لألرواح المساعدة المنقذة  ة الس   ر؛ق حما

  
اجة ٧الفقرة ( ال قلقها الغ عرب عن وٕاذ ت   )من الدي ة الكبيرة التي يواجههــا ح المخاطر األمن

ـــاني و  ــــحالعاملون العاملون في المجال اإلنســ طون ادر العاملين في و يون الصـ األمم المتحدة واألفراد المرت
عملون ، ألنهمبه   تنطو على مخاطر متزايدة؛ا أوسفي م 

  
ــاجــة ٨الفقرة ( ــــحيين    )من الــدي ــ ــ ـــ ــ ــة العــاملين الصــ ــذلــك أهم ــة إلى توٕاذ تالح  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  حقيــالنسـ
ات ة الثالث  األولو ـــتراتيج طة ف االسـ ـــرالمنظمة برنامج عمل ما بينها والواردة في المترا   ،العام الثالث عشـ

ة ال: تحقي ، أال وهي٢٠٢٣-٢٠١٩ ة التغط ــح ــ ــاملة و الصــ ـــ ــّد لشـ ــ ة وتعزز التصــ ــح ـــ تمّتع لطوار الصـ
ا صحة أوفر؛الس   ن 

  
اجة ٩الفقرة ( ة ) بخصوص ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عر القراوٕاذ تعيد تأكيد    )من الدي االستراتيج
ة  ـــأن االعالم ـــ ــ ــ ــــرةشــ ــ ـــ ــ شـ ة:  لموارد ال ــح ــ ــ ـــ ه ،٢٠٣٠ العاملة القو الصـــ ة الذ اعتمدت ف ــــحة جمع ــ ـــ ــ  الصـ

ة ــتراتيج ة االســـ ــرة الموارد شـــــأن العالم شـــ ة ال ـــح ، التي تحّدد الفرص الُمتاحة ٢٠٣٠  العاملة القو : الصــ
ــحيين المجتمعيين حقي الحــد األمثــل من لت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــائجــه أداء العــاملين الصـ من أجــل تحقي وجودة أدائهم ونت

ة المستدامة ة الشاملة وأهداف التنم ة الصح   ؛التغط
  
اجة ١٠الفقرة ( ــــًا وٕاذ تعيد    )من الدي ــ ــ ضـ ــأن ) ٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص ع تأكيد القرارأ ــ ـــ موارد الشــ

العمالة في مجال الصــحة  ة  عة المســتو المعن ة وتنفيذ مضــامين هيئة األمم المتحدة الرف شــرة الصــح ال
ــاد ـــ ــ ــ ما في ذلك دعوتها والنمو االقتصـ ــــدد "،  ــ ــ صــ ـــتثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد الموّجهة  ــ ــ حفز االســـ

ة الئقة ة واجتماع حة، وخصــوصــًا في  وظائف صــح ة في المواضــع الصــح اف أعداد  ة و مهارات مناســ
ة التدّرج في  م عمل ـــاملة" وتدع ــ ة الشـ ــح ـــ ة الصـ ات في مجال تحقي التغط بر التحد البلدان التي تواجه 

ة وتنفيذها ة الوطن ات القو العاملة الصح   ؛إعداد حسا
  
اجة ١١الفقرة ( ــير   )من الدي ــ ــادر -ألماإلى إعالن  وٕاذ تشــ ــ ــتانا الصــ  عن المؤتمر آتا وٕاعالن أســــ

الا العالمي ة معني  ة األول ة الصــــح ازاخســــتان، لرعا ــتانا،  ر اتشــــرن  ٢٦و ٢٥(أســ ) ٢٠١٨ألول/ أكتو
ة التيجّددًا اللذين أكدت فيهما م ـــح ـــ ــ ــ ة الصـــ ة على خدمات الرعا ـــار ــ ــ ـــ ومات المشـــ ز على  الح الناس، تّر
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أن و  ـــّلمت فيهما  ــرة ســــ ــ شـــ ّونات األالموارد ال ة من الم ــح ـــ ـــالصــ ــ ــاســ ــ ةة لتكليل ســـ ة األول ـــح ة الصــــ  الرعا
ادر ت فيهما "ب، والتزمالنجاح إيجاد فرص عمل الئ ودفع أجور مجزة للمهنيين الصــحيين وغيرهم من 

ة في فعال ة  اجات الناس الصح ة احت ة لتلب ة األول ة الصح اق  العاملين الصحيين على مستو الرعا س
  متعّدد التخصصات"؛

 
اجة ١٢الفقرة ( ذلك ع   )من الدي ـــّدد  ــ ـــ ــ ــ ـــتثمار توظيف لى أن وٕاذ تشــ ـــ ــ ــ ة مجال في  اتاالســــ التغط

ة الشـــاملة ةها تلك الُموّظفة في مجاالت تثقيف ما في ،الصـــح قائها القو العاملة الصـــح ، وتشـــغيلها واســـت
سي لتحقي ا هو ؛حافز رئ   لنمو االقتصاد

  
اجة من ١٣الفقرة ( شــرة و الثغرات تعّين ســّد أنه يتعترف وٕاذ    )الدي القو التي تتخّلل الموارد ال

ة ــــح ة  العاملة الصــ ة، المجتمع ــح ــ اع داخل النظم الصــ ـــة من خالل اّت ــ ز نهج متعدد القطاعات وخاصـ يّر
ة الشـــاملة وصـــول من أجل ضـــمان وذلك المجتمع، على  ة الشـــاملة والخدمات الصـــح ة الصـــح إلى التغط

صعب الوصول إليها و  ان األماكن التي  فةفئات الس   ؛الضع
  
اجة ١٤الفقرة ( شـــقرارًا منها إ و    )من الدي وظائف في  ١٠أصـــل وظائف من  ٧غلن أن النســـاء 

ــعيد العالمي ة والمجتمعقطاعي الصـــح ــتثمار تســـرع وتيرة توظيف ، وأن على الصـ ات في ميدان إيجاد االسـ
ـــيؤثرقطاع الوظائف والعمل الالئ في  ة ســ ة األول ــــح ة الصـ ًا  الرعا اب، إيجاب ــ ــاء والشـــ دعم على النســـ و

ــتدامة  ـــ ة المســ ات)  ٥التالي تحقي هدف التنم ــاء والفت ــ ل النســـ ين  ــين وتم ـــ ـــاواة بين الجنســ ـــ (تحقي المسـ
ة المســتدامة  ع ٨وهدف التنم والمســتدام، والعمالة الكاملة  (تعزز النمو االقتصــاد المطرد والشــامل للجم

ع)؛   والمنتجة، وتوفير العمل الالئ للجم
  
اجة ١٥الفقرة ( ــــتهالل    )من الدي ــ ــ ـــ ــ لتنفيذ  ٢٠١٨ عام مجموعة البنك الدولي فيوٕاذ تالح اســ

ــر  ــ شـــ ـــروع رأس المال ال ـــتثمارات توظيف الذ يدعو إلى  مشــــ ــ ــتفادة منها على نحو المزد من االســ ـــ واالســ
الصحة في مجاالت أفضل  ًا لوتيرة التقدم الُمحرز تسرع المهاراتٕاكسابهم و ّل من تثقيف الناس وتمتّعهم 
ة المســتدامة، و صــوب  اســتثمارات جديدة توظيف  االســتفادة منقدرة هذا المشــروع على تحقي أهداف التنم

ةمن مقّدمي العاملين الصحيين ما يخص ف ة األول ة الصح   ؛خدمات الرعا
  
اجةمن  ١٦الفقرة ( ــادرة وإ    )الدي ــ ــ ة صـــ اد توجيه ــور من بّينات والقائم من م ــ ـــ دراكًا منها للمنشــ

اد  غتها الموّحدة الُمدرجة في الم ص ة الصادرة عن عن المنظمة  اسات التوجيه شأن دعم الس المنظمة 
ة والنظم  ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصــح هؤالء شــأن دور  الصــحيين المجتمعيينالعاملين المعن

ة عملهمالعاملين و  فاءتهم ومردود   ؛مد 
  
اجة) ١٧الفقرة ( ــحيين المجتمعيين في تعزز وٕابرازًا منهــا لــدور   من الدي ــ ـــ ــ ــ ـــ إتــاحــة العــاملين الصـ

ة الخدمات ال ــح ـــاملة المأمونة والصـــ ـــاواة شــ ةعلى قدم المســ ــرة والرف أوجه الحد من وفي  المناط الحضـــ
ما فياإلجحاف م والالجنس و نوع و  اإلقامةالمتعلقة ها تلك ،  ـــع التعل ، وضــ ــاد ــًال االجتماعي واالقتصـــ فضـــ
ة ا عن دور سب ثقة المجتمعات المحل قومون على خدمتها وٕاشراكهاهؤالء العاملين في    ؛في العمل لتي 

  
اجة) ١٨(الفقرة  ــة غير القل وٕاذ تالح   من الدي ــــالمتكــافئــة لــدمج اعمل ــ ـــ ــ ــ حيين لعــاملين الصــ

ة ذلك ، المجتمعيين في النظم الصح ة االستفادة من او اسات محدود البّينات لس ومعايير العمل الُمسندة 
ة و  ـــات االدول ــلى لممارســ ــطة إلثراء الفضـــ ــ فأنشـ قائهمتثق ــت ــ ـــرهم واسـ ــؤون هم ونشــ ــ ، همأجور تحديد و  هموٕادارة شـ

ـــالمـة ة وجودعمومًا الخدمات إتاحة على األثر الذ قد يخّلفه ذلك الح تو  ـــ ــ ــ ـــ ة وســ ـــح ـــ ــ ــ ـــ الخدمات الصــ
  ؛المرضى
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اجة) ١٩(الفقرة  شــأن توظيف  مدونةوٕاذ تعيد تأكيد   من الدي ة لقواعد الممارســة  المنظمة العالم
تحقي المســـاواة في مجال تمّتع التي تدعو الدول األعضـــاء إلى  العاملين الصـــحيين على المســـتو الدولي

  ؛العملاالستخدام و وشرو الحقوق والمهاجرن منهم الصحيين المحليين العاملين 
  

اجة) ٢٠(الفقرة  ــاملين توٕاذ   من الدي ــــحيين الح أن العــ ــ ـــ ــ ــ جزء ال يتجزأ من ين المجتمعيالصــ
ة الُموّجهة أثناء الطوار في  ـــح ــ ة الصـ ــتجا ــ ع مراحلتدابير االســ ة) في من (ها جم ــتجا ـــ ــف واسـ ـــ شـ ة و وقا

ة ـــتال  م عاملون ، وأنهمجتمعاتهم المحل ــ ــهام لغنى عنهم ُســ ــ ة األولإيتاء  فيإلســـ ـــح ة الصــــ ة خدمات الرعا
  ،أثناء الطوار استمرار 

  
اد  ح علماً ت  من المنطوق  ١الفقرة  ــادرة عن الم ة الصـــ ـــات التوجيه اســ ــ ــ ــأن دعم السـ ــ شـ المنظمة 

ة والنظم  ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصح   ؛الصحيين المجتمعيينالعاملين المعن
  

ع الدول األعضاءج تحثّ   المنطوق من  ٢الفقرة  ه  ١م ام، حسب ما تقتض ة على الق اقات المحل الس
ة  م قصد تكليل والسائدة والوطن ةتقد ة األول ة الصح ة الشاملةالنجاح  الرعا ة الصح  ٢،وتحقي التغط
  ما يلي:

  
م   )١( ــــم ــ ة برامج المواءمة تصــ ــحيين المجتمعيينالمعن ــ ــ ــائل منها ، بالعاملين الصــ ــ ــ زادة وســ
ة، مع الســتفادة من ا ا الرقم اد البّينات الموّحدة التكنولوج ة الصــادرة عن الواردة في الم التوجيه

اســات والنظم  شــأن دعم الســ ة المنظمة  ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصــح العاملين المعن
ـــحيين المجتمعيين ــ ــ م أدائها، الصــــ يز بمع  وتنفيذ تلك البرامج وتقي تلك  خاص على تنفيذوجه التر

يناً البرامج  ورن لعاملين  لتم ة إيتاء خدمات  منالمذ ة مأمونة رعا ة الجودةصح   ؛وعال
  
اد تكييف   )٢( ة الصـــادرة عن الم اســـات والنظم التوجيه شـــأن دعم الســـ ة المنظمة  الصـــح

ة برامج لتحقي الحد األمثل من ال ودعم  ،، حسب االقتضاءالمجتمعيينالصحيين العاملين المعن
ادت ــتو الوطني  طبي تلك الم ة في إطار على المسـ ات معن ــتراتيج القو اســـتخدام انتهاج اسـ

ة و  ة الوطن ـــح ع نطاق عملالعاملة الصــ ــ ــ ــح ها فيتوسـ ة قطاع الصـــ ةة وتحقي التنم ــــاد ، االقتصـ
ات والمواردما يتماشى مع األو    ؛الصعيد الوطنيعلى  ةالخصوصأوجه و  ولو
  
ة   )٣( شــأن توظيف العاملين الصــحيين مدونة تعزز أهم ة لقواعد الممارســة  المنظمة العالم

ــتو الدولي ـــ ـــ ــ ــ ــ ة زادة و  على المسـ ــائل منها التعاون وتنفيذهذه المدونة فعال ـــ ــ ــ ـــ ــ مع وزارات ها، بوسـ
ـــحة ـــ ــ ــ ــ ة الصــ ــع  لمن أجوأراب العمل  ولجان الخدمة المدن ــ ـــ ــ ــ ــرو وضـــ ــ ـــ ــ ــ للعاملين عادلة عمل شـــ

ةبيئة تهيئة الصحيين و  مّن من عملهم فيهيزاولون  موات ما  قائهم ا  ة نشرهم واست دهم فعال وتزو
ة  اف ة يتاء خدمات إلحوافز  ة عال ة مع المرضى اتعالقٕاقامة و الجودة رعا   ؛إيجاب

  
ات في إطار انتهاج الحرص   )٤( ــتراتيج ــ ـــ ــ ــأن اسـ ــــ ــ شــ ــع نطاقًا  ـــ ــ ة  القو أوســـ ــح ـــ ــ  العاملة الصـــ

لها ة ، وتمو اف ص موارد  ـــــ ة ومن على تخصـــ ات المحل ــعة من من الميزان ـــ ــــادر طائفة واســـ ــ مصــ
ل ة وتلك تحمل ال، ، حسب االقتضاءالتمو تنفيذ البرامج إلنجاح ة الالزمة ر كرّ المتلتكاليف الرأسمال
ة  ـــحيين المجتمعيين المعن ــ اق ودمجهم العاملين الصـ ـــ ة في ســـ ـــح ــ توظيف في القو العاملة الصـ

                                                      
ميوحسب االقتضاء،    ١  .منظمات التكامل االقتصاد اإلقل
اق مع مراعاة ال   ٢ ـــترك فيها ســــــ ــ ة التي تشـ ـــائد في الدول االتحاد ةالســـ ة ودون الوطن ــلطات الوطن ـــ م  السـ ة تقد ــؤول في مســــ

ة ة الصح  .الرعا
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ةمجال في الالزمة مارات االســــتث ة األول ة الصــــح ة و  الرعا ة ات ســــتراتيجاالوالنظم الصــــح المعن
  ؛سب االقتضاءبإيجاد فرص العمل، ح

  
ة تحســين   )٥( قدمها العاملون الصــحيون المجتمعيون و نوع ة التي  ها صــونالخدمات الصــح

اد البّينات الموّحدة الواردة في ما يتماشــــى مع  ــادرة عن الم ة الصــ ــأن دعم التوجيه شــ المنظمة 
ـــات والنظم  ــ ـــ ــ ــ اسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ة السـ ــح ـــ ــ ــ ـــ ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصـ ــحيين العاملين المعن ــ ــ ــ ـــ الصــ

ـــائل منها ، بالمجتمعيين ــ ـــ ار وســ ــهادات و الخدمة إلى  دخولال قبلوتدربهم هم اخت ــ ـــ على منحهم الشـــ
  ؛دعمهمطرقة تعليهم واإلشراف  الكفاءةأساس 

  
مت  )٦( ة جمع ال دع انات عمل برامج الالعاملين الصحيين المجتمعيين و عن طوعًا وتقاسمها ب
ـــتناد إال االسـ ة بهم  ة لى معن ـــرعات الوطن ــتفادة من التشـ االســ ة و ـــح ات القو العاملة الصـ ــا حســ

ــب االقتضــــاء، ة، حســ التالي من ما  الوطن ن  ــر العن  ةوطنإعداد تقارر مّ من  ١-ج-٣مؤشــ
ةأهداف ا ثافة المستدامة لتنم   ؛ومعدالت توزعها ةالقو العاملة الصح شأن 

  
ـــمان احترام   )٧( ــ ة ضـــ ع وحما ــانيادر الطبي و أفراد الكادر جم ــ  العاملين في المجال اإلنســــ

ـــائ نقلهم ومعداتهم  ـــ ــ ــ ــرًا في مّمن ووســـ ــ ــ ــ ـــ ون حصــ ـــار ــ ـــ ــ ــ ةأداء شـ ــًال عن مهام طب ـــ ـــ ــ ة ، فضـــ حما
ة األخر الم ات والمراف الطب   ؛ستشف
  

ميين والوطنيين والمحليين  دعوت  من المنطوق  ٣الفقرة  اء الدوليين واإلقل اد تنفيذ تأييد ى لإالشر الم
ــادرة عن  ة الصـــ ـــات والنظم التوجيه اســ ــ ـــأن دعم الســـ شــ ة المنظمة  برامج لتحقي الحد األمثل من الالصـــــح

ة  اق الوطنيعقب  ،الصحيين المجتمعيينالعاملين المعن  تنفيذاإلسهام في رصد ٕالى و ، السائد مراعاة الس
ة اد التوجيه م تلك الم   ؛اهذتنفي وتقي

  
ــاً عو تد  من المنطوق  ٤الفقرة   ـــ ضــ ة  أ ة العالم ــح ــ ــ ـــ ادرات الصـ ة و و الم ل الثنائ االت التمو دة متعدّ الو

ة  ة برامج الدعم إلى األطراف ومصارف التنم الوطني المجتمعيين على الصعيد العاملين الصحيين المعن
ــى مع ع في تطبي  نهجال ما يتماشــ اد الُمّت ـــادرة عن الم ة الصـ اســــات التوجيه ـــ ــأن دعم السـ شــ المنظمة 

ة والنظم  ـــح ــ ــ ة برامج لتحقي الحد األمثل من الالصـــ ـــحيين المجتمعيينالعاملين المعن ــ ـــ التالزم الصــ مع ، و
ـــع البرامج و  لالمتعلقة القرارات اّتخاذ وضـ ة دعمًا ل التمو ــر تنم شــ ة، القو  و رأس المال ال ــح  العاملة الصــ
اق الوطني ما يتواءم مع او  ،حسب االقتضاء ةالسائد لس   ؛الُمتاحة والموارد الوطن

  
  ما يلي: المدير العام من طلبت  من المنطوق  ٥الفقرة 

  
ـــل   )١( ــ ــ ـــ ــ انات أن يواصـــ مها جمع الب ــحيين المجتمعيين أداء اعن وتقي ـــ ــ ــ ـــ ــ أثرهم و لعاملين الصـ

اقتعّززها، وخصوصًا ضمن البّينات متينة قاعدة ضمانًا إلنشاء  المنخفضة البلدان  ات السائدةس
  ؛ة الدخلالمتوسطتلك الدخل و 

  
ة تنفيذ  دمجيحرص على أن و  )٢( اد عمل ة الصــادرة عن الم شــأن دعم التوجيه المنظمة 

ـــات والنظم  ــ ـــ ــ ــ اسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ة السـ ــح ـــ ــ ــ ـــ ةبرامج لتحقي الحد األمثل من الالصـ ــحيين العاملين  المعن ــ ــ ــ ـــ الصــ
ــد تنفيذو  المجتمعيين اد هذه  على رصـــ ــــطته في الم أنشـ ــطالعه  ة إطار اضـــ ارة والتقن في المع

ــاملة و  ًا لتحقيدعمالتعاون  لمجا ـــ ة الشـــ ـــح ــ ة الصـــ م التغط ة و تقد ة األول ـــح ــ ة الصـــ تعزز الرعا
ة و  ات تنفيذ النظم الصح ان، في مجال الُمحّددة األولو افحة األمراض وصحة الس شمل ما م
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ــــى ــ ــ ـــ ــ ـــالمة المرضــ ــ ـــ ــ ــ ة إلى و، ســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ النســـ ــب أهميتها  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــربرنامج العمل الحســ ـــ ــ ــ ـــ    ،عام الثالث عشــ
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩

  
ــاء أن يزّود و   )٣( ــ ــ ـــ ما يتعل بتنفيذ  بناًء على طلبها الدعمالدول األعضـ اد ف ة الم التوجيه

ــادرة عن  ــ ــات والنظم الصــ ــ اســ ـــ ــأن دعم الســـ ــ شــ ة المنظمة  ـــح برامج لتحقي الحد األمثل من الالصـــ
ة  ات ما يتماشـى مع  الصـحيين المجتمعيينالعاملين المعن ة متطل أسـواق العمل الصـحي الوطن
ات ة وأولو ة الصح   ؛الرعا

  
قدم الو   )٤( ادل المعلومات والتعاون التقني و  تمجاال فيدعم أن  ة التنفيذ حوث ت ــتر ــ ـــ المشـ

ــحاب ـــ ــ ــاء وأصـ ــ ــــلحة المعنيين بين الدول األعضــــ ــ ــواء المصــ ــ ــ ــائل منها  – على حد ســ ــ التعاون بوســــ
ما ما يو  - بين بلدان الجنوب  ف ةخص ف ــحيين المجتمعيين وفرق الرعا ــ ــ ــ ة  العاملين الصـ ــح ـــ ــ الصــ

ــراف الداعم ـــ ــ ة واإلشــ ما فاألول ــه ،  ـــ ــ هراف الذ اإلشــ ــطلع  ــ ـــ ار العاملين ، في جملة أمورضــ  ،
ــــحيين المجتمعيين وغيرهم من المهنيين  ــ ــ ـــحيين (مثل الموظفينالصــــ ـــ ــ ـــررين والقابالت الصــــ ــ ــ ـــ  الســ

اء) ادلة واألط   ؛والممرضين والص
  
ـــّلم بدو   )٥( ســ ــحيين المجتمعيينأن  ـــاء ، و الطوار أثناء  ور العاملين الصـــ دعم الدول األعضــ

ة دمج ف ــأن  ــطة في هؤالء العالمين  شــ ، أنشــ ة للطوار ــتجا ــاء، االســ ما يتواءم حســــب االقتضــ و
اقمع ا ة و  اتلس ة ةالسائد ةالوطنالمحل   ؛الُمتاحة والموارد الوطن

  
عّزز و   )٦( اد منظمة القدرة أن  ــرة توفير في ميدان ودورها الق شـــ ة الموارد ال ـــح على الصــ

ات المنظمة  ع مســتو ع أصــحاب المصــلحة المعنيين إشــراك من خالل و جم م و في العمل جم تقد
ـــاعدال ة المســ ة الجودة و ة التقن ــاعال مي و ة التوقيت على الصـــــعيدين لمناســـ ـــعيد العالمي واإلقل الصــ

ـــرعت القطر  ـــــوص ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ع رالقراتنفيذ ًا لوتيرة ســـ ة ) بخصـ ة العالم ـــتراتيج االســـ
ـــأن ا ــ ــ ـــ ـــرةشـ ــ ــ ـــ شـ ة لموارد ال ـــح ــ ـــ ــ ــــأن) ٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص ع القرارو  الصـ ــ ــ العمالة في مجال " شـــ
ة بين منظمة عمل الخطة ": الصــحة ة المشــتر ة و الخمســ ة في العمل الدول منظمة التعاون والتنم

ــاد  ــ ةو الميدان االقتصـــ ـــحة العالم ــ ــأن ا منظمة الصــ ــ ـــحة لعمشـــ النمو تحقي و الة في مجال الصــــ
شأن الالعمل ٕانجاز ) و ٢٠٢١-٢٠١٧االقتصاد الشامل ( ة  برامجفي المستقبل  العاملين المعن
  ؛الصحيين المجتمعيين

  
ـــنوات قدم أن و   )٧( ــحة عن التقدم المُ تقررًا ل ثالث ســــ ــ ة الصـــ حرز في تنفيذ هذا إلى جمع

ـــةـــدمجـــه في ، و القرار ـــانتظـــام عن  التقـــارر المرحل ) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عر القراالمقـــدمـــة 
ة بخصوص  ة العالم شرةشأن ااالستراتيج ة: القو  لموارد ال   .٢٠٣٠ العاملة الصح
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