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  الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية عاملون ال
 الصحية األولية: الفرص والتحديات

    
  ،المجلس التنفيذي

  
الرعاية الصــــــــــــــحية األولية: من مقدمي ن ين المجتمعيين الصــــــــــــــحييلعاملتعلق باالمالتقرير بعد النظر في 

الصــحية دعم الســياســات والنظم الصــادرة عن المنظمة بشــأن و المرتبطة به والمبادئ التوجيهية  ١،الفرص والتحديات
  ٢:الصحيين المجتمعيينالعاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من ال

  
  :وصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التاليي

  
  ون،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبع

  
أي أحد ورؤيتها المتمثلة في عدم إهمال  ٢٠٣٠طموح خطة التنمية المســتدامة لعام إذ تســترشــد ب

  ؛غاية ١٦٩غاياتها البالغ عددها هدافها السبعة عشر غير القابلة للتجزئة و وأ
 

تعزيز أهداف التنمية المســـــتدامة، وأن تندرج في صـــــميم التغطية الصـــــحية الشـــــاملة وٕاذ تدرك أن 
  ؛المستدامةلنظم الصحية األركان األساسية لواحد من قطاع الرعاية الصحية األولية 

  
متينة وقادرة نظم صـــــــحية الصـــــــحيين جزء ال يتجزأ من عملية إقامة على أن العاملين وٕاذ تشـــــــّدد 

المتعلقة بالتغذية والتعليم وغاياتها في تحقيق أهداف التنمية المســـــــــــتدامة تســـــــــــهم  ومأمونةعلى الصـــــــــــمود 
  ؛المساواة انعداممن والصحة ونوع الجنس والعمالة والحد 

  
("ضــــــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش  ٣لتنمية المســــــتدامة ا أن هدفوٕاذ تالحظ بصــــــفة خاصــــــة 

صــحية وبالرفاهية في جميع األعمار") والغايات المحّددة فيه ســُيمضــى في بلوغها قدمًا من خالل توظيف 
مجال في طفرة كبرى إحداث عالم، فضًال عن حية بالالقوى العاملة الصية واستراتيجية في أساساستثمارات 

أجورها، تحديد ها و ة شــــــؤونهذه القوى العاملة وتثقيفها ونشــــــرها واســــــتبقائها وٕادار المتعلقة بشــــــؤون التخطيط 
ـــــــــــــــــأمونة عاية تتيح المجال أمام القوى العاملة لتزويد الجميع بخدمات ر  نظم قويةوذلك بدعم من  وعالية مـ

  تزويدهم بها؛ تمّكنها منو  الجودة
                                                      

 .١٤٤/١٣م تالوثيقة    ١
المعنية برامج لتحقيق الحد األمثل من الالصــحية المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم المبادئ التوجيهية الصــادرة عن    ٢
ــ . ُمتــاحــة على الرابط اإللكتروني التــالي: ٢٠١٨. جنيف: منظمــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة؛ الصــــــــــــــحيين المجتمعيينالعــاملين ب

http://www.who.int/hrh/community/guideline-health-support-optimize-hw-programmes/en/ )فــــــــي االطــــــــالع  تــــــــم
 ).٢٠١٩كانون الثاني/ يناير   ٢٤
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لحماية الرعاية الصحية األولية وٕاذ تسّلم بضرورة اّتباع نهوج تتسّم بالمزيد من االّتساق والشمولية 
في تقديم  ستمراراالضمان لالطوارئ، و أثناء ركائز التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها بوصفها من 
  يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛ بما موميةوظائف الصحة العاء أدالخدمات الصحية األساسية و 

  
العاملين في المجال اإلنســــــــاني والعاملين كادر  ات الموجهة ضــــــــدهجمإزاء اليســــــــاورها القلق  وٕاذ
ق وتعوّ لألرواح تقديم المساعدة المنقذة تقّيد بشّدة عملية التي ، و والمستشفيات وسيارات اإلسعافالصحيين 

  ر؛حماية السكان المعرضين للخط
  

المخـــاطر األمنيـــة الكبيرة التي يواجههـــا العـــاملون في المجـــال حيـــال قلقهـــا بـــالغ عرب عن وٕاذ ت
في م يعملون ، ألنهماألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بهكادر العاملين في و يون الصحالعاملون اإلنساني و 

  تنطوي على مخاطر متزايدة؛اط أوس
  

 االســـــــتراتيجية الثالث  األولويات حقيقبالنســـــــبة إلى توٕاذ تالحظ كذلك أهمية العاملين الصـــــــحيين 
ـــــــامـــج عـــمـــــــل مـــــــا بـــيـــنـــهـــــــا والـــواردة فـــي الـــمـــتـــرابـــطـــــــة فـــيـــ ـــــــث عشــــــــــــــــرالـــمـــنـــظـــمـــــــة بـــرن ـــــــال   ،الـــعـــــــام الـــث

تمّتع لطوارئ الصــــــحية وتعزيز التصــــــّدي لشــــــاملة و الصــــــحية التغطية ال: تحقيق ، أال وهي٢٠٢٣-٢٠١٩
  ن بصحة أوفر؛السكا

  
لموارد بشـــــأن ااالســـــتراتيجية العالمية ) بخصـــــوص ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عر القراوٕاذ تعيد تأكيد 

 بشــــأن العالمية االســــتراتيجية الصــــحة جمعية الذي اعتمدت فيه ،٢٠٣٠ العاملة القوىالصــــحية:  البشــــرية
أداء حقيق الحد األمثل من لت، التي تحّدد الفرص الُمتاحة ٢٠٣٠  العاملة القوى: الصــــحية البشــــرية الموارد

من أجل تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة وأهداف وجودة أدائهم ونتائجه العاملين الصــــحيين المجتمعيين 
  ؛التنمية المستدامة

  
البشـــــــــرية الصـــــــــحية وتنفيذ موارد البشـــــــــأن ) ٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص ع تأكيد القرارأيضـــــــــًا وٕاذ تعيد 

، بما مضـــامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المســـتوى المعنية بالعمالة في مجال الصـــحة والنمو االقتصـــادي
حفز االســـــتثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد وظائف صـــــحية واجتماعية الموّجهة بصـــــدد "في ذلك دعوتها 

بمهارات مناســــبة وبأعداد كافية في المواضــــع الصــــحيحة، وخصــــوصــــًا في البلدان التي تواجه كبرى  الئقة
التحديات في مجال تحقيق التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة" وتدعيم عملية التدّرج في إعداد حســـــــــابات القوى 

  ؛العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها
  

لرعاية معني بالا العالمي عن المؤتمر آتا وٕاعالن أســـــــــتانا الصـــــــــادر -ألماإلى إعالن  وٕاذ تشـــــــــير
جّددًا اللذين أكدت فيهما م) ٢٠١٨ألول/ أكتوبر اتشــرين  ٢٦و ٢٥(أســتانا، كازاخســتان، الصــحية األولية 

الموارد ســــــــّلمت فيهما بأن الناس، و ترّكز على  الحكومات المشــــــــاركة على خدمات الرعاية الصــــــــحية التي
إيجاد ت فيهما "ب، والتزمبالنجاح الرعاية الصـــحية األوليةة لتكليل ســـاســـيالصـــحية من المكّونات األالبشـــرية 

فرص عمل الئق ودفع أجور مجزية للمهنيين الصحيين وغيرهم من كادر العاملين الصحيين على مستوى 
  سياق متعّدد التخصصات"؛ الرعاية الصحية األولية لتلبية احتياجات الناس الصحية بفعالية في

 
ها تلك بما في ،التغطية الصــحية الشــاملةمجال في  اتاالســتثمار توظيف لى أن وٕاذ تشــّدد كذلك ع

لنمو حافز رئيســــي لتحقيق ا ، هووتشــــغيلها واســــتبقائها القوى العاملة الصــــحيةالُموّظفة في مجاالت تثقيف 
  االقتصادي؛
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المجتمعية  القوى العاملة الصــحيةالتي تتخّلل الموارد البشــرية و الثغرات تعّين ســّد أنه يبتعترف وٕاذ 
من أجل وذلك المجتمع، يرّكز على نهج متعدد القطاعات وخاصــة من خالل اّتباع داخل النظم الصــحية، 

إلى األماكن التي يصــعب الوصــول التغطية الصــحية الشــاملة والخدمات الصــحية الشــاملة وصــول ضــمان 
  ؛الضعيفةفئات السكان إليها و 

  
 ة والمجتمعوظائف في قطاعي الصــــح  ١٠أصــــل وظائف من  ٧غلن بأن النســــاء يشــــقرارًا منها إ و 

الوظائف والعمل الالئق في ات في ميدان إيجاد االستثمار تسريع وتيرة توظيف ، وأن على الصعيد العالمي
ويدعم بالتالي تحقيق هدف التنمية على النســـــاء والشـــــباب، إيجابيًا  الرعاية الصـــــحية األولية ســـــيؤثرقطاع 

 ٨(تحقيق المســـــاواة بين الجنســـــين وتمكين كل النســـــاء والفتيات) وهدف التنمية المســـــتدامة  ٥المســـــتدامة 
والمســــــــتدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل  (تعزيز النمو االقتصــــــــادي المطرد والشــــــــامل للجميع

  الالئق للجميع)؛
  

 مشــــــــروع رأس المال البشــــــــريلتنفيذ  ٢٠١٨ عام مجموعة البنك الدولي فيوٕاذ تالحظ اســــــــتهالل 
كّل من في مجاالت واالســـــــتفادة منها على نحو أفضـــــــل المزيد من االســـــــتثمارات توظيف الذي يدعو إلى 

تحقيق أهداف ًا لوتيرة التقدم الُمحرز صــــــوب تســــــريع المهاراتٕاكســــــابهم و تثقيف الناس وتمتّعهم بالصــــــحة 
العاملين ما يخص اســـتثمارات جديدة فيتوظيف  االســـتفادة منقدرة هذا المشـــروع على التنمية المســـتدامة، و 

  ؛خدمات الرعاية الصحية األوليةمن مقّدمي الصحيين 
  
دراكًا منها للمنشور من بّينات والقائم من مبادئ توجيهية صادرة عن المنظمة بصيغتها الموّحدة وإ 

لتحقيق الحد الصـــحية المنظمة بشـــأن دعم الســـياســـات والنظم التوجيهية الصـــادرة عن الُمدرجة في المبادئ 
مدى كفاءتهم العاملين و هؤالء بشــــــــــــــأن دور  الصــــــــــــــحيين المجتمعيينالعاملين المعنية ببرامج األمثل من ال

  ؛ومردودية عملهم
  

المأمونة صـــــــــــحية الخدمات إتاحة الالعاملين الصـــــــــــحيين المجتمعيين في تعزيز وٕابرازًا منها لدور 
ها تلك ، بما فيأوجه اإلجحافالحد من وفي  المناطق الحضــــــــــرية والريفيةعلى قدم المســــــــــاواة بشــــــــــاملة وال

هؤالء العاملين  فضــــًال عن دوراالجتماعي واالقتصــــادي، وضــــع التعليم والالجنس و نوع و  اإلقامةالمتعلقة ب
  ؛في العمل لتي يقومون على خدمتها وٕاشراكهافي كسب ثقة المجتمعات المحلية ا

  
، المجتمعيين في النظم الصـــحيةحيين لعاملين الصـــالمتكافئة لدمج اعملية غير القلق بوٕاذ تالحظ 

الفضــــلى لممارســــات اومعايير العمل الدولية و الُمســــندة بالبّينات لســــياســــات محدودية االســــتفادة من اوكذلك 
األثر الذي قد يخّلفه ذلك الحظ ت، و همأجور تحديد و  هموٕادارة شؤون هم ونشرهم واستبقائهمتثقيفأنشطة إلثراء 
  ؛الخدمات الصحية وسالمة المرضىة وجودعمومًا الخدمات إتاحة على 

  
المنظمة العالمية لقواعد الممارســـــة بشـــــأن توظيف العاملين الصـــــحيين على  مدونةوٕاذ تعيد تأكيد 

الصــــــــحيين تحقيق المســــــــاواة في مجال تمّتع العاملين التي تدعو الدول األعضــــــــاء إلى  المســــــــتوى الدولي
  ؛العملاالستخدام و وشروط بالحقوق والمهاجرين منهم المحليين 

  
تدابير االســـــــــــتجابة الصـــــــــــحية جزء ال يتجزأ من ين المجتمعيالصـــــــــــحيين الحظ أن العاملين توٕاذ 

م ، وأنهوقاية وكشـــــــــــف واســـــــــــتجابة) في مجتمعاتهم المحليةمن (ها جميع مراحلالُموّجهة أثناء الطوارئ في 
  ،أثناء الطوارئباستمرار ية خدمات الرعاية الصحية األولإيتاء  فيإلسهام لغنى عنهم ُيستال  عاملون
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الصــــــحية المنظمة بشــــــأن دعم الســــــياســــــات والنظم التوجيهية الصــــــادرة عن بالمبادئ  حيط علماً ت  -١
  ؛الصحيين المجتمعيينالعاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من ال

  
الســائدة الســياقات المحلية والوطنية على القيام، حســب ما تقتضــيه  ١ميع الدول األعضــاءج تحثّ   -٢
  بما يلي: ٢،وتحقيق التغطية الصحية الشاملةبالنجاح  الرعاية الصحية األوليةتقديم قصد تكليل وب

  
زيادة وســــــــائل منها ، بالعاملين الصــــــــحيين المجتمعيينالمعنية ببرامج المواءمة تصــــــــميم   )١(
التوجيهية الصــادرة عن الواردة في المبادئ البّينات الموّحدة التكنولوجيا الرقمية، مع الســتفادة من ا

العاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من الالصــحية المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم 
تلك  خاص على تنفيذوجه التركيز بمع  وتنفيذ تلك البرامج وتقييم أدائها، الصــــــــــحيين المجتمعيين

  ؛وعالية الجودةصحية مأمونة رعاية إيتاء خدمات  منالمذكورين لعاملين  لتمكيناً البرامج 
  
الصـــحية المنظمة بشـــأن دعم الســـياســـات والنظم التوجيهية الصـــادرة عن المبادئ تكييف   )٢(

ودعم  ،، حسب االقتضاءالمجتمعيينالصحيين العاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من ال
القوى اســـتخدام انتهاج اســـتراتيجيات معنية بفي إطار على المســـتوى الوطني  طبيق تلك المبادئت

، االقتصـــــاديةة وتحقيق التنمية قطاع الصـــــح ها فيتوســـــيع نطاق عملالعاملة الصـــــحية الوطنية و 
  ؛الصعيد الوطنيعلى  ةالخصوصيأوجه و  ولويات والمواردبما يتماشى مع األو 
  
المنظمة العالمية لقواعد الممارســة بشــأن توظيف العاملين الصــحيين مدونة تعزيز أهمية   )٣(

مع وزارات ها، بوســــــــــــــائل منها التعاون وتنفيذهذه المدونة فعالية زيادة و  على المســــــــــــــتوى الدولي
للعاملين عادلة عمل شـــــــــــــروط وضـــــــــــــع  لمن أجوأرباب العمل  ولجان الخدمة المدنية الصـــــــــــــحة

وتزويدهم فعالية نشرهم واستبقائهم ا بما يمّكن من عملهم فيهيزاولون  مواتيةبيئة تهيئة الصحيين و 
  ؛إيجابية مع المرضى اتعالقٕاقامة و الجودة رعاية عالية يتاء خدمات إلبحوافز كافية 

  
 العاملة الصــــــــــحية ىالقو أوســــــــــع نطاقًا بشــــــــــأن اســــــــــتراتيجيات في إطار انتهاج الحرص   )٤(

مصـــــــادر طائفة واســـــــعة من من الميزانيات المحلية ومن على تخصـــــــيص موارد كافية ، وتمويلها
تنفيذ البرامج إلنجاح ة الالزمة ر كرّ المتلتكاليف الرأسمالية وتلك تحمل ال، ، حسب االقتضاءالتمويل
توظيف في القوى العاملة الصــــــحية في ســــــياق ودمجهم العاملين الصــــــحيين المجتمعيين المعنية ب
المعنية يات ســـتراتيجاالوالنظم الصـــحية و  الرعاية الصـــحية األوليةمجال في الالزمة مارات االســـتث

  ؛سب االقتضاءبإيجاد فرص العمل، ح
  
ها صــونالخدمات الصــحية التي يقدمها العاملون الصــحيون المجتمعيون و نوعية تحســين   )٥(

المنظمة بشــــأن دعم التوجيهية الصــــادرة عن المبادئ البّينات الموّحدة الواردة في بما يتماشــــى مع 
الصــــــــــــحيين العاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من الالصــــــــــــحية الســــــــــــياســــــــــــات والنظم 

على منحهم الشـــــــــهادات و الخدمة إلى  دخولال قبلوتدريبهم هم اختيار وســـــــــائل منها ، بالمجتمعيين
  ؛دعمهمطريقة تعليهم بواإلشراف  الكفاءةأساس 

  

                                                      
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب االقتضاء،    ١

في مســــــؤولية تقديم  الســــــلطات الوطنية ودون الوطنيةالســــــائد في الدول االتحادية التي تشــــــترك فيها ســــــياق مع مراعاة ال   ٢
 .الرعاية الصحية
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برامج الالعاملين الصحيين المجتمعيين و عن طوعًا وتقاسمها بيانات عملية جمع ال دعيمت  )٦(
حســــابات القوى العاملة الصــــحية وباالســــتفادة من التشــــريعات الوطنية لى معنية بهم باالســــتناد إال

من  ١-ج-٣مؤشـــر العن  ةوطنيإعداد تقارير مّكن بالتالي من بما ي الوطنية، حســـب االقتضـــاء،
  ؛ومعدالت توزيعها ةالقوى العاملة الصحي بشأن كثافة المستدامة لتنميةأهداف ا

  
 العاملين في المجال اإلنســـــــانيكادر الطبي و أفراد الكادر جميع وحماية ضـــــــمان احترام   )٧(

حماية ، فضـــــــــــــًال عن مهام طبيةأداء يشـــــــــــــاركون حصـــــــــــــريًا في مّمن ووســـــــــــــائط نقلهم ومعداتهم 
  ؛ستشفيات والمرافق الطبية األخرىالم
  

التوجيهيــة المبــادئ تنفيــذ تــأييــد ى لإالشــــــــــــــركــاء الــدوليين واإلقليميين والوطنيين والمحليين  دعوتــ  -٣
المعنية برامج لتحقيق الحد األمثل من الالصــــــحية المنظمة بشــــــأن دعم الســــــياســــــات والنظم الصــــــادرة عن 

تلك  تنفيذاإلســـهام في رصـــد ٕالى و ، الســـائد مراعاة الســـياق الوطنيعقب  ،الصـــحيين المجتمعيينالعاملين ب
  ؛اهذتنفي وتقييم المبادئ التوجيهية

  
دة األطراف ومصــــارف متعدّ الوكاالت التمويل الثنائية و و المبادرات الصــــحية العالمية  أيضـــاً عو تد  -٤

 بما يتماشــــــى معالوطني المجتمعيين على الصــــــعيد العاملين الصــــــحيين المعنية ببرامج الدعم إلى التنمية 
الصــــحية المنظمة بشــــأن دعم الســــياســــات والنظم التوجيهية الصــــادرة عن المبادئ الُمّتبع في تطبيق  نهجال

مع وضـــــــــــــع البرامج ، وبالتالزم الصـــــــــــــحيين المجتمعيينالعاملين المعنية ببرامج لتحقيق الحد األمثل من ال
ى العاملة الصــــــــــــــحية، حســــــــــــــب القو ي و رأس المال البشــــــــــــــر تنمية دعمًا ل التمويلالمتعلقة بالقرارات اّتخاذ و 

  ؛الُمتاحة والموارد الوطنيةالسائد لسياق الوطني بما يتواءم مع او  ،االقتضاء
  
  ما يلي: المدير العام من طلبت  -٥

  
أثرهم و لعاملين الصــــــــــــــحيين المجتمعيين أداء اعن وتقييمها جمع البيانات أن يواصــــــــــــــل   )١(

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

  
المنظمة بشــأن دعم التوجيهية الصــادرة عن المبادئ عملية تنفيذ  دمجيحرص على أن و  )٢(

الصــــــــــــحيين العاملين ب المعنيةبرامج لتحقيق الحد األمثل من الالصــــــــــــحية الســــــــــــياســــــــــــات والنظم 
المعيارية والتقنية إطار اضــــــــــطالعه بأنشــــــــــطته في المبادئ هذه  على رصــــــــــد تنفيذو  المجتمعيين

الرعاية الصـــــــــــــحية األولية تقديم التغطية الصـــــــــــــحية الشـــــــــــــاملة و  ًا لتحقيقدعمالتعاون  لمجا  في
مكـــافحـــة األمراض وصــــــــــــــحـــة في مجـــال الُمحـــّددة األولويـــات تنفيـــذ النظم الصــــــــــــــحيـــة و   تعزيزو 

عام الثالث برنامج العمل الحســــب أهميتها بالنســــبة إلى وب، ســــالمة المرضــــىيشــــمل   بما  الســــكان،
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر

  
التوجيهية المبادئ فيما يتعلق بتنفيذ  بناًء على طلبها بالدعمالدول األعضــــــــــاء أن يزّود و   )٣(

برامج لتحقيق الحد األمثل من الالصـــــحية المنظمة بشـــــأن دعم الســـــياســـــات والنظم الصـــــادرة عن 
أسواق العمل الصحي الوطنية متطلبات بما يتماشى مع  الصحيين المجتمعيينالعاملين المعنية ب
  ؛الرعاية الصحية وأولويات
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المشــــــــتركة التنفيذ بحوث تبادل المعلومات والتعاون التقني و  تمجاال فيدعم أن يقدم الو   )٤(
التعاون بوســــــــائل منها  – على حد ســــــــواء المصــــــــلحة المعنيين بين الدول األعضــــــــاء وأصــــــــحاب

الصـــــــــحية  العاملين الصـــــــــحيين المجتمعيين وفرق الرعايةخص فيما يو  - بين بلدان الجنوب  فيما
، كبار العاملين ، في جملة أموريضــــــــطلع بهراف الذي اإلشــــــــه ، بما فياألولية واإلشــــــــراف الداعم

 الســـــــــــريريين والقابالت الصـــــــــــحيين (مثل الموظفينالصـــــــــــحيين المجتمعيين وغيرهم من المهنيين 
  ؛والممرضين والصيادلة واألطباء)

  
دعم الدول األعضــــاء ي، و الطوارئأثناء  ور العاملين الصــــحيين المجتمعيينأن يســــّلم بدو   )٥(
وبما يتواءم حســـب االقتضـــاء، االســـتجابة للطوارئ، أنشـــطة في هؤالء العالمين  شـــأن كيفية دمجب

  ؛الُمتاحة والموارد الوطنية ةالسائد ةالوطنيالمحلية و  اتلسياقمع ا
  
على الصـــــحية الموارد البشـــــرية توفير في ميدان ودورها القيادي منظمة القدرة أن يعّزز و   )٦(

تقديم و في العمل جميع أصــحاب المصــلحة المعنيين إشــراك من خالل و جميع مســتويات المنظمة 
الصـــــعيد العالمي واإلقليمي و ة التوقيت على الصـــــعيدين لمناســـــباعالية الجودة و ة التقنية المســـــاعدال

االســــــتراتيجية العالمية ) بخصــــــوص ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ع رالقراتنفيذ ًا لوتيرة ســــــريعت القطري
العمالة في مجال " بشـــــــــــأن) ٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص ع القرارو  الصـــــــــــحية لموارد البشـــــــــــريةبشـــــــــــأن ا
منظمة التعاون والتنمية في العمل الدولية و الخمســية المشــتركة بين منظمة عمل الخطة ": الصــحة

النمو تحقيق و الة في مجال الصـــــــحة لعمبشـــــــأن ا منظمة الصـــــــحة العالميةو الميدان االقتصـــــــادي 
العاملين المعنية ب برامجفي المستقبل بشأن الالعمل ٕانجاز ) و ٢٠٢١-٢٠١٧االقتصادي الشامل (
  ؛الصحيين المجتمعيين

  
حرز في تنفيذ هذا إلى جمعية الصــــــحة عن التقدم المُ تقريرًا كل ثالث ســــــنوات يقدم أن و   )٧(

) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عر القراالمقـــدمـــة بـــانتظـــام عن  التقـــارير المرحليـــةيـــدمجـــه في ، و القرار
  .٢٠٣٠ العاملة الصحية: القوى لموارد البشريةبشأن ااالستراتيجية العالمية بخصوص 

  
٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الثامنةالجلسة   

٨المحاضر الموجزة/ /٤١٤م ت  
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