
     
  ٦٨/٣٢ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ نيسان/ أبريل ١٧   من جدول األعمال المؤقت ٢-١٧البند 
  A68/32    

  
  
  

  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف 
  العاملين الصحيين على المستوى الدولي

  
  

  مانةتقرير من األ
  
  
 ١.التقريــر هــذا مــن ســابقة بنســخة علمــاً فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة  التنفيــذي المجلــس أحــاط -١

 تيســــير أجــــل مــــن المحــــددة وبــــاإلجراءات االستشــــاري، الخبــــراء فريــــق بإنشــــاء األعضــــاء رحــــب المناقشــــات وأثنــــاء
 الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة وفعالية مالءمة لمدى األول االستعراض

 الصــحة جمعيــة إلــى االســتعراض تقريــر يقــدم أن األمانــة اقتــراح علــى أيضــاً  المجلــس ووافــق. الــدولي المســتوى علــى
  ٢.والستين الثامنة العالمية

 
 القــــراراعُتمــــدت المدونــــة مــــن جانــــب جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثالثــــة والســــتين فــــي  ،٢٠١٠وفــــي عــــام  -٢
 الصــحيين العــاملين لتوظيــف وممارســات طوعيــة مبــادئ وتعزيــز وضــع. والهــدف مــن المدونــة هــو ١٦-٦٣ع  ص  ج

 الخاص للتخطيط الفعالة االستراتيجيات ذلك في بما الصحية، النظم يعزز أخالقي نحو على الدولي المستوى على
 الصـعيد علـى والتعـاون للحـوار فعـاالً  إطاراً  تتيحهي و . واستبقائها العاملة القوى هذه وتثقيف الصحية العاملة بالقوى
  .الصحيين للعاملين الدولية والهجرة العاملة اليد بتنقل المرتبطة التحديات مواجهة بهدف العالمي

  
  آليتين لالستعراض والرصد أي ما يلي: ١٦-٦٣ج ص عالقرار ويتضمن   -٣

اســــتعراض لمــــدى مالءمــــة المدونــــة  تتــــولى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتون إجــــراء أول  (أ)
 من منطوق القرار)؛ ٢وفعاليتها (الفقرة 

المديرة العامة تقديم اقتراحات، إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك، وباالسـتناد إلـى تقـارير دوريـة،  منطلب يُ   (ب)
بشــأن مراجعـــة نـــص المدونـــة بمـــا يتســـق مـــع االســـتعراض األول، وبشـــأن التـــدابير الالزمـــة مـــن أجـــل تطبيقهـــا 

 ) من منطوق القرار).٤(٣لية (الفقرة بفعا

(ج) علــى أنــه ينبغــي للــدول األعضــاء، قــدر المســتطاع، تزويــد أمانــة المنظمــة ٢- ٧وتــنص المدونــة أيضــًا فــي المــادة 
كــل ثــالث ســنوات والبــدء بتقــديم تقريــر  ٢- ٧بالبيانــات التــي يــتم جمعهــا وفقــًا للفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب) مــن المــادة 

  ل جمعية الصحة.بَ ت في غضون سنتين من اعتماد المدونة من قِ عن البيانا يأول
  

                                                           
والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة  ١٣٦/٢٨م تانظـــر الوثيقـــة     ١

 .١الثامنة، الفرع 

 .١إضافة ٦٨/٣٢انظر الوثيقة ج    ٢
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    والفعالية مالءمةالاالستعراض األول لمدى 
  
 بعـد وفعاليتهـا المدونـة مالءمـة لمـدى اسـتعراض أول يجـرى أن المدونـة اعتمدت إذ األعضاء الدول قررت -٤

 خبـــراء لفريـــق اجتماعـــاً  العامـــة المـــديرة عقـــدت العمليـــة تلـــك ولتيســـير). أعـــاله ٣ الفقـــرة انظـــر( ســـنوات خمـــس فتـــرة
/ وأيــــار فبرايــــر/ شــــباط شــــهري بــــين الممتــــدة الفتــــرة فــــي وٕاجرائــــه االســــتعراض ذلــــك إعــــداد بمهمــــة ُكلــــف استشــــاري

 ،٢٠١٥ مـارس/ آذار ٦و ٥ فـي األول االجتمـاع وعقُـد. الرئيسـي المقـر فـي اجتماعين تنظيم ويجري. ٢٠١٥ مايو
 مــن االستشــاري الخبــراء فريــق ويتــألف. ٢٠١٥ أبريــل/ نيســان ٢٨و ٢٧ فــي الثــاني االجتمــاع ُيعقــد أن المقــرر ومــن
 اختيــرو ) المنظمــة أقــاليم مــن إقلــيم كــل مــن معينــان ممــثالن( األعضــاء الــدول  مــنهم عضــواً  ١٢ يمثــل عضــواً  ٢٠
 بشــأنها والتفــاوض المدونــة وضــع مجــاالت فــي مؤسســية بمعرفــة يتمتعــون الــذين المنظمــات ممثلــي مــن أعضــاء ٨

 الخبـــراء فريـــق عمـــل األمانـــة وتـــدعم. أعضـــائه بـــين مـــن مشـــاركين رئيســـين الفريـــق وانتخـــب. خبـــراء وأفـــراد وتنفيـــذها
  .االستشاري

  
مدير من المديرين اإلقليميـين للمنظمـة مـع الـدول األعضـاء فـي إقليمـه بشـأن اختيـار عضـوين  وشارك كل  -٥

خبيرين في الفريق. ويتمتع الخبراء المعينون بخبـرة ثابتـة فـي مجـاالت تنميـة القـوى العاملـة الصـحية وحركـة تـنقالت 
  العمالة والتنظيم والتشريع ونظم المعلومات المتصلة بالموارد البشرية.

  
وفضًال عن ذلك طلبت المديرة العامة من المنظمات الشريكة (مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية   -٦

للهجـــرة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي والتحـــالف العـــالمي للقـــوى العاملـــة الصـــحية) أن تقتـــرح  
دونــة والتفــاوض بشـأنها وتنفيــذها وفــي الســياق ممثلـين يتمتعــون بخبــرة ثابتـة ومعرفــة مؤسســية فــي مجـاالت وضــع الم

  العالمي لحركة تنقالت العمالة وتنميتها.
  
وسيعقد اجتماع فريق الخبراء االستشاري قبل الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالميـة بهـدف إعـداد   -٧

تشــمل البيِّنــات التــي تخضــع اســتعراض للمعلومــات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة عــن هجــرة العــاملين الصــحيين. وس
للبحث الدراسات المفصلة عن تنقل القوى العاملة الصحية (على الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي) وسلسـلة مقبلـة مـن 

   ١ورقات البحوث عن مدى مالءمة المدونة وفعاليتها.
  
  ومن المقترح أن يشمل االستعراض ما يلي:  - ٨

مدى تواصل مالءمة أغراض المدونة ومبادئها وموادهـا وٕامكانيـة توجيههـا للحلـول المتعلقـة  مدى المالءمة:  ●
 لين الصحيين وتعزيز النظم الصحيةبالتحديات العالمية المتمثلة في هجرة العام

مــدى تــأثير تنفيــذ أغــراض المدونــة ومبادئهــا وموادهــا فــي اإلجــراءات والسياســات المتعلقــة بتعزيــز  الفعاليــة:  ●
وى العاملــة الصــحية (علــى غــرار اإلجــراءات والسياســات بشــأن نظــم المعلومــات الخاصــة بــالقوى العاملــة القــ

ملــــــة واســــــتراتيجيات التخطــــــيط الخــــــاص بــــــالقوى العاملــــــة الصــــــحية وتثقيــــــف هــــــذه القــــــوى العاالصــــــحية 
تغييـر ) على الصعيدين القطري واإلقليمـي وعلـى الصـعيد العـالمي. وهـل هنـاك مـا يـدل علـى بها ظواالحتفا

ية تمشـــيًا مـــع أغـــراض المدونـــة؟ البلـــدان للتوجيهـــات والسياســـات الراميـــة إلـــى تـــدعيم المـــوارد البشـــرية الصـــح
هي إنجازات صك طوعي مقارنة بمبـادرات وصـكوك أخـرى بشـأن تصـريف الشـؤون فـي مجـال الصـحة  وما

 العالمية؟

                                                           
فـي مجلـة المـوارد البشـرية  ٢٠١٥ أبريـل نيسـان/من المقرر نشر سلسلة خاصة عن مدى مالءمة المدونة وفعاليتها فـي     ١

 الصحية التي هي عبارة عن مجلة متخصصة ومتاحة للعموم.
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الخبـراء االستشـاري تقريـرًا عـن نتائجـه وتوصـياته إلـى المـديرة العامـة قبـل الـدورة الثامنـة والسـتين  فريق وسيقدم  - ٩
لجمعيــة الصــحة العالميــة. وســتهدف التوصــيات إلــى توجيــه تنفيــذ المدونــة فــي المســتقبل بتــدعيم مبادئهــا المقبولــة علــى 

ين قـوى عاملـة صـحية مالئمـة للوفـاء بـالغرض نطاق واسع وحث العمليات المحليـة والدوليـة لرسـم السياسـات علـى تكـو 
  ومتجاوبة مع احتياجات السكان.

  
  ١التقارير الدورية المقدمة من الدول األعضاء

  
أحاطت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون علمًا بسلسلة التقارير الدورية األولى عن تنفيذ المدونـة فـي   - ١٠

  ٢٠١٣.٢عام 
  

دولـة عضـوًا علـى  ٥٦دولـة عضـوًا أنهـا عينـت سـلطة وطنيـة ورّدت  ٨٥سلسلة التقارير األولـى، ذكـرت  وفي  - ١١
منهــا فــي  ٪١١منهــا فــي وزارات الصــحة و ٪٧٩ســلطة وطنيــة معينــة توجــد  ٨٥اســتمارة التبليــغ الوطنيــة. ومــن أصــل 

معاهــد الصــحة العموميــة بينمــا تتــوّزع النســبة المتبقيــة منهــا علــى الســلطات الصــحية واللجــان الصــحية ومراصــد المــوارد 
  ٣البشرية الصحية.

  
بلدًا قدم تقارير وطنية فـي اإلقلـيم األوروبـي أساسـًا فقـد مثلـت تمثـيًال كبيـرًا بلـدان  ٥٦ لمتأتية مناأما البيانات   - ١٢

تقـــدَّم هـــذه التقـــارير إال مـــن جانـــب عـــدد قليـــل مـــن بلـــدان المنشـــأ المعروفـــة. وبينـــت التقـــارير أن الـــدول المقصـــد إذ لـــم 
فـي الجهـود الراميـة إلـى جعـل مبـادئ  أصحاب مصلحة متعـددينهجًا داعية إلى التفاؤل إلشراك األعضاء استخدمت نُ 

  المدونة مالئمة على الصعيد الوطني وتنفيذها على النحو الصحيح.
  

 الــوطني المســتوىعلــى  -  المصــلحة أصــحابتعزيــز الجهــود فيمــا بــين إلــى الــدول األعضــاء األمانــة  دعــتو   - ١٣
التــي أعمــال الــدعوة والتحليــل بغيــة دعــم  -  ، علــى الســواءوفــي القطــاعين العــام والخــاص، الــوطني، علــى الســواءودون 

  المدونة. تدعو إليها
  

تقريــر إلــى جمعيــة  بتقــديم ٢٠١٦ مــايو أيــار/فــي  ن تبــدأأأمــا السلســلة الثانيــة للتقــارير الدوريــة فمــن المقــرر   - ١٤
، اســتهلت األمانــة (بمشـاركة المكاتــب اإلقليميــة ٢٠١٤ نـوفمبر تشـرين الثــاني/الصـحة العالميــة التاسـعة والســتين. وفــي 

والقطرية) األعمال التحضيرية المتصلة بهذه السلسلة الثانية. وسـيطلب مـن الـدول األعضـاء عبـر مـذكرة شـفهية إعـادة 
تعيين سلطة وطنية تكـون مسـؤولة عـن تبـادل المعلومـات بشـأن هجـرة العـاملين الصـحيين وتنفيـذ المدونـة.  أو د و/تأكي

وينبغــي التصــريح للســلطة المعينــة بالتواصــل بشــكل مباشــر أو علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القــانون الــوطني أو 
ى ومــع األمانــة ومنظمــات إقليميــة ودوليــة أخــرى اللــوائح الوطنيــة مــع الســلطات الوطنيــة التــي تعينهــا دول أعضــاء أخــر 

  وتقديم التقارير الوطنية المنتظمة وسائر المعلومات الموصى بها في المدونة إلى األمانة.
  

                                                           
بشــأن  ٦-٦٤ج ص عمــن المدونــة والطلبــات الموجهــة إلــى المــديرة العامــة فــي القــرار  ٢-٩(ج) و٢-٧عمــًال بالمــادتين     ١

 لة.بشأن تعزيز التمريض والقبا ٧-٦٤ج ص عتدعيم القوى العاملة الصحية والقرار 

، المحضـــر المـــوجز للجلســـة الخامســـة للجنـــة "ب" التابعـــة (باإلنكليزيـــة) ٣ســـجالت/ /٦٦/٢٠١٣عج ص انظـــر الوثيقـــة     ٢
 .٦٦/٢٥في الوثيقة ج الوارد لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين التي أحاطت علمًا بالتقرير

٣    Siyam A, Zurn P, Rø OC, Gedik G, Ronquillo K, Co CJ et al (2013). Monitoring the implementation of the 
WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Bulletin of the World Health 
Organization 2013;91:816-823.                                                                                                                                     
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مة لتشمل المعلومات النوعيـة والكميـة) علـى توزيع استمارة التبليغ الوطنية (المقيّ تم  ٢٠١٥ آذار/ مارسوفي   - ١٥
 حـولاسـتمارة التبليـغ  وتتمحـور. ٢٠١٥ تمـوز/ يوليـوإلـى األمانـة بحلـول  إعادتهـا مـع طلـبالسلطات الوطنيـة المعينـة 

آليـات تنسـيق سـليمة علـى الصـعيد الـوطني، بمـا فـي ذلـك سـلطة وطنيـة معروفـة تحظـى بالـدعم الكـافي وتشـارك  إنشاء
  في وضع السياسات وتوجيهها.

  
ة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي نموذجــًا أعــدت المنظمــة بالتعــاون مــع منظمــ وبــالتوازي مــع ذلــك   - ١٦

بشــأن هجــرة القــوى العاملــة الصــحية فــي اســتبيان عــن جمــع البيانــات المشــتركة المتصــلة بإحصــائيات الرعايــة الصــحية 
 (جمـع البيانـات وٕاجـراء ٦وسـيجمع هـذا النمـوذج البيانـات األساسـية والمعلومـات المتبادلـة عمـًال بالمـادة  ١غير النقدية.

(تبادل المعلومات) من المدونة ويسمح بتقدير إجمـالي عـدد تـنقالت العـاملين الصـحيين حسـب بلـد  ٧البحوث) والمادة 
. ٢٠١٤ ديســمبر كــانون األول/دولــة عضــوًا) فــي  ٦٢االســتبيان المشــترك إلــى البلــدان المشــاركة ( وتــم إرســالالمنشــأ. 

  دمج في سلسلة التقارير الثانية.وت ٢٠١٥ يونيو حزيران/وستتاح النتائج األولية بحلول 
    

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  .اإلحاطة علمًا بالتقريرإلى  جمعية الصحة مدعوة   -١٧
  
  
  

=     =     =  

                                                           
١    http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/232426/OECD-Joint-statement_09013_FINAL.pdf.  


