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

  
  

  مدى مالءمة مدونة  عنفريق الخبراء االستشاري تقرير 
  المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين 

  )٢٠١٠تها (وفعالي على المستوى الدولي
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
مــدى مالءمــة  عــنفريــق الخبــراء االستشــاري جمعيــة الصــحة تقريــر تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تقــدم إلــى  -١

 مدونــــة المنظمــــة العالميــــة لقواعــــد الممارســــة بشــــأن توظيــــف العــــاملين الصــــحيين علــــى المســــتوى الــــدولي وفعاليتهــــا
التــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بهــا فــي دورتــه  ١٣٦/٢٨ت  مالملحــق)، علــى النحــو المحــدد فــي الوثيقــة  (انظــر

 ١المائة.السادسة والثالثين بعد 
 
نتــائج المــداوالت التــي أجراهــا الفريــق خــالل اجتمــاعين ُعقــدا فــي  فريــق الخبــراء االستشــاريويعــرض تقريــر  -٢

. وتتـــاح جـــداول األعمـــال والبينـــات وتقـــارير االجتمـــاعين علـــى الموقـــع ٢٠١٥ونيســـان/ أبريـــل  ٢٠١٥آذار/ مـــارس 
  إلى جانب بيانات الكشف عن المعلومات وفقًا لسياسة إعالن المصالح (خبراء المنظمة). ٢اإللكتروني للمنظمة

  
  

                                                            
 .٣المحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثامنة، الفرع انظر    ١

 ./http: www.who.int/hrh/migration/eag2015/enعلى الموقع اإللكتروني التالي: متاح    ٢
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  الملحق  
  
  

  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين 
  على المستوى الدولي: أداة لتنمية القوى العاملة الصحية واستدامة النظم الصحية

  
  

  مدى مالءمة  عنفريق الخبراء االستشاري التقرير المقدم إلى المديرة العامة من 
  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين 

  )٢٠١٠على المستوى الدولي وفعاليتها (
  
  

  معلومات أساسية
  
الـدولي  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصـحيين علـى المسـتوىاعتمدت  -١

 .٢٠١٠أيار/ مايو في  ١٦-٦٣ع  ص  ج(المدونة) بموجب القرار 
 
تسـتعرض علـى نحـو دوري مـدى من المدونـة أن  ٥-٩وُيطلب من جمعية الصحة العالمية بموجب المادة  -٢

مالءمة هذه المدونة وفعاليتها. وسعيًا إلـى تنفيـذ هـذا التوجيـه الخـاص بـإجراء اسـتعراض دوري المتـزامن مـع اعتمـاد 
أن تتـــولى جمعيـــة الصـــحة مـــن المنطـــوق)  ٢الفقـــرة ( ١٦-٦٣ع  ص  جالمدونـــة، قـــررت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار 

 وفعاليتها. العالمية الثامنة والستون إجراء أول استعراض لمدى مالءمة المدونة
  

وتعتبر المدونة معلمًا رئيسيًا حاسمًا في مجال الصحة العمومية الدولية بوصفها صكًا يمثل منطلقًا عالميًا  -٣
شـــرية الصـــحية واســـتدامتها. وتضـــع المدونـــة وتعـــزز المبـــادئ والممارســـات للحـــوار والتعـــاون بشـــأن تنميـــة المـــوارد الب

علـــى نحـــو أخالقـــي وتـــدعيم الـــنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك لتوظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي 
االستراتيجيات الفعالة للتخطيط الخاص بـالقوى العاملـة الصـحية وتثقيـف هـذه القـوى العاملـة واالحتفـاظ بهـا. وتضـع 

 لمدونة هيكًال عالميًا لتوجيه التعاون العالمي وتمثل منطلقًا للحوار المتواصل بشأن تعزيز النظم الصحية.ا
  

وهذا الصك القانوني الرائد المعتمد منذ خمس سنوات فقـط هـو عبـارة عـن المـرة األولـى التـي اسـتندت فيهـا  -٤
 ستورية لوضع مدونة عالمية.الدول األعضاء في المنظمة طوال ثالثين سنة إلى سلطة المنظمة الد

  
  والعملية فريق الخبراء االستشاريتعيين 

  
دعــت األمانــة فريــق الخبــراء االستشــاري (الفريــق) إلــى االجتمــاع لتيســير عمليــة االســتعراض األول لمــدى  -٥

الـــذي اتخـــذه المجلـــس التنفيـــذي للمنظمـــة فـــي دورتـــه السادســـة  للمقـــر اإلجرائـــيمالءمـــة المدونـــة وفعاليتهـــا اســـتجابًة 
قـدا فـي واضـطلع الفريـق بعملـه خـالل اجتمـاعين عُ  ٢٠١٥.١بعد المائة المعقودة في كانون الثـاني/ ينـاير  والثالثين
 ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٨و ٢٧آذار/ مارس وفي  ٦و ٥سويسرا (في  ،جنيف

                                                            
 ./http: www.who.int/hrh/migration/eag2015/enجميع مواد االستعراض متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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والمنظمـات الدوليـة والمجتمـع المـدني وخبـراء يلمـون بوضـع المدونـة وضم الفريـق ممثلـين للـدول األعضـاء 
  والتفاوض بشأنها وتنفيذها وبمسائل متصلة بالقوى العاملة الصحية والنظم الصحية.

  
وانتخب الفريق بتوافق اآلراء خالل االجتماع األول رئيسين مشـاركين للفريـق همـا السـيدة غابريـل جـاكوب،  -٦

عاملة في وزارة الصحة األيرلندية، والدكتور فيروج تانغتشارونساتين، مستشار كبير في رئيسة وحدة تخطيط القوى ال
 برنامج السياسات الصحية الدولية في وزارة الصحة العمومية في تايلند.

 
) إسداء المشورة إلى المـديرة العامـة بشـأن البينـات األوليـة علـى مـدى مالءمـة ١وكان الغرض من الفريق ( -٧

) تقديم توصيات تهـدف إلـى توجيـه تنفيـذ المدونـة فـي المسـتقبل بتـدعيم مبادئهـا المقبولـة علـى ٢ها، (المدونة وفعاليت
المحلية والدولية لرسم السياسات على تكوين قوى عاملة صحية مالئمة للوفاء بالغرض نطاق واسع وحث العمليات 

  ومتجاوبة مع احتياجات السكان الصحية.
  

  مدى مالءمة المدونة
 
 :١٣٦/٢٨ت  مريق في مداوالته تعريف مدى المالءمة الوارد في الوثيقة اعتمد الف -٨
 

 مــدى تواصــل مالءمــة أغــراض المدونــة ومبادئهــا وموادهــا وٕامكانيــة توجيههــا للحلــول مــدى المالءمــة :
  المتعلقة بالتحديات العالمية المتصلة بالعاملين الصحيين وتعزيز النظم الصحية.

 
اوالت الفريــق مــع ممثلــي البعثــات الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة (فــي وعقــدت جلســة إعالميــة فــي إطــار مــد -٩
ممثًال للدول األعضاء وممثل لوفد االتحاد األوروبي في األمـم المتحـدة.  ١٩). وشارك فيها ٢٠١٥آذار/ مارس  ٦

وتعزيـزه  وعرض الممثلون على الفريق المعلومات والبينات المتعلقة بسبل اسـتخدام المدونـة لتوجيـه الحـوار السياسـي
فيمــا بــين الفئــات المســتهدفة المعنيــة التــي تشــمل مخططــي القــوى العاملــة الصــحية وراســمي السياســات. وفــي هــذه 
ـــة  ـــادة مالءمـــة المدونـــة فـــي الســـياق العـــالمي واإلقليمـــي المتغيـــر للقـــوى العامل الجلســـة، أكـــدت المـــداوالت مجـــددًا زي

 الصحية.
 

تــزال مالئمــة فيمـا يتصــل بالتحــديات الواسـتنادًا إلــى البينـات المتاحــة، اســتنتج الفريـق باإلجمــاع أن المدونـة  -١٠
زالـت االتجاهـات الديمغرافيـة واالقتصـادية والوبائيـة وماالتي تواجهها الدول األعضاء لتنمية القوى العاملة الصـحية. 

لى العاملين الصحيين علـى الصـعيد العـالمي بمـا فـي ذلـك القوية والمحكمة التوثيق توجه عقبات العرض والطلب ع
حاالت النقص وسوء التوزيع. وعلى الرغم من بعض التقدم المشجع المحرز لزيادة عدد العاملين الصحيين وتعزيـز 
مؤهالتهم وكفاءاتهم على نطاق العالم، تشـير البينـات إلـى تواصـل اعتمـاد عـدة بلـدان اعتمـادًا شـديدًا علـى العـاملين 

لصحيين المدربين األجانب. وعالوة علـى ذلـك، تشـير االتجاهـات المتوقعـة إلـى زيـادة سـرعة وتيـرة الطلـب العـالمي ا
علــــى العــــاملين الصــــحيين نتيجــــة للنمــــو الســــكاني وشــــيخوخة الســــكان وشــــيخوخة القــــوى العاملــــة الصــــحية والتوســــع 

المهــرة. وبمــوازاة ذلــك، تعــد القــدرات الماليــة الحضــري وزيــادة إلغــاء القيــود علــى القواعــد المرتبطــة بهجــرة العــاملين 
المقيــدة وبيئــات العمــل الســيئة التــي تســود بوجــه خــاص فــي بعــض الــدول ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط عوامــل 

 تسهم في الهجرة العالمية.
  

وٕاجمــاًال، تجعــل محركــات السياســات العالميــة والقــوى المحركــة المســتجدة مبــادئ المدونــة وأحكامهــا تكتســي  -١١
مية أساسية بصفة متزايدة لتعزيز النظم الصحية على الصعيد العالمي. وفضًال عن ذلك، تشكل اآلليات الشاملة أه

منطلقًا عالميًا فعاًال للحوار والمشاركة مع  ٧و ٦لتصريف الشؤون والتبليغ الموضوعة بموجب المدونة في المادتين 
ن خـالل إرسـاء عمليـة متواصـلة ودائمـة للتبليـغ الـدوري الدول األعضاء وسائر الجهات صاحبة المصلحة المعنية م

 واالستعراض الدوري.
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وتكتســي المدونــة أهميــة قانونيــة كبيــرة علــى الــرغم مــن كونهــا غيــر ملزمــة تقنيــًا بوصــفها مســألة مــن مســائل  -١٢
القـــانون الـــدولي. وٕاذ اعتمـــدت بتوافـــق اآلراء كقـــرار صـــادر عـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، فهـــي تعبـــر عـــن اإلرادة 

بشـكل ملمـوس للتحـديات العالميـة  ىمتاح أن يتصـدالرسمية للمجتمع الدولي وعن اعتزامه في أوسع محفل سياسي 
 الخاصة بالقوى العاملة الصحية.

  
زالــت الحاجــة إلــى تنســيق العمــل السياســي المتصــل بــالقوى العاملــة الصــحية واتســاقه علــى المســتويات وما -١٣

علــى مــا يلــي: "ينبغــي  ٥-٩الوطنيــة ودون الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة أمــرًا يكتســي أهميــة حيويــة. وتــنص المــادة 
تبــار نــص المدونــة وثيقــة ديناميــة ينبغــي تحــديثها عنــد االقتضــاء" عبــر استعراضــات دوريــة. ونتيجــة لــذلك، ينبغــي اع

للـــدول األعضـــاء أن تتـــوخى الحـــذر لضـــمان تواصـــل تجـــاوب أحكـــام المدونـــة مـــع االتجاهـــات المســـتجدة ومحركـــات 
يـــة بتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة السياســـات العالميـــة الديناميـــة. ويقتضـــي تجديـــد التـــزام جمعيـــة الصـــحة العالم

مواصـلة دعـم  ) الذي يؤكد مجددًا دور المنظمة القيادي في مجال المـوارد البشـرية الصـحية٢٤-٦٧ع  ص  ج(القرار 
  المدونة وتنفيذها.

  
  الفعالية

  
يـنص ، والـذي ١٣٦/٢٨م تفي مناقشاته تعريف الفعالية الوارد في الوثيقة  فريق الخبراء االستشارياعتمد   -١٤

  على ما يلي:
  

 :مـــدى تــأثير تنفيــذ أغـــراض المدونــة ومبادئهـــا وموادهــا فــي اإلجـــراءات والسياســات المتعلقـــة  الفعاليــة
بتعزيــز القــوى العاملــة الصــحية (علــى غــرار اإلجــراءات والسياســات بشــأن نظــم المعلومــات الخاصــة 

الصــحية وتثقيــف هــذه القــوى بــالقوى العاملــة الصــحية واســتراتيجيات التخطــيط الخــاص بــالقوى العاملــة 
 واإلقليمي وعلى الصعيد العالمي. العاملة واالحتفاظ بها) على الصعيدين القطري

  
وعنــد تقيــيم فعاليــة المدونــة، اســتجاب فريــق الخبــراء االستشــاري لطلــب المجلــس التنفيــذي الــوارد فــي الوثيقــة   -١٥
البلــدان بصــدد تغييــر التوجيهــات والسياســات الراميــة إلــى ونظــر فــي البيِّنــات الدالــة علــى مــا إذا كانــت  ١٣٦/٢٨ت  م

تعزيــز المــوارد البشــرية فــي مجــال الصــحة بمــا يتمشــى مــع أغــراض المدونــة. وقــرر الفريــق أن نجــاح المدونــة مقارنــة 
بغيرها من المبادرات والصـكوك الخاصـة بتصـريف الشـؤون فـي مجـال الصـحة العالميـة سيخضـع للتقيـيم علـى نحـو 

  توافر المزيد من البيِّنات من خالل التقارير الوطنية.أفضل ما أن ي
  

وفي ضوء البيِّنات المتاحـة، يـرى الفريـق أن هنـاك ثغـرات كبيـرة؛ والسـيما فـي التنفيـذ الكامـل للمدونـة وبثهـا   -١٦
 على صعيد البلـدان واألقـاليم. وتشـمل العوامـل التـي تسـهم فـي التنفيـذ النـاجح فـي الـدول األعضـاء، مسـتوى الـوعي،

وااللتــزام السياســي، والمــوارد التقنيــة والماليــة الالزمــة لــدعم التنفيــذ المنهجــي للمدونــة والتبليــغ بشــأنها، ومــا إذا كانــت 
هناك مشاركة من ِقبل جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيـق الوعـد الـذي تنطـوي عليـه المدونـة. وتحـول ثغـرات 

  دونة.التنفيذ دون إجراء تقييم كامل لفعالية إمكانات الم
  

كما أشـار الفريـق أيضـًا إلـى وجـود فاصـل زمنـي طبيعـي بـين اعتمـاد المدونـة وتـراكم البيِّنـات الفعليـة الدالـة   -١٧
 إلــى اتخــاذالــدول األعضــاء مــن المدونــة علــى ســبيل المثــال، تــدعو  ٤-٥علــى فعاليتهــا وحصــائلها وآثارهــا. فالمــادة 

يين، أي أن تتخــذ تــدابير مــن أجــل تعلــيم واســتبقاء واســتدامة تــدابير مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا مــن العــاملين الصــح
. ونظـرًا لعمـر المدونـة والقيـود المفروضـة علـى تنفيـذها، القوى العاملة الصحية المالئمـة للظـروف الخاصـة بكـل بلـد

مجال القوى  مازال الوقت مبكرًا لتقييم إمكاناتها الكاملة فيما يتعلق باإلنجازات والحصائل واآلثار الطويلة األجل في
  العاملة الصحية.
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وعلــى الــرغم مــن أوجــه القصــور فــي البيِّنــات التــي خضــعت لالســتعراض، فهنــاك مؤشــرات واضــحة علــى   -١٨
مكــن مــن دعــم التنفيــذ الفعــال للمدونــة وتعزيــز شــرعيتها. ففــي الجولــة األولــى للتقــارير عــن التنفيـــذ، العوامــل التــي تُ 

منظمــة التعــاون والتنميـة فــي الميــدان ين جميـع الــدول األعضــاء فـي مـن المدونــة، عــ ٣-٧و ٢-٧بموجـب المــادتين 
تقريبـــًا، ســـلطة وطنيـــة وأجابـــت علـــى اســـتمارة التبليـــغ الوطنيـــة؛ ويؤكـــد ذلـــك الشـــرعية والقبـــول الـــدوليين  االقتصـــادي

نــتج عــن للمدونــة. وفضــًال عــن ذلــك فــإن البلــدان مثــل الســلفادور وٕاندونيســيا وملــديف والفلبــين، أثبتــت فوائــد كبيــرة ت
استخدام المدونـة فـي تعزيـز الحـوار بـين قطاعـات متعـددة حـول اسـتدامة النظـام الصـحي. وعلـى الصـعيد اإلقليمـي، 
تســلط اإلنجــازات الناجحــة الضــوء علــى اســتخدام المدونــة كإطــار للحــوار حــول تنقــل المــوارد البشــرية الصــحية فــي 

مثــاًال علــى ذلــك. وبالمثــل، فــإن  أمــم جنــوب شــرق آســيارابطــة و جماعــة دول األنــديز اإلقلــيم، وُتعــد إنجــازات شــبكات 
إقلـــــيم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا اســـــتخدم المدونـــــة كأســـــاس يســـــتند إليـــــه عقـــــد مـــــن العمـــــل علـــــى تعزيـــــز القـــــوى العاملـــــة 

. ومـــا يكتســـي أهميـــة هـــو أن البيِّنـــات تـــدل علـــى أن عـــدم SEA/RC67/R6) فـــي القـــرار ٢٠٢٤-٢٠١٥( الصـــحية
 يعني بالضـرورة عـدم تنفيـذ المدونـة، وٕانمـا قـد يشـير أيضـًا إلـى عـدم الـوعي أو التبليغ من جانب الدول األعضاء ال
  القدرة على تحقيق متطلبات التبليغ.

  
وأخيــرًا، فـــإن تنفيـــذ المدونـــة علـــى نطـــاق واســـع ســـيتطلب مـــن الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحاب المصـــلحة   -١٩

نيــة والماليــة والتعــاون بــين القطاعــات مــن أجــل المعنيــين إذكــاء الــوعي بشــأن الصــك، وتحســين القــدرة السياســية والتق
تنفيذ أحكام المدونة، بما في ذلك االلتزامات الخاصة بتبادل المعلومات وبالتبليغ، وتهيئة بيئة خارجية مواتية تتألف 

  في المقام األول من الدعم الكافي من جانب أمانة المنظمة والشركاء اآلخرين.
  

  االستنتاجات
  

العالميـة للمنظمـة تتسـم بقـدر كبيـر مـن المالءمـة؛ والسـيما فـي سـياق زيـادة تنقـل العمالـة داخـل إن المدونـة   -٢٠
األقاليم وبينها. وبصرف النظر عن ذلـك، فـإن المدونـة ينبغـي أن تخضـع لالسـتعراض الـدوري لضـمان أنهـا مازالـت 

يـة للعـاملين الصـحيين، ولتنميـة قـدرات تمثل إطارًا رئيسيًا للتصدي للمشكالت التي تنشأ عن الهجرة العالمية واإلقليم
  القوى العاملة الصحية واستدامة الُنظم الصحية.

  
وتظهر البيِّنات الدالة على فعالية المدونة في بعض البلـدان. وتـوفر هـذه البيِّنـات أساسـًا صـلبًا للتوسـع فـي   -٢١

الــوطني. وبغــض النظــر عــن هــذا،  تنفيــذ المدونــة وقيــاس فعاليتهــا علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والــوطني ودون
على النحو الذي تجسد فـي  –ينبغي معالجة ضعف الوعي بالمدونة وقصور الدعوة إليها وبثها في البلدان األخرى 

  ضعف االستجابة للجولة األولى من التقارير.
  

ســتمرة وينبغــي النظــر إلــى العمــل علــى وضــع المدونــة وتعزيزهــا والحفــاظ علــى تنفيــذها، بوصــفه عمليــة م  -٢٢
  بالنسبة إلى جميع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين.

  
  التوصيات

  
يتطلب تحقيق كامل أهداف المدونة أن تعمل الدول األعضاء مع سـائر أصـحاب المصـلحة علـى إذكـاء   -٢٣

اصـة أهميـة ويؤكد فريق الخبـراء االستشـاري بصـفة خ .الوعي بالصك القانوني وتنفيذه بحيث يحقق كامل إمكاناته
مـــن المدونــة، مــن أجــل تيســير الحـــوار  ٣-٧تعيــين الــدول األعضــاء لســلطة وطنيــة عمـــًال بمــا تــنص عليــه المــادة 

الوطني، ودعم التنفيذ، وتنسيق تبادل المعلومات والتبليغ. وفضًال عن ذلك، يحث الفريق الدول األعضاء بقوة على 
ــــدرة والمــــوارد المؤسســــية مــــن أجــــل اســــتكمال ال ــــز الق ــــولتعزي ــــة بحل ــــارير الوطني ــــة مــــن التق ــــة الثاني تمــــوز/  ٣١ جول

  .٢٠١٥ يوليو
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ويوصي فريق الخبـراء االستشـاري بـأن توسـع أمانـة المنظمـة قـدرتها (علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي   -٢٤
 .) على إذكاء الوعي وتقديم الدعم التقني وتعزيز تنفيذ المدونة والتبليغ بشـأنها علـى نحـو مـن الفعاليـةوالقطري

عالميــة للمــوارد الســتراتيجية وينبغـي أن تكــون المدونــة والقـدرات التــي تتمتــع بهــا أمانـة المنظمــة جــزءًا ال يتجــزأ مـن اال
التي ستضعها المنظمة، بما في ذلك التركيز على تحسـين عمليـة تحديـد البلـدان التـي تعـاني مـن  ١البشرية الصحية

  عليها.عجز كبير في القوى العاملة الصحية وتركيز الدعم 
  

وينبغي النظر في إجراء تقييم آخر لمدى مالءمة وفعالية المدونـة بمـا يتماشـى مـع الجولـة الثالثـة مـن   -٢٥
  .٢٠١٩والتقرير المرحلي المقرر تقديمه إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين في عام  الوطنية التقارير

  
  

  
=     =     =  

                                                            
  .٢٤-٦٧ج ص عاستجابة للطلب الذي تقدمت به الدول األعضاء في القرار    ١


