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  الداخلي العالمي للتدريب إصالح البرنامج
  
  

   الجزائر ودولة بوليفيا المتعددة القومياتمشروع قرار مقترح من 
  وٕاكوادور وغانا وغيانا وهايتي  والجمهورية الدومينيكية

  مبيق وباكستان اوجامايكا وكينيا وموريشيوس وموز وٕاندونيسيا 
   والفلبين وجنوب أفريقياوبيرو وبنما 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  
 ٢٠١٦و ٢٠١٥نظـــرت فـــي التقـــارير الســـنوية بشـــأن المـــوارد البشـــرية لألعـــوام  عـــد أنب   )مـــن الديباجـــة ١الفقـــرة (
  ١؛٧٢٠١و
  
 بلـوغوالتقدم المحـرز نحـو  ٢٠٣٠وٕاذ تدرك، اتساقًا مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    )من الديباجة ٢الفقرة (

فعالة في مجال الصحة العمومية ونظم صحية قادرة على الصمود  اتقياد ضرورة وجودالتغطية الصحية الشاملة، 
  لقوى العاملة في المجال الصحي؛ا لدى رصينةوقدرات 

  
منظمــة لوٕاذ تسترشــد ببرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، الــذي يحــدد الرؤيــة االســتراتيجية    )مــن الديباجــة ٣الفقــرة (

 برنـامج التـدريب إمكانيـة الوصـول إلـى بتعزيزي جملة أمور، ، التي تلتزم ، ف٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة الصحة العالمية 
  ؛عادل في إطارو  على نطاق أكبر الداخلي

  
وٕاذ تؤكد علـى هـدف برنـامج التـدريب الـداخلي المتمثـل فـي بنـاء قـادة المسـتقبل فـي مجـال    )من الديباجة ٤الفقرة (

المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب عبـــر فـــرص بنـــاء القـــدرات ٕاتاحـــة التـــدريب المهنـــي و تـــوفير الصـــحة العموميـــة مـــن خـــالل 
   ٢؛المنظمة إلىن و بلمتدرِّ مة التي يقدمها االمساهمات القيِّ على و  ،اإلقليمية والقطرية

  
وٕاذ تشــير إلــى شــواغل الــدول األعضــاء بشــأن اســتمرار االخــتالل فــي المشــاركة الجغرافيــة    )مــن الديباجــة ٥الفقــرة (

ببرنامج التدريب الـداخلي، الـذي يعـزى بقـدر كبيـر إلـى غيـاب الـدعم المـالي الـالزم إلعـداد قـادة موهـوبين فـي مجـال 

                                                      
 .٧١/٣٥وج ٧٠/٤٥وج ٦٩/٥٢جالوثائق    ١

علـى األقـل، مسـّجل فـي  اً عامـ ٢٠ُيَعّرف الدليل اإللكترونـي لمنظمـة الصـحة العالميـة المتـدّرب بأنـه فـرد يبلـغ مـن العمـر    ٢
مون الــذين جامعــة أو مؤسســة مكافئــة ُتفضــي إلــى تأهيــل رســمي (خــريج أو طالــب دراســات عليــا). كمــا يمكــن أن يكــون المتقــدّ 

تخّرجوا بالفعل مؤّهلين ألخذهم في االعتبـار شـريطة أن يتقـدموا بطلـب للحصـول علـى منحـة تـدريب داخلـي فـي غضـون سـتة 
 بون بمكانة موظفي المنظمة وال يمكنهم تمثيل المنظمة بأي صفة رسمية.م الرسمي. وال يتمتع المتدرّ أشهر بعد إتمام تأهيله
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بـين  فيمـامسـاواة بـين الجنسـين الصحة مستقبًال وعدم إيالء درجة كافية مـن االهتمـام حتـى اآلن للتنـوع الجغرافـي وال
  صفوف المتدربين؛

تحسينات في عملية إصـالح المنظمـة  دخالوٕاذ تؤكد على التزام جميع الدول األعضاء بإ   )من الديباجة ٦الفقرة (
  عبر المستويات الثالثة للمنظمة، بما في ذلك المشاركة الجغرافية المتوازنة والمساواة بين الجنسين؛

  
ـــذلها المنظمـــة والتغييـــرات التـــي تجريهـــا لتحســـين الشـــفافية    )باجـــةمـــن الدي ٧الفقـــرة ( ـــالجهود التـــي تب وٕاذ تعتـــرف ب

  شامل،تنفيذ إصالح  وٕامكانية الوصول إلى برنامج التدريب الداخلي وتطّلعها إلى
  

  يلي: برنامج التدريب الداخلي من خالل ما مستمرة فيتحسينات  نجازإقّرر تمن المنطوق     ١الفقرة 
  

برنــامج تــدريبي مســتدام وعــادل يعتمــد علــى اســتراتيجية تــدريب داخلــي ومــنهج تــدريبي شــبه وضــع  )١(
منّظم للمتدّربين من أجل زيادة خبرتهم التدريبية إلى أقصى حد وتعزيـز األهـداف التعليميـة للبرنـامج وهـي، 

لخبـرة فـي في جملة أمـور، بنـاء مجموعـة متنوعـة مـن قـادة المسـتقبل فـي مجـال الصـحة العموميـة وتـوفير ا
 مجال البرامج التقنية واإلدارية للمنظمة؛

 
علـى أوسـع جغرافيـة المشاركة ال تعزز الستقدام المتدربين الجدارةقائمة على شفافة و تعزيز عملية  )٢(

مين الـــذين تقــدّ تـــدّربين المالمســـاواة بــين الجنســين، مـــن خــالل مراجعـــة موضــوعية لجميــع المنطــاق ممكــن و 
 يستوفون المعايير؛

  
٪ علـــى األقـــل مـــن المتـــدّربين المقبـــولين فـــي البرنـــامج بحلـــول ٥٠هـــدف غايتـــه أن يكـــون تحديـــد  )٣(

إلى أقل البلـدان نمـوًا والبلـدان المتوسـطة الـدخل بهـدف الوصـول إلـى  من حيث المنشأ منتمين ٢٠٢٢ عام
 مشاركة متوازنة بين أقاليم المنظمة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

  
، بتقـديم مسـاعدات ماليـة، ٢٠٢٠ممكـن وفـي موعـد ال يتجـاوز عـام قيام األمانة، فـي أقـرب وقـت  )٤(

وعينية حيثما ينطبق، بما في ذلك من خالل التعاون مع البلدان المضيفة، إلى جميـع المتـدربين المقبـولين 
لمركـز العمـل، مـن أجـل تغطيـة نفقـات السـفر  يـتم تحديـده، عنـد مسـتوى ًا فعليـًا كافيـاً الذين ال يملكـون دعمـ

 المتكّبدة بشكل معقول طوال فترة التدريب الداخلي؛ والمعيشة
  

الدول األعضاء والشركاء اإلنمائيين والمانحين على دعم المنظمة في تعبئـة المـوارد حّث تمن المنطوق     ٢الفقرة 
 قادةليضمن  لبرنامج التدريب الداخلي، بما ،ة لتحقيق االستدامة المالية، والمساعدات العينية حيثما ينطبقضروريال

إلى البرنامج على قدم المساواة، إمكانية الوصول موهوبين في مجال الصحة من جميع الدول األعضاء ال المستقبل
  ة؛ف االقتصاديو بغض النظر عن الظر 

  
في تنفيذ  نخراطأصحاب المصلحة الدوليين واإلقليميين والوطنيين والمحليين إلى االدعو تمن المنطوق     ٣الفقرة 

  ؛منصوص عليها في هذا القرار وتقديم الدعم في هذا الصدداإلجراءات ال
  

  :ما يلي المدير العام منطلب تمن المنطوق     ٤الفقرة 
  

بتفعيـل للمـوارد البشـرية،  وسـع نطاقـاً األ اتسياسالبأهداف  التزاماً  ويقوم، التدابير الالزمة أن يتخذ )١(
علــى جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة، مــع االســتفادة مــن أفضــل ممارســات وكــاالت  غايــات هــذا القــرار

 األمم المتحدة األخرى وبما يتماشى مع قواعد األمم المتحدة ولوائحها وقراراتها ذات الصلة؛
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غرافيــة شــرية، إحصــاءات عــن البيانــات الديمُ لمــوارد الببشــأن اج، كجــزء مــن التقريــر الســنوي درِ أن ُيــ )٢(

مين والمتــدّربين المقبــولين، بمــا فــي ذلــك نــوع الجــنس وبلــد المنشــأ فضــًال عــن معلومــات عــن التقــدم للمتقــدّ 
 تنفيذ هذا القرار؛ صوبالمحرز 

  
أن يقدم تقريرًا إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة التي سُتعَقد في كانون  )٣(

تقـديم الـدعم المـالي والعينـي للمتـدّربين التي سيتم من خاللهـا لية تفاصيل اآل يضّمنه، ٢٠١٩يناير  الثاني/
 المقبولين بما يتناسب مع احتياجاتهم؛

  
أن يقـدم تقريــرًا مســتقًال بذاتــه إلــى جمعيــة الصـحة العالميــة السادســة والســبعين مــن خــالل المجلــس  )٤(

هـذا القـرار والخطـوات  التقـدم المحـرز فـي تحقيـق الغايـات المحـّددة فـي يبـّين فيـه، ٢٠٢٣التنفيذي في عام 
 .مستقبالً  المزمعة

  
  

=     =     =  


