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 الموارد البشرية الصحية

العاملين  توظيفمدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن 
  الصحيين على المستوى الدولي: الجولة الثالثة من التقارير الوطنية

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
 ،٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا، في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة -١

الدول األعضـــاء حتى  ُحدِّث التقرير ليعكس حالة اســـتالم التقارير الوطنية من  دوق ١.بنســـخة ســـابقة من هذا التقرير
ـــمل، في   حُنقِّ ، و ٢٠١٩ آذار/ مارس ـــ ــ ــأن أراء منه،  ٢٥الفقرة ليشــ ــــ ــ  تلبيةً ، مدى مالءمة المدونة وفعاليتهااألمانة بشــ

 .التنفيذيالمجلس لطلب 
 
ـــنوات من المداوالت، ٢٠١٠في عام و   -٢ ــ ـــــت ســـ ـــتون، بعد ســـ ـــ ــــحة العالمية الثالثة والســ ــ ، اعتمدت جمعية الصــ

ــــتوى الـدولي في المنظمـة   مـدونـة ــ ــ ـــ ــ ــحيين على المســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــأن توظيف العـاملين الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة بشـ ــ ـــ ــ ـــ ــ العـالميـة لقواعـد الممـارســ
  ١٦.٢-٦٣ع  ص  ج  القرار

 
ومتعدد األطراف يكفل تعزيز أواصـــر التعاون وتبادل المعلومات بشـــأن هجرة  شـــامالً  ل المدونة إطاراً وُتشـــكّ   -٣

العاملين الصحيين. وتضع مبادئ وممارسات أخالقية للتوظيف الدولي للموظفين الصحيين وتعزيز النظم الصحية. 
  للرصد. قوياً  اً وعلى الرغم من أنها غير ملزمة بحكم طبيعتها، فإنها تتضمن إطار 

 
ــتون علماً ٢٠١٦وفي عام   -٤ ـــ ــ ــ ــعة والســــ ــ ــ ـــ ــ ــــحة العالمية التاســ ــ ــ ـــ بالتقرير الثاني عن تنفيذ  ، أحاطت جمعية الصــ

ــتكمال الجولة الثانية، كانت  ٣المدونة. ـــ ــ ــ ـــواً  ٧٤وباسـ ــ ـــ ــــكل زيادة كبيرة  -قدمت تقارير وطنية  دولة عضــ ــ ــ وهو ما يشــ
  تقاريرها. دولة عضواً  ٥٦مقارنًة بالجولة األولى، التي قدمت خاللها 

 
ــــياً وُيقدَّم   -٥ ــ ــ ـــ ــ ـــيات المادتين  هذا التقرير المتعلق بالجولة الثالثة من التقارير الوطنية تمشــ ــ ـــ ــ ــ    ٢-٩مع مقتضـــ
ــاً ٢-٧و ــ ـــ ــاســـ ـــ ــ ــكل المحتوى أســـ ــ ـــ ــ ــيشـ ــ ـــ ــ ـــتعراض الثاني لمدى مالءمة المدونة وفعاليتها في  (ج) من المدونة. وسـ ـــ ــ لالســ

  ).٢٠١٥) (١١(٦٨ج ص ع، استجابًة للدعوة التي وجهتها جمعية الصحة في المقرر اإلجرائي ٢٠١٩  عام
                                                           

الجلســة الثانية  ،للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة والمحاضــر الموجزة، ١٤٤/٢٥م تانظر الوثيقة    ١
 (باإلنكليزية). .٢الفرع  عشرة،

بشأن الهجرة الدولية للعاملين الصحيين: التحدي الذي تواجهه الُنظم الصحية في  ،)٢٠٠٤( ١٩-٥٧ج ص عفي القرار    ٢
  الصحة من المدير العام وضع مدونة ممارسات بشأن التوظيف الدولي للموظفين الصحيين.البلدان النامية، طلبت جمعية 

  .(باإلنكليزية) ٢، الجلسة الرابعة، الفرع "ب" ، المحاضر الموجزة للجنة٣سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٣
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ــياق مهم لهذا التقرير هو   -٦ ــ ــ ــاء باألمم  ١٦٤ اعتمادالحدث التاريخي المتمثل في وثمة ســـ ــ ـــ من الدول األعضــ
ــمبر  والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاقالمتحدة  ــ ــ ــــمن و  .٢٠١٨في كانون األول/ ديسـ ــ يتضـ

 بشــأنتقرير األمين العام لألمم المتحدة أن  أيضــاً ومن الجدير بالذكر  ١النص النهائي للوثيقة روابط مهمة للمدونة.
يســلط الضــوء على أهمية المدونة والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة الصــحية لبرنامج عمل  ٢الهجرة الدولية والتنمية،

  .الهجرة األوسع نطاقاً 
 

 التقدم المحرز في تنفيذ المدونة
  
ـــدها، بما في ذلك التعاون التقني وتقديم دعمت األمانة، في حدود   -٧ ــ ــ ـــ ــ الموارد المتاحة، تنفيذ المدونة ورصــــ

   الدعم إلى الدول األعضاء، وتيسير اضطالع السلطات الوطنية المعينة بالجولة الثالثة من التقارير الوطنية.
 

  الجولة الثالثة من التقارير الوطنية: العملية والنتائج 
 

  السلطات الوطنية المعينة 
 
ــواً  ١٢٢، قدمت ٢٠١٩ آذار/ مارسحتى   -٨ ــ ــ ــ ـــ ـــلطات الوطنية المعينة  دولة عضــ ــ ــ ـــ ــ ــال للسـ ــ ــ ـــ ــ معلومات االتصــ

 ١المسؤولة عن تبادل المعلومات بشأن هجرة العاملين الصحيين وتنفيذ المدونة خالل الجولة الثالثة (انظر الجدول 
  .دولة عضواً  ٢٩)؛ وبلغ عدد الدول األعضاء التي فعلت ذلك ألول مرة ١والشكل 

  
  عدد السلطات الوطنية المعينة، حسب إقليم منظمة الصحة العالمية :١الجدول 

 

 إقليم

  الجولة األولى
  من التقارير 

)٢٠١٣-٢٠١٢( 

  الجولة الثانية 
 من التقارير

)٢٠١٦-٢٠١٥( 

  الجولة الثالثة 
 من التقارير

 )٢٠١٩ مارس /آذار(حتى 
 ١٧ ١٤ ١٣ أفريقيا

 ١٥ ١٥ ١١ األمريكتان

 ١٠ ٧ ٤ جنوب شرق آسيا

 ٤٢ ٤٣ ٤٣ أوروبا

 ٢٠ ١٤ ٨ شرق المتوسط

 ١٨ ٢٤ ٦ غرب المحيط الهادئ

 ١٢٢ أ١١٧ ٨٥ المجموع

 الثانية من تقديم التقارير.و العدد المجمع للسلطات الوطنية المعينة التي تأكدت خالل الجولتين األولى  أ  

  
  
  

                                                           
  انظر    ١

https://www.devex.com/news/opinion-as-the-world-seeks-migration-solutions-the-health-sector-can-help-94085   
 ).٢٠١٩ فبراير /شباط ٢٠ في االطالع تم(

 .٧٣/٢٨٦الجمعية العامة لألمم المتحدة  قرار   ٢
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 ٢٠١٩ مارس /آذارتقديم التقارير الوطنية: الحالة حتى 
  
ــــاق مع مثيالتها   -٩ ــتمارة التبليغ الوطنية مع الحفاظ على االتسـ ــ ـــيط اسـ ـــاء واألمانة لتبســ تعاونت الدول األعضــ

ــر البيانات مع األداة واإلبالغ عن حســـابات القوى العاملة الصـــحية الوطنية (على نحو  الســـابقة. وقد نســـقت عناصـ
 وقد أدخلت تحســينات أيضــاً  )).٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عحثت عليه جمعية الصــحة الدول األعضــاء في القرار   ما

على اســتمارة تبليغ الجهات المســتقلة صــاحبة المصــلحة، وجرى توعيتهم لتحســين التواصــل مع "أصــحاب المصــلحة 
  المعنيين" في عملية تقديم التقارير.

 
ـــواً  ٨٠، كانت ٩٢٠١ مارس /آذاروحتى   -١٠ ـــ ــكّ  ١.وطنياً  ) قد قدمت تقريراً ٢(انظر الجدول  دولة عضــ ـــ ل وتشـــ

 بلداً  ٢٦ثلثي سكان العالم، وقد أبلغ ألول مرة منها أكثر من  دولة عضواً  ٨٠الدول األعضاء المعنية البالغ عددها 
  .بلداً  ٨٠من البلدان البالغ عددها 

  
ـــكل  ــ ـــو  :١الشــ ــ ــب الدولة العضــ ــ ــلطات الوطنية المعينة والتقارير الوطنية المقدمة، حســـ ــ ــع الســـ ــ  /آذارحتى وضـــ

  ٢٠١٩  مارس
  

  

   

                                                           
ـــتان وأرمينيا    ١ ــ ـــاء التالية خالل الجولة الحالية: أفغانســ ـــ ــتراليا أبلغت الدول األعضـ ـــ ــا وأســ ــ ــ وبنغالديش وبيالروس والبحرين والنمسـ

ــاد وكمبوديا وكندا وبروني دار الســــالم وبلجيكا وبليز وبوتان  ــتونيا وفنلوتشــ ــلفادور وٕاســ ـــيكيا والســ ـــين وقبرص وتشـ ندا وجورجيا والصـ
ــيا أوألمانيا وهنغاريا و  ـــ ـــلندا والهند وٕاندونيســـ ــ ـــالميةيســـ ــ ة الو واألردن وجمهوريوجامايكا والعراق وأيرلندا وٕايطاليا  وجمهورية إيران اإلســـ

ــعبية والتفيا ـــ ـــ ـــ ــ ـــود  وليبيا الديمقراطية الشـــ ـــ ـــ ـــ ــ وناميبيا ونيبال وهولندا والمغرب وليتوانيا وماليزيا وملديف ومالطة وموناكو والجبل األســ
ـــتــان ونيوزيلنــدا ونيجيريــا والنرويج  ـــ ـــ ـــ ــ وبنمــا وبــابوا غينيــا الجــديــدة والفلبين وبولنــدا والبرتغــال وقطر وجمهوريــة مولــدوفــا وعمــان وبــاكســ

سبانيا وسري أو والصومال وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة لوسيا وسان تومي وبرينسيبي والمملكة العربية السعودية وسانت ورومانيا 
ــودان النكا  ــ ــرا وتايلند وتيموروالســ ـــويســــ ـــويد وســـ ــتي وترينيداد وتوباغو -والســـ  المملكةو واإلمارات العربية المتحدة  اوأوغند وتونس لشــــ

  المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وزمبابوي.وجمهورية تنزانيا  الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة

الحدود واألســـماء المعروضـــة والتســـميات المســـتعملة في هذه الخريطة ال تعبر ضـــمنًا 
الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، عن أي رأي كان من جانب منظمة 

ــأن تحديد حدودها أو  ــ ــ ــ ـــلطات أي منها، أو بشـ ــ ـــ أو أرض، أو مدينة، أو منطقة، أو لسـ
تخومها. وتشـــكل الخطوط المنقوطة والخطوط بشـــرطات طويلة على الخرائط خطوطًا 

 حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

 السلطة الوطنية المعينة المتاحة

 ال توجد سلطة وطنية معينة

 ُقّدم التقرير الوطنيو السلطة الوطنية المعينة المتاحة 

 غير متاحةالبيانات 

 ال ينطبق

 ة الصحة العالميةمصدر البيانات: منظم
 نات والبحوثإنتاج الخريطة: دائرة المعلومات والبيّ 

 منظمة الصحة العالمية
 

  
  

 ٢٠١٩ منظمة الصحة العالمية
 جميع الحقوق محفوظة
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  : السلطات الوطنية التي أبلغت األمانة، حسب إقليم منظمة الصحة العالمية ٢الجدول 
 

  الجولة األولى  إقليم
  من التقارير 

)٢٠١٣-٢٠١٢( 

  الجولة الثانية 
 من التقارير

)٢٠١٦-٢٠١٥( 

  الجولة الثالثة 
 من التقارير

 )٢٠١٩ مارس /آذارحتى (
 ةمقدَّمال اريرالتق ةمقدَّمال اريرالتق ةمقدَّمال اريرالتق 

 ٧  ٩ ٢ أفريقيا
 ٨  ٩ ٤ األمريكتان

 ٩  ٦ ٣ جنوب شرق آسيا
 ٣١  ٣١ ٤٠ أوروبا

 ١٥  ٧ ٣ شرق المتوسط
 ١٠  ١٢ ٤ المحيط الهادئغرب 

 ٨٠  ٧٤ ٥٦ المجموع
  

 .واإلقليم األوروبي وٕاقليم شرق المتوسط في إقليم جنوب شرق آسيا وتتضح المشاركة القوية خصوصاً   -١١
  

  )٨٠=  ددنتائج مختارة من التقارير الوطنية المقدمة (ع
 

بيانات عن المهن الصحية  دولة عضواً  ٦٧ة، في حين قدمت بيانات كميّ  دولة عضواً  ٧٤، قدمت إجماالً   -١٢
ــحية  ـــة من المهن الصـــ ـــري) التي تمثل أكبر حصــ ــيدلة والطب البشــ ــ ــــنان والقبالة والتمريض والصـ الخمس (طب األسـ

ـــواً  ٥٤بالهجرة الدولية. وقدَّم ما مجموعه  المنظمة واألكثر ارتباطاً  ــ ـــ ـــ ــ ــيبها من العامبيانات عن ن دولة عضــ ــــ ــ ــ ــ لين صـــ
ـــحيين المولود ــ ــب البلد للتدريب المتاح لعدد  ين في الخارج و/الصـ ــ ــنفة حســ ــ أو المدربين في الخارج، مع بيانات مصــ

  .٢٠١٦  . ويعني هذا الرقم حدوث تحسن مقارنًة بالجولة الثانية من التقارير في عامدولة عضواً  ٣٠يبلغ 
 

ـــاء   -١٣ ــ ـــ ــ ــاً وتعرض البيانات المقدمة من الدول األعضــ ــ ـــ ــ ــنان رؤى  أيضـــ ـــ ــ ــ جديدة عن التنقل الدولي ألطباء األســـ
   والقابالت والصيادلة.

 
ــحيين المولودوتتيح البيانات المت  -١٤ ــ ـــ ـــ ــ ــ نات أو المدربين في الخارج بيّ  ين في الخارج و/وافرة عن العاملين الصـ

ــحيين وتنقلهم دولياً في التزايد على  ــتنتاج هو تزايد التعقد في أنماط الحركة. على  ، عالوةً هجرة العاملين الصــــ ــ واالســ
تجاوزه قد المنشأ/ المقصد أو البلدان المرسلة/ المستقبلة سرد المغرق في التبسيط، أال وهو بلدان أن السرد الثنائي 

ـــحيين فالزمن.  ــها على العاملين الصــ ـــأ تعتمد هي نفســـ ــنفت من قبل على أنها دول منشــ البلدان التي قد تكون قد صـــ
  ١المدربين في الخارج.

 
الدول  ما يربو على ثلثي بالسياسات والعمليات بما يتفق مع المدونة. وذكر لدول األعضاء أيضاً وأبلغت ا  -١٥

دولة من أصــل  ٣٤المدونة. وذكرت  هذهدولة) أنها اتخذت الخطوات الالزمة لتنفيذ  ٨٠من أصــل  ٥٤األعضــاء (
ـــاء البالغ عددها  ـــات أو  ٥٤تلك الدول األعضــ ــــياســ ــتحداث قوانين وسـ ، بما يتفق مع المدونة، نظرها حالياً دولة، اســـ

  منها أن ممارسات جيدة يجري تشجيعها وتعزيزها، بما يتفق مع المدونة، بين وكاالت التوظيف.  ٣١وذكرت 
  

                                                           
ــــــفهم مدرب   ١ ــ ــحيين بوصــــ ـــ ــ ــ ــــــب التالية من العاملين الصـــ ـــ ـــبيل المثال، ُأبلغ بالنســـ ـــ ــ ــ ٪ من األطباء ٨٣ين في الخارج: على ســ
ـــــلفادور؛ ١٢بوتان؛   في ــنان في جمهورية إير ١٠٪ من األطباء في الســـ ـــ ــ ــالمية؛ ٪ من أطباء األسـ ــ ـــ ٪ من األطباء ٧٠ان اإلسـ
ـــيادلة، و٩٪ من األطباء، ١١األردن؛   في ــ الديمقراطية  في القطاع العام في جمهورية الو ٪ من أطقم التمريض٧٪ من الصــ

 ٪ من الصيادلة في زمبابوي.٥٠٪ من األطباء، و١٧‚٥٪ في القطاع الخاص؛ ٤٠الشعبية، مع زيادة األعداد إلى 
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ــاء (  -١٦ ـــ ـــف الدول األعضـــ ـــ ـــل  ٣٩وأبلغ ما يقرب من نصــ ــ ــتخدام ترتيبات ثنائية أو  ٨٠من أصـــ ــ دولة) عن اســــ
ـــحيين وهجرتهم دوليـــاً إقليميـــة أو متعـــددة األطراف فيمـــا يتعلق  ــ ـــ ــ ــ  ٪٨٥مـــا يقرب من  وذكر .بتوظيف األفراد الصـــ

ـــل  ٣٣( ــ ــ ـــ ــ ـــيات الواردة في المدونة قد ُأدرجت في الترتيبات.دولة)  ٣٩من أصـ ـــ ــ ــ ــ ومن  من بين تلك الدول أن التوصـ
ــع  ــ ـــ ــ ــــوص أن األمانة ُأبِلغت، بوضــ ـــ ــ ـــلة الثنائية والمتعددة  ٧٧الجدير بالذكر على وجه الخصــ ــ ــ من الترتيبات المنفصــــ

ــأن التوظيف والهجرة الدوليين، ــــ ــ ـــــوص  ١األطراف واإلقليمية بشـ ــ من الترتيبات الثنائية  ٣٠وُأطِلعت األمانة على نصــ
  والمتعددة األطراف واإلقليمية وروابطها على شبكة اإلنترنت.

  
خدمات وتســـتكمل هذه المعلومات النتائج التي توصـــل إليها تحليل األمانة للتجارة في اتفاقات التجارة في ال  -١٧
المتكاملة، والتي حددت  المستقصاة غة بها منظمة التجارة العالمية والمتاحة من خالل بوابة المعلومات التجاريةالمبلّ 
  اتفاقية إضافية بها عنصر تنقل العاملين الصحيين. ١٢
 

من األمانة لتعزيز  تقنياً  دولة، دعماً  ٨٠من أصل  ٦٤وطلبت أكثر من ثالثة أرباع الدول األعضاء، أي   -١٨
ـــات  ـــياسـ ــول على الدعم في مجاالت تعزيز البيانات، والحوار المتعلق بالسـ تنفيذ المدونة. وتضــــمنت الطلبات الحصــ

ــياغة االتفاقات الثنائية. ـــ ــمها، وصـ ـــ ـــاً  ورسـ ــ ــاء من األمانة أيضـ تعزيز األعمال التي تهم جميع  وطلبت الدول األعضــــ
ـــياغة االتفاقات ا ـــ ــ ــ ـــ ــتعراض كل من معايير وقائمة البلدان، بما في ذلك: صــ ـــ ــ ــ ـــ ــ لثنائية والتفاوض عليها وتنفيذها؛ واسـ

ــتمرار  البلدان التي تعاني من نقص حرج في القوى العاملة الصـــحية؛ وتعزيز شـــبكة الســـلطات الوطنية المعينة لالسـ
  في تسهيل تبادل المعلومات.

 
 تقارير الجهات المستقلة صاحبة المصلحة 

  
إلى األمانة. ويعني هذا  تقريراً  ١٤، قدمت الجهات المســتقلة صــاحبة المصــلحة ٢٠١٩ آذار/ مارسحتى   -١٩

ـــوى تقرير واحد من هذا القبيل. وقد وردت التقارير  ــ ـــن مقارنًة بالجولة الثانية التي لم ُيقدَّم فيها ســــ ـــ ــ الرقم حدوث تحسـ
ــاحبة تقريراً  ١٤البالغ عددها  ــ ـــ ــ ـــتقلة صــــ ــ ـــ ــ ـــاط  في الجولة الثالثة من مختلف الجهات المســـ ـــ ــ ـــ ــــلحة ومنها األوســ ــ ـــ ــ المصــ

ــات حالة  ــ ـــ ــ ـــ ــملت التقارير دراســ ــ ــ ـــ ــ ــ األكاديمية، والمجتمع المدني، والهيئات التنظيمية الوطنية، واالتحادات الدولية. وشـ
ـــيات لتنفيذ المدونة، وبيـان لالتفاقـات الثنائيـة ووجه ـــ ــ ـــ ــ ـــأنها، وطلبــات قطرية، وتقارير مرحلية وتوصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ات نظر بشـ

  تقني.  دعم
 

  لمدونة على المستويين القطري والعالمي الدعم الموجه لتنفيذ ا
 

  الدعم المقدم من االتحاد األوروبي والنرويج  
 

َمكَّن الدعم المالي المقدم من االتحاد األوروبي والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي األمانة من توفير دعم   -٢٠
ـــة بلدان  وكذلك  - ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا الهند وأيرلندا -ذي أهداف محددة لتعزيز تنفيذ المدونة في خمسـ

ــتوى العالمي. وقد وفر العمل فهماً  ــحيين التي تنطوي على حركة كبيرة  على المســـ أكثر دينامية لهجرة العاملين الصـــ
ــمال والجنوب. واســــ ــدبين األقاليم وبين بلدان الجنوب وبين بلدان الشــ ــاً  ترشــ في الحوار المتعلق بالســــياســــات  به أيضــ

  ٢ورسمها.
  
 

                                                           
في إطار التعاون المشــترك  بلداً  ٥٦الصــحيين مع بالعاملين ذكرت الصــين، إضــافة إلى ذلك، أن وضــع ترتيبات متعلقة    ١

 بين الحكومات. 

٢                                                  See A dynamic understanding of health worker migration 
(www.who.int/hrh/HWF17002_Brochure.pdf, accessed 20 February 2019). 
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  إنشاء منصة دولية بشأن تنقل العاملين الصحيين 
 

، استجابًة لحجم الهجرة المهنية الصحية وتعقيدها المتزايدين، دعت الهيئة المعنية بالعمالة ٢٠١٦في عام   -٢١
لها األمين العام لألمم المتحدة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون في مجال الصحة والنمو االقتصـادي التي شكّ 

تنمية في الميدان االقتصــادي ومنظمة الصــحة العالمية إلى تأســيس منصــة دولية بشــأن تنقل العاملين الصــحيين وال
الــدعم لتعزيز تنفيــذ المــدونــة. من أجــل دفع الحوار والمعرفــة والتعــاون الــدولي في ذلــك المجــال، بمــا في ذلــك تقــديم 

ـــبعون، في ال٢٠١٧عام   وفي ـــ ـــحة العالمية الســ ـــ ـــرية  ٦-٧٠ج ص عقرار ، اعتمدت جمعية الصــ ـــ ــأن الموارد البشــ ــ بشــــ
الصحية وتنفيذ مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي 

ــامل ــادي الشــ ــحة والنمو االقتصــ ــية بشــــأن العمالة في مجال الصــ ، حيث دعمت )٢٠٢١-٢٠١٧( خطة عمل خمســ
  .٧١/١٥٩في القرار  تفعيلها أيضاً الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 
ــة الدولية (دبلن،  وفي  -٢٢ ــ ــ ــرين الثاني/ نوفمبر  ١٤االجتماع األول للمنصـــ ـــ ـــ )، على هامش المنتدى ٢٠١٧تشـ

ـــاء وممثلو المنظمات اإلقليمية والمنظمات  ــ ــرية، تبادلت الدول األعضـــ ــ ــ ـــحية البشــ ــ ــــأن الموارد الصـــ ــ العالمي الرابع بشــ
  ١تنقل العاملين الصحيين.الدولية معلومات حول التحديات والفرص المتاحة لتحقيق أقصى قدر من منافع 

  
ــر  -٢٣ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة الدولية (جنيف،  وحضــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــاء االجتماع التالي للمنصـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  أيلول/ ١٤و ١٣ثالثون من الدول األعضــ

ـــبتمبر ـــتراتيجية لتعزيز إدارة تنقل ٢٠١٨  ســ ـــاتية الواعدة واقترحوا إجراءات اســ ــياســ ـــاركون التدابير الســـ ). وناقش المشــ
ـــحيين وتصـــــريف شـــــؤونه. ـــاء من وكما هو  العاملين الصــ الحال في الجولة الثالثة من التقارير، طلبت الدول األعضــ

ــتعراض معايير  ـــ ــ ــدها؛ واســـ ــ ـــ ــياغة االتفاقات الثنائية وتنفيذها ورصـــ ـــ ــ األمانة تعزيز تبادل المعلومات؛ ودعم عملية صـــ
ــتعراض الثاني لمدى مالءمة المدونة وفعاليتها؛ وتعز  ــ ـــ ــ ـــ ــ يز وقائمة البلدان التي تعاني من نقص حاد في إطار االسـ

ــتودعات المع ــ ـــ ــ ــتوى الوطني؛ واالحتفاظ بمسـ ــ ــ ـــ ـــات على المسـ ــ ـــ ــياســ ــ ـــ ــ ــلة المعلومات والسـ ــ ـــ ــ ارف في المجاالت ذات الصـ
ـــر للمؤهالت في   (التي ــ ــوص االتفاقات الثنائية، وأطر الكفاءة الوطنية وحصـ ــ ـــبيل المثال، على نصــ ــ تحتوي، على سـ

 ٢مختلف الواليات القضائية).
  

  دماً ضي قُ ُسبل المُ 
 

ستسعى األمانة إلى تقديم الدعم استجابًة لجميع طلبات الحصول على المساعدة التقنية المقدمة من الدول   -٢٤
خالل الجولة في  اً طلب ٦١والجهات المستقلة صاحبة المصلحة. وقد ارتفعت طلبات الدول األعضاء إلى  األعضاء

ــل األمانة، الثالثة ــ ـــ ـــ ـــتواصــ ــ ـــ ــ ــتوى من الطلب، ســ ـــ ــ ـــ إلى جنب مع منظمة العمل الدولية  جنباً . ومن أجل تلبية هذا المســ
ـــاء، والوكاالت الخيرية الثنائية والمتعددة األطراف لتحديد الموارد  ومنظمة التعاون والتنمية الحوار مع الدول األعضـــ
المالية للصــندوق االســتئماني المتعدد الشــركاء للعمل من أجل الصــحة، الذي يؤدي دور آلية التجميع لتنفيذ المدونة 

   صة الدولية لتنقل العاملين.والمن
  

ــعت أن  بعد ،األمانة ترىو   -٢٥ ـــح كمامالئمة للغاية  المدونة أن ،للتحليل التقارير من الثالثة لجولةاأخضـــ  يتضــ
ــحيين  هجرةفي  ينالمتزايد والتعقيد الحجم من ـــالً  ،دولياً  هموتنقلالعاملين الصــــ ــاقها مع  فضـــ ــ  العالمي االتفاقعن اتســ
ــير على ذلــك،  وعالوةً  .مــد مؤخراً الــذي اعتُ  والنظــاميــة والمنظمــة اآلمنــة الهجرة أجــل من ــــ ــ ــ ـــ  والمعلومــاتنــات البيّ تشــ

                                                           
 انظر    ١

 http://www.who.int/hrh/news/2017/high_level-dialogue-int-health-worker-migration-meeting-summary.pdf?ua=1      
 ).٢٠١٩ فبراير /شباط ٢٠(تم االطالع في 

  http://www.who.int/hrh/migration/InternationalPlatformHealthWorkerMobilityMeetingNotes.pdf?ua=1انظر    ٢
 ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩(تم االطالع في 
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ـــّ  ــ ـــ ــ ــ دتنة التي المحســـ ـــِ ـــ ــ ـــ ــ وأحكامها في  مدونةمبادئ ال دمجعن المدونة الثالث، والتزايد في  تقديم التقاريرخالل  ُحشــ
في فعالية  اً ثمة تزايد أن إلى تشــيرإنما  ،الوطنية وما يتصــل بها من تدابير والســياســات االســتراتيجياتالتشــريعات و 

  .أدناه المحددة العملية خالل من وفعاليتها المدونةوسيتواصل تحليل مدى مالءمة . المدونة
 

) بشأن المدونة ٢٠١٥) (١١(٦٨ج ص عوفي إطار االستجابة لدعوة جمعية الصحة في المقرر اإلجرائي   -٢٦
ــكل ــ ــ ـــح في الشـ ـــ ـــلة تقييم مدى مالءمة المدونة ٢ وكما هو مبين في الجدول الزمني الموضـ ــ ـــتعد األمانة لمواصــ ــ ، تســ

. وستعرض نتائج االستعراض الثاني، المقرر مستقلة تتولى زمام قيادتها الدول األعضاءمن خالل عملية  وفعاليتها
ــرين األول/ تنفيـذه خالل الفترة من أيـار/ ــــ ــ ــ ـــ ـــحـة العـالميــة الثـالثــة ٢٠١٩  أكتوبر مـايو حتى تشــ ـــ ــ ـــ ــ ، على جمعيـة الصــ

 ين.والسبع
  

 لمواصلة تقييم المدونةالجدول الزمني : ٢الشكل 
 

 

 

  

ــتعراض الثــاني لمــدى مالءمــة المــدونــة وفعــاليتهــا اآلليــة التي ُطِبقــت بنجــاح في  -٢٧ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتعتمــد عمليــة االسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ  وسـ
ــتعراض األول. ــارياً  ١االســـ ـــتشـــ ـــكل المدير العام فريق خبراء اســ ــيشــ ــتعراض وٕاجرائه.  وســـ مع تكليفه بمهمة إعداد االســـ

من ممثلي الدول األعضاء (مرشحين من كل  ١٢، بحيث يضم عضواً  ٢٠وسيتألف فريق الخبراء االستشاري من 
المدونة والتفاوض عليها  غةمؤسسية بصياإقليم من أقاليم المنظمة) وثمانية ممثلين من المنظمات التي لديها معرفة 

وتنفيذها وخبراء يشـــاركون بصـــفتهم الفردية. وينتخب الفريق، من بين أعضـــائه، رئيســـين مشـــاركين. وســـتقدم األمانة 
 الدعم لعمل فريق الخبراء االستشاري.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

  .علمًا بهذا التقرير اإلحاطةإلى  ةمدعو  الصحة جمعية  -٢٧
  
  

=     =     =  

                                                           
، التي أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها في دورته السادسة والثالثين بعد المائة ١٣٦/٢٨م تفي الوثيقة  حكما هو موض   ١

 .)(باإلنكليزية) ٣، المحاضر الموجزة للجلسة الثامنة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٦/٢٠١٥م ت(انظر الوثيقة 

 تشرين األول/
 ٢٠١٨ أكتوبر

تقرير عن الجولة 
الثالثة من 

التقارير الوطنية 
 بشأن المدونة

 كانون الثاني/
 ٢٠١٩ يناير

الرابعة  الدورة
 بعد واألربعون

المائة للمجلس 
 التنفيذي

 آذار/
 ٢٠١٩ مارس

تقرير عن الجولة 
من التقارير الثالثة 

الوطنية بشأن 
نسخة  -مدونة ال

 محدَّثة

 أيار/
 ٢٠١٩ مايو

جمعية الصحة 
العالمية الثانية 

 والسبعون

تشرين  -مايو أيار/
 ٢٠١٩ أكتوبر األول/

االستعراض الثاني لمدى 
 مالءمة المدونة وفعاليتها

 كانون الثاني/
 ٢٠٢٠ يناير

الدورة السادسة 
واألربعون بعد 

للمجلس المائة 
 التنفيذي

 أيار/
 ٢٠٢٠ مايو

جمعية الصحة 
العالمية الثالثة 

ذكرى  -والسبعون 
سنوات  ١٠مرور 

على اعتماد مدونة 
 المنظمة العالمية


