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  الموارد البشرية من أجل التنمية الصحية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

الضطالع بعدد من األنشطة من أجل التصدي للتحديات ا المدير العام إلى ١٩-٥٧ج ص عطلب القرار  -١
وقد شكلت تلك   . الخاصة بالموارد البشرية الصحية والمترتبة على هجرة الموظفين الصحيين من البلدان النامية           

نشطة معروضـة   األ هذهواألنشطة أساس العمل الذي قامت به األمانة في هذا الميدان خالل الثنائية الماضية،              
 .اه أدنزبإيجا

  
 من اتجاه عالمي نحو زيادة الهجـرة، ويـشكل الموظفـون            جزءاً هجرة الموظفين الصحيين     وتُعتبر -٢

المستبعد أن يتغير هذا    ومن  .  المستوى اآلن أكبر مجموعة من الموظفين الصحيين المهاجرين        الرفيعوالمهنيون  
 تجعل من العثور علـى أعلـى         كما أن االتصاالت   وتقل تكلفته،  االتجاه حيث إن السفر يزداد سهولة وسرعة      

اللجنـة العالميـة المعنيـة      كل من    التقارير التي صدرت مؤخراً عن       توقد سلط . أجراً مهمة أبسط  الوظائف  
 الضوء على الفوائد االقتصادية واالجتماعيـة المترتبـة علـى الهجـرة إذا              ٢ والبنك الدولي  ١ الدولية بالهجرة

 .ُأديرت ضمن إطار سياسات فعال ما
  
قد عدد مـن االجتماعـات مـع واضـعي          ع لما تتسم به تلك القضية من طابع عاجل وهام           ومراعاةً -٣

يمكن اتخاذها على كل من الصعيد      التي  جراءات  فيها اإل ددت  ح ،السياسات الرئيسيين وسائر المنظمات الدولية    
 جـدول  فإن المثال فعلى سبيل. الدولي واإلقليمي والوطني لتلبية االحتياجات من القوى العاملة الصحية بسرعة 

أعمال المنتدى الرفيع المستوى المعني بالمرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة تضمن، تماشياً مـع ذلـك،                
 ٣.ةمسألة الموارد البشرية الصحي

  
  الموارد البشرية للصحةفيما يتعلق بالدعوة 

  
.  العاملـة الـصحية   على موضوع القـوى    ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم      ب تركيز   صسين -٤

 ولما كان التقرير يستهدف حشد دائرة أوسـع         .متينة فضالً عن خلفية تقنية      ، سليمة بينات إلىوسيستند التقرير   
 في إعداده أسلوب موسع وشامل وتشاركي يتضمن التفاعـل مـع إسـهامات مختلـف                اتُبعمن المؤيدين فقد    

                                                      
١   Migration in an interconnected world: New directions for action. Geneva   اللجنة العالمية المعنيـة بـالهجرة ،

  .http://www.gcim.org: متاحة على موقع اإلنترنت. ٢٠٠٥الدولية، 
٢   özden, C. and Schiff, M. (eds) International migration, remittances, and the brain drain. Washington, DC 

and New York, The World Bank and Palgrave Macmillan, 2006.                                                           
 .١١٧/١٢م تالوثيقة أيضاً انظر    ٣
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ألكاديمية والقطاع الخاص والمجموعات النسائية، كمـا       المصادر، بما فيها المنظمات غير الحكومية والدوائر ا       
 ملخص للتقرير فـي  اإلنترنتشر على موقع المنظمة على نُوقد  . فيما يتعلق بهذه اإلسهامات   تفويض  اليتضمن  

 . من أجل إتاحته على نطاق أوسع لإلدالء بالتعليقات عليه٢٠٠٥أوائل عام 
  
، حيـث إن    ٢٠٠٦أبريـل   /  نيسان ٧حة العالمي، الموافق    طلق التقرير في يوم الص    يومن المتوقع أن      -٥

وشعار يوم الصحة العـالمي     . التقرير ويوم الصحة العالمي سيكون موضوعهما هو الموارد البشرية الصحية         
ركز على القيمة األصيلة التي ينطوي عليها كون المـرء عـامالً            وي ،" من أجل الصحة   اًالعمل مع "هو   ٢٠٠٦
طر الـسياسات  ُأالتقرير توزيع مواد إعالمية مصممة إلرشاد أصحاب القرار بشأن         وسيصاحب إطالق   . صحياً

وستتاح للدول األعضاء مجموعة من األدوات وغيرهـا مـن المـواد            . الالزمة لتعزيز القوى العاملة الصحية    
  .الداعمة أيضاً

  
رد البشرية الـصحية     أن باإلمكان إعالن عقد للموا     رئيولدى التخطيط للتقرير ويوم الصحة العالمي         -٦

ثل وكان من المتوقع أن يم    . على أهمية القوى العاملة في بلوغ المرامي الصحية        مستديم،   بشكللتسليط الضوء،   
وأجريت مشاورات واسعة النطاق بـشأن      .  في السنوات القادمة   الدوليذلك عنصراً من عناصر برنامج الدعوة       

 تحديد العقد ال ينبغي أن تستمر في        إلىن الجهود الرامية     أ إلىمدى استصواب إعالن ذلك العقد، وتم التوصل        
 حرصاً على مواصلة التركيز على المرامي اإلنمائية لأللفية ككل، وتمهيد الطريق أمام عقد مؤتمر               ٢٠٠٥عام  

م به أن من الضروري اتخاذ إجـراءات منـسقة بـين            لّوعلى الرغم من ذلك فمن المس     . ٢٠٠٥القمة العالمي   
وسيتم . خالل السنوات العشر القادمة لكي تتم معالجة أزمة القوى العاملة الصحية بشكل مناسب            الشركاء كافة   

  . من أجل ذلكوضع برنامج عمل غير رسمي
  
ولهذه الغاية تم تشكيل فريق عامل انتقـالي        . ٢٠٠٦ الدعوة بعد يوم الصحة العالمي       وستستمر برامج   -٧

 أال وهي تعزيز إجراءات الفترة االنتقالية من أجل سد الثغرات من الشركاء المهتمين، حددت له ثالثة أغراض،   
 والتشاور بشأن   ؛الهامة وتشجيع العمل المنسق بشأن الموارد البشرية الصحية من قبل جميع األطراف المهتمة            

 على نحـو منـسق   من أجل العمل  رات التمويلية الخاصة بتحالف عالمي      االخيواألغراض والوظائف والهياكل    
 ؛رات التمويلية االوظائف والهياكل والخي  و  األغراض القوى العاملة الصحية في كل مكان، وصياغة هذه        لتدعيم

  . ومتابعة أعمال الدعوة واالتصال والقيادة فيما يتعلق بإطالق التحالف العالمي وتنفيذه
  

  العاملين الصحيينهجرة 
  
٨-  تحـسين   إلـى   من الجهـود الراميـة     يتجزأ ال   جزءاً الصحيين   للعاملينعتبر رصد الهجرة الدولية     ي 

ويجري تجميع مجموعة دنيا من البيانات الخاصة بالهجرة مـع          .  الصحية المعلومات الخاصة بالموارد البشرية   
ويجري وضع آليات مـشتركة     . منظمات دولية أخرى، بما فيها منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة          

  . الصحيينلعاملينا هجرة لرصد ٢٠٠٧-٢٠٠٦للثنائية 
  
وتم إحراز تقدم في إنشاء وتشغيل مرصد في أفريقيا سيتولى جمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بالقوى                  -٩

 وسيشمل ذلك المعلومات الخاصة بالهجرة، على الرغم من أن المسوح المجراة مؤخراً توحي              .العاملة الصحية 
  . إليها محدودةية الركونوبأن إمكانبأن من العسير الحصول على هذه البيانات 

  
العاملين الـصحيين،   تنظيم هجرة   في  جري تحليل لدور االتفاقات التجارية ومدونات الممارسات        ُأوقد    -١٠

مـدونات الممارسـات أو     لوال توجد أية بينة تدل في الوقت الحاضر علـى أن            .  نتائج التحليل قريباً   وستُنشر
توكول يبرز أدوار ومـسؤوليات     دة برو ووتم وضع مس  . ن الصحيين العاملياالتفاقات التجارية أثراً على هجرة      
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 منهـا الهجـرة، وأدوار ومـسؤوليات العـاملين الـصحيين            تجيءالبلدان التي تستقبل الهجرة والبلدان التي       
موضوع مشاورة رفيعة المستوى في مجال السياسة العامة، ستعقد في أوائـل عـام              ذلك  وسيكون  . المهاجرين
 العـاملين م من أن من المستبعد أن يكون للبروتوكول، في حد ذاته، أثر عميق على حركة             وعلى الرغ . ٢٠٠٦

  .تخذ مرجعاً للممارسات الحاليةأن ي تذكرةً بالسلوك المسؤول، ومعياراً يمكن يعدالصحيين فإنه 
  
المنظمة  عقدتها، التي   )٢٠٠٤يونيو  / جنيف، حزيران (وشملت الحلقة الدراسية بشأن الصحة والهجرة         -١١

الدولية للهجرة وشاركت في رعايتها منظمة الصحة العالمية ومراكز الواليات المتحـدة األمريكيـة لمكافحـة                
األمراض والوقاية منها، جلسة بشأن أثر هجرة العاملين في مجال الرعاية الـصحية، وتـأثيرات االتفاقـات                 

لهجرة من خالل برتوكول للعمل المشترك مـن         ويجري تعزيز الصالت القائمة مع المنظمة الدولية ل        ١.الثنائية
ويتم بانتظام تبادل المعلومات بين منظمة العمـل الدوليـة          . شأنه أن يعزز األساليب المتسقة والجهود التعاونية      
هلت األعمال التحضيرية من أجل عقد مؤتمر مشترك        تُاسو. والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية     

سيكون أحد المواضيع التي سيتناولها القضايا المتعلقة بحركة العاملين         و،  ٢٠٠٦ في عام    بشأن الهجرة والصحة  
  .الصحيين

  
وتقيم منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عالقـة عمـل أوثـق،                  -١٢

واضـعي الـسياسات    لع  قد اجتما عتزم ع يقد بالفعل اجتماع مشترك أولي، و     عو. الهجرةوخصوصاً في مجال    
  .القضايا المتصلة بكل جوانب إدارة الهجرةبحث  من أجل ٢٠٠٦  عام المستوى في الربع األول منالرفيعي

  
  القضايا األعم الخاصة بالقوى العاملة

  
 إعـداد  من أجل تعزيز آليات      البينات إلىتعمل األمانة مع الدول األعضاء على وضع أساليب مستندة            -١٣

رية الصحية والتخطيط لها وإدارتها، بما في ذلك تحليل وتطـوير أسـاليب توظيـف العـاملين                 الموارد البش 
ويجري أيضاً تحري إمكانية توظيف عاملين صحيين من المستوى المتوسط على سبيل االسـتجابة         . واستبقائهم

. وانب بالتفـصيل   هذه الج  ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم      وسيتناول  . العاجلة لنقص الموارد البشرية   
ذلت خالل العام الماضي من أجل تبسيط أساليب تعزيـز القـوى العاملـة              ب التقرير أيضاً الجهود التي      وسيبين

أشكال تنظيم القوى العاملة في مختلف البرامج ذات        مختلف  ذلك بتخصيص فصل من التقرير لبحث       والصحية،  
  .األولوية

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . بالتقرير الوارد أعالهاً اإلحاطة علمإلىالمجلس مدعو   -١٤
  
  

=     =     =  

                                                      
، ١٤ورقة اجتمـاع رقـم   . تقرير االجتماع. مة الدولية للهجرة، الحلقة الدراسية بشأن الصحة والهجرةانظر المنظ   ١

 .الدورة الثامنة والثمانون للمجلس


