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

  الثانية من التقارير الوطنية سلسلةال
  
  تقرير من األمانة  
  
  
جمعية الصـحة العالميـة الثالثـة والسـتون مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف  اعتمدت  -١

شــامًال وُتعــد المدونــة إطــارًا  .١٦-٦٣ج ص عفــي القــرار  ٢٠١٠العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي فــي عــام 
  ملين الصحيين. التنقل الدولي للعايشدد على القوى العاملة الصحية لتعزيز متعدد األطراف و 
  
وقـدمت األمانـة التقريـر األول عـن التقـدم المحـرز فــي تنفيـذ المدونـة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السادســة   -٢

دولـة عضـوًا التقـارير باسـتخدام  ٥٦دولـة عضـوًا السـلطات الوطنيـة وقـدمت  ٨٥وعينـت  ٢٠١٣.١والستين في عام 
  استمارة التبليغ الوطنية في ذلك الحين.

  
تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاري عــن مــدى مالءمــة ة والســتون منــجمعيــة الصــحة العالميــة الثاعرضــت واست  -٣

تـزال مالئمـة وأن البينـات الدالـة علـى أن المدونة الواستنتج الفريق في مداوالته  ٢٠١٥.٢المدونة وفعاليتها في عام 
ل على وضع المدونة وتعزيزها والحفـاظ علـى نتج أيضًا أنه ينبغي النظر في العمفعالية المدونة أخذت تظهر. واستُ 

  تنفيذها بوصفه عملية مستمرة.
  
(ج) ٢-٧و ٢-٩وفقـــًا لمتطلبـــات المـــادتين عـــن السلســـلة الثانيـــة مـــن التقـــارير الوطنيـــة وُيقـــدَّم هـــذا التقريـــر   -٤
  .مدونةال من
  

  الدعم المقدم إلى الدول األعضاء التي تنفذ المدونة
  
  تقديم الدعم في ثالثة مجاالت عمل على النحو المبين أدناه. عملت األمانة على  -٥
  

  السلطات الوطنية المعينة
  
كــل دولــة مــن الــدول  لتعزيــز اضــطالعبــذل جهودهــا مــع المكاتــب اإلقليميــة،  لــدى عملهــا األمانــة اصــلتو   -٦

نفيـذ المدونـة. تعيين سلطة وطنية تكـون مسـؤولة عـن تبـادل المعلومـات عـن هجـرة العـاملين الصـحيين وتباألعضاء 
منذ تقديم السلسلة األولى من التقارير  ٪٣٤بلدًا مما يمثل زيادة بنسبة  ١١٤في السلطات الوطنية المعينة  وُحددت

                                                           
 .٦٦/٢٥جالوثيقة     ١
 .١إضافة  ٦٨/٣٢جالوثيقة     ٢
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 ٪٩مـن هــذه السـلطات فـي وزارات الصـحة ومقــر  ٪٨٥). ويوجـد مقـر ١(انظـر الجــدول  ٢٠١٣-٢٠١٢فـي الفتـرة 
ؤسسات أخـرى (مثـل السـلطات الصـحية أو اللجـان الصـحية منها في م ٪٦منها في معاهد الصحة العمومية ومقر 

  أو مراصد الموارد البشرية الصحية).
  
وتحسنت التغطية العامة للسلطات الوطنية المعينـة تحسـنًا ملحوظـًا. وشـهدت بعـض األقـاليم أوجـه تحسـين   -٧

  ليم غرب المحيط الهادئ.رئيسية بما في ذلك زيادة بنسبة أربعة أضعاف في عدد السلطات الوطنية المعينة في إق
  

عدد السلطات الوطنية المعينة حسب إقليم المنظمـة وعـدد السـلطات الوطنيـة المعينـة التـي   :١الجدول 
  ٢٠١٥  أيلول/ سبتمبر ٣٠قدمت التقارير إلى األمانة باستخدام استمارة التبليغ الوطنية حتى 

  
  السلسلة الثانية من التقارير

)٢٠١٦-٢٠١٥( 
  من التقاريرالسلسلة األولى 

)٢٠١٣-٢٠١٢(  
 

عدد السلطات 
الوطنية المعينة 

التي لم تقدم 
 رد أي

عدد التقارير 
التي ينبغي 
 استكمالها

عدد السلطات 
الوطنية المعينة 

التي قدمت التقارير 
 إلى األمانة

عدد السلطات 
الوطنية المعينة

عدد السلطات الوطنية 
المعينة التي قدمت 
 التقارير إلى األمانة

السلطات عدد 
الوطنية المعينة  منظمةالإقليم 

  فريقياأل ١٣  ٢ ١٢ ٥ ٥ ٢

  األمريكتان  ١١ ٤ ١٥ ٨ ٤ ٣
  جنوب شرق آسيا ٤ ٣ ٧ ٦ ١ صفر

  يوروباأل  ٤٣ ٤٠ ٤٣ ٢٥ ٩ ٩
  شرق المتوسط  ٨ ٣ ١٣ ٥ ٥ ٣
  غرب المحيط الهادئ ٦ ٤ ٢٤ ١١ ٤ ٩

  المجموع ٨٥ ٥٦ ١١٤ ٦٠ ٢٨ ٢٦
  

  الوطنيةاستمارة التبليغ 
  
وطنيـة التبليـغ الاسـتمارة  ةالمصـلحة المعنيـ ةحباصـالجهـات ت األمانة بالتشاور مع الـدول األعضـاء و حسن  -٨
  ما يلي:خالل  ي منللتقييم الذاتقطرية أداة ك

توسيع نطاق االستمارة لتشمل تنمية القوى العاملة الصحية واسـتدامتها وحقـوق المهـاجرين القانونيـة   ) أ(
ية والبحوث الخاصة بتنقالت العاملين الصـحيين واإلحصـاءات وتنظـيم التصـريح بممارسـة واالتفاقات الثنائ

 المهنة والشراكات والتعاون التقني؛

منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان إعداد نموذج بشأن هجرة القوى العاملة الصـحية بالتعـاون مـع   ) ب(
المكاتــب اإلقليميــة وٕادراجــه فــي اســتمارة  االقتصــادي والمكتــب اإلحصــائي لالتحــاد األوروبــي وبالتنســيق مــع

االســتبيان عــن جمــع البيانــات ويتــواءم هــذا النمــوذج مــع مــن المدونــة.  ٧و ٦التبليــغ الوطنيــة وفقــًا للمــادتين 
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وييســر جمــع البيانــات عــن أعــداد األطبــاء  ١المشــتركة المتصــلة بإحصــائيات الرعايــة الصــحية غيــر النقديــة
البلـد الـذين حصـلوا فيـه علـى المـؤهالت المهنيـة األولـى وعـن تـدفقهم والعاملين في مجال التمـريض حسـب 

 ويتضمن بيانات مصنفة جديدة عن العاملين الصحيين المدربين في بلدان أجنبية؛ ٢السنوي.

جزء جديد خاص بسائر الجهات صـاحبة المصـلحة التـي ترغـب فـي تـوفير معلومـات  إضافة  (ج)
  من المدونة. ٤-٩متصلة بتنفيذ المدونة إلى استمارة التبليغ الوطنية عمًال بالمادة 

  
) التقـــارير وقـــدمتها باســـتخدام اســـتمارة ٪٥٣ســـلطة وطنيــة معينـــة ( ١١٤ســـلطة مـــن أصـــل  ٦٠واســتكملت   -٩

(انظـــــر  ٢٠١٥أيلـــــول/ ســـــبتمبر  ٣٠طـــــار السلســـــلة الثانيـــــة مـــــن التقـــــارير الوطنيـــــة بحلـــــول التبليـــــغ الوطنيـــــة فـــــي إ
. والغالبيـة مما يمثل زيادة مقارنة بالسلسلة األولى بالنسبة إلى جميع األقاليم باسـتثناء اإلقلـيم األوروبـي .)١ الجدول

ان التــي قــدمت التقــارير فــي إطــار السلســلة الثانيــة هــي البلــدان المعروفــة ببلــدان المنشــأ والمقصــد العظمــى مــن البلــد
  للهجرة الدولية للعاملين الصحيين.

  
  اونـــالتع

  
المؤسســــات الحكوميـــــة نهضــــت األمانــــة بالتعــــاون بــــين الجهــــات صـــــاحبة المصــــلحة المتعــــددة بمــــا فيهــــا   -١٠

 إليه المدونة. ودعتالعمل الخاص بالدعوة والتحليل الذي  بغية دعم كاتهواألكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشب
وتشــمل اإلنجــازات الخاصــة مــا يلــي: جهــود الــدول األعضــاء المبذولــة إلتاحــة المدونــة بلغاتهــا الرســمية (التــي تشــمل 

واليابانيـة والبولنديـة والرومانيـة والتايلنديـة)؛ واإليطاليـة اإلندونيسية و القطالونية والهولندية والفنلندية واأللمانية اللغات 
وٕادراج أحكام المدونة في التشريعات الوطنية (في ألمانيا مثًال) واالتفاقـات الثنائيـة (فـي بلـدان المنشـأ مثـل جمهوريـة 

ية بالتحديـــد)؛ واســـتخدام المدونـــة لتعزيـــز الحـــوار المتعـــدد القطاعـــات بشـــأن اســـتدامة الـــنظم الصـــح مولـــدوفا والفلبـــين
  السلفادور وٕاندونيسيا وملديف والفلبين وأوغندا). (في

  
ودعمـت األمانــة علــى الصــعيد اإلقليمــي طائفــة مــن األنشــطة والمبــادرات المشــتركة بــين البلــدان التــي تعــزز   -١١

يب تنظـيم المـؤتمر العربـي الثالـث عشـر لألسـالتولي المنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة تنفيذ المدونة وتشمل ما يلي: 
الحديثــة فــي إدارة المستشــفيات الــذي تمخــض عــن إعــالن يــدعو إلــى بــذل الجهــود لتعزيــز المســاءلة مــن أجــل تنفيــذ 
المدونــة التــدريجي فــي بلــدان جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط؛ وجهــود وزراء 

المعلومــات الخاصــة بــالموارد البشــرية الصــحية فــي الصــحة فــي المنطقــة األيبيريــة األمريكيــة المبذولــة لتــدعيم نظــم 
تمشيًا مع المدونة؛ وجهود مجلس وزراء الصحة فـي أمريكـا الوسـطى المبذولـة  لمهنين الصحيينامجال رصد هجرة 

لتحديد سياسة إقليمية إلدارة تدفق المهاجرين. وعلى نحو مماثل، وطدت المنظمة التزامها بخطـة االتحـاد األوروبـي 
ة بشأن تخطيط القوى العاملة الصحية والتنبؤ بهـا ودعمهـا للخطـة وتتطلـع إلـى التوصـيات الخاصـة بالعمـل المشترك

المشترك المزمـع تقـديمها بعـد صـدور تقريـر عـن إمكانيـة تطبيـق المدونـة فـي سـياق االتحـاد األوروبـي بهـدف تعزيـز 
ألمانــة مجموعــة مــن األنشــطة فــي إقلــيم اســتدامة القــوى العاملــة الصــحية فــي األمــدين المتوســط والطويــل. ودعمــت ا

جنـوب شــرق آسـيا بمــا فيهـا تنظــيم مناقشـات فــي إطـار اجتماعــات موائـد مســتديرة وزاريـة بشــأن تعزيـز القــوى العاملــة 
                                                           

انظــر منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومكتــب المنظمــة اإلقليمــي ألوروبــا، خطــة العمــل المشــتركة علــى    ١
  الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/232426/OECD-Joint-statement_09013_FINAL.pdf )تـــم االطـــالع 
 ).٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠في 

تاح تفاصيل إضافية ترد في إضافة ترفق بالتقرير الذي ستقدمه األمانة إلى جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين ست   ٢
  .٢٠١٦في عام 
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اإلقليمية لجنوب شرق آسيا. ويعتبر عقـد تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية الصحية خالل الدورة الثامنة والستين للجنة 
  بادرة استهلها المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا منطلقًا حاسمًا لتنفيذ المدونة.) وهو م٢٠٢٤-٢٠١٥(
  

  نتائج السلسلة الثانية من التقارير الوطنية
  

 غبلدًا قدم التقارير إلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى تنفيذ المدونة. وبلَّ  ٦٠) من أصل ٪٦٧بلدًا ( ٤٠أشار   -١٢
نصــف هــذه البلــدان عــن إجــراء تقيــيم لالحتياجــات لتنفيــذ المدونــة علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة. 
وتعطــى صــورة عــن التحــديات المواجهــة علــى الصــعيد الــوطني أوضــح مــن الصــورة عــن التحــديات المطروحــة علــى 

  المستويات دون الوطنية والمحلية.
  

يسـية المسـتجدة. ويتعلـق الموضـوع األول بطلبـات الحصـول علـى المسـاعدة وهناك عدد مـن المواضـيع الرئ  -١٣
وتعزيـز  ،التقنية إلدراج أحكام المدونة في التشريعات واللوائح الوطنية وتدعيم التنظـيم فـي القطـاعين العـام والخـاص

ه البلــدان تحــديًا التعــاون بــين القطاعــات وبالتحديــد بــين وزارات الصــحة ووزارات العمــل والشــؤون االجتماعيــة. وتواجــ
ضـــعت لتوجيـــه عملهـــا علـــى اإلقليمـــي والعـــالمي أال وهـــو إرســـاء صـــلة بـــين اللـــوائح التـــي وُ  لمســـتويينامشـــتركًا علـــى 

المستوى الوطني واللوائح التي تشكل جزءًا من االتفاقات الثنائية. وهنـاك موضـوع ثالـث مشـترك يـرتبط بتـدني جـودة 
تاحــة األمــوال لتوحيــد البيانــات عــن التــنقالت التــي مــن شــأنها أن تعــزز البيانــات المتاحــة وضــرورة بنــاء القــدرات وإ 

  ١تخطيط القوى العاملة الصحية وجمعها وتبادلها ورصد تنفيذ المدونة وتأثيرها على نحو فعال.
  

  تنمية القوى العاملة الصحية واستدامة النظم الصحية
  

تجاوز نطاق هجرة اليد العاملة. وتبرز هذه النقطة يالمدونة هي إطار شامل لتنمية القوى العاملة الصحية   -١٤
مــن التقــارير المتســلمة تفاصــيل عــن التــدابير المتخــذة  ٪٨٨الــدول األعضــاء إذ تتضــمن  المقدمــة مــنفــي التقــارير 

مــن القــوى العاملــة الصــحية عــن طريــق العــاملين المــدربين علــى الصــعيد المحلــي. وقــد شــملت لتلبيــة االحتياجــات 
د الوظائف المتاحة المضمونة الجودة بإيالء المزيـد مـن العنايـة لالحتياجـات الجديـدة مـن المهـارات الحلول زيادة عد

  والكفاءات ومواصلة تنمية المهارات المهنية وتحسين األجور وظروف العمل.
  

 خــذت للتصــدي الخــتالل التــوازنبلــدًا قــدم التقــارير أن التــدابير قــد اتُ  ٦٠) مــن أصــل ٪٧٢بلــدًا ( ٤٣وذكــر   -١٥
الجغرافي في توزيع القوى العاملة فيها. وستتطلب نتائج هذه التدابير المزيد مـن التحليـل والتجميـع. ويعـرض الشـكل 
الــــوارد أدنــــاه وضــــع القــــوى العاملــــة المهــــاجرة مــــن حيــــث الحقــــوق القانونيــــة والتوظيــــف وتنظــــيم ممارســــة المهنــــة. 

المهنة من جانب العاملين الصحيين المدربين في المعلومات عن السجالت اإلحصائية وعن التصريح بممارسة   أما
  بلدان أجنبية فتشمل األطباء والعاملين في مجال التمريض أساسًا والقابالت بدرجة أقل.

  
  
  
  
  

                                                           
ســـتتاح تفاصـــيل إضـــافية تـــرد فـــي إضـــافة ترفـــق بـــالتقرير الـــذي ســـتقدمه األمانـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة     ١

  .٢٠١٦والستين في عام 
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ــة  ٦٠أهــم المعلومــات المحصــلة مــن   الشــكل: ــة باســتخدام اســتمارة التبليــغ الوطني ســلطة وطنيــة معين
  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٣٠(حسب مواد المدونة) حتى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك علــى مــا يبــدو مؤشــرات قليلــة تــدل علــى الــدعم المشــترك بــين البلــدان فــي تنفيــذ   -١٦
) فـــي اتفاقـــات ثنائيـــة أو إقليميـــة أو متعـــددة ٢٨المدونـــة، يشـــارك مـــا ينـــاهز نصـــف البلـــدان التـــي قـــدمت التقـــارير (

اق العمــل فــي مجــال الصــحة وحركــة األطــراف بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين ممــا يبــين الطبيعــة المترابطــة ألســو 
أسواق العمل. وٕان أغلبية تلك االتفاقات التي تتعلق أساسًا باألطباء والعاملين في مجال التمريض قد سبقت اعتماد 
المدونــة وتظــل ســارية المفعــول. وُقــدمت بينــات جديــدة متصــلة باتفاقــات تــم التوصــل إليهــا علــى المســتوى اإلقليمــي 

بلـدان  ١٠ بلـدان شـمال أوروبـا وبلـدان شـرق المتوسـط) مـن جانـب و م جنـوب شـرق آسـيا رابطـة أمـ(تخص بالتحديـد 
  بشأن أطباء األسنان ومن جانب ثالثة بلدان بشأن الصيادلة.

  
بلــدًا تــوفير بعــض المعلومــات عــن مواصــفات الكيــان الــذي يقــدم التقريــر وبعــض واختــار خمســة وعشــرون   -١٧

  ة والمنظمات الدولية المشاركة في عملية التبليغ.المعلومات عن سائر الجهات صاحبة المصلح
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 عدد البلدان

  ) ٥تخذ التدابير لتعليم القوى العاملة الصحية المحلية واستبقائھا واستدامتھا (المادة تُ 

املون  ا الع ع بھ ي يتمت ا الت ة ذاتھ الحقوق والمسؤوليات القانوني اجرون ب يتمتع العاملون الصحيون المھ
 )٤الصحيون المدربون محلياً (المادة 

توظيف العاملين الصحيين المھاجرين وترقيتھم ودفع أجورھم وفقاً للمعايير الموضوعية التي تطبق  يتم
 )٤على العاملين الصحيين المدربين محلياً (المادة 

عتمد التدابير الرامية إلى التصدي لسوء التوزيع الجغرافي وتحسين مستوى االستبقاء في المناطق غير تُ 
 )٥بالخدمات الكافية (المادة المزودة

مــن جانــب العــاملين الصــحيين المهــاجرين وحفــظ ســجالت المهنــة ممارســة بتصــريح التوجــد آليــات لتنظــيم 
 )٧إحصائية (المادة 

ســجالت إحصــائية عــن العــاملين الصــحيين الــذين حصــلوا علــى مــؤهالتهم األوليــة مــن بلــد أجنبــي  توجــد
 )٧(المادة 

ا يتمتع العاملون ا ع بھ ي يتمت ا الت ي ذاتھ ل والتطور المھن يم والتأھي اجرون بفرص التعل لصحيون المھ
 )٤العاملون الصحيون المدربون محلياً (المادة 

 )٩اتخذت اإلجراءات للتواصل وتبادل المعلومات عن التوظيف والهجرة على صعيد القطاعات (المادة 

ف  ات التوظي يح آلي ام افرصة التت املين أم اجرين لع ة لالصحيين المھ اطر المقترن د والمخ يم الفوائ تقي
 )٤بوظائفھم (المادة 

 )٦تجري البرامج أو المؤسسات الحكومية و/ أو غير الحكومية البحوث بشأن الهجرة (المادة 

رار الجھات صاحبة اتخذت التدابير إلشراك جميع  اذ الق ات اتخ ا يتالمصلحة في عملي قفيم الھجرة  عل ب
 )٨الدولي (المادة توظيف العاملين على المستوى و

وانينيُ  ع توصيات  /نظر في اإلجراءات الرامية إلى إدخال التعديالت على الق السياسات كي تتماشى م
 )٨المدونة (المادة 

 )٧المادة توجد قاعدة بيانات بشأن القوانين واللوائح المتعلقة بتوظيف العاملين على المستوى الدولي (

 )٨ حفظ سجالت بأسماء جميع جھات االستقدام المرخص لھا بالعمل (المادةتُ 

  )١٠ قدم المساعدة إلى سائر البلدان أو الجھات صاحبة المصلحة لدعم تنفيذ المدونة (المادةتُ 

ذ / يتم الحصول دعم تنفي طلب الحصول على المساعدة من سائر البلدان أو الجھات صاحبة المصلحة ل
 ) ١٠المدونة (المادة 

0 20 30 40 50 60 10
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  جمع بينات جديدة متصلة بتنقالت القوى العاملة الصحية
  

تــم تحصــيل معلومــات جديــدة عــن مــدى التنقــل علــى الصــعيد الــدولي مــن النمــوذج الخــاص بهجــرة القــوى   -١٨
لالطـالع علـى  ٢(انظـر الجـدول  ٧و ٦تين العاملة الصحية الوارد في استمارة التبليغ الوطنية وفقـًا لتوصـيات المـاد

عن أعداد األطبـاء المـدربين فـي بلـدان  بلداً  ٣١المعلومات عن البيانات المحصلة). وُقدمت معلومات اختيارية من 
بلـدًا عـن أعـداد العـاملين فـي  ٢٧بلدًا عن التدفق السنوي لألطباء المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة ومـن  ٢٢أجنبية ومن 

بلدًا عن التدفق السنوي للعاملين في مجـال التمـريض المـدربين  ١٩المدربين في بلدان أجنبية ومن مجال التمريض 
بلدًا استكمل االستمارة. وأتاحت البلدان أيضًا المعلومات عن مختلف النهج المتبعة  ٦٠في بلدان أجنبية من أصل 

. وعلـى الـرغم مـن وجـود فـروق بـين ديـدةالتسجيل المهني وٕاصدار شـهادات مهنيـة جفي بلدان المقصد فيما يتصل ب
البلدان من حيث توفر البيانات السنوية، كان هناك بصفة عامة احتمال شديد أن يتواصل التحسين في مجال جمع 

  البيانات.
  

أن ســـبعة بلـــدان مـــن بلـــدان المقصـــد العشـــرة األولـــى للمهـــاجرين  ١وتؤكـــد المقارنـــة بقواعـــد البيانـــات الدوليـــة  -١٩
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي وتؤكــد المقارنــة ببيانــات  ٢الــدوليين شــاركت فــي السلســلة الثانيــة مــن التقــارير الوطنيــة.

يـــا الميـــدان االقتصـــادي عـــن هجـــرة أصـــحاب المهـــن الصـــحية أن التقـــارير المقدمـــة مـــن أســـتراليا وكنـــدا وفرنســـا وألمان
تمثــل مــا ينــاهز ســبانيا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية والواليــات المتحــدة األمريكيــة أوأيرلنــدا و 

لمنظمـة التعـاون والتنميـة بلدًا تابعـًا  ٢٦من التقارير عن هجرة األطباء المدربين في بلدان أجنبية على نطاق  ٪٧٥
جل تحسـن محـدد فـي السلسـلة الثانيـة مـن التقـارير مـن حيـث مشـاركة ، ُسـ. وفـي هـذا الصـددفي الميدان االقتصادي
  بلدان المقصد الرئيسية.

  
سـلطة  ٦٠قـدمتها معلومات عن البيانات المحصلة عن األطباء المدربين في بلدان أجنبية   :٢ الجدول

  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٣٠حتى  –باستخدام استمارة التبليغ الوطنية وطنية معينة 
  

عدد التقارير التي   إقليم المنظمة
  تلقتها األمانة

  أعداد األطباء المدربين 
  في بلدان أجنبية

التدفق السنوي لألطباء المدربين 
  في بلدان أجنبية

عدد البلدان التي     
تتوفر البيانات 
  الخاصة بها

متوسط عدد 
السنوات 
  البيانات) (توفر

عدد البلدان التي 
تتوفر البيانات 
  الخاصة بها

متوسط عدد 
السنوات 
  البيانات) (توفر

  -  صفر  ٣  ١  ٥  فريقياأل
  ١٣  ٢  ٥,٥  ٤  ٨  األمريكتان

  ١٥  ٢  ٧  ٣  ٦  جنوب شرق آسيا
  ٧  ١٥  ٧  ١٧  ٢٥  يوروباأل 

  -  صفر  -  صفر  ٥  شرق المتوسط
  ٢  ٣  ٧  ٦  ١١  غرب المحيط الهادئ

  ٨  ٢٢  ٧  ٣١  ٦٠  المجموع

                                                           
 تنقـيح: ينالـدولي المهـاجرين أعـداد فـي )، االتجاهـات٢٠١٣( ةواالجتماعيـ االقتصـادية المتحـدة للشـؤون األمـم إدارة   ١

  ).POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013(قاعدة بيانات األمم المتحدة،  ٢٠١٣ عام
التاليـة: الواليـات المتحـدة  هذه البلدان والنسبة المئوية لجميع المهاجرين الدوليين في العالم المقيمـين فـي تلـك البلـدان هـي   ٢

)؛ ٪٣,٢)؛ وفرنســـا (٪٣,٤)؛ والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية (٪٤,٢)؛ وألمانيـــا (٪١٩,٨األمريكيـــة (
  ).٪٢,٨سبانيا (أ)؛ و ٪٢,٨)؛ وأستراليا (٪٣,٢وكندا (
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  بل المضي قدمًا باستدامة التنفيذس
  

تحسنت التقارير المقدمة من الدول األعضاء عن تنفيذ المدونة تحسنًا ملحوظًا من حيـث نوعيتهـا وكميتهـا   -٢٠
فـي عـدد السـلطات الوطنيـة المعينـة ممـا سـيؤثر تـأثيرًا شـديدًا  ٪٣٤في إطـار السلسـلة الثانيـة. وسـجلت زيـادة بنسـبة 

علــى ذلــك، ال تضــفي مشــاركة بلــدان المقصــد الرئيســية (التــي  فــي تنفيــذ المدونــة فــي تلــك الــدول األعضــاء. وعــالوة
لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان مــــن هجــــرة جميــــع األطبــــاء إلــــى البلــــدان التابعــــة  ٪٧٥تســــتأثر بــــأكثر مــــن 

  طابعًا شرعيًا على المدونة وموادها فحسب بل تفسر التحسن في نوعية التقارير وكميتها.االقتصادي) 
  

االستشــاري المعنــي بمــدى مالءمــة هــي رد إيجــابي علــى إعــادة تأكيــد فريــق الخبــراء  ٪٣٤نســبة والزيــادة ب  -٢١
مـن المدونـة مـن  ٣-٧ألهمية تعيين الدول األعضاء لسـلطة وطنيـة عمـًال بمـا تـنص عليـه المـادة  المدونة وفعاليتها

  ١أجل تيسير الحوار الوطني ودعم التنفيذ وتنسيق تبادل المعلومات والتبليغ.
  

ـــارير حتـــى اآلن. وتعمـــل األمانـــة مـــع بـــاقي الـــدول  ٪٥٣وقـــد قـــدمت   -٢٢ ـــة المعينـــة التق مـــن الســـلطات الوطني
األعضاء التي مـازال يجـب علـى سـلطاتها الوطنيـة المعينـة أن تقـدم التقـارير فـي إطـار السلسـلة الثانيـة مـن التقـارير 

ية إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة ) وســترفع تقريــرًا ترفــق بــه إضــافة تــرد فيهــا معلومــات إضــاف٪٤٧الوطنيــة (
  .٢٠١٦والستين في عام 

  
ونقلت الـدول األعضـاء رسـائل واضـحة عـن احتياجاتهـا الخاصـة بإدمـاج تنفيـذ المدونـة ورصـده فـي عمليـة   -٢٣

فـي مانـة األجمعيـة الصـحة وطالبـت أوسع نطاقًا لتحليل القوى العاملـة الصـحية وتخطيطهـا علـى الصـعيد الـوطني. 
قـدرتها (علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والقطـري) علـى إذكـاء الـوعي وتقـديم الـدعم التقنـي أن توسـع بـ ٢٠١٥عام 

العالميـة بشـأن المـوارد البشـرية سـتراتيجية اال مسـّودةتشـتمل . و ٢وتعزيز تنفيذ المدونة والتبليغ بشأنها على نحو فعال
وتسلط مسـّودة االسـتراتيجية  مواصلة تنفيذ المدونة. وتشدد على ٣هذا المطلب على ٢٠٣٠الصحية: القوى العاملة 

التحـوالت الديُمغرافيـة والوبائيـة. وسـوف لنمـو السـكاني و نتيجـة لالضوء على الطلب المتزايد على العاملين الصحيين 
ط والبلــدان المرتفعــة المتوســ الــدخل مــن العليــا الشــريحة لــدانبفــرص العمــل الجديــدة، والســيما فــي يولــد هــذا الطلــب 

وقــد ســمح الــدعم المــالي  الفنيــين الصــحيين المــدربين فــي الخــارج.الــدخل. ومــن ثــم ُيحتمــل اســتمرار االعتمــاد علــى 
فيــــذ المدونــــة علــــى نطــــاق صــــغير لــــدعم تنالمفوضــــية األوروبيــــة وحكومــــة النــــرويج للمنظمــــة بتنفيــــذ برنــــامج  مــــن

بلــدان وســتكون االســتجابة لطلبــات جديــدة تقــدمها الــدول األعضــاء مرهونــة بتــوفر المــوارد الماليــة والتقنيــة فــي  خمســة
  .٢٠١٧-٢٠١٦الفترة 

  
يمت حتـى اآلن فـي إطـار السلسـلة وتشهد الجوانب الجديدة لتنمية القوى العاملة الصحية واستدامتها التي قُ   -٢٤

الثانيــة مــن التقــارير علــى مــا يلــي: فائــدة آثــار المدونــة مــن حيــث توجيــه انتبــاه السياســات إلــى مســائل العمــل والتعلــيم 
زيــادة الــوعي بالطبيعــة العالميــة لتــنقالت اليــد العاملــة الصــحية التــي تتطلــب تحســين العالقــات الثنائيــة و واالســتبقاء؛ 

؛ والحاجـــة إلـــى ردود تشـــمل الحكومـــة ككـــل بمشـــاركة وزارات الصـــحة والتعلـــيم والعمـــل ووزارات والمتعـــددة األطـــراف
أخرى. ويجب أن تركز الجهود المقبلة في هذا الصدد على تعزيز فهم اسـتدامة القـوى العاملـة الصـحية علـى نطـاق 

                                                           
  .١إضافة  ٦٨/٣٢انظر الوثيقة ج   ١
 العــــاملين توظيــــف بشــــأن الممارســــة لقواعــــد العالميــــة المنظمــــة مدونــــةبشــــأن  )١١(٦٨ج ص عانظــــر المقــــرر اإلجرائــــي    ٢

 ).٢٠١٥( الدولي المستوى على الصحيين

 .١٣٨/٣٦م تانظر الوثيقة    ٣
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رات السياسـية لتوجيـه هـذه أوسع من أجل دعم تعزيز النظم الصـحية وتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة. وتـرد الخيـا
  .٢٠٣٠بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة العالمية  ستراتيجيةمسّودة االالجهود في 

  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

  بالتقرير. مدعو إلى اإلحاطة علماً  المجلس  -٢٥
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