
  
  
  
  
 

  ١٩-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.19    من جدول األعمال ١-١٦البند 
  
  
  

  االستراتيجية العالمية بشأن 
  ٢٠٣٠الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 

  
  

  والستون، التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  

بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بمســـّودة االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى 
  ١؛٢٠٣٠ العاملة

  
وٕاذ تعيــد تأكيــد اســتمرار أهميــة تطبيــق مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين 

  ٢مستوى الدولي (المسّماة فيما يلي بـ"المدونة العالمية للمنظمة")؛الصحيين على ال
  

  ٣وٕاذ تذكر بالقرارات السابقة لجمعية الصحة التي تستهدف تعزيز القوى العاملة الصحية؛
  

اللـــذين  ٢٠١٥وعـــام  ٢٠١٤وٕاذ تـــذكر أيضـــًا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة الصـــادرين فـــي عـــام 
الــدول األعضــاء إلــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  يــدعوان، علــى التــوالي،

المعنية، حسـب االقتضـاء، فـي سـبيل اتخـاذ تـدابير وقائيـة فعالـة مـن أجـل تحسـين وتعزيـز سـالمة العـاملين الطبيـين 
يؤكــدان أهميــة تــوافر القــدرات واللــذين  ٤والصــحيين وحمــايتهم، واحتــرام مــدونات األخالقيــات المهنيــة الخاصــة بهــم؛

الُقطرية الكافية لمواجهة المخاطر المحدقة بالصحة العموميـة بواسـطة الـُنظم الصـحية القويـة والقـادرة علـى الصـمود 
المســتفيدة مــن إتاحــة العــاملين الصــحيين الــذين يتــوافر لــديهم الــدافع علــى العمــل والحاصــلين علــى التــدريب الجيــد 

  ٥مة؛والمجهزين بالمعدات الالز 
                                                           

 .٦٩/٣٨جالوثيقة    ١

 ).٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عاعتمدت بالقرار    ٢

) بشــــأن تعزيــــز ٢٠١١( ٧–٦٤ج ص ع) بشــــأن تــــدعيم القــــوى العاملــــة الصــــحية؛ والقــــرار ٢٠١١( ٦–٦٤ج ص عالقــــرار    ٣
 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا العالميـة، الصـحة منظمـة اسـتجابة بشـأن) ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ع ص جالتمريض والقبالة؛ والقـرار 

) بشـأن إحـداث ٢٠١٣( ٢٣–٦٦ج ص عوالقـرار  اإلنسـانية، الطـوارئ فـي المتناميـة الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،
) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عتحويــــل فــــي تعلــــيم القــــوى العاملــــة الصــــحية دعمــــًا لتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، والقــــرار 

 بشــأن) ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ع ص جتعزيــز الرعايــة الُملطِّفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة الشــاملة طيلــة العمــر، والقــرار  بشــأن
، الشــــاملة الصــــحية التغطيــــة بتحقيــــق االلتزامـــات تجديــــد: الصــــحية البشــــرية المــــوارد بشـــأن السياســــي ريســــيفي إعــــالن متابعـــة
 التغطيـة عناصـر مـن كعنصـر والتخـدير واألساسـية الطارئـة الجراحيـة الرعايـة تعزيـز بشـأن) ٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج والقرار
 .الشاملة الصحية

 ) بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية.٢٠١٤( ٦٩/١٣٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٤

: تعزيـز إدارة األزمـات الخارجيـة والسياسة العالمية الصحة بشأن )٢٠١٥( ٧٠/١٨٣ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار   ٥
 الصحية الدولية.
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مــن طمــوح، بمــا فــي ذلــك الُبعــد  ٢٠٣٠وٕاذ تســتمد اإللهــام مــن مــا تتســم بــه خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
  القوي المتعدد القطاعات الذي تنطوي عليه هذه الخطة ودعوتها إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
، إلى "زيادة تنمية المستدامةمن أهداف ال ٣(ج) من الهدف ٣وٕاذ تسترشد بالدعوة التي تنص عليها الغاية 

التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلـدان الناميـة، 
   وبخاصة في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة"؛

  
بنـاء نظــم صـحية قويـة وقـادرة علــى الصـمود تسـهم فــي وٕاذ تعتـرف بـدور العـاملين الصــحيين األساسـي فـي 

بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة والغايــات المتعلقــة بالتغذيــة والصــحة والتعلــيم والمســاواة بــين الجنســين والعمالــة والحــد 
  ١من أوجه اإلجحاف؛

  
ط عــيش "ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــامــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٣وٕاذ تعتــرف كــذلك بــأن بلــوغ الهــدف 

وغاياتــه لــن يتحقــق إال بفضــل توظيــف اســتثمارات جوهريــة واســتراتيجية فــي  صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار"
القوى العاملة الصحية العالمية، فضًال عن إحـداث تحـّول كبيـر فـي مجـال تخطـيط القـوى العاملـة الصـحية وتثقيفهـا 

  ونشرها واستبقائها وٕادارتها ومكافأتها؛
  

بأن القوى العاملة الصحية المحلية في بلد ما هي القوى األساسية المستجيبة فـي البلـدان  اً أيض وٕاذ تعترف
كافة، بما فيها تلك التي تعاني من هشاشة نظمها الصحية، وأن دور هذه القوى رئيسي في بنـاء نظـم صـحية قـادرة 

   ٢على الصمود؛
  

ة الضــخمة لمبــادرة استئصــال شــلل األطفـــال، وٕاذ تحــيط علمــًا بالبنيــة التحتيــة، واألصــول، والمــوارد البشــري
  وعملية الموروث الجارية عبر البلدان، حسب االقتضاء؛

  
وٕاذ يســــاورها بــــالغ القلــــق إزاء تزايــــد العجــــز فــــي القــــوى العاملــــة الصــــحية العالميــــة وانعــــدام التوافــــق بــــين 

ســكان إليهــا فــي الحاضــر االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب عليهــا والمعــروض منهــا واحتياجــات ال
والمســتقبل، مّمــا يشــّكل عائقــًا كبيــرًا يحــول دون تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة علــى غــرار االلتــزام المقطــوع فــي 

   ؛من أهداف التنمية المستدامة ٣من الهدف  ٨-٣الغاية 
  

لتمويــل الصــحي وٕاذ تحــيط علمــًا بإعــادة التركيــز مجــّددًا علــى تعزيــز النظــام الصــحي والحاجــة إلــى تعبئــة ا
  ٣المحلي والدولي وغيره من أشكال التمويل وٕادارة ذاك التمويل إدارة فعالة دعمًا لمثل هذا التعزيز؛

  
وٕاذ يشجعها اإلجماع السياسي الناشئ عن إسهام العاملين الصـحيين فـي تحسـين الحصـائل الصـحية وفـي 

  استتباب األمن الصحي العالمي؛) وفي ٢٠٠٥النمو االقتصادي وفي تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
                                                           

  ا المتاحة على الرابط التالي: انظر أهداف التنمية المستدامة وغاياته   ١
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٥(تم االطالع في.( 

) بشأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصـحية والكـوارث وتعزيـز ٢٠١١( ١٠-٦٤ج ص عالقرار انظر    ٢
 بشأن القوى العاملة الصحية العالمية. ٦٨/٢٧يقة جمرونة الُنظم الصحية؛ والوث

ـــــنظم الصـــــحية انظـــــر مـــــثًال    ٣ ـــــادرة "ال ـــــاة صـــــحية"؛ والقـــــرار  -مب ـــــة الصـــــحية ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عحي ) بشـــــأن الرعاي
) بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي)، والقـــرار ٢٠٠٩( ١٣-٦٢ج ص عبمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز الـــُنظم الصـــحية، والقـــرار  األوليـــة،

) بشــأن تعزيــز حــوار السياســات الــوطني الــدائر حــول وضــع سياســات واســتراتيجيات وخطــط صــحية ٢٠١١( ٨-٦٤ع  ص  ج
 بشأن استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة.) ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عمتينة، والقرار 
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وٕاذ تســّلم بــأن االســتثمار فــي فــرص توظيــف قــوى عاملــة صــحية جديــدة قــد يضــيف أيضــًا قيمــة اجتماعيــة 
  واقتصادية أوسع نطاقًا إلى االقتصاد، ويسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

  
(المســــماة أدنــــاه  ٢٠٣٠ العاملــــة ىالقــــو : الصــــحية البشــــرية المــــوارد بشــــأن العالميــــة االســــتراتيجية تعتمــــد  -١

 وأهـداف الشـاملة الصـحية التغطيـة نحـو تحقيـق التقـدم بتسريع، بما في ذلك رؤيتها الخاصة "االستراتيجية العالمية")
الصـحيين، ومبادئهـا وأغراضـها االسـتراتيجية األربعـة،  للعـاملين الشاملة اإلتاحة من خالل ضمان المستدامة التنمية

  ؛٢٠٣٠و ٢٠٢٠الرئيسية لعامي ومراحلها 
  
  على أن تقوم، كجزء ال يتجزأ من تعزيز النظم الصحية، بما يلي: ١،٢جميع الدول األعضاء تحث  -٢

ة  )١( ة في إطار االستراتيجيات الوطني تكييف األغراض االستراتيجية األربع لالستراتيجية العالمي
يتماشى مع األولويات  ماعية االقتصادية، بماالخاصة بالصحة والتعليم والتوظيف، وسياقات التنمية االجت

 والخصوصيات الوطنية؛

وطني  )٢( ى المستوى ال ين القطاعات عل إشراك القطاعات المعنية وضمان وجود آليات مشتركة ب
ذھا  ة الصحية وتنفي وى العامل ات الق ي سياس ال ف تثمار الفع ل االس ن أج زم م بما يل وطني، حس ودون ال

 بكفاءة؛

ة، تنفيذ الخيارات  )٣( دول األعضاء في االستراتيجية العالمي ى ال السياساتية بصيغتھا المقترحة عل
ي وضعتھا  ة الت ة العالمي ذ المدون اٍف، ومن خالل تنفي ل ك ع المستوى وتموي زام رفي دعم من الت ك ب وذل

 المنظمة، وخصوصاً ما يلي:

توى األمثــل تعزيــز القــدرات المتعلقــة بالوصــول بــالقوى العاملــة الصــحية القائمــة إلــى المســ  ) أ(
 للمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

النشــاط فــي التنبــؤ وســد الثغــرات بــين االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب   ) ب(
عليهــا والمعــروض منهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوزيــع الجغرافــي، وكــذلك الثغــرات فــي توزيــع 

 ومن خالل التعاون بين القطاعات؛ القوى العاملة الصحية بين القطاعين العام والخاص،

بناء القدرة المؤسسية علـى المسـتوى دون الـوطني والـوطني فيمـا يتعلـق بتصـريف شـؤون   (ج)
الموارد البشرية الصحية وقيادتها، التـي ستشـكل، علـى سـبيل المثـال، عنصـرًا أساسـيًا لبنـاء الـنظم 

إدارة الفاشـــيات الطارئـــة فـــي  الصـــحية الوطنيـــة الشـــاملة، ممـــا يـــوفر حـــًال طويـــل األمـــد فـــي مجـــال
  مرحلة بدايتها؛

تجميــع مجموعــة أساســية مــن بيانــات المــوارد البشــرية الصــحية، مــع تقــديم التقــارير إلــى   (د)
المرصــد الصــحي العــالمي، وكــذلك التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة، 

لرصــــــد والمســــــاءلة الخــــــاص أجــــــل دعــــــم السياســــــة الوطنيــــــة والتخطــــــيط الــــــوطني؛ وٕاطــــــار ا مــــــن
  باالستراتيجية العالمية.

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
 مع مراعاة سياق الدول االتحادية حيث تعتبر الصحة مسؤولية مشتركة بين السلطات الوطنية ودون الوطنية.   ٢
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الشركاء والجهات صاحبة المصلحة على الصعيد الـدولي واإلقليمـي والـوطني والمحلـي داخـل قطـاع  تدعو  -٣
وأن  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ يالصحة وخارجه إلى المشاركة فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة وبلـوغ معالمهـا الرئيسـية لعـام

بالمواءمــة مــع اآلليــات المؤسســية الوطنيــة لتنســيق خطــة مشــتركة بــين القطاعــات بشــأن القــوى العاملــة تــدعم تنفيــذها 
  الصحية، مع توجيه الدعوة تحديدًا إلى:

يتعين على المؤسسات التعليميـة أن ُتكيِّـف بنيتهـا المؤسسـية وطرائـق التـدريس بهـا بمـا يتـواءم مـع  )١(
للسكان، وأن ُتدرِّب العاملين الصحيين بأعداد كافية وجـودة أنظمة االعتماد الوطنية واالحتياجات الصحية 

مناســـبة ممـــن تتـــوافر فـــيهم المهـــارات ذات الصـــلة، مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى تعزيـــز المســـاواة بـــين 
الجنســـين فـــي القبـــول والتـــدريس، والحفـــاظ علـــى الجـــودة وتعزيـــز األداء مـــن خـــالل بـــرامج التطـــوير المهنـــي 

 ؛عضاء هيئات التدريس والقوى العاملة الصحية الموجودة بالفعل، بما في ذلك أالمستمر

يتعين على المجـالس والجمعيـات المهنيـة والهيئـات التنظيميـة أن تُقـرَّ لـوائح تهـدف إلـى االسـتفادة  )٢(
المثلـــى مـــن كفـــاءات القـــوى العاملـــة، وأن تـــدعم التعـــاون بـــين المهنيـــين لتطـــوير مـــزيج مـــن المهـــارات ُيلبِّـــي 

 ن؛احتياجات السكا

يتعين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف اإلنمائيـة اإلقليميـة وسـائر المؤسسـات  )٣(
المالية ومؤسسات اإلقراض أن ُتكيِّف سياسات االقتصاد الكلي ومعايير االستثمار الخاصـة بهـا فـي ضـوء 

العــاملين الصــحيين األدلــة المتزايــدة علــى جــدوى االســتثمار فــي تخطــيط القــوى العاملــة الصــحية وتــدريب 
ـــة وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة  ـــة االقتصـــادية واالجتماعي ـــيهم فـــي تحقيـــق التنمي ـــنهم واإلبقـــاء عل وتطـــويرهم وتعيي

 المستدامة؛

يتعين على الشـركاء اإلنمـائيين، بمـا فـي ذلـك الجهـات الشـريكة ثنائيـة األطـراف وآليـات المسـاعدة  )٤(
تعلـيم والتوظيـف والصـحة وقضـايا الجنسـين والعمـل، المتعددة األطـراف، أن تعـزز اسـتثماراتها فـي مجـال ال

وتنسيق هذه االستثمارات ومواءمتها دعمًا للتمويل المحلي الذي يهدف إلى معالجة أولويات القـوى العاملـة 
 الصحية الوطنية؛

يتعــين علــى المبــادرات الصــحية العالميــة أن تضــمن احتــواء كــل المــنح علــى تقيــيم لآلثــار المترتبــة  )٥(
العاملة الصحية، وأن تستفيد من التنسيق والقيادة على المسـتوى الـوطني، وأن تسـهم فـي القيـام على القوى 

 باستثمارات تتسم بالكفاءة في سياسات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذ هذه السياسات تنفيذًا فعاًال؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤

بها، لتنفيذ االستراتيجية العالمية ورصدها، بمـا فـي ذلـك تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند طل )١(
 من أجل تحقيق ما يلي:

تعزيز القوى العاملة الصحية الموجـودة لـديها والنهـوض بهـا إلـى المسـتوى األمثـل وتوقُّـع   (أ)
 احتياجات القوى العاملة الصحية في المستقبل وتلبيتها؛

ٕاعـــداد توجيهـــات معياريـــة، و قيادتهـــا تعزيـــز تصـــريف شـــؤون المـــوارد البشـــرية الصـــحية و   (ب)
 تقديم التعاون التقني، وتعزيز األنشطة الفعالة عبر الوطنية للتنسيق والمواءمة والمساءلة؛و 

إعداد إطار لنظم معلومات القوى العاملة الصحية والمحافظة على هذا اإلطار، بما في   (ج)
ذلــك النظــر فــي مجموعــة أساســية مــن بيانــات القــوى العاملــة الصــحية مــع تقــديم تقريــر ســنوي إلــى 
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المرصد الصحي العالمي، فضًال عن التنفيذ التـدريجي لحسـابات القـوى العاملـة الصـحية الوطنيـة 
 ز توافر بيانات القوى العاملة الصحية وجودتها واكتمالها؛من أجل تعزي

تعزيــز تنفيــذ القــرارات الســابقة الصــادرة عــن جمعيــة الصــحة والتــي تتعلــق بــالقوى العاملــة   (د)
بشــأن إحــداث تحويــل فــي تعلــيم القــوى ) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عالصــحية، بمــا فــي ذلــك القــرار 

الشاملة، واسـتبقاء القـوى العاملـة الصـحية، ودعـم  العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية
  الدول األعضاء عند الطلب؛

مــن خــالل تعزيــز البحــوث وعنــد  دعمهــا الــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك دعــمتطــوير القــدرة علــى  )٢(
الطلـــب، مـــن خـــالل التعـــاون التقنـــي والوســـائل األخـــرى، فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة المالئمـــة لتحســـين 

ــُنظم وتعزيــز ســالمة ال مــوظفين الطبيــين والصــحيين ووســائل انتقــالهم ومنشــآتهم وحمايتهــا، لتحســين قــدرة ال
 الصحية على الصمود وتعزيز التنفيذ الفعال للتغطية الصحية الشاملة؛

تضـــمين إجـــراء تقيـــيم آلثـــار القـــرارات التقنيـــة التـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة واللجـــان اإلقليميـــة  )٣(
 عاملة الصحية؛التابعة للمنظمة على القوى ال

تيســير تبــادل المعلومــات والممارســات الجيــدة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية والتعــاون بــين الــدول  )٤(
األعضــــاء والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المعنيــــة، ومواصــــلة الممارســــات الموضــــحة فــــي مدونــــة المنظمــــة 

 العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي؛

تقديم تقرير منتظم إلى جمعيـة الصـحة عـن التقـدُّم الُمحـَرز صـوب تحقيـق المراحـل الرئيسـية التـي  )٥(
 حددتها االستراتيجية العالمية بما يتواءم مع التقارير الُمقدَّمة عن المدونة العالمية التي وضعتها المنظمة. 

  
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة
 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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