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الصحية: متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية 
  تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
االقتصــادية تحــدي التوفيــق بــين العــرض والطلــب تواجــه البلــدان علــى جميــع مســتويات التنميــة االجتماعيــة   -١

ل التكـــاليف القـــدرة علـــى تحمـــ اتنطـــوي عليهـــالتـــي راهنـــة ال المصـــاعبالمتعلقـــين بـــالقوى العاملـــة الصـــحية فـــي ظـــل 
تحقيق األهداف ل المبذولةواالستدامة وتعرقل الثغرات الحرجة في القوى العاملة الصحية في بعض الحاالت الجهود 

 ٢٠٠٦اإلنمائيــة فــي مجــال الصــحة. واعترافــًا بهــذا التحــدي أنشــئ التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية عــام 
  ١لقرارات ذات الصلة بالموضوع.واعتمدت جمعية الصحة منذ ذلك الحين عددًا من ا

  
المنتــدى العــالمي الثالــث المعنــي بــالموارد البشــرية الصــحية  مســاريصــف هــذا التقريــر  ،الســياق ذلــكفــي و   -٢

منظمـــة ومنظمـــة الصـــحة للبلــــدان الوالحصـــائل المنبثقـــة عـــن المنتـــدى الــــذي شـــاركت فـــي عقـــده حكومـــة البرازيــــل و 
 نـوفمبر تشرين الثاني/ ١٣إلى  ١٠البرازيل من في األمريكية والتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية في ريسيفي 

أسـس التغطيـة الصـحية الشـاملة وخطـة : المـوارد البشـرية الصـحية"حـول موضـوع  مّظـالـذي نُ  حـدثوأتاح ال. ٢٠١٣
ة لتعزيــز االلتــزام السياســي ببرنــامج للقــوى العاملــة الصــحية يــدعم عمــل المنظمــة فرصــ" ٢٠١٥التنميــة لمــا بعــد عــام 

واتسم المنتدى العالمي الثالـث بطبيعتـه . المعني في هذا المجال ويسهم في تحقيق غرض التغطية الصحية الشاملة
والـدروس المستخلصـة بـين  المزدوجة إذ يعتبر في الوقت ذاته حدثًا تقنيًا لتبادل البينات الجديدة وأفضـل الممارسـات

الخبــراء والمخططــين فــي مجــال المــوارد البشــرية الصــحية وحــدثًا سياســيًا الســتثارة الــدعم السياســي للمــوارد البشــرية 
  .وقد حقق المنتدى غرضيه المنشودين تحقيقًا كلياً . الصحية

  
  شاملةالصحية التغطية الالموارد البشرية من أجل تحقيق 

  
إذ اعترفت المنظمة بضـرورة تـوفير المـوارد البشـرية الصـحية الكافيـة لتسـريع وتيـرة التقـدم ومواصـلة تحقيـق   -٣

بشــأن المــوارد " لعمــللعقــد "إلــى اســتهالل  ٢٠٠٦اإلنجــازات فــي ســياق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، دعــت فــي عــام 
تحــالف العـالمي للقـوى العاملــة الصـحية خــالل ومــن ضـمن المعــالم الرئيسـية لهـذه الفتــرة إنشـاء ال ٢.البشـرية الصـحية

واعتمــاد مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة  ٢٠١١و ٢٠٠٨ذلــك العــام وعقــد منتــديين عــالميين فــي عــامي 
وفـي  ٢٠١٠.٣بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي من جانب جمعية الصحة العالميـة فـي عـام 

                                                           
  .٩-٦٤ع  ص  جو ٧-٦٤ع  ص  جو ٦-٦٤ع  ص  جو ١٦-٦٣ع  ص  ج اتالقرار  ،على سبيل المثال ،انظر    ١
  .٢٠٠٦ ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف .، العمل معًا من أجل الصحة٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٢
  .١٦-٦٣ع  ص  جالقرار     ٣
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قرار الأعربت جمعية الصحة في  ٢٠١١ مايو أيار/معية الصحة العالمية التي عقدت في الدورة الرابعة والستين لج
مـن أن نقـص عـدد العـاملين الصـحيين المـدربين "بشأن تدعيم القوى العاملة الصحية عن بالغ قلقهـا  ٦-٦٤ع  ص  ج

ستخدام القـوى العاملـة واوالمحفزين على النحو المالئم، وتوزيعهم بشكل غير مناسب، وعدم الكفاءة في طريقة إدارة 
تــزال أمــورًا تشــكل عقبــات كبيــرة فــي ســبيل األداء الفعــال للــنظم الصــحية، وتعــد مــن أكبــر العوائــق التــي الصــحية، ال

واعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة ". تعتـــرض ســـبيل تحقيـــق المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة
  .أن تعزيز التمريض والقبالةبش ٧-٦٤ع  ص  جوالستون أيضًا القرار 

  
وقــد ركــز . ويــزداد االعتــراف بالتغطيــة الصــحية الشــاملة كإطــار يضــم مختلــف األولويــات الصــحية العالميــة  -٤

الصــادر عــن جمعيــة الصــحة العالميــة والعديــد  ٩-٦٤ع  ص  جوالقــرار  ٢٠١٠١التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم 
بالصــحة علــى البينــات الجديــدة والخيــارات السياســية وأنشــطة الــدعوة التــي مــن األحــداث والعمليــات العالميــة المتعلقــة 

 القـرار ٢٠١٢ديسـمبر  /واعتمـدت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي كـانون األول. تدعم التغطية الصحية الشاملة
A/RES/67/81 مـن العـاملين  عـدد كـافٍ "بمنح زخم سياسي إضـافي للتغطيـة الصـحية الشـاملة والتسـليم بالحاجـة إلـى

ع وٕاذ يتبنــى زعمــاء العــالم هــدف التغطيــة الصــحية الشــاملة األعــم ويوّســ". المهــرة المــدربين تــدريبًا جيــدًا والمتحمســين
تدريجيًا لتشمل األمراض غير السارية وأولويـات أخـرى، سـيجدد الطلـب علـى العـاملين  توسيعاً نطاق النظم الصحية 

 وعليه، تعلَّق أهميـة حاسـمة علـى عـرض. الشامل والمنصف تاحة الخدماتإ طابعالصحيين الحاليين دعمًا لتعزيز 
الجهـــات ســـائر صـــمم لتحقيـــق هـــذا الغـــرض ويمكـــن للبلـــدان و يفـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية الصـــحية  تطلعـــي برنـــامج

  .صاحبة المصلحة أن تلتزم به
  

  المنتدى العالمي الثالث المعني بالموارد البشرية الصحية
  
كــان تنظــيم المنتـــدى العــالمي الثالــث الـــذي أتــاح فرصــة إلعـــادة صــياغة الشــراكة بـــين المنظمــة والتحـــالف   -٥

العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية وتــدعيمها بمثابــة عمليــة شــهدت مشــاركة كبيــرة واســتفادت مــن دقــة المنظمــة التقنيــة 
ومســاهماتها. وحــددت هــذه العمليــة ًا نطاقــوســع األووظائفهــا المعياريــة ومــن قــدرة الجهــات األعضــاء فــي التحــالف 

الشاملة بصورة مباشرة معالم جميع جوانب المنتدى إذ تولت لجنة معنية بتنظيم المنتدى اإلشراف على وضع خطة 
المنتـــدى االســــتراتيجية العامــــة وبرنــــامج عملــــه بالتعــــاون مــــع فريـــق عامــــل معنــــي بالمنتــــدى عقــــده التحــــالف بتمثيــــل 

 يكةالشــر الجهـات األوسـاط األكاديميـة والقطـاع الخـاص والوكـاالت الحكوميـة الدوليـة و الحكومـات والمجتمـع المـدني و 
  والجمعيات المهنية. ةاإلنمائي

  
مــن جانــب المنظمــة والتحــالف العــالمي للقــوى العاملــة  ةخاصــ بصــورةونشــرت وثــائق تقنيــة رئيســية معــدة   -٦

تنميـة المـوارد البشـرية ل المبذولـةز فـي إطـار الجهـود م التقدم المحر تقرير يقيّ : الصحية أثناء المنتدى وشملت ما يلي
التحســـين التحـــويلي لتعلـــيم ومبـــادئ توجيهيـــة جديـــدة بشـــأن  ًا؛تطلعيـــ برنامجـــاً الصـــحية فـــي العقـــد الماضـــي ويعـــرض 

وسلسلة من البحوث والمقاالت العلمية التي تحدد متطلبات القـوى العاملـة الصـحية وآثـار  ؛المهن الصحيةأصحاب 
وبحــوث  ؛مــن المســتوى المتوســطواســتعراض منهجــي عــالمي لفعاليــة العــاملين الصــحيين  ؛صــحية الشــاملةالتغطيــة ال

  .سياسية تجسد توافقًا في اآلراء بشأن دور العاملين الصحيين المجتمعيين في النظم الصحية
  
لبشرية الصحية وكان المنتدى العالمي الثالث المعني بالموارد البشرية الصحية أهم حدث متصل بالموارد ا  -٧

وزيــرًا أو نائــب  ٤٠دولــة عضــوًا بمــن فــيهم حــوالي  ٩٣شــخص مــن  ١٨٠٠ علــى اإلطــالق إذ شــارك فيــه نحــويــنظم 

                                                           
ظمـــة من ،جنيـــف .، تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة٢٠١٠التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ١

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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ووجهـــت الجلســـات العامـــة الرفيعـــة المســـتوى والجلســـات الجانبيـــة التقنيـــة واالجتماعـــات الفرعيـــة إضـــافة إلـــى . وزيـــر
الفوتوغرافيـة وجـوائز التفـوق واألنشـطة األخـرى المشـاركين ات العرض وعروض الملصقات ومعارض الصور حمسا

واعتمـد ممثلـو . الموارد البشرية الصحية وأتاحت الفرص لتنمية القدرات المهنية والتواصـل برنامجوألهمتهم لالرتقاء ب
تزامـات ريسيفي السياسي بشأن المـوارد البشـرية الصـحية: تجديـد االلالدول األعضاء المشاركون في المنتدى إعالن 

  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة (انظر الملحق).
  
يبــين تقريــر مشــترك بــين التحــالف إذ  وعلــى المســتوى التقنــي، أتــاح المنتــدى فرصــة لتقيــيم الوضــع الــراهن  -٨

أن البلدان كافة تواجه تحديات متعلقة بسبل تسريع وتيرة التقدم من أجـل  ١العالمي للقوى العاملة الصحية والمنظمة
يــق التغطيــة الصــحية الشــاملة أو ســبل تحقيــق هــذه التغطيــة أو اســتمرارها. وعــالوة علــى ذلــك، ســتزداد التحــديات تحق

المــوارد البشــرية الصــحية حــدة فــي البلــدان ذات الــدخل المرتفــع والمتوســط والمــنخفض نتيجــة  المطروحــة فــي مجــال
ر الســـارية والرعايـــة الطويلـــة األجـــل وقيـــود عـــن األمـــراض غيـــ شـــئةلالتجاهـــات الديمغرافيـــة واألعبـــاء المتناميـــة النا

االقتصاد الكلي والقيود المالية المفروضة تصديًا لألجواء االقتصادية الصعبة والحاجة إلى اعتماد نهج عام وطويل 
وفــي الوقــت ذاتــه، يســلط التقريــر . األمــد لفهــم أســواق العمــل فــي مجــال الصــحة ممــا يجعلهــا أولويــة عالميــة مشــتركة

وعلــى ســبيل المثــال، تحّســن الوضــع فــي . ء علــى مســألة تحقيــق عــدة إنجــازات خــالل العقــد الماضــيأيضــًا األضــوا
المهـــن  أصــحابها البيانــات مــن ضـــمن البلــدان المتــأثرة بــالنقص الشــديد فــي عــدد بشــأنمعظــم البلــدان التــي تتــوفر 

تـة والـنهج الجديـدة الداعيـة إلـى ويعرض التقرير الطرق المحتملة إلحراز التقدم ويبـرز الـنهج الثاب. المؤهلين ةالصحي
التفاؤل مما يمثل مصدر إلهام الستهالل عقد ابتكار متصل بتنمية القوى العاملة الصحية يلي عقـد العمـل المنـادى 

  .٢٠٠٦به في التقرير الخاص بالصحة في العالم 
  
ة عــن غـــرض المــوارد البشــرية الصــحية الناشــئ فــي مجـــالوعلــى المســتوى السياســي، تتطلــب االحتياجــات   -٩

التغطيــة الصــحية الشــاملة تجديــد االهتمــام والفطنــة االســتراتيجية والعمــل أي مــن الضــروري تجــاوز األرقــام المحضــة 
وســيتحتم إجــراء تغييــرات أساســية فــي . افع واألداءو مــن خــالل التصــدي للثغــرات فــي التوزيــع والكفــاءات والجــودة والــد

ودعمهــم وفــي دور القطـــاع العــام فــي تحديـــد معــالم قــوى ســـوق  ســبل تعلــيم العـــاملين الصــحيين وٕادارتهــم وتنظـــيمهم
وســيتوجب إدراج كفــاءات جديــدة فــي عمليــة تحــّول أكثــر تعمقـًا فــي التعلــيم المهنــي ممــا ال يهــدف إلــى تزويــد . العمـل

 وسـعيًا إلـى. نطاق المساهمة في بناء القدرات المؤسسـية أيضـاً  توسيعسريرية فحسب بل إلى المهارات الالمتدربين ب
فـــي مجـــال التعلـــيم قبـــل  ٢تلبيـــة الحاجـــة إلـــى االبتكـــار فـــي مجـــال التعلـــيم، نشـــرت األمانـــة إرشـــادات سياســـية وتقنيـــة

الخدمـــة تســـتهدف بصـــفة خاصـــة البلـــدان التـــي تشـــهد نقصـــًا فـــي عـــدد األطبـــاء والعـــاملين فـــي مجـــالي االنخـــراط فـــي 
ج التعلـيم المهنـي المتواصـل فـي التـدابير سـبل إدمـاب وتتعلـقالتمريض والقبالة وغيرهم مـن أصـحاب المهـن الصـحية 

الرامية إلى االرتقاء بالتعليم المهني الصحي بهدف ضمان امتياز الرعاية وتوفير خدمات صحية متجاوبة واستدامة 
  .النظم الصحية

  

                                                           
 ٢٠١٣ ،منظمـة الصـحة العالميـة ،جنيـف .A universal truth: no health without a workforce. Executive summaryنظـر ا    ١

ــــالي:  ــــي الت ــــوان اإللكترون ــــى العن ــــ /http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/hrhreport2013/en(عل م ت
  ).٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ١٩في  االطالع

 ،منظمــة الصــحة العالميــة ،جنيــف .الموقــع اإللكترونــي][ Transformative Education for Health Professionalsانظــر     ٢
 كــــــانون األول/ ١٩فــــــي  م االطــــــالعتــــــ /http://whoeducationguidelines.org(علــــــى العنــــــوان اإللكترونــــــي التــــــالي:  ٢٠١٣
  ).٢٠١٣ ديسمبر
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تكملــه دراســات حــاالت  ١التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية أيضــًا استعراضــًا منهجيــًا عالميــاً  ونشــر  -١٠
 اً ءضو  لقيمن المستوى المتوسط في توفير الخدمات الصحية األساسية ويالعاملين الصحيين رية ويبحث فعالية قط

  على دورهم وطاقاتهم.جديدًا 
  

ـــة منظمـــة الصـــحة  -١١ ـــة  وأخيـــرًا، تعـــرض مجموعـــة مـــن المقـــاالت الصـــادرة فـــي عـــدد خـــاص مـــن مجل العالمي
األمثلـة الملموسـة وقصـص النجـاح  ٢التغطيـة الصـحية الشـاملةالموارد البشرية من أجـل تحقيـق  مخصص لموضوع

والدروس المستخلصة المرتبطة بكيفية تنظيم بعـض البلـدان لجهودهـا فـي هـذا المجـال وتتـيح أدوات تحليليـة وبينـات 
  .جديدة بخصوص النهج االبتكارية الناجحة أو الداعية إلى التفاؤل

  
مجــال المــوارد البشــرية الصــحية إال عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات وال يمكــن مواجهــة التحــديات الراســخة فــي   -١٢

عامــة بــدمج اإلجــراءات ذات الصــلة والتكميليــة لتعزيــز القــوى العاملــة الصــحية مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية 
ات وتشـير البينـ. الشاملة وال يمكن إرساء القاعدة لمثل تلك اإلجراءات إال بواسطة االلتزام السياسي المتواصل بـدوره

المنبثقــــة عــــن التقريــــر المشــــترك بــــين التحــــالف العــــالمي للقــــوى العاملــــة الصــــحية والمنظمــــة وعــــدد مجلــــة المنظمــــة 
المخصـــص للموضـــوع إلـــى ســـمة متكـــررة لـــدى البلـــدان التـــي تحـــرز التقـــدم أي مـــا يلـــي: ال يمكـــن ضـــمان المواءمـــة 

األجـل لتنميـة المـوارد البشـرية الصـحية إال طويـل  برنـامجوالتنسيق بين مختلف القطاعات والفئات المستهدفة دعمًا ل
  ة والقصيرة األجل.أمن خالل االلتزام السياسي الرفيع المستوى بالتغلب على النهج المجز 

  
ودعمـًا لغــرض تركيـز االهتمــام السياســي وتوليـد الــزخم السياسـي، ســاهم المنتــدى مسـاهمتين حاســمتين همــا   -١٣

المـوارد البشـرية الصـحية ووضـع إعـالن سياسـي  برنامجمعينة لدعم  استجالب التزامات خاصة ببلدان أو مؤسسات
  .الوطنية عبريجسد االلتزامات العالمية بمواجهة التحديات العالمية و 

  
منظمــة ومنظمــة الوفــي إطــار تحضــير المــؤتمر، دعــا كــل مــن التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية و   -١٤

المعنيــة إلــى تحديــد األخــرى  المصــلحةالبلــدان وجميــع الجهــات صــاحبة الصــحة للبلــدان األمريكيــة وحكومــة البرازيــل 
المجاالت التي تتطلـب اتخـاذ اإلجـراءات وقطـع االلتزامـات المقابلـة لهـا أثنـاء المـؤتمر. وعمـل التحـالف العـالمي مـع 

طـة ومسـندة إجـراءات متراب اتخاذ المنظمة على وضع إطار لتقييم تلك االلتزامات وتنظيمها بشكل عام باتباع مسار
منظمــة عضــوًا فــي  ٢٧دولــة عضــوًا و ٥٦المــوارد البشــرية الصــحية. وردًا علــى هــذه الــدعوة قــدمت  بشــأنبالبينــات 

التحالف أو غيرها من الكيانات التزاماتها التي أعلنت خالل جلسة مخصصة عقدت في ريسيفي بالبرازيل وسترسي 
  .لاألسس لجهود التعاون والمتابعة والمساءلة في المستقب

  
ويعبـر عـن إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية حصيلة المنتدى العالمي الثالـث ويمثل   -١٥

 تـدعيموقد وضع هذا اإلعالن على أربـع مراحـل جـرى خاللهـا . بدء حقبة جديدة في ميدان الموارد البشرية الصحية
أعــد كــل مــن ) ١(: مضــمون اإلعــالن بصــورة تدريجيــة وتوســيع نطــاق الملكيــة السياســية للوثيقــة علــى النحــو التــالي

وســخرت عمليــة تشــاور عامــة خبــرة ) ٢(التحــالف واألمانــة مســودة أوليــة بالتشــاور مــع خبــراء مختــارين فــي الميــدان؛ 
لمستفيضـــة بـــين منســقي البعثـــات الدائمـــة وحـــددت المفاوضــات ا) ٣(المنظمــات األعضـــاء فـــي التحــالف وتجربتهـــا؛ 

                                                           
 Global Health Workforce Alliance. Mid-level health workers for delivery of essential health services. Aانظـر     ١

global systematic review and country experiences. علـى العنـوان اإللكترونـي  ٢٠١٣ ،منظمـة الصـحة العالميـة ،جنيـف)
كـانون  ١٩فـي  م االطالعت http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/mlp2013/en/index.htmlالتالي: 
  ).٢٠١٣ديسمبر  األول/

  .doi: 10.2471/BLT.13.001113 .٨٩٦-٧٩٧: ٢٠١٣ ؛٩١مجلة منظمة الصحة العالمية، المجلد     ٢
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وأجرى رؤسـاء وفـود ) ٤(للدول األعضاء لدى األمم المتحدة في جنيف معالم الوثيقة من حيث المضمون والشكل؛ 
 /تشــــرين الثــــاني ١٣الــــدول األعضــــاء المشــــاركون فــــي المنتــــدى مراجعــــات نهائيــــة واعتمــــدوا إعــــالن ريســــيفي فــــي 

  .٢٠١٣ نوفمبر
  

ن بدور الموارد البشرية الصحية المحوري في المسار المؤدي إلى تحقيق التغطية الصـحية ويعترف اإلعال  -١٦
ويترسخ في النهج القائم على الحق في الصحة ويعيد تأكيـد الرؤيـة التـي مفادهـا أن يسـتفيد كـل النـاس فـي . الشاملة

اعتمـدت قـد تـين و تستنهض همته وتيسر أموره فـي إطـار نظـام صـحي م كل مكان من خدمات عامل صحي مؤهل
اإلعـالن وُيلـزم . ٢٠٠٨خالل المنتدى العـالمي األول المعنـي بـالموارد البشـرية الصـحية الـذي عقـد عـام هذه الرؤية 

الحكومات بتكوين الظروف لوضع رؤية مشتركة على أساس شامل بالتعـاون مـع سـائر الجهـات صـاحبة المصـلحة 
الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى الـدولي ويعيد تأكيد دور مدونة المنظمة العالمية لقواعـد 

كدليل للعمل من أجل تعزيز القـوى العاملـة الصـحية والـنظم الصـحية. وفضـًال عـن ذلـك، يحـدد اإلعـالن طائفـة مـن 
اإلجـــراءات تنطـــوي فـــي جملـــة أمـــور علـــى تحســـين التخطـــيط والتعلـــيم واإلدارة وتصـــريف الشـــؤون ونظـــم المعلومـــات 

نهـــج ابتكاريـــة وينبغـــي تنفيـــذها وفقـــًا لســـياقات البلـــدان واحتياجاتهـــا. ويـــدعو اإلعـــالن إلـــى التعـــاون الـــدولي واعتمـــاد 
المسترشــد بمبــادئ التضــامن العــالمي وال ســيما فــي إطــار الــدعم التقنــي والمــالي وبنــاء القــدرات وتبــادل التكنولوجيــا 

يدعو إلى إيالء العناية الواجبـة كما منظمة العالمية. والبيانات وأفضل الممارسات والتعاون في مجال تنفيذ مدونة ال
ألولويات تنمية الموارد البشرية الصحية والتغطية الصحية الشاملة في سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعـد 

  .٢٠١٥عام 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -١٧
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  الملحق
  

  المعني بالموارد البشرية الصحيةالمنتدى العالمي الثالث 
  
  

  إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: 
  تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
  
، ٢٠١٣نـوفمبر  /تشرين الثـاني ١٣إلى  ١٠نحن، ممثلو الحكومات المجتمعون في ريسيفي بالبرازيل من   -١

بمجموعـــة متنوعـــة مـــن المؤسســـات المتعـــددة األطـــراف والثنائيـــة واألكاديميـــة والمجتمـــع المـــدني والقطـــاع  التقينـــاقـــد 
الخــاص والجمعيــات والنقابــات المهنيــة للعــاملين الصــحيين أثنــاء المنتــدى العــالمي الثالــث المعنــي بــالموارد البشــرية 

وتحديــد التحــديات المتواصــلة  ٢٠١١الثــاني فــي عــام  الصــحية لتقيــيم التقــدم المحــرز منــذ انعقــاد المنتــدى العــالمي
  .وتجديد رؤيتنا وعزمنا المشتركين بشأن الموارد البشرية الصحية واعتمدنا هذا اإلعالن

  
***  

  
دون تمييـز إن التمتع بأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه هـو حـق مـن الحقـوق األساسـية لكـل إنسـان   -٢

المعتقــــد السياســــي أو الظــــروف االقتصــــادية أو االجتماعيــــة. وٕان تــــردي الوضــــع علــــى أســــاس العــــرق أو الــــدين أو 
هــــو ســــبب مــــن األســــباب الجذريــــة لالستضــــعاف والفقــــر فــــي حــــين أن الفقــــر وعــــدم المســــاواة واالســــتبعاد  الصــــحي

االجتمـاعي أمــور تسـهم بــدورها أيضـًا فــي اعـتالل الصــحة. وتعتبـر عافيــة السـكان والــنظم الصـحية الوطنيــة الحســنة 
ويتطلــب تحقيــق األغــراض الصــحية تنســيق . أساســية لتحقيــق التنميــة المنصــفة والشــاملة والمســتدامةمســائل األداء 

وللمــوارد البشــرية الصــحية . األعمــال والتضــامن علــى المســتوى الــدولي وعلــى األصــعدة اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة
  .ائية لأللفيةدور ال غنى عنه في تحقيق األهداف الصحية مثل األهداف اإلنم

  
.  وقد أحرز بعض التقدم المشجع في تنمية قدرات القوى العاملة الصحية على الصعيدين القطري والعالمي  -٣

وشــهد العقــد الماضــي زيــادة االعتــراف باألهميــة الحاســمة التــي تكتســيها المــوارد البشــرية الصــحية كمــا يتجلــى فــي 
القــرارات العديــدة الصــادرة عــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة وخطــط العمــل العالميــة المعتمــدة فــي األمــم المتحــدة التــي 

مــنح لينــات للعمــل المتصــل بــالموارد البشــرية الصــحية و الواليــة واإلطــار السياســي واإلرشــادات المســندة بالب تتضــمن
األولويــة القصــوى لالســتثمار فــي مجــال المــوارد البشــرية الصــحية واالعتــراف بالــدور المحــوري لالســتثمار فــي هــذا 

  .المجال
  

 ونعيد تأكيد أهمية إعالن كمباال وبرنامج العمل العـالمي ومدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن  -٤
هـــذه االلتزامـــات فـــي ضـــوء التطـــورات  مراجعـــة بضـــرورةونســـلم  توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي

  .الجديدة بغية السير قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  

بــــالقرارات المعنيــــة الصــــادرة عــــن الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة والمجلــــس  ونحــــيط علمــــًا بوجــــه خــــاص  -٥
لألمـم ومؤتمر العمل الدولي واالستراتيجية العالميـة الجتماعي لألمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية االقتصادي وا
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. األيـدز والعـدوى بفيروسـهالمتحدة بشأن صحة المرأة والطفل وخطط العمل العالميـة بشـأن األمـراض غيـر السـارية و 
  .اوتمثل هذه الصكوك واإلرشادات التقنية أسسًا متينة لالرتكاز عليه

  
مسـتوى االســتثمار فـي مجـال المــوارد البشـرية الصـحية منخفضــًا  إذ يبقـى علـى أن التحـديات ال تـزال قائمــة  -٦

وتوجــد أوجــه تفــاوت أساســية بــين العــرض والطلــب المتعلقــين بالعــاملين الصــحيين ويقــّوض تخطــيط المــوارد البشــرية 
 واحــدفرديــة بــالتركيز علــى كــادر أو اعــتالل الصــحية فــي الغالــب نتيجــة لعــدم تنســيق التــدخالت المتصــلة بمســائل 

ونتيجــة لــذلك، مــا زالــت حــاالت . ولــيس علــى الوقايــة وتظــل جهــود اعتمــاد سياســات فعالــة وتنفيــذها غيــر متكافئــة
النقص الشديد في الموارد البشـرية الصـحية والعجـز فـي التوزيـع واألداء وعـدم المسـاواة بـين الجنسـين وبيئـات العمـل 

  .كبيرى العاملين الصحيين مسائل تعتبر مصدر قلق السيئة بالنسبة إل
  

بـأن احتياجـات القـوى العاملـة الصـحية فـي المسـتقبل سـتتأثر  نسـلِّموٕاضافة إلى مواجهة التحـديات الحاليـة،   -٧
أيضًا بأعباء األمراض المتطورة التي تتسم بزيادة الحاجة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومعالجتها والرعاية 

متصلة بها وباالتجاهات الديمغرافية بما فيها شيخوخة السكان وبالتطورات التكنولوجية وبعوامل التنميـة واالقتصـاد ال
فـــي الوقـــت ذاتـــه فرصـــًا جديـــدة مـــع ذلـــك الكلـــي األوســـع نطاقـــًا ممـــا يمكـــن أن يقيـــد ميزانيـــات القطـــاع العـــام ويتـــيح 

  .لالستثمار في مجال الصحة
  

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـط  الموارد البشرية الصحية الحدود الوطنية إذ تتأثر برنامجتجاوز يو   -٨
والمرتفــع بســوء التوزيــع الجغرافــي والهجــرة الدوليــة ممــا يعرقــل فــي بعــض الحــاالت إتاحــة حتــى الخــدمات الصــحية 

ي فــــي العالقــــات بــــين ونظــــرًا إلــــى دور الخــــدمات الصــــحية المحــــور . األساســــية وتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة
المواطنين والحكومات، سيسهم التصدي لهذه المشاكل على نحو فعال في تعزيز تماسـك المجتمعـات وتسـريع وتيـرة 

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية
  

ين الصحيين على الصعيد الدولي مستويات لم يسبق لها مثيل خالل عاملوعلى الخصوص، بلغت هجرة ال  -٩
هــذه المســألة وفقـــًا لمدونــة المنظمـــة العالميــة لقواعـــد لمواجهـــة الفعالــة واألخالقيـــة الوتعتبــر . لماضـــيةالعقــود القليلــة ا

  .الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي أولوية عالمية مشتركة في الحقيقة
  

الجمـــاعي الـــذي نواجهـــه فـــي وٕاذ نأخـــذ بهـــدف التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة األوســـع نطاقـــًا، يتمثـــل التحـــدي   -١٠
التصــدي للثغــرات الراهنــة وتوقــع إجــراءات التحــول التــي يلــزم اتخاذهــا فــي المســتقبل فــي الوقــت نفســه ممــا سيســتلزم 
التخطــيط واالســتثمار فــي مجــال المــوارد البشــرية الصــحية وفقــًا لتطــور القــوى المحركــة الســكانية والوبائيــة وتســخير 

ويجـب . ات المسـتجدة والمبتكـرة فـي مجـالي تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية وٕادارتهـاطاقات االستراتيجيات والتكنولوجي
ربط التقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة بمشاركة مقدمي الرعاية الصحية في توفير الخدمات الصـحية 

زم وتحــــديث وســــتتطلب مشــــاركة مقــــدمي الرعايــــة المــــذكورين التامــــة تــــوفير التــــدريب الــــال. علــــى جميــــع المســــتويات
  .السياسات واللوائح التي تنظم ممارستهم وٕادراج توفير الخدمات في إطار تخطيط البرامج وتوسيع نطاقها

  
***  

  
  الدعوة إلى العمل

  
إننــا كقــادة نلتــزم بتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة ونعتــرف باحتياجنــا إلــى تحســين القــوى العاملــة الصــحية   -١١

  .تحقيق هذه التغطيةمن أجل 
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سـيما  بعيـد المطمـح لتنميـة قـدرات القـوى العاملـة الصـحية علـى جميـع المسـتويات وال برنـامجنلتزم ب ،وعليه  -١٢

ونحث كل الجهات صاحبة المصلحة والمجتمع الـدولي علـى تـوفير الـدعم وتعزيـز التعـاون  ١على المستوى القطري
يسـتفيد كـل النـاس فـي "شـتركة التـي مفادهـا أن الالزم على جميع المستويات بالعمل معًا من أجـل تحقيـق الرؤيـة الم

  ٢."كل مكان من خدمات عامل صحي مؤهل تستنهض همته وتيسر أموره في إطار نظام صحي متين
  

  ٢على المستوى القطري
  

إذ نعترف بالحاجة المتواصـلة إلـى مواجهـة التحـديات المطروحـة فـي مجـال المـوارد البشـرية الصـحية ونقـر   -١٣
الخــاص تعلــيم البــدور الحكومــات القيــادي ومســؤوليتها األوليــة وخصوصــًا بوصــفها الجهــات المــدبرة والمنظمــة لنظــام 

العمـــل والتعـــاون مـــع الجهـــات صـــاحبة الموارد البشـــرية الصـــحية وســـوق العمـــل فـــي مجـــال الصـــحة وبالحاجـــة إلـــى بــ
المصــلحة المعنيــة والقطاعــات غيــر الصــحية بمــا فيهــا قطاعــات التعلــيم والشــؤون الماليــة والعمــل والخدمــة المدنيــة 

  :والشؤون الداخلية في مجال تنسيق الموارد البشرية الصحية وتخطيطها، نلتزم بما يلي
  

شــتركة مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة األخــرى رؤيــة ماعتمــاد ببيئــة شــاملة تفضــي إلــى  النهــوض  )١(
ـــة  ـــة ونقابـــات العمـــال والجمعيـــات المهني بمـــا فيهـــا القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني واألوســـاط األكاديمي

  والجهات الممثلة للعاملين الصحيين،
  
اســــتخدام مدونــــة المنظمــــة العالميــــة لقواعــــد الممارســــة بشــــأن توظيــــف العــــاملين الصــــحيين علــــى   )٢(

  .الدولي كدليل لتعزيز االستثمار في صحة شعوبنا عبر تدعيم النظم الصحية والموارد البشريةالمستوى 
  

إحــراز تقــدم أكبــر فــي ميــدان المــوارد البشــرية الصــحية، نوافــق علــى ضــرورة تنفيــذ  بالحاجــة إلــىم وٕاذ نســلٍّ   -١٤
  :التعاون التقني وبناء القدرات التدابير التالية وفقًا للظروف واالحتياجات الوطنية بينما نقر بأهمية تعزيز

  
يخصـص اعتماد نهج عام لوضع استراتيجيات وخطـط مـن أجـل اسـتدامة القـوى العاملـة الصـحية   )١(

  تمويل وتنفيذ هذه االستراتيجيات والخطط ورصدها؛ال ومواردميزانيات لها قدر كاف من ال
  
لتيسـير تحليـل سـوق العمـل فـي إطـار  االرتقاء بنظم المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية  )٢(

التنبؤ بالموارد البشرية الصحية وربط عمليات التخطيط واإلسقاطات القائمة على االحتياجات بالممارسـات 
  االبتكارية؛

  
ين الصحيين ومهاراتهم عبر نهـج التعلـيم التحويليـة وفـرص تنميـة القـدرات عاملاالرتقاء بكفاءات ال  )٣(

  المهنية المتواصلة؛
  

                                                           
  وفقًا للمسؤوليات الوطنية ودون الوطنية.    ١
هذه هي الرؤية التي اعتمدتها المنظمات األعضاء في التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية خـالل المنتـدى العـالمي     ٢

وى العاملــــة األول المعنــــي بــــالموارد البشــــرية الصــــحية عبــــر إعــــالن كمبــــاال وبرنــــامج العمــــل العــــالمي. التحــــالف العــــالمي للقــــ
، علــــى الموقــــع اإللكترونــــي ٢٠٠٨جنيــــف، منظمــــة الصــــحة العالميــــة،  .إعــــالن كمبــــاال وبرنــــامج العمــــل العــــالمي الصــــحية،

  ./http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/kampala_declaration/en  التالي:
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بغيــة مــنح األولويــة لتنميــة قــدرات القــوى العاملــة الصــحية علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة   )٤(
  تعزيز اإلنصاف في إتاحة الخدمات؛

  
ـــيم والتنميـــة واإلدارة   )٥( النهـــوض بتكـــافؤ الفـــرص بـــين جميـــع العـــاملين الصـــحيين فـــي مجـــاالت التعل

ســاس نــوع الجــنس أو العــرق أو االنتمــاء العرقــي والترقيــة المهنيــة دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أ
  أي أساس آخر؛ أو
  
على إجراءات المساءلة والشفافية  تعزيز تصريف الشؤون في مجال الموارد البشرية الصحية بناءً   )٦(

  سيما عبر تحقيق الالمركزية عند االقتضاء؛ الواضحة وال
  
االرتقاء بـأداء المـوارد البشـرية الصـحية مـن خـالل نهـج وحـوافز إداريـة ابتكاريـة وفعالـة ومسـتهدفة   )٧(

  ؛في جملة أمور
  
  تحسين توزيع القوى العاملة الصحية واالحتفاظ بها؛  )٨(
  
االرتقــــاء بــــالبحوث والممارســــة المســــندة بالبينــــات لتوجيــــه عائــــدات االســــتثمار فــــي مجــــال المــــوارد   )٩(

نظــم  دعيمســيما مــن خــالل تحســين جمــع البيانــات وتــ حية ورفــع مســتواها إلــى أقصــى حــد والالبشــرية الصــ
  المعلومات؛

  
تســـخير طاقـــات الـــنهج االبتكاريـــة التـــي تشـــمل النهـــوض بالتكنولوجيـــا واســـتخدامها وتعزيـــز فعاليـــة   )١٠(

  .ارية لتوفير الرعايةسيما مشاطرة المهام والنماذج االبتك التوازن بين مختلف كوادر العاملين الصحيين وال
  

  على المستوى الدولي
  

ترســـي االلتزامـــات واإلجـــراءات الوطنيـــة األســـس ألي اســـتجابة فعالـــة غيـــر أن بعـــض التحـــديات والمســـائل   -١٥
المطروحـة فـي مجـال المــوارد البشـرية الصـحية تعبـر الحــدود الوطنيـة وتتطلـب اعتمـاد نهــج عـالمي تدعمـه التزامــات 

ملين الصـــحيين علـــى المســـتوى عالميـــة وخصوصـــًا مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــا
الدولي. وفي هـذا الصـدد، سنسـعى جاهـدين علـى أسـاس جمـاعي إلـى تـوفير التمويـل الكـافي للمنظمـة وفقـًا لبرنـامج 

  .بغية تيسير تنفيذ المدونة على نحو فعال ٢٠١٥-٢٠١٤العمل العام والميزانية البرمجية للثنائية 
  

بها التـــي ال يمكـــن االضـــطالع بهـــا إال باتخـــاذ التـــدابير وٕاذ نعتـــرف بمســـؤولية الحكومـــات عـــن صـــحة شـــعو   -١٦
الصـــحية واالجتماعيـــة الكافيـــة، نلتـــزم بوصـــفنا أعضـــاء فـــي المجتمـــع الـــدولي تلهمنـــا روح التضـــامن العـــالمي بـــدعم 

مــن خــالل  بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــهالنهــوض بالتغطيــة الصــحية الشــاملة وٕاعمــال الحــق فــي التمتــع 
علـى المســتويات المؤسسـية والتنظيميـة والفرديــة حيثمـا تـؤثر القيـود المفروضــة علـى المـوارد تــأثيرًا  االسـتثمار الكـافي

  .حقيقيًا في قدرة البلدان على االستثمار الكافي في تنمية قواها العاملة الصحية ونشرها
  

ســيما فــي  درات والونــدعو الجهــات الشــريكة الدوليــة إلــى تركيــز دعمهــا ومســاعدتها اإلنمائيــة علــى بنــاء القــ  -١٧
سياق وضـع األطـر التنظيميـة المالئمـة وٕاتاحـة التـدريب المتخصـص ونقـل التكنولوجيـا والمهـارات وتـدعيم مؤسسـات 

  مواصلة رصد سوق العمل في مجال الصحة.إضافة إلى التعليم 
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يف الشؤون ونلتزم بمواجهة المسائل عبر الوطنية والعمل من أجل تعزيز النظم الصحية بما في ذلك تصر   -١٨
نشـر الممارسـات  )١(وتوفير اآلليات في مجال الموارد البشرية الصحية على الصـعيد العـالمي مـن خـالل مـا يلـي: 

والنهــوض بتبــادل البحــوث والمعــارف المتعــددة  )٣(وتعزيــز جمــع البيانــات مــن البلــدان كافــة؛  )٢(الجيــدة والبينــات؛ 
وتعزيـــز المســـاءلة لتحديـــد  )٥(وتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة أو حشـــدها عنـــد االقتضـــاء؛  )٤(التخصصـــات واألقطـــار؛ 

الثغــرات الراهنــة أي حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى تــدخل القطــاع العــام والحصــول علــى تمويلــه بدرجــة أكبــر مــثًال؛ 
الصـحيين علـى المسـتوى وتعزيز ودعم تنفيذ مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين   )٦(

  .الدولي والتزامات البلدان وشركائها المتعلقة بالموارد البشرية الصحية والتغطية الصحية الشاملة
    

اســتخدام المدونــة العالميــة بونلتــزم بالعمــل ســويًا عبــر ترتيبــات ثنائيــة ودون إقليميــة وٕاقليميــة ونهــج أخــرى و   -١٩
الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي كمرجـــع لتحســـين إدارة هجـــرة العـــاملين لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين 

  .الصحيين لفائدة بلدان المصدر والوجهة على السواء
  

ونطلب من الدول األعضاء في األمم المتحدة ضمان إيالء العناية الواجبة ألولويات تنمية الموارد البشرية   -٢٠
  .٢٠١٥لمتصلة بخطة التنمية لما بعد عام الصحية والتغطية الصحية الشاملة في المناقشات ا

  
***  

  
نحث جميع الجهات صاحبة المصلحة على التعاون مـن أجـل تحقيـق االلتزامـات المتعهـد بهـا فـي ريسـيفي   -٢١

  .في مجال الموارد البشرية الصحية
  

سـيما فـي مجـال المـوارد البشـرية الصـحية ونـذكر بالواليـة الممنوحـة فـي  ونعترف بدور المنظمة الريادي وال  -٢٢
ونــدعو المنظمــة إلــى أخــذ هــذا اإلعــالن فــي عــين االعتبــار فــي إطــار  ١٦-٦٣ع  ص  جهــذا الصــدد بموجــب القــرار 

  .عملها في المستقبل وخصوصًا خالل جمعية الصحة العالمية السابعة والستين
  

برازيل الستضافة المنتـدى العـالمي الثالـث المعنـي بـالموارد البشـرية الصـحية ونعرب عن امتناننا لحكومة ال  -٢٣
  .ونوصي ببحث مضمون هذا اإلعالن في جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي للمنظمة

  
  

=     =     = 
  
 

 
 


