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  القوى العاملة الصحية: أحدث المعلومات
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
التقـدم المحـرز مـن أجـل تنفيـذ ثالثـة قـرارات صـادرة عـن جمعيـة الصـحة العالميـة بشـأن يصف هذا التقرير  -١

   القـــرارو ؛ لـــة الصـــحيةمتـــدعيم القـــوى العابشـــأن ) ٢٠١١( ٦–٦٤ع ص ج القـــرار :تنميـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية أي
إحــداث تحويــل بشــأن ) ٢٠١٣( ٢٣–٦٦ع ص ج القــرار؛ و بشــأن تعزيــز التمــريض والقبالــة) ٢٠١١( ٧–٦٤ع ص ج

وقـد ُطلـب مـن األمانـة فـي جميـع القـرارات . في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشـاملة
 ١عن طريق المجلس التنفيذي.إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين تقديم تقرير عن التقدم المحرز الثالثة 

  
  لة الصحيةمبشأن تدعيم القوى العا ٦–٦٤ج ص عالقرار 

 
منطلــق التخــاذ اإلجــراءات الوطنيــة واإلقليميــة بمثابــة  ٢٠١١المعتمــد فــي عــام  ٦–٦٤ج ص عالقــرار كــان  -٢

الخاصـــة بـــالقوى العاملـــة بـــأن الحلـــول ويجســـد القـــرار االعتـــراف . تـــدعيم القـــوى العاملـــة الصـــحية والدوليـــة مـــن أجـــل
وتشـمل تلـك تسـتهدف الـدول األعضـاء والمنظمـات المعنيـة واألمانـة. م وينص على أحكـاتقتضي مساهمات متعددة 

مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشـأن تنفيذ التشديد باستمرار على اإلجراءات بالنسبة إلى الدول األعضاء 
المحلـــي؛  زيـــادة التمويـــلوعلـــى التـــدابير التـــي تـــدعم مـــا يلـــي:  ٢توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي

 هـــذه القـــوى العاملـــة تعلـــيمبو القـــوى العاملـــة الصـــحية  مجموعـــة مهـــاراتب االرتقـــاءوتحســـين تخطـــيط القـــوى العاملـــة؛ و 
سياســات  تصــميمو وتعزيــز التوزيــع المنصــف؛ وتطــوير نظــم المعلومــات عــن المــوارد البشــرية الصــحية؛ واســتبقائها؛ 

مواءمــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية د علــى ضــمان يشــدَّ  وفيمــا يخــص المنظمــات المعنيــة،فعالــة ومســندة بالبينــات. 
وفيمـــا يتصـــل باألمانـــة، تشـــمل اإلجـــراءات ألغـــراض الصـــحة مـــع الخطـــط الوطنيـــة بشـــأن القـــوى العاملـــة الصـــحية. 

فـــي مجـــال وضـــع القواعـــد والمعـــايير والمســـاعدة التقنيـــة؛ وتحســـين التنســـيق علـــى الصـــعيد  األمانـــة عمـــلمواصـــلة 
 التصدي ألزمة القوى العاملة الصحية العالمية.على  ةرة األمانة الداخليوتعزيز قدالعالمي؛ 

 
بتعلــيم متعلقــة الجديــدة البينــات الوتمــت مقارنــة المجــاالت الرئيســية.  هــذهواســتندت اإلجــراءات الالحقــة إلــى  -٣

إحداث تحويل في تعليم القوى بشأن  ٢٣–٦٦ج ص على اعتماد القرار إهذه البينات أصحاب المهن الصحية وأدت 
بيانـــًا مـــن الـــدول  ٥٧بيـــان التـــزام ( ٨٣نـــتج و ). ٢٠١٣العاملـــة الصـــحية دعمـــًا لتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة (

المنتدى العالمي الثالث المعني بالموارد بيانًا من سائر األوساط المعنية والكيانات والمنظمات) عن  ٢٦األعضاء و
ومنظمـــة الصـــحة للبلـــدان كت فـــي عقـــده حكومـــة البرازيـــل ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة الـــذي شـــار  ٣البشـــرية الصـــحية

                                                           
عــن التقــدم المحــرز فــي  تقريــراً أن يقــدم ) ٢٠١١( ٧–٦٤ع ص ج و ٦–٦٤ع ص ج ينالقــرار ُطلــب مــن المــدير العــام فــي    ١

، الصــادر بخصــوص مدونــة ١٦–٦٣ع ص جبطريقــة متكاملــة مــع التقريــر الــذي ســيقدمه عــن تنفيــذ القــرار  تنفيــذ القــرارين "...
  القوى العاملة على المستوى الدولي".المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف 

  .١٣٨/٣٥ت م انظر الوثيقة   ٢
تشـرين  ٢٣فـي  تـم االطـالع( /http://www.who.int/workforcealliance/forum/2013/enانظر الموقـع اإللكترونـي التـالي:    ٣
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ــــة الصــــحية فــــي ريســــيفي بالبرازيــــل مــــن و األمريكيــــة  ــــاني/  ١٣إلــــى  ١٠التحــــالف العــــالمي للقــــوى العامل تشــــرين الث
متابعــة إعــالن  خصــوصب ٢٤–٦٧ج ص عإلــى اعتمــاد القــرار فــي وقــت الحــق أفضــى المنتــدى و  ،٢٠١٣ نــوفمبر

 ).٢٠١٤ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة (
  

أن تنفـذ، حسـب االقتضـاء، ووفقـًا  علـى الدول األعضاء ٢٤–٦٧ج ص عجمعية الصحة في القرار  تحثو  -٤
للمسؤوليات الوطنية ودون الوطنية، االلتزامات المعلنة في إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصـحية. 

إعــداد اســتراتيجية عالميــة جديــدة للمــوارد البشــرية الصــحية وتقــديمها كــي تنظــر فيهــا وتطلــب أيضــًا مــن المــدير العــام 
ويســتند إلــى . ١٣٨/٣٦ت مالوثيقــة ويــرد نــص مســودة االســتراتيجية فــي يــة التاســعة والســتون. جمعيــة الصــحة العالم

 لعـام المسـتدامة التنميـة خطـةباعتماد الجمعية العامة لألمـم المتحـدة االتفاقات التي توصلت إليها الدول األعضاء 
الصـحة وتوظيـف القـوى العاملـة فـي قطـاع زيـادة كبيـرة فـي زيـادة التمويـل الغاية المتمثلة في تتضمن التي  ٢٠٣٠١

هـــذا القطـــاع وتطويرهـــا وتـــدريبها واســـتبقائها فـــي البلـــدان الناميـــة، وخاصـــة فـــي البلـــدان األقـــل نمـــوًا والـــدول الجزريـــة 
 أهداف التنمية المستدامة).ب المشمولة جيم-٣الصغيرة النامية (الغاية 

  
بأهميــة نهــج مواصــلة اعتــراف الــدول األعضــاء  ٢٤–٦٧ج ص عو  ٢٣–٦٦ج ص عويبــين اعتمــاد القــرارين  -٥
بتحســـين  ،مضـــاعف ثـــالث مـــرات مـــن االســـتثماراتومـــا يعـــود بـــه هـــذا الـــنهج مـــن مـــردود لمـــوارد البشـــرية الصـــحية ا

األمــن الصــحي ضــمان والعمــل كخــط دفــاع أمــامي مــن أجــل وتحقيــق التنميــة االقتصــادية صــحة الســكان حصــائل 
 العالمي.

  
  تعزيز التمريض والقبالة بشأن ٧–٦٤ج ص عالقرار 

  
والعاملين المهنيين في مجال الرعاية الصـحية والعـاملين المهنيـين خدمات التمريض والقبالة كل من عتبر ي -٦
 ٨-٣الغايـــة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن الـــذين يســـاهمون فـــي هـــذه الخـــدمات والمـــديرين والعـــاملين الـــداعمين  ســـاعدينالم

حصـول جميـع ويعتمـد ضـمان مثلة فـي تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة. المشمولة بأهداف التنمية المستدامة والمت
النـــاس علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الجيـــدة التـــي يحتـــاجون إليهـــا وتشـــمل خـــدمات الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة 

مــن حيــث عــددهم القبالــة والتمــريض ومســاعديهم مــن العــاملين المهنيــين  يالعــاملين فــي مجــالاعتمــادًا شــديدًا علــى 
 ٧–٦٤ج ص عالمشــتركة بــين المهــن. وقــد كــان اعتمــاد القــرار أداء األفرقــة وجــودة خــدماتهم ومــدى مالءمــتهم وعلــى 

قـرارات ما سـبقه مـن مؤشرًا لتواصل اعتراف جمعية الصحة بهذه العالقة وفهمها لها. ويدعم القرار  ٢٠١١في عام 
  خــــــدمات التمــــــريض والقبالــــــة المطبقــــــة للفتــــــرة والتوجهــــــات االســــــتراتيجية ل ٢تعزيــــــز التمــــــريض والقبالــــــة ترمــــــي إلــــــى

تــاريخ التمــريض ويــرد وصــف تركيــز الجمعيــة المتكــرر علــى التمــريض والقبالــة فــي تقريــر عــن  ٢٠١٥.٣-٢٠١١
مـــن المقـــرر نشـــره قبـــل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة ) ٢٠١٥-١٩٤٨والقبالـــة فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة (

 والستين.
 

                                                           
، ٢٠٣٠ لعـام المسـتدامة التنميـة عالمنـا: خطـة تحويـل - A/RES/70/1القرار الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة    ١

تــــــــم ( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=Eانظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي: 
  ).٢٠١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠في  االطالع

  ) ١٩٩٥( ٨–٤٨ع ص ج) و١٩٩٤( ٩–٤٧ع ص ج) و١٩٩٢( ٥–٤٥ع ص ج) و١٩٨٩( ٢٧–٤٢ع ص جات القـــــــــــــــــــرار    ٢
  ).٢٠٠٦( ٢٧–٥٩ع ص جو ) ٢٠٠١( ١٢–٥٤ع ص ج) و١٩٩٦( ١–٤٩ع ص جو 
تشـــرين الثـــاني/  ٢٣فـــي  تـــم االطـــالع( /http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en: الموقـــع اإللكترونـــي التـــاليانظــر    ٣

  .)٢٠١٥نوفمبر 
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أهميــــــة دور العــــــاملين فــــــي  المنظمــــــة الصــــــحي العــــــالميويبــــــرز تحليــــــل البيانــــــات المنبثقــــــة عــــــن مرصــــــد  -٧
وتــــــوحي البيانــــــات الخاصــــــة تــــــوفير الرعايــــــة الصــــــحية علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي. القبالــــــة والتمــــــريض فــــــي  يمجــــــال
مهنتــي (التــي تتــيح أوســع مجموعــة ممكنــة مــن الســجالت مــن جميــع الــدول األعضــاء) بــأن  ٢٠٠٩و ٢٠٠٤ بعــامي

ومــوظفي المختبــرات والعــاملين فــي أطبــاء األســنان مــن مجمــوع عــدد  ٪٦٨التمــريض والقبالــة تمــثالن فــي المتوســط 
أقـاليم  نطـاقوتختلـف النسـبة المئويـة الفعليـة علـى مجالي القبالة والتمريض والصيادلة واألطبـاء علـى نطـاق العـالم. 

) مما يجسد تنـوع نمـاذج تـوفير الرعايـة الصـحية والقـرارات السياسـية التاريخيـة ٪٨٠و ٪٥٦بين  ةتراوحالمالمنظمة (
التقريبية العالمية تشير إلى الثلثين بشأن مجموعة مهارات العاملين المهنيين في مجال الرعاية الصحية إال أن قيمة 

 مساهمة هاتين المهنتين الكبيرة.
  
) أن الـــدول ٢٠١٥( التنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاديمنظمـــة التعـــاون و وتؤكـــد بيانـــات جديـــدة منبثقـــة عـــن  -٨

بلـدان الشـريحة العليـا مـن رفـع معظـم قـد و األعضاء اتخذت خطوات لتعزيز خدماتها فـي مجـالي التمـريض والقبالـة. 
منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي مـن الـدول األعضـاء فـي والبلدان المرتفعة الـدخل  الدخل المتوسط

ظ تسـجيل اتجـاه ويالَحـ ٢٠١٣.١-٢٠٠٠نسـمة فـي الفتـرة  ١٠٠٠األشخاص الممارسين لمهنة التمريض لكـل عدد 
لمنتــدى العــالمي مــن أجــل ا ٢٠١٣إذ حــدد تحليــل أجــري عــام فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط مماثــل 

العـاملين فـي مجـالي القبالـة فـي عـدد بالقيمـة الفعليـة األسي متوسط التغيير  الثالث المعني بالموارد البشرية الصحية
  بلــدًا مــن أصــل  ٣٠زيــادة فــي تســجيل وآخــر عــام أتيحــت خاللــه البيانــات بــالتبليغ عــن  ٢٠٠٤والتمــريض بــين عــام 

العــاملين فــي مجــالي  التحــاقزيــادة ل المتخــذةإجــراءات الــدول األعضــاء  بوضــوحاألرقــام  بــينوت ٢).٪٦٥بلــدًا ( ٤٦
علــى األشــخاص تتســق مــع توجهــات المنظمــة  ةبهــدف تــوفير خــدمات متكاملــة ومركــز القبالــة والتمــريض وٕاعــدادهم 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، . ٧–٦٤ج ص ع) والقــرار ٢٠١٥-٢٠١١االســتراتيجية لتعزيــز خــدمات التمــريض والقبالــة (
ة ممارسـبعدد العاملين في مجالي القبالـة والتمـريض ونطـاق سيكون من الضروري أن تطرأ تطورات إضافية متعلقة 

 المتمثلة في تحقيق تغطية صحية شاملة.تطلع إليها و واختصاصاتهم بغية بلوغ الغاية الم مهنتهم
  
الجهـــات الشـــريكة علـــى بنـــاء القـــدرات وٕاشـــراك  ٢٠١١التـــي اتخـــذتها األمانـــة منـــذ عـــام وركـــزت اإلجـــراءات  -٩

ملخــص ألبــرز التطــورات  أدنــاهويــرد وجمــع المعــارف والبينــات واالضــطالع بأنشــطة وضــع السياســات والتخطــيط. 
 الل الفترة.الطارئة خ

  
  إشراك مؤسسات التمريض والقبالة

  
ـــًا مـــن المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة والمعنيـــة بخـــدمات التمـــريض والقبالـــة.  ٤٣هنـــاك  -١٠ وقـــد مركـــزًا معين

وٕاعـداد خريطـة  ٤،شـرق المتوسـطوٕاقلـيم  ٣فـي اإلقلـيم األوروبـيوضع استراتيجيات إقليميـة ساهمت هذه المراكز في 
                                                           

التعـــاون ، منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاديالصـــادرة عـــن منظمـــة  ٢٠١٥اإلحصـــاءات الصـــحية لعـــام    ١
  .والتنمية في الميدان االقتصادي

 .A universal truth: no health without a workforce .التحالف العالمي للقـوى العاملـة الصـحيةو منظمة الصحة العالمية    ٢

Forum report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, WHO; 2013  علـى)
 تــم االطــالع، /http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/hrhreport2013/enالموقـع اإللكترونــي التــالي: 

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣في 
-http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-andانظــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــالي:    ٣

midwifery/publications/2015/european-strategic-directions-for-strengthening-nursing-and-midwifery-towards-health-2020-goals 
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣في  م االطالعت(
تـــــم ( http://www.emro.who.int/health-topics/nursing-and-midwifery/index.htmlإللكترونـــــي التـــــالي: انظـــــر الموقـــــع ا   ٤

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣في  االطالع
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التمـريض لممارسـي مهنـة بـرامج  رسـاءوإ  ١،طريق إقليمية بشأن التعليم في مجال القبالة في إقليم جنـوب شـرق آسـيا
تعـاون مـع جمعيـات العمل و المنظمة ال واصلوت ٢ستوى المتقدم وتحديد أولويات البحث في إقليم األمريكتين.من الم

مرضــين مللاالتحــاد الــدولي للقــابالت والمجلــس الــدولي ة التــي تشــمل الصــحي العــاملين المهنيــين فــي مجــال الرعايــة
 والممرضات.

  
  البينات ٕاعدادالدعم التقني و 

 
 وترد أدناه أمثلة على ذلك.. لدعم الدول األعضاءمن األعمال التقنية والبينات  واسعةدت مجموعة عِ أُ  -١١

  
فـــي سلســـلة مســـاهمة التمـــريض فـــي التعلـــيم المشـــترك بـــين المهـــن متعلقـــة بشـــرت بينـــات جديـــدة نُ   ) أ(

ممارسـة  عـنسـت دراسـات حـاالت يتضـمن عدد  في Human Resources for Health Observerالمنظمة 
الصـادر فـي  ١٣منظـور التمـريض والقبالـة (العـدد : األوليـة التعاون بين المهن في مجال الرعايـة الصـحية

الصــــادر فــــي  ١٤حالــــة عــــن التعلــــيم المشــــترك بــــين المهــــن (العــــدد ) وعــــدد متصــــل بدراســــة ٢٠١٣ عــــام
 ).٢٠١٤ عام
 
ـــة بالتعـــاون مـــع   ) ب( ـــاءات المرغـــوب فيهـــا للمعلمـــين فـــي مجـــالي التمـــريض والقبال ُنشـــرت قائمـــة بالكف

صــندوق األمــم المتحــدة للســكان والمراكــز المتعاونــة مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة الرئيســية التــي تشــمل 
 والهيئات التنظيمية.والمجلس الدولي للممرضين والممرضات واالتحاد الدولي للقابالت المنظمة 

 
واالتحـاد األوروبـي عن هجرة الرعاية الصحية بالتعاون مع الـدول األعضـاء  ةجديد وحدة تأضيف  )ج(

األداة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان االقتصــــادي إلــــى والمكتــــب اإلحصــــائي لالتحــــاد األوروبــــي 
وتعليمهــا بــالتركيز بشــأن توظيــف القــوى العاملــة الصــحية المشــتركة المســتخدمة لجمــع البيانــات الروتينيــة 

  التمريض والقبالة.الخاص على 
 
ســيما مــن خــالل اتخــاذ التــدابير الــوارد اهمة كبيــرة فــي التقــدم المحــرز والوســاهمت المكاتــب اإلقليميــة مســ -١٢

 وصفها أدناه.
  
يشمل ثالثة منـاهج ألفريقيا إطارًا تنظيميًا مهنيًا خاصًا بالتمريض والقبالة وضع المكتب اإلقليمي   ) أ(

وبــرامج التمــريض والقبالــة والقبالــة عــام الالتمــريض  مجــاليدراســية نموذجيــة قائمــة علــى الكفــاءات تغطــي 
 المتكاملة.

 
للـــتعلم البلـــدان األمريكيـــة؛ ودورة أعـــد المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين دلـــيًال لمعاهـــد التمـــريض فـــي   )ب(

ن القيادة في مجال التمريض لتمكين العاملين في مجال التمريض في أمريكا الالتينية والكاريبي؛ عالذاتي 
  لتحديد أولويات البحث في مجال التمريض.وعملية تشاور 

 
ــــي إطــــار وضــــع التوجهــــات   ) ج( ــــى ميانمــــار ف ــــدعم إل ــــوب شــــرق آســــيا ال ــــب اإلقليمــــي لجن قــــدم المكت
ـــة للفتـــرة ســـتراتيجية اال ـــالتمريض والقبال ـــة المتعلقـــة ب وٕالـــى مجلـــس  ٢٠١٧-٢٠١٣للخطـــة اإلنمائيـــة الوطني

 مهمته.و النكا للتمريض في إطار تعزيز دوره  سري
                                                           

مـن أجـل تحسـين صـحة بشأن تعزيز القبالـة االجتماع اإلقليمي وثيقة قيد اإلعداد. وقد بدأت األعمال التحضيرية خالل     ١
  في نيودلهي. ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٣إلى  ١١من األم والوليد الذي عقد 

 http://fhs.mcmaster.ca/globalhealthoffice/mcmaster_to_host_paho_summit.htmlانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

  .)٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣في  تم االطالع(
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ارســات الجيــدة فــي مجــالي التمــريض والقبالــة مخالصــة أوروبيــة للمأعــد المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا   )د(
وتتضــمن هــذه الوثيقــة أمثلــة علــى . ٢٠١٤نشــرت عــام  ٢٠٢٠مــن أجــل تحقيــق األهــداف الصــحية لعــام 
  األدوار والنماذج الجديدة لتوفير الخدمات.

  
معــايير للتعلــيم فــي مجــال التمــريض إلــى جانــب إطــار وضــع المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط   )(ه

فـي مجـالي بمشـاركة كليـات التعلـيم الشبكات الوطنيـة للبحـث فـي مجـالي التمـريض والقبالـة تنظيمي وعزز 
  التمريض والقبالة في البحرين وجمهورية إيران اإلسالمية.

  
  المستوى األمثل لمساهمات التمريض والقبالة في السياسات والخطط الوطنية الصحيةتوخي 

 
صــــحة األم  بالنســــبة إلــــىعلــــى تكــــوين البينــــات التــــي تثبــــت أهميــــة التمــــريض والقبالــــة المنظمــــة  ثــــابرت -١٣

وجمـــــع والجهـــــات الشـــــريكة األخـــــرى. صـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة للســـــكان بالتعـــــاون مـــــع والطفـــــل والمراهـــــق  والوليـــــد
والتقريـر المعنـون  The state of the world’s midwifery 2011: delivering health, saving lives المعنـون التقريـر

The state of the world’s midwifery 2014: a universal pathway. A woman’s right to health  البيانـات مـن
وأجريت حوارات سياسية ات والجهات الشريكة. ملتوجيه الحوار السياسي بين الحكو بلدًا على التوالي  ٧٤بلدًا و ٥٨

 ٢٠١٥بلـــدًا) وفـــي مصـــر فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١ ةشـــاركبم( ٢٠١٥فـــي تايلنـــد فـــي آذار/ مـــارس إقليميـــة 
ســيما مــن خــالل ) وال٢٠١٤عــن القبالــة ( "النســت"إعــداد سلســلة علــى تعاونــت المنظمــة و تســعة بلــدان).  ةشــاركبم(

 لتعميم وحوارات سياسية على الصعيد العالمي.لتقديم الدعم لعقد اجتماعات 
 
بنـاء قـدرات كبـار المـوظفين الحكـوميين فـي مجـالي التمـريض علـى دعـم  ٢٠٠٤المنظمـة منـذ عـام دأبـت و  -١٤

 ٢٠١٤المنتــدى المعقــود فــي عــام  حضــرقــد و أولئــك المــوظفين كــل ســنتين. خــاص بعقــد منتــدى عــالمي ويُ والقبالــة. 
وصدر دليـل وأدلت صاحبة السمو الملكي األميرة منى الحسين من األردن بالبيان الرئيسي. بلدًا  ٧٩ن من و مشارك

 .٢٠١٥عن أدوار كبار الموظفين الحكوميين في مجالي التمريض والقبالة ومسؤولياتهم في عام 
  

ــــة  -١٥ ــــدة لتعزيــــز خــــدمات التمــــريض والقبال ومــــن المقــــرر نشــــر وثيقــــة تعــــرض التوجهــــات االســــتراتيجية الجدي
وقد شـاركت جهـات متعـددة مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة فـي إعـداد . ٢٠١٦) في آذار/ مارس ٢٠٢٠-٢٠١٦(

ومنظمـة ل الدوليـة والمجلـس الـدولي للممرضـين والممرضـات ومنظمـة العمـالوثيقة وشملت االتحاد الـدولي للقـابالت 
 والمراكز المتعاونة مع المنظمة واالتحاد العالمي لتعليم الطب. األمم المتحدة للطفولة

 
إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق بشأن  ٢٣–٦٦ع ص جالقرار 

  التغطية الصحية الشاملة
  

التـي تعتمـدها الـدول سـبل الب مالءمـتهم وجـودة خـدماتهم ومـدىمن حيث عـددهم  نو الصحين و العامليتأثر  -١٦
وتكتســـي عالقـــات األعضـــاء لوضـــع نهـــج تعلـــيم العـــاملين المهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وتطـــويره وتنفيـــذه. 

التعلــيم الجيــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أي ضــمان  ٤التعلــيم (المركــز علــى تحقيــق الهــدف  التفاعــل بــين قطــاع
مــن  ٣(المركــز علــى تحقيــق الهــدف ) وقطــاع الصــحة الــتعلم مــدى الحيــاة للجميــع والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص
أهميـــة ) ضـــمان تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــارأهـــداف التنميـــة المســـتدامة أي 

يب للقـــوى العاملـــة الصـــحية الحاليـــة وٕاعـــداد قـــوى عاملـــة صـــحية قادمـــة تســـتجبلـــوغ المســـتوى األمثـــل لكفالـــة حاســـمة 
مـدى تلبيـة العـرض والطلـب وسيعتمد تحقيق التغطية الصحية الشاملة على هذا التفاعل وعلى . السكانالحتياجات 

علمــًا بهــذه  ٢٠١٣المعتمــد فــي عــام  ٢٣–٦٦ع ص جالقــرار ويحــيط علــى العــاملين الصــحيين الحتياجــات الســكان. 
 التحديات وينص على أحكام تستهدف الدول األعضاء واألمانة.
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ودعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشـاملة، ُطلـب مـن األمانـة وضـع إجـراءات إضـافية مـع الجهـات صـاحبة  -١٧
 المصلحة المعنية. ويرد أدناه تقرير موجز عن التقدم المحرز.

  
ـــاليم المنظمـــة الســـتة  تـــولىو  -١٨ وضـــع فريـــق عامـــل تقنـــي متعـــدد التخصصـــات ضـــم مشـــاركين مـــن جميـــع أق

ة الصـــحية. ودعمـــت الـــدول األعضـــاء والجهـــات لـــمعياريـــة بشـــأن تعلـــيم القـــوى العام ممعيـــاري وأداة تقيـــيبروتوكـــول 
تطبيـــــق أداة التقيـــــيم فـــــي الفتـــــرة مـــــن شـــــهر تمـــــوز/ يوليـــــو إلـــــى شـــــهر كـــــانون األول/ صـــــاحبة المصـــــلحة المعنيـــــة 

وتعزيــــز التطبيــــق مــــن جانــــب الــــدول التجريــــب فــــي البرتغــــال؛  :، أيخمســــة عناصــــرذلــــك  شــــملو  ٢٠١٥ ديســــمبر
؛ والنهــوض بالمشــاركة اإلقليميــة فــي إقلــيم جنــوب شــرق ٢٣–٦٦ع ص جفــي رعايــة القــرار األعضــاء التــي شــاركت 

ووضــع برنــامج إقليمــي بشــأن التعلــيم فــي مجــالي التمــريض والقبالــة فــي أفريقيــا؛ وتشــجيع مشــاركة مؤسســات  ١ســيا؛آ
 الشبكات المهنية.عامل التقني أو المنتمية إلى التي كانت ممثلة في الفريق الالتعليم 

  
أكثـر  وردو ل جميـع أقـاليم المنظمـة. يـتمثبدولـة عضـوًا  ٢٧وأدى ذلك النهج إلـى تطبيـق األداة علـى نطـاق  -١٩

مـــن بيانـــات التقيـــيم المؤسســـي مـــن اإلقلـــيم األفريقـــي ممـــا يبـــين ارتفـــاع  ٪٤٠مـــن ردود الحكومـــات وزهـــاء  ٪٢٠مـــن 
 على تحسين أدوات التقييم والدعم المالي للنهوض بتعليم أصحاب المهن الصحية.في هذا اإلقليم الطلب 

  
لتزويـد الحكومـات والمؤسســات بـأداة لتقيـيم وضــع مـواطن القـوة والضــعف فـي مجـال تعلــيم وُصـممت األداة  -٢٠

لمؤسسـة د على اتخاذ اإلجراءات ضمن االتحليل الحاسم للخيارات السياسية. ويشدَّ  بتعجيلأصحاب المهن الصحية 
وعلى الرغم من هذا التركيز الوطني، يمكن استخدام البيانات أيضًا لتقييم على النتائج.  أو في السياق الوطني بناءً 
هــذا تحقيــق وستواصــل األمانــة تطــوير األداة لالمســجلة علــى نطــاق المؤسســات والبلــدان. أوجــه التشــابه واالتجاهــات 

 بتوفر التمويل.الغرض في مرحلة التنفيذ المقبلة رهنًا 
  

ويتمثل أحد عناصر النهج المتبع لتطبيق أداة التقييم في توفير الدعم التقني على نطاق إقليم جنوب شرق  -٢١
تعزيـز تعلـيم عـن لجنـة المنظمـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا بشـأن  ٢٠١٤در فـي عـام اآسيا تمشيًا مع القـرار الصـ

حــث القــرار علــى اتخــاذ إجــراءات مســتهدفة مــن جانــب الــدول  قــدو  ٢القــوى العاملــة الصــحية وتــدريبها فــي اإلقلــيم.
تحســين والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا المتاحــة لتحســين تعلــيم أصــحاب المهــن الصــحية لتحديــد الفــرص  عضــاءاأل

. ٢٠١٤دولة في عملية تشـاور أجريـت عـام  ١١وشاركت جميع الدول األعضاء في اإلقليم البالغ عددها  .تعليمهم
وضـع اتـب القطريـة إلـى كالمتواصـل بـين المقـر الرئيسـي والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا والموأفضى التعـاون 
ت بــــدعم الحــــوار السياســــي فــــي بوتــــان حوســــمن النظــــراء يريْطــــن القُ يســــتعراض الممثلــــخضــــعت الأولويــــات وطنيــــة 

جميــع مســتويات المنظمــة ويبــين هــذا النمــوذج فائــدة العمليــة المحتملــة بمشــاركة النكــا.  وٕاندونيســيا وميانمــار وســري
 الثالثة في التقييم والحوار السياسي والمتابعة بالتعاون مع الدول األعضاء.

 
ومــن المقــرر تقــديم التقريــر القــادم عــن  ٢٠١٦وستواصــل األمانــة المرحلــة الثانيــة لتنفيــذ األنشــطة فــي عــام  -٢٢

التقيـيم مشروع أداة وستشمل األنشطة مراجعة . ٢٠١٧التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية السبعين في عام 
كمـــا سيســـتخدم التحليــــل فائـــدتهما علـــى المســـتويين المؤسســــي والـــوطني. مـــن أجـــل مواصـــلة تحســــين والبروتوكـــول 

للتحقــق مــن قــدرة األداة علــى بلــدًا  ٢٧وبلــغ عــددها األداة فيهــا طبقــت  التــي البلــداناإلضــافي للبيانــات المنبثقــة عــن 
انـــات أيضـــًا يوستســـتخدم البعلـــى نطـــاق المؤسســـات والبلـــدان دعمـــًا للمنـــافع العامـــة العالميـــة.  تـــوفير بيانـــات موحـــدة

                                                           
تعلــيم القــوى العاملــة  عزيــزالصــادر عــن لجنــة المنظمــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا بشــأن ت SEA/RC67/R6دعمــًا للقــرار    ١

  .)٢٠١٤الصحية وتدريبها في اإلقليم (
  .)٢٠١٤( SEA/RC67/R6لقرار ا   ٢
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كوثيقــة حسـابات القــوى العاملـة الصـحية الوطنيــة المقـرر نشـره الكتيــب عـن فـي  ةرجـالمدتعلــيم الوحـدة  إعـدادلتوجيـه 
. ٢٠١٦فـي أيـار/ مـايو  ٢٠٣٠بشـأن المـوارد البشـرية الصـحية: القـوى العاملـة ترفق بمسـودة االسـتراتيجية العالميـة 

كتابـــًا إلكترونيـــًا يتضــمن أمثلـــة علــى ســـبل دمـــج نهــج لمحـــددات الصـــحة ستنشـــر األمانـــة أيضــًا وعــالوة علـــى ذلــك، 
 االجتماعية في إطار تعليم القوى العاملة الصحية وتدريبها.

  
ندة إلى نجاح النموذج المطبـق فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا مرهونـة وستكون أنشطة التنفيذ اإلضافية المست -٢٣

  بالموارد البشرية والمالية التي تتيحها الدول األعضاء والجهات الشريكة.
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٤
  
  

=     =     =  


