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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
مدونـة المنظمـة  ١٦-٦٣ج ص عفـي القـرار  ٢٠١٠اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثالثـة والسـتون عـام   -١

"المدونة"). والغرض العالمية لقواعد الممارسة المتعلقة بتوظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي (اختصارًا 
المنشــود مــن المدونــة وضــع وتعزيــز مبــادئ طوعيــة وممارســات لتوظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي 
علـــى نحـــو أخالقـــي يعـــزز الـــنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك االســـتراتيجيات الفعالـــة للتخطـــيط الخـــاص بـــالقوى العاملـــة 

وتتيح المدونة إطارًا فعاًال للحوار والتعاون على الصعيد العالمي الصحية وتثقيف هذه القوى العاملة واالحتفاظ بها. 
  بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بتنقل اليد العاملة والهجرة الدولية للعاملين الصحيين.

  
  على آليتين لالستعراض والرصد أي ما يلي: ١٦-٦٣ج ص عوينطوي القرار   -٢

إجــــراء أول اســــتعراض لمــــدى مالءمــــة المدونــــة  تتــــولى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتون  (أ)
 من منطوق القرار)؛ ٢وفعاليتها (الفقرة 

المديرة العامة تقديم اقتراحات، إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك، وباالسـتناد إلـى تقـارير دوريـة،  نميطلب   (ب)
تطبيقهـــا بشــأن مراجعـــة نـــص المدونـــة بمـــا يتســـق مـــع االســـتعراض األول، وبشـــأن التـــدابير الالزمـــة مـــن أجـــل 

 ) من منطوق القرار).٤(٣بفعالية (الفقرة 

(ج) علــى أنــه ينبغــي للــدول األعضــاء، قــدر المســتطاع، تزويــد أمانــة المنظمــة ٢- ٧وتــنص المدونــة أيضــًا فــي المــادة 
كــل ثــالث ســنوات والبــدء بتقــديم تقريــر  ٢- ٧بالبيانــات التــي يــتم جمعهــا وفقــًا للفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب) مــن المــادة 

  عن البيانات في غضون سنتين من اعتماد المدونة من قبل جمعية الصحة. يأول
  

  االستعراض األول لمدى مالءمة المدونة وفعاليتها
  
قررت الدول األعضاء إذ اعتمدت المدونة أن يجرى أول استعراض لمدى مالءمة المدونة وفعاليتها بعد فتـرة   - ٣

لك العملية، ستعقد المديرة العامة اجتماعًا لفريق خبراء استشاري تسـند أعاله). وتيسيرًا لت ٢خمس سنوات (انظر الفقرة 
. وسـيتألف ٢٠١٥ مـايو أيـار/و  فبراير شباط/إليه مهمة إعداد ذلك االستعراض وٕاجرائه في الفترة المتراوحة بين شهري 

كـل إقلـيم مـن أقـاليم ممـثًال للـدول األعضـاء (يرشَّـح ممـثالن مـن  ١٢عضوًا يضمون  ٢٠فريق الخبراء االستشاري من 
أعضاء مـن ممثلـي المنظمـات المتمتعـين بدرايـة مؤسسـية فـي مجـاالت وضـع المدونـة والتفـاوض بشـأنها  ٨المنظمة) و

وتنفيـــذها وأفـــراد خبـــراء. وينتخـــب الفريـــق رئيســـين مشـــاركين مـــن بـــين أعضـــائه. وســـتدعم األمانـــة عمـــل فريـــق الخبـــراء 
  االستشاري.
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رين اإلقليميين للمنظمة مع الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم بشـأن اختيـار عضـوين وسيتشاور كل مدير من المدي  - ٤
خبيــرين فــي الفريــق. وســيتمتع الخبيــران المرشــحان بخبــرة مشــهود لهمــا بهــا فــي مجــاالت تنميــة القــوى العاملــة الصــحية 

  وتنقل اليد العاملة والتنظيم والتشريع ونظم المعلومات المتصلة بالموارد البشرية.
  
قدم األمانــة قائمــة بأســماء أفــراد خبــراء ســتكمل خبــرتهم خبــرة ممثلــي الــدول األعضــاء. وفضــًال عــن ذلــك، وســت  - ٥

ستطلب المديرة العامـة إلـى المنظمـات الشـريكة (مثـل منظمـة العمـل الدوليـة والمنظمـة الدوليـة للهجـرة ومنظمـة التعـاون 
ة الصـحية) اقتـراح ممثلـين يتمتعـون بخبـرة ثابتـة ودرايـة والتنمية في الميدان االقتصادي والتحـالف العـالمي للقـوى العاملـ

  مؤسسية في مجاالت وضع المدونة والتفاوض بشأنها وتنفيذها وفي السياق العالمي لتنقل اليد العاملة وتنميتها.
  
وســيعقد اجتمــاع فريــق الخبــراء االستشــاري قبــل الــدورة الثامنــة والســتين لجمعيــة الصــحة العالميــة بهــدف إعــداد   - ٦
نات التي تخضع للبحـث تعراض للمعلومات العالمية واإلقليمية والوطنية عن هجرة العاملين الصحيين. وستشمل البيِّ اس

الدراســات المفصــلة عــن تنقــل القــوى العاملــة الصــحية (علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي) وسلســلة مقبلــة مــن ورقــات 
    ١البحوث عن مدى مالءمة المدونة وفعاليتها.

  
  المقترح أن يشمل االستعراض ما يلي:ومن   - ٧

مدى تواصل مالءمة أغراض المدونة ومبادئها وموادهـا وٕامكانيـة توجيههـا للحلـول المتعلقـة  مدى المالءمة:  ●
 بالتحديات العالمية المتمثلة في هجرة العاملين الصحيين وتعزيز النظم الصحية.

مــدى تــأثير تنفيــذ أغــراض المدونــة ومبادئهــا وموادهــا فــي اإلجــراءات والسياســات المتعلقــة بتعزيــز  الفعاليــة:  ●
القــوى العاملــة الصــحية (علــى غــرار اإلجــراءات والسياســات بشــأن نظــم المعلومــات الخاصــة بــالقوى العاملــة 

العاملــة واالحتفــاظ واســتراتيجيات التخطــيط الخــاص بــالقوى العاملــة الصــحية وتثقيــف هــذه القــوى الصــحية 
) علــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــي وعلــى الصــعيد العــالمي. وهــل هنــاك مــا يــدل علــى تغييــر البلــدان بهــا

للتوجيهــات والسياســات الراميــة إلــى تــدعيم المــوارد البشــرية الصــحية تمشــيًا مــع أغــراض المدونــة؟ ومــا هــي 
  لشؤون في مجال الصحة العالمية؟إنجازات صك طوعي مقارنة بمبادرات وصكوك أخرى بشأن تصريف ا

  
فريق الخبـراء االستشـاري تقريـرًا عـن نتائجـه وتوصـياته إلـى المـديرة العامـة قبـل الـدورة الثامنـة والسـتين  سيقدمو   - ٨

لجمعيــة الصــحة العالميــة. وســتهدف التوصــيات إلــى توجيــه تنفيــذ المدونــة فــي المســتقبل بتــدعيم مبادئهــا المقبولــة علــى 
عمليات المحليـة والدوليـة لرسـم السياسـات علـى تكـوين قـوى عاملـة صـحية مالئمـة للوفـاء بـالغرض نطاق واسع وحث ال

  ومتجاوبة مع احتياجات السكان.
  

  ٢التقارير الدورية المقدمة من الدول األعضاء
  
نـة فـي أحاطت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون علمًا بسلسلة التقارير الدورية األولى عن تنفيذ المدو   - ٩

  ٢٠١٣.٣عام 
                                                           

فـي مجلـة المـوارد البشـرية  ٢٠١٥ أبريـل نيسـان/من المقرر نشر سلسلة خاصة عن مـدى مالءمـة المدونـة وفعاليتهـا فـي    ١
 الصحية التي هي عبارة عن مجلة متخصصة ومتاحة للعموم.

بشــأن  ٦-٦٤ع ص جمــن المدونــة والطلبــات الموجهــة إلــى المــديرة العامــة فــي القــرار  ٢-٩(ج) و٢-٧ تينعمــًال بالمــاد   ٢
 بشأن تعزيز التمريض والقبالة. ٧-٦٤ع ص جتدعيم القوى العاملة الصحية والقرار 

التابعـــة  "بللجنـــة " المحضـــر المـــوجز للجلســـة الخامســـة ،(باإلنكليزيـــة) ٣ســـجالت/ /٦٦/٢٠١٣ع ص جانظـــر الوثيقـــة    ٣
 .٦٦/٢٥التي أحاطت علمًا بالتقرير في الوثيقة ج لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين
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دولـة عضـوًا علـى  ٥٦دولـة عضـوًا أنهـا عينـت سـلطة وطنيـة ورّدت  ٨٥وفي سلسلة التقارير األولـى، ذكـرت   - ١٠
منهــا فــي  ٪١١منهــا فــي وزارات الصــحة و ٪٧٩ســلطة وطنيــة معينــة توجــد  ٨٥اســتمارة التبليــغ الوطنيــة. ومــن أصــل 

يــة منهــا علــى الســلطات الصــحية واللجــان الصــحية ومراصــد المــوارد معاهــد الصــحة العموميــة بينمــا تتــوّزع النســبة المتبق
  ١البشرية الصحية.

  
بلدًا قدم تقارير وطنية في اإلقليم األوروبـي أساسـًا فقـد مثلـت تمثـيًال كبيـرًا بلـدان  ٥٦أما البيانات المنبثقة عن   - ١١

المعروفـــة. وبينـــت التقـــارير أن الـــدول  المقصـــد إذ لـــم تقـــدَّم هـــذه التقـــارير إال مـــن جانـــب عـــدد قليـــل مـــن بلـــدان المنشـــأ
فـي الجهـود الراميـة إلـى جعـل مبـادئ  صحاب مصلحة متعـددينأاألعضاء استخدمت نهجًا داعية إلى التفاؤل إلشراك 

  المدونة مالئمة على الصعيد الوطني وتنفيذها على النحو الصحيح.
  

المصــلحة علــى المســتويات الوطنيــة  صــحابأود فيمــا بــين وطلبــت الــدول األعضــاء مــن األمانــة تعزيــز الجهــ  - ١٢
  ودون الوطنية وفي القطاعين العام والخاص لدعم أعمال الدعوة والتحليل المطالب بها في المدونة.

  
تقريــر إلــى جمعيــة  تقــديمب ٢٠١٦ مــايو أيــار/أمــا السلســلة الثانيــة للتقــارير الدوريــة فمــن المقــرر تقــديمها فــي   - ١٣

، اســتهلت األمانــة (بمشـاركة المكاتــب اإلقليميــة ٢٠١٤ نـوفمبر تشـرين الثــاني/الصـحة العالميــة التاسـعة والســتين. وفــي 
والقطرية) األعمال التحضيرية المتصلة بهذه السلسلة الثانية. وسـيطلب مـن الـدول األعضـاء عبـر مـذكرة شـفهية إعـادة 

طة وطنية تكـون مسـؤولة عـن تبـادل المعلومـات بشـأن هجـرة العـاملين الصـحيين وتنفيـذ المدونـة. تعيين سل أو تأكيد و/
وينبغــي التصــريح للســلطة المعينــة بالتواصــل بشــكل مباشــر أو علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القــانون الــوطني أو 

نظمــات إقليميــة ودوليــة أخــرى اللــوائح الوطنيــة مــع الســلطات الوطنيــة التــي تعينهــا دول أعضــاء أخــرى ومــع األمانــة وم
  وتقديم التقارير الوطنية المنتظمة وسائر المعلومات الموصى بها في المدونة إلى األمانة.

  
مــة لتشــمل المعلومــات النوعيــة ، مــن المقــرر توزيــع اســتمارة التبليــغ الوطنيــة (المقيّ ٢٠١٥ فبرايــر شــباط/وفــي   - ١٤

. وتتوقــف اســتمارة ٢٠١٥ يونيــو حزيــران/إلــى األمانــة بحلــول  عادتهــاإوالكميــة) علــى الســلطات الوطنيــة المعينــة بطلــب 
التبليــغ علــى إرســاء آليــات تنســيق ســليمة علــى الصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك ســلطة وطنيــة معروفــة تحظــى بالــدعم 

  الكافي وتشارك في وضع السياسات وتوجيهها.
  

يـة فـي الميـدان االقتصـادي نموذجـًا بشـأن وبصورة موازية، أعدت المنظمة بالتعاون مع منظمـة التعـاون والتنم  - ١٥
هجــرة القــوى العاملــة الصــحية فــي شــكل اســتبيان عــن جمــع البيانــات المشــتركة المتصــلة بإحصــائيات الرعايــة الصــحية 

(جمـع البيانـات وٕاجـراء  ٦وسـيجمع هـذا النمـوذج البيانـات األساسـية والمعلومـات المتبادلـة عمـًال بالمـادة  ٢غير النقدية.
(تبادل المعلومات) من المدونة ويسمح بتقدير إجمـالي عـدد تـنقالت العـاملين الصـحيين حسـب بلـد  ٧مادة البحوث) وال

 ديســمبر كــانون األول/دولــة عضــوًا) فــي  ٦٢المنشــأ. ومــن المزمــع إرســال االســتبيان المشــترك إلــى البلــدان المشــاركة (
  ي سلسلة التقارير الثانية.وتدمج ف ٢٠١٥ يونيو حزيران/. وستتاح النتائج األولية بحلول ٢٠١٤

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
التــي أرســيت لتيســير االســتعراض األول  العمليــاتالنظــر فــي اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير و مــدعو إلــى المجلــس   -١٦

  .إلرشاداتاوتقديم مزيد من والسلسلة الثانية للتقارير الوطنية 
     =     ==  

                                                           
١   Siyam A, Zurn P, Rø OC, Gedik G, Ronquillo K, Co CJ et al (2013). Monitoring the implementation of the 

WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Bulletin of the World Health 
Organization 2013;91:816-823.                                                                                                                                     

٢   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/232426/OECD-Joint-statement_09013_FINAL.pdf.  


