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  القوى العاملة الصحية: أحدث المعلومات
  
  
  األمانةتقرير من 

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

   القـــرار)؛ و ٢٠١١بشـــأن تـــدعيم القـــوى العاملـــة الصـــحية ( ٦–٦٤ع ص ج القـــرار :تنميـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية أي
تحويــل فــي تعلــيم إحــداث بشــأن  ٢٣–٦٦ع ص ج القــرار)؛ و ٢٠١١بشــأن تعزيــز التمــريض والقبالــة ( ٧–٦٤ع ص ج

). وقد ُطلـب مـن األمانـة فـي جميـع القـرارات ٢٠١٣القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة (
 ١الثالثة تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين عن طريق المجلـس التنفيـذي.

ثامنــة والثالثــين بعــد المائــة، فــي نســخة ســابقة مــن هــذا التقريــر وأحــاط علمــًا ونظــر المجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه ال
 ٢بها.

  
  بشأن تدعيم القوى العاملة الصحية ٦–٦٤ج ص عالقرار 

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

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

مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشـأن اإلجراءات بالنسبة إلى الدول األعضاء التشديد باستمرار على تنفيذ 
وعلـــى التـــدابير التـــي تـــدعم مـــا يلـــي: زيـــادة التمويـــل المحلـــي؛  ٣توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي

جموعـــة مهـــارات القـــوى العاملـــة الصـــحية وبتعلـــيم هـــذه القـــوى العاملـــة موتحســـين تخطـــيط القـــوى العاملـــة؛ واالرتقـــاء ب
واســتبقائها؛ وتعزيــز التوزيــع المنصــف؛ وتطــوير نظــم المعلومــات عــن المــوارد البشــرية الصــحية؛ وتصــميم سياســات 
ة فعالــة ومســندة بالبينــات. وفيمــا يخــص المنظمــات المعنيــة، يشــدَّد علــى ضــمان مواءمــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمي

ألغـــراض الصـــحة مـــع الخطـــط الوطنيـــة بشـــأن القـــوى العاملـــة الصـــحية. وفيمـــا يتصـــل باألمانـــة، تشـــمل اإلجـــراءات 
مواصـــلة عمـــل األمانـــة فـــي مجـــال وضـــع القواعـــد والمعـــايير والمســـاعدة التقنيـــة؛ وتحســـين التنســـيق علـــى الصـــعيد 

 ة الصحية العالمية.العالمي؛ وتعزيز قدرة األمانة الداخلية على التصدي ألزمة القوى العامل

                                                           
) أن يقدم تقريرًا عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ ٢٠١١(٧–٦٤ع ص جو ٦–٦٤ع ص ج ينالقرار ُطلب من المدير العام في    ١

، الصـادر بخصـوص مدونـة المنظمـة ١٦–٦٣ع ص جالقرارين "... بطريقة متكاملة مع التقرير الذي سيقدمه عن تنفيذ القرار 
  العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف القوى العاملة على المستوى الدولي".

والمحاضــــر المـــوجزة للمجلــــس التنفيـــذي فــــي دورتـــه الثامنــــة والثالثـــين بعــــد المائـــة، الجلســــة  ١٣٨/٣٤م تانظـــر الوثيقـــة    ٢
  .)(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢العاشرة، الفرع 

  .١٣٨/٣٥ت م انظر الوثيقة   ٣
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واســتندت اإلجــراءات الالحقــة إلــى هــذه المجــاالت الرئيســية. وتمــت مقارنــة البينــات الجديــدة المتعلقــة بتعلــيم  -٣
إحداث تحويل في تعليم القوى بشأن  ٢٣–٦٦ج ص عأصحاب المهن الصحية وأدت هذه البينات إلى اعتماد القرار 
بيانـــًا مـــن الـــدول  ٥٧بيـــان التـــزام ( ٨٣). ونـــتج 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 الـــذي شـــاركت فـــي عقـــده حكومـــة البرازيـــل ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة  ١البشـــرية الصـــحية

ــــة الصــــحية فــــي ريســــيفي بالبرازيــــل مــــن األمريكيــــة و  ــــاني/  ١٣إلــــى  ١٠التحــــالف العــــالمي للقــــوى العامل تشــــرين الث
الن متابعــة إعــبخصــوص  ٢٤–٦٧ج ص عوأفضــى المنتــدى فــي وقــت الحــق إلــى اعتمــاد القــرار  ،٢٠١٣ نــوفمبر

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

أن تنفـذ، حسـب االقتضـاء، ووفقـًا مـن الـدول األعضـاء  ٢٤–٦٧ج ص عوتطلب جمعية الصحة في القرار  -٤
ي السياسي بشأن الموارد البشرية الصـحية. للمسؤوليات الوطنية ودون الوطنية، االلتزامات المعلنة في إعالن ريسيف

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

 لعـام المسـتدامة التنميـة خطـةوصلت إليها الـدول األعضـاء باعتمـاد الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة االتفاقات التي ت

قطـاع الصـحة وتوظيـف القـوى العاملـة فـي زيـادة كبيـرة فـي زيـادة التمويـل تتضمن الغاية المتمثلة في التي  ٢٠٣٠٢
فـــي البلـــدان األقـــل نمـــوًا والـــدول الجزريـــة هـــذا القطـــاع وتطويرهـــا وتـــدريبها واســـتبقائها فـــي البلـــدان الناميـــة، وخاصـــة 

 أهداف التنمية المستدامة).ب المشمولة جيم-٣الصغيرة النامية (الغاية 
  

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

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

  
  تعزيز التمريض والقبالة بشأن ٧–٦٤ج ص عالقرار 

  
يعتبر كل من خدمات التمريض والقبالة والعاملين المهنيين في مجال الرعاية الصـحية والعـاملين المهنيـين  -٦

 ٨-٣المســـاعدين والمـــديرين والعـــاملين الـــداعمين الـــذين يســـاهمون فـــي هـــذه الخـــدمات عنصـــرًا أساســـيًا مـــن الغايـــة 
صـحية الشـاملة. ويعتمـد ضـمان حصـول جميـع المشمولة بأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة فـي تحقيـق التغطيـة ال

النـــاس علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الجيـــدة التـــي يحتـــاجون إليهـــا وتشـــمل خـــدمات الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة 
اعتمــادًا شــديدًا علــى العــاملين فــي مجــالي القبالــة والتمــريض ومســاعديهم مــن العــاملين المهنيــين مــن حيــث عــددهم 

 ٧–٦٤ج ص عوعلــى أداء األفرقــة المشــتركة بــين المهــن. وقــد كــان اعتمــاد القــرار  وجــودة خــدماتهم ومــدى مالءمــتهم
مؤشـــرًا لتواصـــل اعتـــراف جمعيـــة الصـــحة بهـــذه العالقـــة وفهمهـــا لهـــا. ويـــدعم القـــرار مـــا ســـبقه مـــن  ٢٠١١فـــي عـــام 
ـــــة قـــــرارات ـــــى تعزيـــــز التمـــــريض والقبال بقـــــة والتوجهـــــات االســـــتراتيجية لخـــــدمات التمـــــريض والقبالـــــة المط ٣ترمـــــي إل

                                                           
شـباط/  ٢٣(تـم االطـالع فـي  /http://www.who.int/workforcealliance/forum/2013/enانظر الموقع اإللكترونـي التـالي:    ١

  ).٢٠١٦فبراير 
، انظـر ٢٠٣٠ لعـام المسـتدامة التنميـة عالمنـا: خطـة تحويـل - ٧٠/١ القـرار الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة   ٢

 عتـــــم االطـــــال( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=Eالموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي: 
  ). ٢٠١٦ فبراير/ شباط ٢٣في
  ) ١٩٩٥( ٨–٤٨ع ص ج) و ١٩٩٤( ٩–٤٧ع ص ج) و ١٩٩٢( ٥–٤٥ع ص ج) و ١٩٨٩( ٢٧–٤٢ع ص جات القـــــرار    ٣
  ).٢٠٠٦( ٢٧–٥٩ع ص جو ) ٢٠٠١( ١٢–٥٤ع ص ج) و ١٩٩٦( ١–٤٩ع ص جو 
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تـاريخ ويـرد وصـف تركيـز جمعيـة الصـحة المتكـرر علـى التمـريض والقبالـة فـي تقريـر عـن  ٢٠١٥.١-٢٠١١ للفترة
) مــن المقــرر نشــره قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة ٢٠١٥-١٩٤٨التمــريض والقبالــة فــي منظمــة الصــحة العالميــة (

 التاسعة والستين.
 
المنظمـــة الصـــحي العـــالمي أهميـــة دور العـــاملين فـــي مجـــالي ويبـــرز تحليـــل البيانـــات المنبثقـــة عـــن مرصـــد  -٧

  وتــــــوحي البيانــــــات الخاصــــــة بعــــــامي القبالــــــة والتمــــــريض فــــــي تــــــوفير الرعايــــــة الصــــــحية علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي. 
(التي تتيح أوسع مجموعة ممكنة من السجالت من جميع الدول األعضاء) بأن مهنتـي التمـريض  ٢٠٠٩و ٢٠٠٤

٪ من مجموع عدد أطباء األسنان وموظفي المختبرات والعاملين في مجالي القبالـة ٦٨سط والقبالة تمثالن في المتو 
والتمـــريض والصـــيادلة واألطبـــاء علـــى نطـــاق العـــالم. وتختلـــف النســـبة المئويـــة الفعليـــة علـــى نطـــاق أقـــاليم المنظمـــة 

ياســية التاريخيــة بشــأن ٪) ممــا يجســد تنــوع نمــاذج تــوفير الرعايــة الصــحية والقــرارات الس٨٠٪ و٥٦(المتراوحــة بــين 
مجموعــة مهــارات العــاملين المهنيــين فــي مجــال الرعايــة الصــحية إال أن قيمــة الثلثــين التقريبيــة العالميــة تشــير إلــى 

 مساهمة هاتين المهنتين الكبيرة.
  
) أن الـــدول ٢٠١٥منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي (وتؤكـــد بيانـــات جديـــدة منبثقـــة عـــن  -٨

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

ويالَحـظ تسـجيل اتجـاه  ٢٠١٣.٢-٢٠٠٠نسـمة فـي الفتـرة  ١٠٠٠عدد األشخاص الممارسين لمهنة التمريض لكل 
لمنتــدى العــالمي مــن أجــل ا ٢٠١٣إذ حــدد تحليــل أجــري عــام مماثــل فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط 

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

وتبــين األرقــام بوضــوح إجــراءات الــدول األعضــاء المتخــذة لزيــادة التحــاق العــاملين فــي مجــالي  ٣٪).٦٥بلــدًا ( ٤٦
مــة القبالــة والتمــريض وٕاعــدادهم بهــدف تــوفير خــدمات متكاملــة ومركــزة علــى األشــخاص تتســق مــع توجهــات المنظ

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

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

وجمــع المعــارف والبينــات واالضــطالع بأنشــطة وضــع السياســات والتخطــيط. ويــرد أدنــاه ملخــص ألبــرز التطــورات 
 الطارئة خالل الفترة.

  
  
  

                                                           
شـــــــباط/  ٢٣فـــــــي تـــــــم االطـــــــالع( /http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en: الموقـــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــاليانظـــــــر    ١

  .)٢٠١٦ فبراير
التعـــاون ، منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاديالصـــادرة عـــن منظمـــة  ٢٠١٥اإلحصـــاءات الصـــحية لعـــام    ٢

  .والتنمية في الميدان االقتصادي
 .A universal truth: no health without a workforce. التحالف العالمي للقوى العاملـة الصـحيةو منظمة الصحة العالمية    ٣

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: 

  ).٢٠١٦براير شباط/ ف ٢٣في
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  والقبالةإشراك مؤسسات التمريض 
  

ـــًا مـــن المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة والمعنيـــة بخـــدمات التمـــريض والقبالـــة. وقـــد  ٤٣هنـــاك  -١٠ مركـــزًا معين
وٕاعـداد خريطـة  ٢وٕاقلـيم شـرق المتوسـط، ١ساهمت هذه المراكز في وضع استراتيجيات إقليمية فـي اإلقلـيم األوروبـي

وٕارسـاء بـرامج لممارسـي مهنـة التمـريض  ٣ب شـرق آسـيا،طريق إقليمية بشأن التعليم في مجال القبالة في إقليم جنـو 
وتواصل المنظمة العمل والتعـاون مـع جمعيـات  ٤من المستوى المتقدم وتحديد أولويات البحث في إقليم األمريكتين.

العــاملين المهنيــين فــي مجــال الرعايــة الصــحية التــي تشــمل االتحــاد الــدولي للقــابالت والمجلــس الــدولي للممرضــين 
 ت.والممرضا

  
  الدعم التقني وٕاعداد البينات

 
 ُأِعدت مجموعة واسعة من األعمال التقنية والبينات لدعم الدول األعضاء. وترد أدناه أمثلة على ذلك. -١١

  
ُنشـــرت بينـــات جديـــدة متعلقـــة بمســـاهمة التمـــريض فـــي التعلـــيم المشـــترك بـــين المهـــن فـــي سلســـلة   ) أ(

فــي عــدد يتضــمن ســت دراســات حــاالت عــن  Human Resources for Health Observerالمنظمــة 
 ١٣ممارســـة التعـــاون بـــين المهـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية األوليـــة: منظـــور التمـــريض والقبالـــة (العـــدد 

الصـادر  ١٤) وعدد متصل بدراسة حالة عـن التعلـيم المشـترك بـين المهـن (العـدد ٢٠١٣الصادر في عام 
 ).٢٠١٤ في عام

 
ـــاءات المرغـــوب   ) ب( ـــة بالتعـــاون مـــع ُنشـــرت قائمـــة بالكف فيهـــا للمعلمـــين فـــي مجـــالي التمـــريض والقبال

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

 
هجرة الرعاية الصحية بالتعاون مع الـدول األعضـاء واالتحـاد األوروبـي أضيفت وحدة جديدة عن   (ج)

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

  التمريض والقبالة. الخاص على
 

وســاهمت المكاتــب اإلقليميــة مســاهمة كبيــرة فــي التقــدم المحــرز والســيما مــن خــالل اتخــاذ التــدابير الــوارد  -١٢
 وصفها أدناه.

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

طــي مجــالي التمــريض العــام والقبالــة وبــرامج التمــريض والقبالــة دراســية نموذجيــة قائمــة علــى الكفــاءات تغ
 المتكاملة.

                                                           
-http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-andانظـــــــــــــر الموقـــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــي التـــــــــــــالي:    ١

midwifery/publications/2015/european-strategic-directions-for-strengthening-nursing-and-midwifery-towards-
health-2020-goals  ٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٣(تم االطالع في.(  

ـــــالي:    ٢ ـــــي الت ـــــع اإللكترون ـــــم  http://www.emro.who.int/health-topics/nursing-and-midwifery/index.htmlانظـــــر الموق (ت
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٣االطالع في 

بشأن تعزيز القبالة مـن أجـل تحسـين صـحة  وثيقة قيد اإلعداد. وقد بدأت األعمال التحضيرية خالل االجتماع اإلقليمي    ٣
  في نيودلهي. ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٣إلى  ١١األم والوليد الذي عقد من 

 http://fhs.mcmaster.ca/globalhealthoffice/mcmaster_to_host_paho_summit.htmlانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٤

  .)٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٣تم االطالع في ( 
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أعـــد المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين دلـــيًال لمعاهـــد التمـــريض فـــي البلـــدان األمريكيـــة؛ ودورة للـــتعلم   (ب)
الذاتي عن القيادة في مجال التمريض لتمكين العاملين في مجال التمريض في أمريكا الالتينية والكاريبي؛ 

 وعملية تشاور لتحديد أولويات البحث في مجال التمريض.

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

 مته.النكا للتمريض في إطار تعزيز دوره ومه سري

أعد مكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا التوجه االستراتيجي األوروبي لتعزيـز التمـريض والقبالـة مـن   (د)
في اللجنة اإلقليميـة  األوروبي االستراتيجي التوجه. وتم إصدار ٢٠٢٠أجل تحقيق األهداف المحددة لعام 

). وتتضـــمن الوثيقـــة ٢٠١٥مبر أيلـــول/ ســـبت ١٧-١٤ألوروبـــا أثنـــاء دورتهـــا الخامســـة والســـتين (فيلنيـــوس، 
خطة عمل ومؤشرات لرصد التقدم المحرز. وتصحب الوثيقة أيضًا خالصة وافية بشأن الممارسات الجيدة 

  دولة عضوًا. ١٨دراسة حالة من  ٥٥في مجالي التمريض والقبالة، وهي تقوم على 
إلــى جانــب إطــار وضــع المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط معــايير للتعلــيم فــي مجــال التمــريض   (ه)

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

  
المســـتوى األمثـــل لمســـاهمات التمـــريض والقبالـــة فـــي السياســـات والخطـــط الوطنيـــة تـــوخي 
  الصحية

 
ثــابرت المنظمــة علــى تكــوين البينــات التــي تثبــت أهميــة التمــريض والقبالــة بالنســبة إلــى صــحة األم والوليــد  -١٣

والطفــل والمراهــق بالتعــاون مــع صــندوق األمــم المتحــدة للســكان والجهــات الشــريكة األخــرى. وجمــع التقريــر المعنــون 
The state of the world’s midwifery 2011: delivering health, saving lives  والتقريـر المعنـونThe 

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

 ٢٠١٥بلـــدًا) وفـــي مصـــر فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١(بمشـــاركة  ٢٠١٥ر/ مـــارس إقليميـــة فـــي تايلنـــد فـــي آذا
) والســيما مــن خــالل ٢٠١٤عــن القبالــة ( "النســت"(بمشــاركة تســعة بلــدان). وتعاونــت المنظمــة علــى إعــداد سلســلة 

 تقديم الدعم لعقد اجتماعات للتعميم وحوارات سياسية على الصعيد العالمي.
 
علـى دعـم بنـاء قـدرات كبـار المـوظفين الحكـوميين فـي مجـالي التمـريض  ٢٠٠٤ودأبـت المنظمـة منـذ عـام  -١٤

 ٢٠١٤والقبالــة. وُيعقــد منتــدى عــالمي خــاص بأولئــك المــوظفين كــل ســنتين. وقــد حضــر المنتــدى المعقــود فــي عــام 
دليـل بلدًا وأدلت صاحبة السمو الملكي األميرة منى الحسين من األردن بالبيان الرئيسي. وصدر  ٧٩مشاركون من 

 .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
إعـداد  . وقد شـاركت جهـات متعـددة مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة فـي٢٠١٦) في آذار/ مارس ٢٠٢٠-٢٠١٦(

ومنظمـة والمجلـس الـدولي للممرضـين والممرضـات ومنظمـة العمـل الدوليـة الوثيقة وشملت االتحاد الـدولي للقـابالت 
 والمراكز المتعاونة مع المنظمة واالتحاد العالمي لتعليم الطب. األمم المتحدة للطفولة
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دعمًا لتحقيق إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية بشأن  ٢٣–٦٦ع ص جالقرار 
  التغطية الصحية الشاملة

  
العاملون الصحيون من حيث عددهم وجودة خدماتهم ومدى مالءمتهم بالطريقة التي تعتمـدها الـدول يتأثر  -١٦

العـــاملين المهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وتطـــويره وتنفيـــذه. وتكتســـي عالقـــات  األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق بتعلـــيم
التعلــيم الجيــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أي ضــمان  ٤كــز علــى تحقيــق الهــدف التفاعــل بــين قطــاع التعلــيم (المر 

مــن  ٣) وقطــاع الصــحة (المركــز علــى تحقيــق الهــدف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى الحيــاة للجميــع
) أهميـــة ضـــمان تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــارأهـــداف التنميـــة المســـتدامة أي 

للقـــوى العاملـــة الصـــحية الحاليـــة وٕاعـــداد قـــوى عاملـــة صـــحية قادمـــة تســـتجيب حاســـمة لكفالـــة بلـــوغ المســـتوى األمثـــل 
الحتياجات السكان. وسيعتمد تحقيق التغطية الصحية الشاملة على هذا التفاعل وعلى مـدى تلبيـة العـرض والطلـب 

علمــًا بهــذه  ٢٠١٣المعتمــد فــي عــام  ٢٣–٦٦ع ص جالقــرار علــى العــاملين الصــحيين الحتياجــات الســكان. ويحــيط 
 التحديات وينص على أحكام تستهدف الدول األعضاء واألمانة.

 
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 وضـــع وتـــولى فريـــق  -١٨ عامـــل تقنـــي متعـــدد التخصصـــات ضـــم مشـــاركين مـــن جميـــع أق
بروتوكـــول معيـــاري وأداة تقيـــيم معياريـــة بشـــأن تعلـــيم القـــوى العاملـــة الصـــحية. ودعمـــت الـــدول األعضـــاء والجهـــات 

ديســمبر  صــاحبة المصــلحة المعنيــة تطبيــق أداة التقيــيم فــي الفتــرة مــن شــهر تمــوز/ يوليــو إلــى شــهر كــانون األول/
وشـــمل ذلـــك خمســـة عناصـــر: التجريـــب فـــي البرتغـــال؛ وتعزيـــز التطبيـــق مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء التـــي  ٢٠١٥

ووضــع  ١؛ والنهــوض بالمشــاركة اإلقليميــة فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا؛٢٣–٦٦ع ص جشــاركت فــي رعايــة القــرار 
شجيع مشاركة مؤسسـات التعلـيم التـي كانـت برنامج إقليمي بشأن التعليم في مجالي التمريض والقبالة في أفريقيا؛ وت

 ممثلة في الفريق العامل التقني أو المنتمية إلى الشبكات المهنية.
  

دولـة عضـوًا بتمثيـل جميـع أقـاليم المنظمـة. وورد أكثـر  ٢٧وأدى ذلك النهج إلـى تطبيـق األداة علـى نطـاق  -١٩
اإلقلـــيم األفريقـــي ممـــا يبـــين ارتفـــاع  ٪ مـــن بيانـــات التقيـــيم المؤسســـي مـــن٤٠٪ مـــن ردود الحكومـــات وزهـــاء ٢٠مـــن 

 الطلب في هذا اإلقليم على تحسين أدوات التقييم والدعم المالي للنهوض بتعليم أصحاب المهن الصحية.
  

لتزويـد الحكومـات والمؤسســات بـأداة لتقيـيم وضــع مـواطن القـوة والضــعف فـي مجـال تعلــيم وُصـممت األداة  -٢٠
 المؤسسـة ضمن اإلجراءات اتخاذ على دالتحليل الحاسم للخيارات السياسية. ويشدَّ  بتعجيلأصحاب المهن الصحية 

الرغم من هذا التركيز الوطني، يمكن استخدام البيانات أيضًا لتقييم  وعلىعلى النتائج.  بناءً  الوطني السياق في أو
ناصـر الـنهج المتبـع لتطبيـق أداة ويتمثـل أحـد ع على نطاق المؤسسات والبلدان. المسجلةالتشابه واالتجاهات  أوجه

عــن  ٢٠١٤التقيـيم فـي تـوفير الـدعم التقنـي علـى نطـاق إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا تمشـيًا مـع القـرار الصـادر فـي عـام 
تعزيز تعليم القوى العاملـة الصـحية وتـدريبها فـي اإلقلـيم. وقـد حـث لجنة المنظمة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا بشأن 

مســتهدفة مــن جانــب الــدول األعضــاء لتحديــد الفــرص المتاحــة لتحســين تعلــيم أصــحاب  القــرار علــى اتخــاذ إجــراءات
المهــن الصــحية والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا تحســين تعلــيمهم. وشــاركت جميــع الــدول األعضــاء فــي اإلقلــيم البــالغ 

                                                           
 ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/enانظر    ١

الصــادر عـن لجنــة المنظمــة اإلقليميـة لجنــوب شــرق آسـيا بشــأن تعزيــز تعلـيم القــوى العاملــة  SEA/RC67/R6دعمـًا للقــرار    ١
  .)٢٠١٤حية وتدريبها في اإلقليم (الص
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المكتــب . وأفضــى التعــاون المتواصــل بــين المقــر الرئيســي و ٢٠١٤دولــة فــي عمليــة تشــاور أجريــت عــام  ١١عــددها 
ســتعراض الممثلــين الُقْطــريين اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكاتــب القطريــة إلــى وضــع أولويــات وطنيــة خضــعت ال

النكــا. ويبــين هــذا النمــوذج فائــدة  النظــراء وســمحت بــدعم الحــوار السياســي فــي بوتــان وٕاندونيســيا وميانمــار وســري
فــي التقيــيم والحــوار السياســي والمتابعــة بالتعــاون مــع  العمليــة المحتملــة بمشــاركة جميــع مســتويات المنظمــة الثالثــة

 الدول األعضاء.
 
ومــن المقــرر تقــديم التقريــر القــادم عــن  ٢٠١٦وستواصــل األمانــة المرحلــة الثانيــة لتنفيــذ األنشــطة فــي عــام  -٢١

قيـيم . وستشمل األنشطة مراجعة مشروع أداة الت٢٠١٧التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية السبعين في عام 
فائـــدتهما علـــى المســـتويين المؤسســــي والـــوطني. كمـــا سيســـتخدم التحليــــل والبروتوكـــول مـــن أجـــل مواصـــلة تحســــين 

بلــدًا للتحقــق مــن قــدرة األداة علــى  ٢٧اإلضــافي للبيانــات المنبثقــة عــن البلــدان التــي طبقــت فيهــا األداة وبلــغ عــددها 
منـــافع العامـــة العالميـــة. وستســـتخدم البيانـــات أيضـــًا تـــوفير بيانـــات موحـــدة علـــى نطـــاق المؤسســـات والبلـــدان دعمـــًا لل

لتوجيـه إعـداد وحـدة التعلــيم المدرجـة فـي الكتيــب عـن حسـابات القــوى العاملـة الصـحية الوطنيــة المقـرر نشـره كوثيقــة 
. ٢٠١٦، فـي أيـار/ مـايو ٢٠٣٠ترفق بمسودة االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشـرية الصـحية: القـوى العاملـة 

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

  
وستكون أنشطة التنفيذ اإلضافية المستندة إلى نجاح النموذج المطبـق فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا مرهونـة  -٢٢

  ية والمالية التي تتيحها الدول األعضاء والجهات الشريكة.بالموارد البشر 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٣
  
  

=    =    =  


