
    
  ١إضافة  ٦٩/٣٧ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٩  من جدول األعمال المؤقت ١-١٦البند 
  A69/37 Add.1    

  
  
  

  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن 
  : العاملين الصحيين على المستوى الدوليتوظيف 

  الثانية من التقارير الوطنية الجولة
  
  تقرير من األمانة  
  
  
 ،الثانيـة مـن التقـارير الوطنيـة الجولـةحـول  ٦٩/٣٧جيكمل المعلومات التي قدمتها الوثيقـة  رإن هذا التقري  -١

َنة(ج) من ال٢-٧والمادة  ٢-٩تماشى مع المتطلبات التي وردت في المادة لتوهي الوثيقة التي ُقدِّمت   .ُمَدوَّ
  

  معلومات أساسية
  
َنــة ُوضــعتلقــد   -٢ المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى  ُمَدوَّ

 عشــرة دولــة ةأبلغــت مائــة وســبع. وقــد ٢٠١٦فبرايــر  واســتغرق الفتــرة حتــى شــباط/ ٢٠١٥مــارس  فــي آذار/ الــدولي
عـن التقـدم الـذي يـتم إحـرازه  تقـديم التقـاريرالدول األعضاء أمانة المنظمـة بالسـلطات الوطنيـة الُمَعيََّنـة ألغـراض  من

 وتتـألف اسـتمارة التبليــغ الوطنيـة مـن ثــالث وحـدات تسـهم فــي ١.خـالل تلـك الفتـرة باســتخدام اسـتمارة التبليـغ الوطنيــة
َنة (الوحدة ١التعرف على المجاالت التالية: ( ) التبليغ عن ٢( ؛)١) تقييم مقارن للتنفيذ لعشرة بنود رئيسية في الُمَدوَّ

(مــــع التصــــنيف وفــــق البلــــدان التــــي تــــم فيهــــا التعلــــيم  األطبــــاء األجانــــب والممرضــــين األجانــــب وعــــن تــــدفقهمعــــدد 
يَّة المستقلة في عملية التبليـغ الوطنيـة لوصـف خبراتهـا المكتسـبة مساهمات األطراف الَمْعنِ  )٣( ؛)٢(الوحدة  األول)

  في هذا المجال.
  
) تحليـل إضـافي للمعلومـات التـي ُجِمَعـت فـي اسـتمارة التبليـغ ١أساسـية: ( فـروع ٤وتتضمن هـذه اإلضـافة   -٣

ـــاء والمم االســـتنتاجات) ٢( ؛)١الوطنيـــة (الوحـــدة  ـــذين تلقـــوا الرئيســـية للبيانـــات التـــي ُجِمَعـــت حـــول األطب رضـــات ال
الرئيســية للتقريــر الوحيــد الــذي قدمتــه األطــراف الَمْعِنيَّــة المســتقلة  االســتنتاجات) ٣( ؛)٢تـدريبهم فــي الخــارج (الوحــدة 

َنـة، (وبشـكل أساسـي فــي ُقطريـةدراسـات  ٨( )، والتـي تصـف دور األطـراف الفاعلـة غيـر الـدول فـي دعـم تنفيـذ الُمَدوَّ
"مـــن اســـتنزاف العقـــول إلـــى  المعنـــون) النتـــائج األوليـــة لبرنـــامج العمـــل ٤( ؛بـــا)و ألور  إقلـــيم منظمـــة الصـــحة العالميـــة

نة في خمسة بلدان. ٢اكتساب العقول"   الذي يقدم الدعم لتنفيذ الُمَدوَّ
  
  

                                                           
ـــــــى الـــــــرابط  متاحـــــــةاالســـــــتمارة    ١ آذار/  ٢٢(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://who.int/hrh/migration/enبلغـــــــات متعـــــــددة عل

 ).٢٠١٥ مارس

  بية ومؤسسة نوراد.و ) يشارك في تمويلها كل من المفوضية األور ٢٠١٧-٢٠١٤سنوات ( ثالثوهي مبادرة تستمر    ٢
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  استمارة التبليغ الوطنية
  
الثانية من  الجولةعدد السلطات الوطنية الُمَعيََّنة وتوزيعها على الصعيد اإلقليمي في  ١يستعرض الجدول   -٤

التقــــــارير التــــــي أعــــــدتها الســــــلطات الوطنيــــــة الُمَعيََّنــــــة، وعلــــــى وجــــــه اإلجمــــــال  وحالــــــة)، ٢٠١٦-٢٠١٥التقــــــارير (
السلســة األولــى مــن إعــداد ُمَعيَّنــة فــي الــدول األعضــاء منــذ تحّســن ملحــوظ علــى عــدد الســلطات الوطنيــة ال طــرأ فقــد

  ).١١٧إلى  ٨٥ن ، (م٪٣٧)، بازدياد قدره ٢٠١٣-٢٠١٢( التقارير
  
ُمَصــنَّفة وفــق البلــدان ووفــق الســلطات الوطنيــة  حالــة التقـارير عــنالمزيــد مــن المعلومــات  ١وتقـدم الخريطــة   -٥

وستتاح التقارير التي أعدتها السلطات  .أو الجزئية استجابتهم الكاملةبلد  ١١٧بلدًا من أصل  ٩٢: فقد قدم الُمَعيََّنة
التالية جوانب منتقاة من تلـك  الفروعوستبرز  ١،اد جمعية الصحة العالمية التاسعة والستينالوطنية الُمَعيََّنة بعد انعق

  التقارير.
  

أقاليم منظمة الصحة العالمية) بالدول األعضاء في المنظمة التي لديها السلطات  معدة حسب: قائمة (١الجدول
  )٢٠١٦-٢٠١٥(وطنية التبليغ جابة الستمارة التالوطنية الُمَعيََّنة، ووضع االس

  
  اإلقليم األفريقي

  
  إقليم األمريكيتين

  
إقليم جنوب 
  شرق آسيا

  األوروبي اإلقليم
  

إقليم شرق 
  المتوسط

إقليم غرب المحيط 
  الهادئ

  أستراليا  أفغانستان**  ألبانيا**  بنغالديش  األرجنتين  أنغوال*
  بروني دار السالم*  البحرين**  أرمينيا  بوتان  جزر البهاما  بنن*

  كمبوديا  جيبوتي  النمسا  الهند**  بليز  بوروندي

  أذربيجان**  إندونيسيا  البرازيل  الكاميرون
جمهورية إيران 

  جزر كوك  اإلسالمية
  فيجي**  العراق*  بيالروس**  ملديف  كندا  تشاد*
  اليابان  األردن  بلجيكا  ميانمار  كولومبيا  غانا

  كيريباتي  لبنان*  البوسنة والهرسك  تايلند  **كوستاريكا  ناميبيا

  المغرب  كرواتيا    *إكوادور  نيجيريا
جمهورية الو 

  الديمقراطية الشعبية
سان تومي 
  ماليزيا  ُعمان*  قبرص    السلفادور وبرينسيبي

  جزر مارشال**  قطر  الجمهورية التشيكية    غواتيماال*  جنوب أفريقيا

  الدانمرك    باراغواي**  توغو**
المملكة العربية 

  السعودية**
ميكرونيزيا واليات 

  (الموحدة)
  منغوليا**  السودان  إستونيا    بيرو**  أوغندا

جمهورية تنزانيا 
  فنلندا    ترينيداد وتوباغو  المتحدة*

الجمهورية 
العربية 

  نيوزيلندا  السورية**

  زمبابوي
الواليات المتحدة 

  **نيووي  اليمن  فرنسا    األمريكية
  باالو    ورجياج    أورغواي*  
  *غينيا الجديدةبابوا     ألمانيا      
  الفلبين    هنغاريا      

                                                           
  ./http://who.int/hrh/migration/enوستتاح على الرابط    ١
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  اإلقليم األفريقي
  

  إقليم األمريكيتين
  

إقليم جنوب 
  شرق آسيا

  األوروبي اإلقليم
  

إقليم شرق 
  المتوسط

إقليم غرب المحيط 
  الهادئ

  ساموا**    يرلنداأ      
  سنغافورة    **إسرائيل      
  جزر سليمان*    إيطاليا      
  تونغا**    كازاخستان**      
  توفالو**    قيرغيزستان      
  فانواتو**    التفيا      
  فييت نام*    ليتوانيا      
      موناكو*      
      الجبل األسود      
      هولندا      
      النرويج      
      بولندا      
      البرتغال      
      جمهورية مولدوفا      
      رومانيا      
      االتحاد الروسي      
      سلوفاكيا      
      سلوفينيا*      
      أسبانيا      
      السويد*      
      سويسرا      
      طاجيكستان*      
      تركيا**      
      تركمانستان**      
 المملكة المتحدة      

لبريطانيا العظمى 
  وأيرلندا الشمالية

    

      أوزبكستان**      
  الدول األعضاء التي لديها استمارات تبليغ وطنية غير كاملة من السلطات الوطنية المعَّينة  * 

  )٢٩/٢/٢٠١٦** الدول األعضاء التي لم ترد إجابة من سلطاتها الوطنية المعَّينة (حتى 
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  )٢٠١٦-٢٠١٥الُمَعيََّنة ( لبلدان والسلطات الوطنيةا جانبالتقارير من  حالة تقديم  :١الخريطة 

  

  

 
وتطلــب اســتمارة التبليــغ الوطنيــة المعلومــات حــول مــا إذا كانــت البلــدان قــد ســاهمت فــي االتفاقيــات الثنائيــة   -٦

 ٢. ويقدم الجدول بمرحلة انتقاليةاألطراف التي تأخذ في اعتبارها احتياجات البلدان النامية واالقتصادات التي تمر 
م تلقيها، وقد أشار معظم البلدان التي أجابت عن هذا السؤال استعراضًا عامًا للتدابير المقترحة واالستجابات التي ت

، مــن أجــل زيــادة أعــداد الخــريجين مــن المهنيــين الصــحيين التعلــيمو  التــدريببــأن االســتثمارات قــد ُوِضــَعت فــي بــرامج 
لتلبية الطلب كما أشارت إلى أنه كان هناك زيادة في حصص الوظائف والبعثات المخصصة للتدريب قبل الخدمـة 

  وأثناء الخدمة وهي زيادة تدعمها األموال العامة.
  
َنة، فقد أشا  -٧ ت الدول األعضاء التالية إلى أنهـم قـد قـدموا المسـاعدة ر وبالنسبة للتعاون التقني في تنفيذ الُمَدوَّ

َنــة:  ، فرنســا، ادورالســلفلبلـد واحــد أو أكثــر أو لطــرف واحــد أو أكثــر مــن األطــراف الَمْعِنيَّـة مــن أجــل دعــم تنفيــذ الُمَدوَّ
، والواليات المتحدة األمريكية. كما أشار تايلند، إيطاليا، النرويج، سويسرا، أيرلندا، جمهورية إيران اإلسالميةألمانيا، 

سبع من الدول األعضاء أنهم طلبوا المساعدة مـن دول أعضـاء آخـرين أو مـن األطـراف الوطنيـة الَمْعِنيَّـة مـن أجـل 
َنة، وه   ، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، وجمهورية مولدوفا.السلفادورذه الدول هي: بنغالديش، كندا، دعم تنفيذ الُمَدوَّ

  
  
  
  

َنة العالمية لمنظمة الصحة   العالمية رصد تنفيذ الُمَدوَّ
  )٢٠١٦-٢٠١٥( التقارير على مستوى البلدان باستخدام استمارة التبليغ الوطنية حالة تقديم

 الحالة
 كاملة
 ناقصة
 ال استجابة

 متاحةالبيانات غير 
 ال ينطبق

إن الحدود واألسماء والتعيينات التي تظهر على هذه الخريطة ال تعنـي التعبيـر عـن 
أي وجهــة نظــر كانــت مــن جانــب منظمــة الصــحة العالميــة تتعلــق بالوضــع القــانوني 
ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقـة أو تتعلـق بسـلطات أي منهـا أو تتعلـق بتحديـد 

والخطـــوط بشـــرطات طويلـــة علـــى حـــدودها أو تخومهـــا، وتشـــكل الخطـــوط المنقوطـــة 
  الخريطة خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

  مصدر البيانات: منظمة الصحة العالمية.
  إنتاج الخريطة: وحدة المعلومات والبيِّنات والبحوث، 

 ٢٠١٦منظمــة الصــحة العالميــة  ©  منظمة الصحة العالمية.
 جميع الحقوق محفوظة
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ة األطراف يتدابير مختارة للدعم (المقدَّم أو المطلوب) التي أبلغت به البلدان من خالل اتفاقيات ثنائ  :٢الجدول 
بمرحلـة أو متعددة األطراف، تأخذ في حسبانها تلبية احتياجات البلدان النامية أو البلـدان التـي تمـر اقتصـاداتها 

  أقاليم المنظمة) حسب(مصنفة  انتقالية
  

التوأمة بين   التدريب
المؤسسات 
  الصحية

تعزيز الهجرة 
  الدوارة

استراتيجيات 
االحتفاظ 
  بالعاملين

  تدابير أخرى  برامج التعليم

  اإلقليم األفريقي
سان تومي 
    جنوب أفريقيا  وبرينسيبي

سان تومي 
  وبرينسيبي

سان تومي 
  وبرينسيبي

  

            جنوب أفريقيا
  إقليم األمريكتين

  جزر البهاما  كوادورإ  البرازيل  جزر البهاما  جزر البهاما
الواليات المتحدة 

  األمريكية

  بليز
الواليات المتحدة 

  كولومبيا  األمريكية
الواليات المتحدة 

    بليز  األمريكية
    البرازيل        البرازيل

الواليات المتحدة 
    كوادورإ        األمريكية

        
الواليات المتحدة 

    األمريكية
  إقليم جنوب شرق آسيا

  إندونيسيا  بنغالديش  إندونيسيا    بنغالديش  بنغالديش
    إندونيسيا        إندونيسيا
    ميانمار        ميانمار
    تايلند        تايلند

  اإلقليم األوروبي
  فنلندا  الجمهورية التشيكية  ألمانيا  ألمانيا  ألمانيا  الجمهورية التشيكية

  ألمانيا  فرنسا   النرويج  جمهورية مولدوفا  أيرلندا  فرنسا
  أيرلندا  ألمانيا      النرويج  ألمانيا
    أيرلندا        أيرلندا
    النرويج        النرويج

    رومانيا        جمهورية مولودفا
            رومانيا

  إقليم شرق المتوسط
    المغرب  المغرب   قطر  المغرب   جيبوتي

    قطر  قطر   السودان  عمان  المغرب 
    اليمن      اليمن  قطر

            السودان
            اليمن

  إقليم غرب المحيط الهادئ
  أستراليا  أستراليا  جزر كوك  كمبوديا  كيريباتي  أستراليا
  الفلبين  جزر كوك  كيريباتي  كيريباتي  الفلبين  كمبوديا

    الفلبين    الفلبين    جزر كوك
            ماليزيا
            الفلبين
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  الخاصة بالهجرة (األطباء والممرضون المدربون في بلدان أجنبية)البيانات 
  
 ينوالممرضـتطلب استمارة التبليغ الوطنية من البلدان تعيين أربعة تعدادات حاسمة لما لـديها مـن األطبـاء   -٨

، بغيــة التفريــق بــين العــدد اإلجمــالي لهــم والنســب المئويــة مــن المهنيــين الصــحيين ٢٠١٤-٢٠٠٠خــالل الســنوات 
المولــودين فــي بلــدان أجنبيــة والمــدربين مــنهم فــي بلــدان أجنبيــة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن البيانــات المطلوبــة حــول 

لدان أجنبية والمدربين منهم في بلدان أجنبية (مما يفرِّقهم عن التدفق السنوي من المهنيين الصحيين المولودين في ب
إلـى أن مـن الضـروري بـذل  خلصـتولكنهم تدربوا في بلدان أجنبية). وتشـير النتـائج التـي  من مواليد البلدالذين هم 

  جهود متسقة لتعزيز التبليغ عن البيانات حول الهجرة وٕاضفاء السمات المؤسسية عليها.
  
ــــــرة  ١التحليــــــلويشــــــير   -٩ ــــــدان أجنبيــــــة كــــــانوا فــــــي الفت ــــــودين فــــــي بل ــــــى أن األطبــــــاء المول  ٢٠١١-٢٠١٠إل

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مــن األطبــاء الفــاعلين فــي البلــدان األعضــاء فــي  ٪٢٢ يشــكلون
في بلدان أجنبية  )، بينما كانت الممرضات المولودات٪٢٠، وهو ٢٠٠١-٢٠٠٠كانوا عليه في الفترة  عما بزيادة(

). ٪١١، وهـــو ٢٠٠١-٢٠٠٠مـــن إجمـــالي الممرضـــات (وفـــي ذلـــك ازديـــاد عمـــا كـــّن عليـــه فـــي الفتـــرة  ٪١٤يمـــثلن 
مـن األطبـاء  ٪١٧المهنيـين الصـحيين المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة فقـد كانـت أقـل مـن ذلـك، (حصـة البلـدان مـن  أما
وتقـدم  .ن البلدان المضيفة تقدم قـدرًا مـن التـدريب)، مما يشير إلى أ٢٠١٤-٢٠١٢من الممرضات في الفترة  ٪٦و

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان إلــى بلــدان  الممرضــين المهــاجرينمــن األطبــاء و حصــص الهنــد والفلبــين أكبــر 
التــي تــأتي علــى  مــن غيــر بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي االقتصــادي، أمــا البلــدان الخمســة

  هايتي.و  نيجيرياو  جامايكاو  الهندو  : الفلبينبترتيب الحصص فهيالبلدان التي تقدم األطباء المهاجرين،  رأس قائمة
  

كمــا تبــدي البلــدان غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مســتويات متفاوتــة   -١٠
 الديمقراطية في كمبوديا وجمهورية الو ٪٢-فرصمن االعتماد على األطباء المدربين في بلدان أجنبية، يتراوح بين 

واليـــات و  وملـــديف كيريبـــاتيفـــي  ٪٢٠-١٠فـــي األرجنتـــين والبرازيـــل والتفيـــا، و ٪١٠-٢، ووتايلنـــدالشـــعبية والفلبـــين 
تضـمنت  . وقـدوتوبـاغوبيـا وسـنغافورة وترينيـداد يفـي بليـز ونام ٪٢٠وجنـوب أفريقيـا، وأكثـر مـن ميكرونيزيا الموحدة 

البلــدان وصــفًا ألبعــاد االعتمــاد علــى المهنيــين الصــحيين المــدربين داخــل اإلقلــيم وخــارج اإلقلــيم، فعلــى ســبيل تقــارير 
في األرجنتين، قد نشأوا في دولة بوليفيا  ٪٦,٧المثال، فإن ثلث األطباء المدربين في بلدان أجنبية، والذين يشكلون 

ا أن جميع األطباء المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة فـي بليـز والـذين المتعددة القوميات، بينما نشأ ثلثهم في كولومبيا، كم
من مجموع األطباء فيها نشأوا في كوبا، وما يقـرب مـن جميـع األطبـاء المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة  ٪٢٣,٥يشكلون 

مـــن مجمـــل األطبـــاء، قـــد نشـــأوا فـــي فيجـــي، كمـــا أن مـــا يقـــرب مـــن نصـــف  ٪١٧,٦، والـــذين يشـــكلون كيريبـــاتيفـــي 
في ترينيداد وتوباغو مـن األطبـاء المولـودين فـي بلـدان أجنبيـة واألطبـاء المـدربين فـي بلـدان أجنبيـة، والـذين األطباء 

البلـدان التـي يكـون فيهـا وعلـى وجـه اإلجمـال، فـإن  .نيجيريـاجاء ثلـثهم مـن الهنـد، وربعهـم مـن جامايكـا وربعهـم مـن 
)، مثـــل ناميبيـــا ٪٥٠عـــًا (بمعنـــى أنـــه يزيـــد علـــى معـــدل اعتمادهـــا علـــى األطبـــاء المـــدربين فـــي بلـــدان أجنبيـــة مرتف

وسنغافورة، ال تستطيع أن تقـدم حتـى اآلن معلومـات تفصـيلية حـول منشـأ األطبـاء الـذين يعملـون فيهـا المـدربين فـي 
  بلدان أجنبية.

  
  
  
  

                                                           
، ٢٠١٥ ؛منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــاديبــاريس، مطبوعــات  .٢٠١٥الدوليــة الســمات العامــة للهجــرة    ١

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015_migr_outlook-2015-en  
 ).٢٠١٦مارس  آذار/ ٢٢في االطالع  (تم
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َنة   دور األطراف الفاعلة غير الحكومية في دعم تنفيذ الُمَدوَّ
  

َنــة إســهامات األطــراف الَمْعِنيَّــة األخــرى، والتــي تتوافــق مــع  الجولــةلقــد يسَّــرت   -١١ الثانيــة مــن رصــد تنفيــذ الُمَدوَّ
َنــة والموضــح فــي البنــد  منهــا. وقــد تــم تلقــي تقريــرًا واحــدًا مــن الشــركاء بعنــوان "عــاملون صــحيون  ٢-٢نطــاق الُمَدوَّ

بلدان أوروبية، وقد ركزت الدراسات فيـه علـى للجميع" تناول الجهود التي بذلتها األطراف غير الحكومية في ثمانية 
الحقـــوق وظـــروف  ٣)٣( ؛التخطـــيط والتنبـــؤ ٢)٢( ؛التنقُّـــل والهجـــرة والتوظيـــف ١)١المجـــاالت الرئيســـية، والســـيما: (

  االتساق والتعاون والتكافل. ٤)٤( ؛العمل والحماية
  

دد فيه األطراف الَمْعِنيَّة والـذي ُيتََّبـع فـي وتقدم دراسات حاالت البلدان البيانات التي تتعلق بالنهج الذي تتع  -١٢
َنة، وترجمتها إلـى تـدابير عمليـة فـي العديـد مـن السـياقات المحليـة والوطنيـة.  تعزيز المبادئ التي نصت عليها الُمَدوَّ

لتقـديم  ٥وقد أسفر تجميع الجهود عن صـياغة دعـوة إلـى العمـل بعنـوان "عـاملون صـحيون لكـل إنسـان ولكـل مكـان"
َنـة، فـي المشو  رة لراسمي السياسات في االتحاد األوروبـي وعلـى مسـتوى الـدول األعضـاء، فيـه بغيـة دعـم تنفيـذ الُمَدوَّ

  سياق التطوير والمحافظة على نظم صحية قوية، وعلى قوى عاملة صحية مستدامة، ضمن أوروبا وخارجها.
  

  العقول إلى اكتساب العقول" استنزاف"من 
  

برنامج يمثل خير تمثيل المبادرات المتعددة الشـركاء  "العقول اكتساب إلى العقول استنزاف من" برنامج إن  -١٣
َنة، بغية الوصول إلى إدارة أفضل لهجرة العاملين الصحيين. وتركِّز  لتوليد الزخم وتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ الُمَدوَّ

َنــة، وعلــى دعــم تنفيــذها فــي ثالثــة المبــادرة علــى تعزيــز الحــوار السياســي العــالمي والــدعوة إلــى مالء مــة وفعاليــة الُمَدوَّ
يرلنـدا)، وفـي أحـد البلـدان الـذي يعتبـر أبلدان من بلدان المصدر (الهند ونيجيريا وأوغندا)، وفي أحد بلدان المقصد (

  في وقت واحد من بلدان المصدر ومن بلدان المقصد لتدفقات هجرة العاملين الصحيين (جنوب أفريقيا).
  

َنــة، وتحســين البيانــات حــول هجــرة العــاملين الصــحيين، نظــرًا لكــون وت  -١٤ ركِّــز المبــادرة علــى اإلســهام فــي الُمَدوَّ
ـــنة فـــي هـــذا المجـــال مـــن الشـــروط المســـبقة للوصـــول إلـــى إدارة أفضـــل لتـــدفقات الهجـــرة. وتجميـــع  المعلومـــات المحسَّ

الجولـة جة لذلك كان هناك إسهام جديـد فـي وتحليل وتفسير المعطيات باالسترشاد ببروتوكول خاص بالبحوث، ونتي
لكل من الهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا، فقد أّكد كل منهم تعيين سلطة وطنية فيها، بينما قدَّم كل من  الثانية

ية األولى، مؤكدة السلطة الوطن الجولةيرلندا إسهامها في أنيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا التقارير الكاملة، وواصلت 
  الُمَعيَّنة فيها، مع تقديمها للتقرير الكامل.

  
ونتيجـــة للعمـــل فـــي الســـنة األولـــى مـــن المبـــادرة، تعـــززت البيِّنـــات حـــول هجـــرة طـــواقم منتقـــاة مـــن المهنيـــين   -١٥

وٕامـداد العـاملين الصـحيين، فلـم يكـن  عـن إعـدادالرئيسـية هـي أنـه رغـم تـوافر المعلومـات  النتيجـةالصحيين. وكانـت 
لتحليــل التــدابير  المبكــرةمــن البلــدان آليــة روتينيــة لإللمــام "بتــدفق" العــاملين الصــحيين. وأشــارت النتــائج  لــدى أي بلــد

الوسيطة حول تدفقات الهجرة الدولية إلى أنها أكثر تعقيدًا من التصور التقليدي لها علـى أنهـا مجـرد تـنقالت وحيـدة 

                                                           
 يرلندا الشمالية.أهولندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    ١

 يرلندا الشمالية.أبولندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    ٢

 سبانيا.أألمانيا وٕايطاليا و    ٣

 بلجيكا وٕايطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا.   ٤

 .٢٠١٦مارس  آذار/ ٣٠تم االطالع في ، www.bit.ly/hw4all-callانظر    ٥
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، أوغنـدالثـي القـوى العاملـة فـي الجراحـة والتـي تهـاجر مـن الُبعد من الجنوب إلى الشمال. فعلى سبيل المثـال، فـإن ث
  يكون مقصدها العمل في بلدان أفريقية أخرى.

  
السياســات علــى المســتوى الــوطني األعمــال والقــرارات الرئيســية بالمعلومــات، فقــد  بشــأنوقــد أغنــى الحــوار   -١٦

يرلنــدا لتأســيس قاعــدة بيانــات وطنيــة أراجعــت حكومــة أوغنــدا اتفاقيــة مقترحــة ثنائيــة األطــراف مــع ترينيــداد وتوبــاغو و 
  القتفاء مسار األطباء استنادًا إلى معرٍِّف خاص بكل منهم.ً 

  
ي، تقدم هذه المبادرة الدعم لعـدد إضـافي وخـاص مـن مجلـة المـوارد البشـرية مـن أجـل وعلى الصعيد العالم  -١٧

َنـــة  خضـــعت لمراجعـــة النظـــراءمقالـــة  ١٥إذ تصـــف  ١،الصـــحة، وهـــو عـــدد يســـتعرض مـــدى مالءمـــة وفّعاليـــة الُمَدوَّ
الخبـــرات العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة، وقـــد أظهـــرت البيِّنـــات وجـــود ثغـــرات دائمـــة فـــي جوانـــب مـــن الـــُنُظم الصـــحية 
الضــرورية للمحافظــة علــى "التــأثير الــدافع" للعــاملين الصــحيين إلــى ممارســتهم للعمــل فــي المنــاطق التــي تفتقــر إلــى 

املين الصـحيين، وتـوظيفهم، واسـتبقاؤهم فـي الخدمـة)، الخدمات (ومن تلك الثغـرات، علـى سـبيل المثـال، تـدريب العـ
. إن سياســـات إدارة الهيكلـــي" لعـــودة المهـــاجرين فالتـــزال هـــي الســـالمة واألمـــن واالســـتقرار أثـــر الجـــذبأمـــا عوامـــل "

الهجــرة، (بــالحوار مــع الدولــة ومــع األطــراف الفاعلــة مــن خــارج الدولــة)، التــزال ذات أولويــة عاليــة بالنســبة لعــدد مــن 
دان التــي هـي مصــدر القــوى العاملـة التقليديــة والتـي تعــاني مــن عـبء مــزدوج مـن الهجــرة إلــى الخـارج ومــن ســوء البلـ

  الحصائل الصحية.
  

  مالحظات ختامية
  

ـــنًا عالميـــًا ملموســـًا مـــن الت الجولـــة الثانيـــةتوضـــح نتـــائج   -١٨ فـــي عـــدد البلـــدان التـــي عينـــت ســـلطاتها قـــارير تحسُّ
قــدمت الــدعم لتنفيــذ وتنســيق تبــادل المعلومــات والتبليــغ. وتلبيــة للطلــب الــذي نصــت  الوطنيــة لتســهيل الحــوار، والتــي

َنـة وفّعاليتهـا فقـد تحسـنت االسـتجابة السـتمارة  ٢،عليه توصية فريق الخبـراء االستشـاري المعنـي بمـدى مالءمـة الُمَدوَّ
بلــدًا) فــي  ١١٧جابة (مــن اســت ٧٤إلــى  ٢٠١٣-٢٠١٢بلــدًا) فــي الفتــرة  ٨٥اســتجابة (مــن  ٥٦التبليــغ الوطنيــة مــن 

علـــى الزيـــادة الملحوظــة فـــي الـــوعي وفــي االلتـــزام وفـــي الحــوار حـــول تنفيـــذ  داللــة. وفـــي هـــذا ٢٠١٦-٢٠١٥الفتــرة 
َنة.   الُمَدوَّ

  
أن علـــى البلـــدان أن تضـــع التخطـــيط للقـــوى العاملـــة،  إلـــىاألساســـية لفـــت االنتبـــاه  االســـتنتاجاتوتواصـــل   -١٩

َنة.  ولجوانب تطوير السياسات جنباً  ومن شأن إضفاء الطابع الداخلي علـى سـوق العمـل إلى جنب مع مبادئ الُمَدوَّ
(والتعليم الصحي) يخلق سوق العمل تحديات جديدة تواجه البلدان في إدارة العـاملين الصـحيين،  في مجال الصحة

َنـة إطـارًا مالئمـًا وفعـاًال لتوجيـه باإلضافة إلى الوصول إلى المستويات الكافية من االكتفاء الذاتي. ويبقى مبدأ الُمَدوَّ 
  الحلول المستقبلية.

  
  

=     =     =  

                                                           
اللـذين قـدمهما المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد  "الفّعاليـة"و "المالءمـة"وذلك بااللتزام بتعريف كل مـن    ١

  .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_32Add1-ar.pdf)، انظر ٢٠١٥(كانون الثاني/ يناير  المائة
 .٦٨/٣٢انظر الوثيقة ج   ٢


