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مــن ســكان العــالم الــذين يعيشــون فــي بلــدان المقصــد،  ٪٨٠البلــدان التــي قــدمت التقــارير أكثــر مــن  وتغطــي  -٤
ولكنها تعكس فقط الوضع الراهن في أقلية من بلدان المنشأ. وتتواصل الجهود من أجل توسيع نطاق تقديم التقارير 

 ،قدمت األمانةوات من أجل تنفيذ المدونة و من أجل معالجة هذا التباين. وقد أفاد اثنان وثالثون بلدًا بأنه اتخذ خط
بالتشاور مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، الدعم الالزم إلعداد استمارة تبليغ وطنيـة لتكـون بمثابـة 

تغطـــي المواضـــيع التاليـــة: الحقـــوق القانونيـــة للمهـــاجرين، واالتفاقـــات الثنائيـــة، والبحـــوث  ،للتقيـــيم الـــذاتيقطريـــة أداة 
. وهـــذه االســـتمارة متاحـــة ة بتـــنقالت العـــاملين الصـــحيين، واإلحصـــاءات، وتنظـــيم التصـــريح بممارســـة المهنـــةالخاصـــ

للعموم، وزوِّدت بها كل سلطة من السلطات الوطنية المعيَّنـة، وكـذلك تـم بثهـا مـن خـالل مكاتـب المنظمـة اإلقليميـة 
، كانــت الســلطات الوطنيــة المعيَّنــة فــي ٢٠١٣ يــرفبرا/ شــباط ٢١ومكاتبهــا فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق. وبحلــول 

تقريـرًا صـدر  ٥١بلدًا قد أبلغت عن تنفيذ المدونة باستخدام استمارة التبليغ الوطنية. ومن التقارير البالغ عددها  ٥١
  ).الجدول أدناهانظر تقريرًا عن اإلقليم األوروبي ( ٣٦
  

عــدد الســلطات الوطنيــة المعيَّنــة المنشــأة التــي قــدمت التقــارير، حســب اإلقلــيم وعــدد التقــارير  :الجــدول
  ٢٠١٣شباط/ فبراير  ٢١لواردة حتى ا
  

  إقليم منظمة الصحة العالمية
 الوطنية اتالسلطعدد 

  المنشأة المعينة
بواسطة  التقارير الواردةعدد 

  استمارة التبليغ الوطنية
  ١  ١٣  أفريقيا

  ٤  ١١  األمريكتان 
  ٣  ٤  جنوب شرق آسيا

  ٣٦  ٤٢  أوروبا
  ٣  ٨  شرق المتوسط 

  ٤  ٦  غرب المحيط الهادئ
  ٥١  ٨٤  المجموع

  
التحدي الرئيسي في ضمان إشراك كل أصحاب المصلحة المعنيين في عمليات صنع القرار بشأن  ويتمثل  -٥

هجرة العاملين الصـحيين وتـوظيفهم علـى الصـعيد الـدولي. ومـن الناحيـة النمطيـة فـإن تعـدد أصـحاب المصـلحة مـن 
  لمبادئ.القطاعين العام والخاص من مختلف  القطاعات يعقد التقيد بمجموعة أساسية واحدة من ا

  
وهنــاك تحــٍد آخــر يتعلــق بهجــرة العــاملين الصــحيين، أال وهــو مــا يلــي: هنــاك نقــص فــي البيانــات المنســقة   -٦

والشاملة، فالبيانات المتاحة يتم تبادلها عادة بين عدة وكاالت وكيانات داخل البلـدان وفيمـا بينهـا. ويلـزم المزيـد مـن 
، بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن القـوانين واللـوائح المتعلقـة بتوظيـف الجهود والتعاون لتحسين نظم المعلومات المتاحة

  العاملين الصحيين.
  
األمانـــة التعـــاون بـــين أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين بمـــا فـــيهم المؤسســـات الحكوميـــة واألكاديميـــة  دعمـــت  -٧

ومنظمات المجتمع المدني وشبكاته، من أجل تعزيز العمل الخاص بالدعوة والتحليل الذي دعت إليـه المدونـة. وقـد 
يق لتنفيذ المدونة فـي اإلقلـيم نظم اإلقليم األوروبي على وجه الخصوص نطاقًا من األنشطة أسفرت عن خارطة طر 

 La Red Iberoamericana de Migración deاألوروبـــي. وتشـــمل التطـــورات األخـــرى الجـــديرة بالـــذكر إنشـــاء شـــبكة 
Profesionales de la Salud  (الشــبكة األيبيريــة األمريكيــة المعنيــة بهجــرة المهنيــين الصــحيين) تحــت قيــادة األمانــة
يــة فــي أوروغــواي ودعــم المفوضــية األوروبيــة؛ وتيســير الحــوار بــين أصــحاب المصــلحة التقنيــة لــوزارة الصــحة العموم
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)؛ والمناقشـات مـع لجنـة ٢٠١٢على الصعيد الوطني (على سبيل المثال ما تم في بلجيكا وألمانيا وٕايطاليا في عـام 
ات فـي جنيـف بالتعـاون )؛ وٕاقامة مدرسة صيفية عن الهجرة واألخالقي٢٠١٢التنمية في البرلمان األوروبي (مدريد، 

مـــع مؤسســـة بروشـــيه وجامعـــة جنيـــف وجامعـــة هارفـــارد. ونشـــطت منظمـــات المجتمـــع المـــدني نشـــاطًا متزايـــدًا علـــى 
الصعيدين الوطني والدولي في مجال إذكـاء الـوعي واسـترعاء االنتبـاه السياسـي إلـى قضـايا القـوى العاملـة الصـحية، 

 مـن اإلقلـيم األوروبـي ١ذها. وكشفت دراسة حالة شملت تسـعة بلـدانبما في ذلك من خالل دعم المدونة وبثها وتنفي
أن المجتمع المدني قد لعب دورًا كبيرًا في رصد هجرة القوى العاملة الصـحية، باعتمـاد نهـج قـائم علـى الحقـوق  عن

  يراعي حقوق العمال الصحيين والحاجة إلى ُنظم صحية منصفة ومستدامة في الوقت ذاته. 
  
دول أعضــاء كــذلك إلــى نقــص المعلومــات عــن نطــاق الهجــرة (مــن بلــدان المنشــأ) والبينــات وأشــارت عــدة   -٨

  الدالة على أثرها بالنسبة إلى التخطيط الخاص بالعاملين الصحيين (بلدان المقصد).
  
وتوفر السلطات الوطنية المعينة المزيد من التفاصيل عن حالـة القـوى العاملـة المهـاجرة مـن حيـث الحقـوق   -٩

نيــــة والتوظيــــف وتنظــــيم ممارســــة المهنــــة (انظــــر الشــــكل أدنــــاه). كمــــا أن المعلومــــات التــــي توفرهــــا الســــجالت القانو 
 والممرضــاتاإلحصــائية، والتصــاريح الممنوحــة للعــاملين األجانــب المــدربين بممارســة المهنــة تغطــي أساســًا األطبــاء 

  فقط.والقابالت 
  

وهنـاك  ٢.ترك بـين المنظمـة ومعهـد سياسـات الهجـرةوهناك معلومات إضافية متاحة مـن االسـتعراض المشـ  -١٠
من الممرضين  ٪٧٢أربعة بلدان فقط من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تسهم معًا بنسبة 

من األطباء األجانب العاملين فـي البلـدان األعضـاء فـي هـذه المنظمـة، أال وهـي: أسـتراليا، وكنـدا،  ٪٦٩األجانب و
المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتتفـاوت االتجاهـات السـائدة فـي  والواليات

تدفقات العاملين الصحيين المهاجرين تفاوتًا واسعًا بـين البلـدان األربعـة. وتتغيـر أيضـًا طريقـة تعامـل بلـدان المقصـد 
  يدة.مع التسجيل المهني وٕاصدار الشهادات المهنية الجد

  
عـــن التحـــديات المســـتجدة، مثـــل تـــدابير  ١ومنـــذ اعتمـــاد المدونـــة قـــدمت منظمـــات المجتمـــع المـــدني تقـــارير  -١١

التقشف االقتصادي التي تمس النظم الصحية الوطنية، والتحول فـي التركيـز نحـو االخـتالالت فـي التوزيـع الـداخلي 
للقوى العاملة الصحية في االتحاد األوروبي، والتواصل غير الكافي بين المنظمات غير الحكومية اإلنمائيـة وسـائر 

المجتمع المدني، بما في ذلك اتحادات المرضى والنقابات العمالية والرابطات المهنية  التي لها  الجهات الفاعلة من
  مصلحة في تنمية القوى العاملة الصحية.

  
  
  
  
  
  

                                                           
١    Civil society contribution and advocacy for implementing the WHO global code in the European 

Region: country case studies. Geneva, World Health Organization, in press.                                            

٢   Immigration and the healthcare workforce since the global economic crisis: report for the World 
Health Organization. Washington, DC, Migration Policy Institute, in press. See also International 
Migration Outlook: SOPEMI 2007 Edition.                                                                                                      
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ــراز أهــم المعلومــات المتحصــل عليهــا مــن  ــة باســتخدام  ٥١الشــكل: إب ــة معين ســلطة وطني
  استمارة التبليغ الوطنية (بحسب مواد المدونة)

  
  
  

الصحيون المهاجرون بالحقوق والمسؤوليات القانونية ذاتهـا  يتمتع العاملون
  )٤التي تتمتع بها القوى العاملة الصحية المدربة محليًا (المادة 

توظيـــــف العـــــاملين الصـــــحيين المهـــــاجرين وتـــــرقيتهم ومكافـــــأتهم وفقـــــًا  يـــــتم
ـــة الصـــحية المدربـــة  للمعـــايير الموضـــوعية التـــي تطبـــق علـــى القـــوى العامل

 )٤محليًا (المادة 
توجــــد آليــــات لتنظــــيم تصــــاريح الممارســــة مــــن جانــــب العــــاملين الصــــحيين 

 )٧المهاجرين واالحتفاظ بسجالت إحصائية عنهم (المادة 
الت إحصــــائية عــــن العــــاملين الصــــحيين الــــذين حصــــلوا علــــى هنــــاك ســــج

 )٧مؤهالتهم األولية من بلد أجنبي (المادة 
اتخذت اإلجراءات للتواصل وتبادل المعلومات عن التوظيف والهجـرة علـى 

 )٩ صعيد القطاعات (المادة

درج  ؤھالت والت ي والم يم المھن رص التعل حيون بف املون الص ع الع تمت
  )٤يتمتع بھا العاملون الصحيون المدربون محلياً (المادة التي  اتھاذالوظيفي 

تجــــري البــــرامج أو المؤسســــات الحكوميــــة و/ أو غيــــر الحكوميــــة البحــــوث 
 )٦بشأن الهجرة (المادة 

د  يم الفوائ ة تقي اجرين فرص املين الصحيين المھ يح للع ف تت ات التوظي آلي
  )٤والمخاطر المقترنة بوظائفھم (المادة 

رار  اذ الق ات اتخ اتخذت التدابير إلشراك جميع أصحاب المصلحة في عملي
  )٨فيما يتعلق بالھجرة وتوظيف العاملين على المستوى الدولي (المادة 

املين  ة بتوظيف الع ھناك قاعدة بيانات قائمة بشأن القوانين واللوائح المتعلق
  )٧على المستوى الدولي (المادة 

اك  جالھن ع س ماء جمي ل ت بأس ا بالعم رخص لھ تقدام الم ات االس جھ
 )٨ (المادة

 

  
  االتفاقات

  
تزداد الصـورة وضـوحًا أيضـًا فيمـا يتعلـق باالتفاقـات الثنائيـة والمتعـددة األطـراف واالتفاقـات اإلقليميـة بشـأن   -١٢

خـــالل  حتوظيـــف العـــاملين الصـــحيين. ومعظـــم هـــذه االتفاقـــات كانـــت ســـابقة للمدونـــة، ولكـــن بعضـــها قـــد ُأبـــرم أو نقِّـــ
العـــامين والنصـــف منـــذ اعتمـــاد المدونـــة. وتشـــمل األمثلـــة االتفاقـــات بـــين البلـــدان المتجـــاورة مثـــل قبـــرص واليونـــان؛ 

وطاجيكسـتان وأوزبكسـتان؛  واالتحـاد الروسـيك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد؛ وكازاخستان وقيرغيزستان ر نماوالد
. وتشــــمل وألمانيــــا وكرواتيـــا ؛خل المختلفــــة مثـــل إيطاليــــا وتــــونسوكـــذلك االتفاقــــات بـــين البلــــدان ذات مســــتويات الـــد

االتفاقــات المتعــددة األطــراف "شــراكات التنقــل" وهــي أطــر غيــر ملزمــة قانونــًا إلدارة تحركــات األشــخاص بــين بلــدان 
راكة وتنضـم الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي إلـى هـذه الشـ إدارة جيـدة. نالبلـداوبـين فـرادى االتحاد األوروبـي 

دار الســــالم وكمبوديــــا  برونــــيعلــــى أســــاس طــــوعي. وتشــــمل االتفاقــــات اإلقليميــــة البــــارزة االتفاقــــات المبرمــــة بــــين 
االتفاقـات فئتـي  غطـيوٕاندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلند وفييت نـام. وت

القابالت أيضًا. وقد أبرم عدد مـن االتفاقـات علـى الصـعيد  غطياألطباء والممرضات وفي عدد قليل من الحاالت ت
 الوطني وأبرم عدد آخر على الصعيد دون الوطني. 
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  التعاون فيما يتجاوز الهجرة
  

يتجاوز التعاون بشأن تنمية القوى العاملة الصحية في سياق المدونة القضايا المتعلقة بالهجرة. فقـد أبلغـت   -١٣
عـة مـن اتفاقـات التعـاون المـالي والتقنـي األوسـع نطاقـًا، بمـا فـي ذلـك: االتفاقـات المبرمـة الدول األعضاء عـن مجمو 

فـــي إطـــار الشـــبكة األيبيريـــة األمريكيـــة المعنيـــة بهجـــرة المهنيـــين الصـــحيين،  واالتفـــاق بـــين حكومـــات كـــل مـــن كوبـــا 
ــTriple Win؛ والمشــروع التجريبــي "وروانــدا ومصــر ونيجيريــا وألمانيــا ا والبوســنة والهرســك " الــذي تشــارك فيــه ألباني

  لتعزيز كفاءة التمريض عن طريق التدريب أثناء الخدمة.واليابان ت نام؛ والتعاون بين إندونيسيا يوفي
 
خطــة عمــل خاصــة بــالقوى العاملــة  وتتعــاون منظمــة الصــحة العالميــة مــع االتحــاد األوروبــي علــى وضــع  -١٤

للتحـديات الرئيسـية التـي تواجـه القـوى مـن أجـل االسـتجابة  ومصممة من أجـل الجمـع بـين الـدول األعضـاءالصحية 
العاملة الصحية على المدى المتوسط إلى الطويل، بهـدف تعزيـز اسـتدامة القـوى العاملـة فـي أوروبـا. ويتمحـور هـذا 
العمل الجوهري حول ثالثة محاور ، أال وهي: التنبؤ باحتياجات القـوى العاملـة وتحسـين منهجيـات التخطـيط للقـوى 

لعاملة؛ والتنبؤ باالحتياجـات المسـتقبلية مـن المهـارات فـي مجـال المهـن الصـحية؛ وتبـادل الممارسـات الجيـدة بشـأن ا
   استراتيجيات التوظيف واستبقاء الموظفين الفعالة فيما يتعلق بالمهنيين الصحيين.

  
  تعزيز التمريض والقبالة

  
ـــة التوجهـــات االســـتراتيجية لتع" فـــي الوثيقـــة المعنونـــة  -١٥ تؤكـــد  "٢٠١٥–٢٠١١زيـــز خـــدمات التمـــريض والقبال

وتعـد  ١المنظمة على التغطية الصحية الشاملة والرعاية التي تركز على النـاس فـي سـياق الرعايـة الصـحية األوليـة.
جلس الدولي للممرضين الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من العناصر ذات األولوية. وبالتعاون مع الم

والممرضــات واالتحــاد الــدولي للقــابالت، ُعقــد منتــدًى لكبــار المســؤولين عــن التمــريض والقبالــة بشــأن األمــراض غيــر 
بلدًا. وتمخض المنتدى عن بيـان بشـأن دور الممرضـين والممرضـات والقـابالت كشـف عـن  ٧٠السارية وشارك فيه 

ص بـــاألمراض غيـــر الســـارية. وأعقـــب المنتـــدى اجتمـــاع ثالثـــي ضـــم التـــزام واضـــح بالتقـــدم فـــي برنـــامج العمـــل الخـــا
مــن كبــار المســؤولين عــن التمــريض والقبالــة، وممثلــي الرابطــات الوطنيــة للتمــريض والقبالــة، واألجهــزة المســؤولة  ٧٤

عــن تنظــيم التمــريض والقبالــة. وجــرى تنــاول المســائل الحاســمة لتطــوير مهنتــي التمــريض والقبالــة، وتــوفير الرعايــة 
"تعزيـز الفعال لهاتين المهنتين. ودعمًا لهذا العمل ُنشرت وثيقـة بعنـوان الجيدة الخاصة بالتمريض والقبالة، والتنظيم 

 .قــدرات التمــريض والقبالــة مــن أجــل اإلســهام فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وعالجهــا وتــدبيرها العالجــي"
من الخبراء  ٦٠تنفيذ التوجهات االستراتيجية عقد اجتماع ضم  اللقاءات العالمية األخرى المعقودة من أجل وشملت

القبالـــة، واألســـس المرجعيـــة لخـــدمات  لمســـألة الخاصـــة بكليـــة لتعلـــيماوراســـمي السياســـات والشـــركاء الـــدوليين بشـــأن 
بلــدًا بشــان التمــريض الصــحي المجتمعــي تســتهدف تحديــد العوامــل التــي تــؤثر فــي  ٢٢وُأنجــزت دراســة فــي  ٢.القبالــة

ي المجتمعــي. وشـملت الدراســة العوامــل المتعلقـة بمــا يلــي: التعلـيم والتــدريب، والتنظــيم، والممارســة، التمـريض الصــح
واألدوار، واتجاهات السياسات واالستراتيجيات المجدية في تحقيق المستوى األمثل لمسـاهمتها فـي الرعايـة الصـحية 

 الشاملة.األولية، وخصوصًا الرعاية التي تركز على الناس، والتغطية الصحية 
  
  

                                                           

   متاحة على الرابط التالي: WHO/HRH/HPN/10.1الوثيقة     ١
http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/index.html  ٢٠١٣آذار/ مارس  ١٩(تم االطالع في.(  

٢    Global consultation on producing and developing an appropriate midwifery workforce for low- and 
middle- income countries, Geneva, 4–6 December 2012.                                                                      
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) لتشــكل أســاس ٢٠٢٠–٢٠١٢القبالــة (ة لتعزيــز التمــريض و وفــي إقلــيم شــرق المتوســط ُوضــعت اســتراتيجي  -١٦
دعم البلدان في إعداد خططها ذات الصلة. وُأنشئ مجلسان للتمريض والقبالة في ثالث دول أعضاء. وفـي اإلقلـيم 

) وخطـــة عمـــل. وفـــي إقلـــيم األمـــريكتين ٢٠١٥–٢٠١١األوروبـــي ُوضـــعت توجهـــات اســـتراتيجية للتمـــريض والقبالـــة (
شـــبكة للتمـــريض وُوضـــعت خطـــط عمـــل بشـــأن التعلـــيم وممارســـة المهنـــة والبحـــوث، مـــع التركيـــز علـــى  ٢٨ُأنشـــئت 

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة والرعايــة الصــحية األوليــة. واعُتمــدت خطــة لتطــوير التمــريض فــي وســط أمريكــا مــن قبــل 
لــي إقليمــي للمنــاهج وزارات الصــحة فــي تســعة بلــدا ن ولجــان دون إقليميــة. وفــي اإلقلــيم األفريقــي تــم إعــداد نمــوذج أوَّ

السابقة لالنخراط فـي العمـل، كمـا ُوضـع إطـار تنظيمـي  القبالةو  لتمريضاالدراسية القائمة على الكفاءة لبرامج تعليم 
وتشمل األنشطة الجديـدة برنـامج مهني. والهدف من ذلك هو دعم تحسين جودة برامج التعليم في الدول األعضاء. 

خــاص بالصــحة النفســية معــد مــن أجــل الممرضــين والممرضــات والقــابالت فــي ســري النكــا بجنــوب شــرق مجتمعــي 
آسيا، وٕاصدار منهج دراسي للمهنيين الصحيين، ومواصلة تطوير تعليم التمريض مع التركيز على الرعاية الصحية 

  األولية في إقليم غرب المحيط الهادي.
  

  تحديات المستقبل 
  

ـــة لتنفيـــذ القـــرار   -١٧ لتحـــديات  إلـــى التصـــدي ٧-٦٤ج ص ع والقـــرار ١٦-٦٣ج ص عســـتحتاج الجهـــود المبذول
تشـــمل عـــدم وجـــود فهـــم مشـــترك لطبيعـــة الصـــالت علـــى المســـتوى القطـــري بـــين هجـــرة القـــوى العاملـــة واالحتياجـــات 

ط الخـاص بـالقوى العاملـة الصـحية فـي األمـدين الخاصة بـالقوى العاملـة الصـحية فـي الحاضـر والمسـتقبل، والتخطـي
القصير والطويل. وباإلضافة إلى ذلك ال يتوافر لكثير من البلدان سوى قـدرة محـدودة علـى اسـتباق اتجاهـات القـوى 

 العاملة الصحية في المستقبل.
 
تـزام يجـب ان يتناسـب وُيعد االلتزام السياسي ضروريًا لمواجهة األزمة في القوى العاملة الصحية، وهذا االل  -١٨

مع ما يقابله من استثمارات من أجل دعم القدرة المؤسسية والفرديـة علـى التخطـيط وٕايجـاد المـوارد البشـرية الصـحية 
 مر يستغرق وقتًا من أجل تحقيق اآلثار الهامة.أالالزمة للمراصد الصحية، وذلك 

 
المراصـد اإلقليميـة والوطنيـة الخاصـة بـالقوى وكي يتسنى تنفيذ القرارات توجد حاجة ماسـة إلـى التوسـع فـي   -١٩

العاملة الصحية. ومن خالل آلية من هذا القبيل يمكن تعزيز مبادئ المدونة عن طريق مختلف التدخالت الخاصة 
ببناء القـدرات ووضـع السياسـات لتحسـين فهـم عناصـر منهـا اإلعـداد والتوظيـف والنشـر واالسـتبقاء والتـنقالت، وهـي 

 صلة بالقوى العاملة الصحية. جميعًا عناصر ذات
 
ــ  -٢٠ خ مــن أجــل دعــم تعزيــز التمــريض والقبالــة علــى الصــعيد وســوف تســتند المنظمــة إلــى األســاس الــذي ترّس

العــالمي فــي مجــاالت السياســات واإلدارة والتعلــيم والتنظــيم وممارســة المهنــة ومتابعــة المفاوضــات المتعــددة األطــراف 
 في إطار المدونة.

 
 ذات الصـلة ذا، لـم تمثـل األزمـة االقتصـادية العالميـة الحاليـة وال مسـتويات البطالـة المتزايـدةوحتى يومنـا هـ  -٢١

ـــة الصـــحية أو لالســـتغناء عـــن أعـــداد كبيـــرة مـــن العـــاملين  والتـــي نتجـــت عنهـــا، دافعـــًا ذا شـــأن لهجـــرة القـــوى العامل
في التأثير سلبًا على الصحيين. ففي بعض البلدان يبدو أن هناك ضغوطًا على قطاع الشؤون المالية العامة بدأت 

 إعداد القوى العاملة الصحية وتوزيعها وأدائها.
 
نقــص لقــوى العاملــة الصــحية، أال وهــي: وفـي الماضــي القريــب أولــي اهتمــام بــالغ بالمظــاهر الحــادة ألزمــة ا  -٢٢

في ما أطلق عليه "البلدان التـي تمـر بأزمـات" والهجـرة. ولكـن يـزداد اآلن إدراك أنـه ال يمكـن القوى العاملة الصحية 
عالميـًا ذا  تقليص األزمة إلى هذين البعدين رغم ما لهما مـن أهميـة. فاألزمـة فـي القـوى العاملـة الصـحية ُتعـد تحـدياً 
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نتاج القوى العاملة الصحية، وٕاجراء تحليل إلحداث تحول في إ شاملةهي تتطلب استراتيجية عالمية أبعاد متعددة. و 
شــامل لســوق العمــل، وٕاحــداث تحــول فــي تعلــيم وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية علــى المســتوى الــوطني والمســتوى 
العــابر للحــدود الوطنيــة. وينبغــي علــى البلــدان التــي ترغــب فــي تحســين إتاحــة الرعايــة الصــحية أن تتصــدى للتحــدي 

املـة الصـحية. ولـذا فـإن اعتمـاد نهـوج جديـدة سـيكون حاسـم األهميـة مـن أجـل التحـرك الذي يطرحه نقص القـوى الع
  الشاملة.الصحية التغطية  نحوقدمًا 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  إلى اإلحاطة علًما بهذا التقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٣
  
  

=     =     =  


