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  إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية
 الشاملةدعمًا لتحقيق التغطية الصحية 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

الـذي حـث الـدول األعضـاء علـى إعـداد القـوى العاملـة الصـحية اسـتجابة  ٢٣-٥٩ج ص عإذ تذكر بـالقرار   
لحاالت نقص العـاملين الصـحيين التـي تعيـق تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـًا المتعلقـة بالصـحة، بمـا 

  لواردة في إعالن األلفية؛فيها األهداف ا
  

الصــحيين وتوزيـع منصــف للعـاملين مــن العـاملين  كـافٍ مــزّود بعـدد  فعـالوٕاذ تـدرك أن إقامـة نظــام صـحي   
الملتزمين والمقتدرين على مستوى الرعاية الصحية األولية أمر أساسي إلتاحة الخدمات الصحية على قدم المسـاواة 

التقريــــر الخــــاص بالصــــحة فــــي لصــــحية الشــــاملة، ومســــألة أبرزهــــا بوصــــفها غرضــــًا هامــــًا مــــن أغــــراض التغطيــــة ا
  ١؛٢٠٠٦ العالم

  
وٕاذ تـــدرك أيضـــًا الحاجـــة إلـــى تـــوفير حـــوافز كافيـــة وموثوقـــة وماليـــة وأخـــرى غيـــر ماليـــة وٕايجـــاد بيئـــة عمـــل   

فــي المنــاطق  تمكينيــة وآمنــة الســتبقاء العــاملين الصــحيين فــي المنــاطق التــي تمــس فيهــا الحاجــة إلــيهم، وخصوصــاً 
النائيـة واألحيــاء الفقيــرة بالمنــاطق الحضــرية التــي يصــعب الوصــول إليهـا، علــى غــرار مــا أوصــى بــه الــدليل العــالمي 

  ٢؛لمنظمة الصحة العالميةأوصت به المبادئ التوجيهية العالمية 
  

اشتمل لذي ابشأن استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة،  ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار   
حث الدول األعضـاء علـى مواصـلة االسـتثمار فـي نظـم تقـديم الخـدمات الصـحية وتعزيـز هـذه على عدة أمور منها 

للـنظم الصـحية  الكافيـةوتـوفير المـوارد البشـرية وخدماتها، ، والسيما الرعاية الصحية األولية ، حسب االقتضاءالنظم
  واطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛ضمانًا لحصول جميع الموُنظم المعلومات الصحية، 

  
وٕاذ يســاورها القلــق إزاء قصــور قــدرة الكثيــر مــن البلــدان، والســيما الواقعــة منهــا فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء   

  ؛توفير التغطية بالخدمات المناسبة للسكانمن العاملين الصحيين من أجل  عدد كافٍ الكبرى، على تدريب 
  

                                                           
  .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية،  من أجل الصحة.: العمل معًا ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١
٢    Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention, global policy 

recommendations,  Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                   
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التحديات المحددة التي تجابهها دول أعضاء معينة لديها وفورات حجم محدودة فـي مجـال تعلـيم وٕاذ تدرك   
وتـــدريب القـــوى العاملـــة الصـــحية المحليـــة، واحتياجاتهـــا الخاصـــة، والشـــراكات المحتملـــة والتعـــاون مـــع دول أعضـــاء 

  أخرى؛
  

  حة هو تحٍد عالمي النطاق؛عن قلقها ألن التحدي الخاص بتعليم القوى العاملة الصأيضًا وٕاذ ُتعرب   
  

عـــن قلقهـــا ألن التقـــديرات الديموغرافيـــة تُبـــرز إمـــدادات وتوزيـــع القـــوى العاملـــة الصـــحية كـــذلك وٕاذ ُتعـــرب   
  ، بصرف النظر عن حالة تنمية البلدان؛القلق في العقود القادمة تثيرانكمسألتين 

  
متعــــدد القطاعــــات فيمــــا بــــين وزارات الصــــحة، ووزارات التعلــــيم، التعــــاون الوٕاذ تــــدرك أيضــــًا الحاجــــة إلــــى   

ومؤسســات التــدريب العامــة والخاصــة، والمنظمــات المهنيــة الصــحية فــي تعزيــز نظــام تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية 
  إعداد قوى عاملة صحية متخصصة دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ من أجلوتدريبها 

  
 وأعـدادالماليـة والمرافـق  اإلمكانـاتمـا يكفـي مـن ضًا ألن العديد من البلدان يفتقر إلـى وٕاذ يساورها القلق أي  

؛ وألنــه يلــزم تحســين نظــام تعلــيم القــوى وذات الكفــاءة المرشــدين التربــويين لتــدريب القــوى العاملــة الصــحية المالئمــة
  العاملة الصحية وتدريبها بما يلبي االحتياجات الصحية للبلدان؛

  
شـاملة وخطـة سياسات وخطـط سياسة وطنية  أن تضع الدول األعضاء ي اعتبارها الحاجة إلىوٕاذ تضع ف  

  تعليم القوى العاملة الصحية واحدًا من عناصرها؛ ، بما في ذلكللموارد البشرية الصحية
  

ـــة  ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار    ـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف البشـــأن مدون منظمـــة العالمي
التــي اتفقــت فيهــا الــدول األعضــاء علــى عــدة أمــور منهــا العمــل الحثيــث الصــحيين علــى المســتوى الــدولي، العــاملين 

وضــع اســتراتيجيات فعالــة فيمــا يتعلــق بتخطــيط القــوى العاملــة لصــحية و اإنشــاء نظــام الســتدامة القــوى العاملــة  علــى
  ١الصحية وتعليمها وتدريبها واستبقائها؛

  
لقـــرار االعاملـــة الصـــحية فـــي بلـــدان إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا و  وٕاذ تقـــر بـــإعالن دكـــا بشـــأن تعزيـــز القـــوى  

SEA/RC65/R7  ـــة الـــذي اعتمدتـــه ـــيم وتـــدريب القـــوى العامل اللجنـــة اإلقليميـــة لجنـــوب شـــرق آســـيا بشـــأن تعزيـــز تعل
علـى عـدة أمـور منهـا إجـراء عمليـات تقيـيم شـاملة للوضـع الـراهن  الصحية في اإلقليم، والـذي حـث الـدول األعضـاء

وى العاملـــة الصـــحية وتـــدريبها، وفقـــًا لبروتوكـــول إقليمـــي مشـــترك متفـــق عليـــه، كأســـاس لوضـــع السياســـات لتعلـــيم القـــ
  ؛وتنفيذها باالستناد إلى البّينات

  
ن لقـرن جديـد: الصـحيين يالمهنيـاللجنة المستقلة العالمية بشأن  وٕاذ تقر أيضًا بالتوصيات الواردة في تقرير  

  ٢زيز النظم الصحية في عالم مترابط؛إحداث التحويل في التعليم من أجل تع
  
  
  

                                                           
  .٦-٣الدالئل اإلرشادية، الفقرة  – ٣المادة     ١
٢    Education of health professionals for the 21st century: a Global Independent Commission. Health 

professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world, 

The Lancet, Harvard University Press, Cambridge MA, 2010.                                                                                      
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وٕاذ تعرب عن تقديرها للمبادرات الجارية من أجل تعزيز تعليم وتدريب القوى العاملـة الصـحية فـي مختلـف   
األقــاليم، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مبــادرة شــراكة التعلــيم الطبــي والتمريضــي، وتــدريب العــاملين 

قمـة  إلعـالن زعمـاءي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمدعومـة مـن اليابـان وفقـًا الصحيين أثناء الخدمة ف
صـــالح تعلـــيم إلوشـــبكة آســـيا ومنطقـــة المحـــيط الهـــادئ  هوكايـــدو طويـــاكومجموعـــة البلـــدان الثمانيـــة المعقـــودة فـــي 

  المهنيين الصحيين،
  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

  
واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة، حســب االقتضــاء، مــن خــالل حــوار تعزيــز السياســات   )١(

السياســـات المشـــترك بـــين القطاعـــات فيمـــا بـــين الـــوزارات المعنيـــة التـــي قـــد تشـــمل وزارات التعلـــيم والصـــحة 
  والمالية لضمان أن يسهم تعليم وتدريب القوى العاملة الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
في إجـراء تقييمـات شـاملة للحالـة الراهنـة لتعلـيم القـوى العاملـة الصـحية، مـع القيـام، حسـب  النظر  )٢(

  االقتضاء، بتطبيق، بروتوكوالت وأدوات معيارية تضعهما بمجرد أن تضعها المنظمة؛
  
النظر في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية مسندة بالبينات، مـع مراعـاة نتـائج التقيـيم   )٣(

ور فــي الفقــرة الســابقة، وتعزيــز تعلــيم وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية وٕاحــداث تحــول فيهمــا، بمــا فــي المــذك
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تشجيع التعليم فيما بـين المهنيـين والتعلـيم المجتمعـي والتعلـيم المرتكـز 

ميـة المسـتمرة للقـدرات المهنيـة، على النظم الصحية، والربط بين التعليم قبل االنخراط في الخدمـة وبـين التن
ووضع نظام لالعتماد من أجل ضمان جودة معاهد التدريب وكفاءة القـوى العاملـة الصـحية؛ وذلـك بهـدف 
تلبية احتياجات الناس الصحية واحتياجات النظم الصحية، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لـبعض الـدول 

  في مجال التدريب المحلي؛ األعضاء التي تشوب المحدودية وفورات الحجم لديها
  
تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة، حســب المــوارد الكافيــة والــدعم السياســي مــن أجــل تقــديم   )٤(

  االقتضاء، إلحداث التحويل في تعليم القوى العاملة الصحية؛
  
  تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن تعليم القوى العاملة الصحية؛  )٥(
  

  المدير العام القيام بما يلي: من تطلب  -٢
  
  يمكن تكييفهما حسب السياقات الُقطرية؛ بروتوكوًال وأداة معياريين للتقييم يضع أن  )١(
  
إجـراء عمليـات  اسـتخدام البروتوكـول فـيفـي  ، حسـب االقتضـاء،الدول األعضاء بالـدعمأن يزود   )٢(

  ؛يم القوى العاملة الصحيةتقييم شاملة للوضع الحالي لتعل
  
واسـتراتيجيات ُمسـندة بالبّينـات بغيـة  أن يزود األعضاء بالدعم التقني في صياغة وتنفيـذ سياسـات  )٣(

  تعزيز تعليمها للقوى العاملة الصحية وٕاحداث التحويل فيه؛
  

                                                           
  وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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تقريـر  وتقـديماسـتعراض نتـائج التقييمـات القطريـة  بغيةأن يجري مشاورات على الصعيد اإلقليمي   )٤(
الصــحة العالميــة  إلــى جمعيــة ، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي،جات وتوصــيات واضــحةيحتــوي علــى اســتنتا

  ؛التاسعة والستين
  
أن يضـــع، بنـــاًء علـــى التقريـــر، نهوجـــًا عالميــــة وٕاقليميـــة يمكـــن أن تشـــمل اســـتراتيجيات إلحــــداث   )٥(

كــي تنظــر  ، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي،هــذه النهــوج وتقــديمالتحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية، 
 فيها جمعية الصحة العالمية السبعون.

  
  

  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  

  
=     =     =  


