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  الصحية والخدمات العاملة القوى
  
  :الصحية البشرية الموارد بشأن العالمية االستراتيجية مسّودة  

  ٢٠٣٠ العاملة القوى
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
ــــــي -١ ــــــار ف ــــــة اعتمــــــدت ٢٠١٤ مــــــايو/ أي ــــــة الصــــــحة جمعي ــــــرار العالمي  متابعــــــة بشــــــأن ٢٤-٦٧ع ص ج الق

 وفـي. الشـاملة الصـحية التغطيـة بتحقيـق االلتزامـات تجديـد: الصـحية البشـرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن
 وتقـــديم إعـــداد العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة العـــام المـــدير مـــن األعضـــاء الـــدول طلبـــت القـــرار هـــذا مـــن) ٢(٤ الفقـــرة

 . والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية فيها تنظر كي الصحية البشرية للموارد جديدة عالمية استراتيجية
 
: الصـحية البشـرية المـوارد بشـأن العالميـة االسـتراتيجية مسـّودة عـن المعلومـات أحـدث التقريـر هذا ويعرض -٢

 والحلـــول الراهنـــة التحـــدياتوثانيـــًا،  االســـتراتيجية؛ ســـياق أوًال،: أجـــزاء ثالثـــة فـــي ،٢٠٣٠ الصـــحية العاملـــة القـــوى
 .إلعدادها الالزمة المعلومات وفرت التي التشاور عملية وثالثًا، إطارها؛ في المقترحة

  
  الصحية البشرية الموارد بشأن عالميةال باالستراتيجية الخاص السياق

  
 علـى العـالمي االهتمـام ركـز الصـحة أجـل مـن معـاً  العمـل: ٢٠٠٦ العـالم فـي بالصحة الخاص التقرير إن -٣

 والممرضــون القــابالت( المهــرة الصــحيين المهنيــين فــي الشــديد بــالنقص يتعلــق فيمــا الصــحية البشــرية المــوارد مســألة
 األهـداف تحقيـق نحـو التقـدم تسـريع إلـى بالنسـبة الصـحيين للعـاملين الحيويـة األهمية وعلى بلدًا، ٥٧ في) واألطباء
 واقتُـرح ،"األزمـة" مصـطلح الصـحيين المهنيـين فـي العـالمي الـنقص علـى وُأطلـق. بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية

 .الصدد هذا في التحديات على التغلب أجل من الصحية البشرة الموارد بشأن العمل من عقد
 
 اعتمــدت الماضــية الخمــس الســنوات ففــي الصــحية، البشــرية المــوارد علــى التشــديد اســتمر الحــين ذلــك ومنـذ -٤

 تقـدم تحقيق على تدل عالمات هناك أن كما الصحية، البشرية الموارد بشأن قرارات خمسة العالمية الصحة جمعية
 هـــداف التنميـــةأ إلـــى لأللفيـــة اإلنمائيـــة األهـــداف مـــن: ٢٠١٥ عــام فـــي الصـــحة التقريـــر وُيبـــرز. المضـــمار هـــذا فــي

 خطـة اعتمـاد عـن نتجـت التي الجديدة التحديات بعض ويحدِّد الماضي العقد خالل تحقق الذي النجاح ١المستدامة
 الخمس للسنوات اطموحه في ةمسبوق غير خطة المستدامة التنمية ألهداف وتشكِّل. ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية

                                                           
 جنيـف. الصـحة العالميـة،. منظمة : من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة٢٠١٥الصحة في عام    ١

 (قيد الطباعة).
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 فـي وبالرفاهيـة صـحية عيش بأنماط الجميع تمّتع ضمان" ٣ للهدف بالنسبة فقط صحيحاً  ليس وذلك: المقبلة عشرة
 وهـي والعمالـة، الجنسـاني والمنظـور والتعلـيم والتغذيـة بـالفقر المتعلقـة لألهـداف بالنسـبة أيضاً  وٕانما ،"األعمار جميع
 . الصحيون والعاملون الصحي النظام أيضاً  فيها ُيسهم أهداف

 
. الصـــحية الغايـــات جميـــع بـــين المشـــترك القاســـم هـــي..." الشـــاملة الصـــحية التغطيـــة تحقيـــق" ٨-٣ والغايـــة -٥

 وتــدريبها وتطويرهــا القطــاع هــذا فــي العاملــة القــوى وتوظيــف الصــحة قطــاع فــي التمويــل زيــادة" ج-٣ الغايــة وتحــدِّد
 أسـاس" كبيـرة زيـادة الناميـة، الصـغيرة الجزريـة والـدول نمـواً  البلـدان أقـل فـي وبخاصـة الناميـة، البلـدان في واستبقائها

 .الصحية البشرية الموارد بشأن وأغراضها العالمية االستراتيجية مسّودة رؤية
  

 
ز العالمية االستراتيجية مسّودة وتستكمل -٦  الصحية النظم لتدعيم المبذولة الجهود على المستجد التأكيد وتعزِّ

 األمـن وتعزيـز الشـاملة الصـحية التغطية وتحقيق بالصحة المتعلقة هداف التنمية المستدامةأ نحو التقدم إحراز بغية
 . متكاملة بطريقة) ٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح وتنفيذ الصحي

  
 والحلول الراهنة التحديات
  

 العالميــة االســتراتيجية مســّودة تشــير عالميــة، تشــاورية وعمليــة البّينــات مــن حديثــة طائفــة تجميــع خــالل مــن  -٧
 علـى الصحية، الخدمات وتقديم الصحية، العاملة بالقوى الخاصة الخطة تشكِّل سوف مترابطة مواضيع خمسة إلى
 مبــادئ لوضــع الالزمــة المعلومــات وّفــرت أدنــاه، الملخَّصــة التحــديات، وهــذه. المقبلــة عشــرة الخمــس الســنوات مــدى

 التغطيـــة تحقيـــق نحـــو التقـــدم ســـُيعجِّل ممـــا) ١ الملحـــق( المهّمـــة ومعالمهـــا وأغراضـــها العالميـــة االســـتراتيجية مســـّودة
  .  المستدامة لتنميةا أهدافو  الشاملة الصحية

  
 والعرض واالحتياجات الطلب بين التناسب وعدم العالمي، الصعيد على الصحية العاملة القوى في عجزال
  
 والتحـــوالت الســـكان نمـــو يـــؤدي أن المتوقـــع ومـــن. يتزايـــد والصـــحية االجتماعيـــة الرعايـــة علـــى الطلـــب إن  -٨

 العاملــة للقــوى عمــل فرصــة مليــون ٤٥ مــن أكثــر إيجــاد إلــى الحاليــة العاملــة القــوى وشــيخوخة والوبائيــة الديمغرافيــة
 أو المتوسـط الـدخل مـن العليـا الشـريحة بلـدان فـي الوظـائف هـذه غالبيـة توجـد وسوف. ٢٠٣٠ عام بحلول الصحية
 التقـدم لتعجيـل الالزمـة الصـحية العاملـة القـوى بشـأن التوقعـات أحدث تشير ذلك، من العكس وعلى. المرتفع الدخل
 البلـــدان فـــي الصـــحيين العـــاملين مـــن مليـــون ١٨ هقـــدر  عجـــز حـــدوث احتمـــال إلـــى الشـــاملة الصـــحية التغطيـــة نحـــو

 واحتياجـات الصـحيين العـاملين على االقتصادي الطلب يواجه وسوف. الدخل المتوسطة والبلدان الدخل المنخفضة
 من التعليمية للمؤسسات المتاحة والمالية التقنية الموارد منها تعاني التي للقيود نتيجة تحديات كالهما منهم السكان
  .المستقبل في الالزمة والمالءمة والنوعية بالكمية صحيين عاملين إعداد أجل

  
 وجـــه وعلـــى والتعلـــيم، الرعايـــة تـــوفير لـــُنظم مبتكـــرة اســـتجابات هـــذا المتوقـــع التوافـــق عـــدم يتطلـــب وســـوف  -٩

 التخصصات متعددة مرنة أفرقة بواسطة وتقديمها أخرى سياقات إلى المستشفيات من الرعاية توجيه إعادة التحديد،
 فاالسـتجابة. كافيـاً  يكـون ال قـد االبتكـارات هـذه مثـل تعزيـز أن بيـد. واختصاصـات كفاءات من مناسب هو ما لديها

 ونشــــرها وتوظيفهــــا الصــــحية العاملــــة القــــوى تعلــــيم بــــأن تســــلِّم القطاعــــات متعــــددة مشــــاركة تتطلــــب ســــوف العالميــــة
 مســّودة وتــذهب. المســتدامة أهــداف التنميــة كافــة عبــر إيجابيــاً  تــأثيراً  وتــؤثر للجميــع والرخــاء النمــوّ  تحفِّــز واســتبقاءها

 فوائــد: مكاســب بثالثــة يعــود الصــحية العاملــة القــوى فــي والــدولي الــداخلي ماراالســتث أن إلــى العالميــة االســتراتيجية
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 الصــحي األمــن عــن للــدفاع قــوي أمــامي وخــط محّســنة؛ صــحية وحصــائل للنســاء؛ وخاصــة واقتصــادية، اجتماعيــة
  . العالمي

  
  الصحيين للمهنيين والدولية المحلية الهجرة تسارع

  
 منظمـة مـن مسـتمدة جديـدة بيانـات وتبـّين. وعبرهـا البلدان داخل السواء على يتزايد، العاملة القوى تنّقل إن  -١٠

 مجموعــات عــّدة بــين مــن واحــدة مجموعــة يشــكلون الصــحيين المهنيــين أن االقتصــادي الميــدان فــي والتنميــة التعــاون
 خـــدمات علـــى المتزايـــد العـــالمي الطلـــب إلـــى وبـــالنظر. تتزايـــد مافتئـــت بأعـــداد يهـــاجرون الـــذين المهـــرة العـــاملين مـــن

 الصـحيين المهنيـين اجتـذاب المرتفـع الدخل أو المتوسط الدخل من العليا الشريحة بلدان ستواصل الصحية، الرعاية
 المئوية النسبة أو /و المتزايد العدد أن والواقع. الوظيفي والتطوير المهنية الفرص عن الباحثين الخارج في المدربين
 الميــــــدان فــــــي والتنميــــــة التعــــــاون منظمــــــة بلــــــدان فــــــي الخــــــارج فــــــي المــــــدربين الصــــــحيين المهنيــــــين مــــــن المتزايــــــدة

 خــالل البلــدان بعــض فــي ٪١٠٠ تتجــاوز زيــادة حــدثت المثــال، ســبيل فعلــى ذلــك؛ إلــى بالفعــل يشــيران االقتصــادي
   ٢٠١٣.١-٢٠٠٠ الفترة

  
 العالميـة المنظمة مدونة ومواد مبادئ استخدام إلى الحاجة على التأكيد العالمية االستراتيجية مسّودة وُتعيد  -١١

 إليجـاد الالزمـة المعلومـات تـوفير أجل من الدولي المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد
 العمـل منظمـة معايير مع االتساق تضمن أن األعضاء بالدول ُتهيب وهي. الصحيين المهنيين هجرة لمسألة حلول
 مـن تعـاني التـي البلـدان مـن الدوليـة الهجرة لتدفقات السلبي األثر من تخفِّف وأن" الالئق العمل" بشأن الدنيا الدولية
  . الصحيين المهنيين في عجز

  
 فـــي يـــؤثر مـــازال القطاعـــات بـــين وفيمـــا الـــداخلي فالتنقـــل: فقـــط دوليـــة ليســـت العاملـــة القـــوى تنقـــل وظـــاهرة  -١٢

 الصــحيين العــاملين نشــر فــي المتمثــل والتحــدي. البلــدان داخــل الصــحية الخــدمات علــى منصــف بشــكل الحصــول
 العمالـة سـوق تعتـري التـي الفشـل وجوانـب. عـالمي تحـدٍ  بحق هو والمحرومة والنائية الريفية المناطق في واستبقائهم
 المنـــاطق فـــي الصـــحيين العـــاملين بــين البطالـــة إلـــى تـــؤدي مـــا كثيــراً  والعـــرض واالحتياجـــات الطلـــب بـــين واالخــتالل
 القضــاء يتطلـب وسـوف. أخــرى أمـاكن فـي مســتوفاة غيـر صـحية احتياجــات وجـود إلـى نفســه الوقـت وفـي الحضـرية

ـــة بطريقـــة االتجـــاه هـــذا علـــى ـــدة بنمـــاذج األخـــذ إيجابي ـــيم جدي ـــدة واســـتراتيجيات الصـــحيين العـــاملين لتعل ـــديم جدي  لتق
  .الخدمات

  
  األمثل النحو على الصحية العاملة القوى تكوين

  
 اإلنصــاف وضــمان االقتصــادية االجتماعيــة الســكان فئــات جميــع لتشــمل الخــدمات توســيع يتطلــب ســوف  -١٣

 االســتفادة وكــذلك المهــارات، مــن ومســتدامة متنوعــة توليفــة علــى المحافظــة والمهّمشــة الفقيــرة الســكانية للمجموعــات
 فاالعتمــاد. المتوســط المســتوى وممارســي المحلــي المجتمــع مســتوى علــى الممارســين إمكانــات مــن نحــو أفضــل علــى

 المقابـل، وفـي. األوليـة الصـحية الرعاية خدمات على الحصول فرص من ُتِحد قد المتخصصة الرعاية على المفرط
 مـع وتماشـياً : مردوديـة أكثـر نحـو علـى المـوارد تخصيص إلى أيضاً  الصحية الموارد حافظة توسيع يؤدي أن يتعّين
 المـــوارد بشـــأن العالميـــة االســـتراتيجية مســـّودة تـــولي ٢نـــاس،ال علـــى ُترّكـــز التـــي المتكاملـــة الصـــحية الخـــدمات إطـــار

                                                           
١   International migration outlook 2015. Paris; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015  

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015_migr_outlook-

2015-en, accessed 1 December 2015).                                                                                                                        

   .١٣٨/٣٧ت م   ٢



   EB138/36    ١٣٨/٣٦ت  م

4 

 فــي مهــمّ  دور مــن األفرقــة علــى القائمــة التعاونيــة للممارســة ومــا المهنيــين بــين فيمــا للــتعّلم األولويــة الصــحية البشــرية
  .الصحية النظم جميع تواجه التي التحديات من العديد حّدة من التخفيف

  
 الجتــذاب) للــربح والهــادف والمســتقل االختيــاري( والخــاص العــام القطاعــان يتنــافس األحيــان مــن كثيــر وفــي  -١٤
 علـى المتخصصـين غيـر والمتطـوعين العـاملين أو /و المؤهلين الصحيين العاملين مجموعة نفس من العاملة القوى

 الســتخدام بالنســبة حاســمة بأهميــة والخــاص العــام القطــاعين بــين التعــاون تحســين ويتســم. المحلــي المجتمــع مســتوى
 جانــب مــن المزدوجــة الممارســة بشــأن المســتنيرة النهــوج ذلــك فــي بمــا األمثــل، النحــو علــى الصــحية العاملــة القــوى

 نحــو علـى يتسـق لكـي وحفـزه الخـاص القطـاع تنظـيم األهميــة مـن القـدر بـنفس ويتسـم. المـؤهلين الصـحيين المهنيـين
  .العام للقطاع الصحية األهداف مع أوثق

  
  واإلدارة الشؤون تصريف تحسين إلى الحاجة

  
ـــُنظم تمويـــل. ٢٠١٠ لعـــام العـــالم فـــي بالصـــحة الخـــاص التقريـــر لتقـــديرات طبقـــاً   -١٥  إلـــى الســـبيل: الصـــحية ال

 هـذا مـن كبيـر جـزء في ُتسهم حيث الصحي، اإلنفاق من ٪٤٠و ٪٢٠ بين تتراوح نسبة ُتهدر ربما الشاملة التغطية
. الصــحية البشــرية المــوارد شــؤون تصــريف وضــعف الصــحية العاملــة القــوى تعتــري التــي الفّعاليــة عــدم جوانــب الــرقم

 القــوى شــؤون تصــريف تحــدِّد العالميــة االســتراتيجية مســّودةل الالزمــة المعلومــات تــوّفر التــي البّينــات أحــدث ومازالــت
 المـــوارد الســـتخدام بالنســـبة أساســـيين باعتبارهمـــا المؤسســـية، القـــدرة تـــدعيم ذلـــك فـــي بمـــا وٕادارتهـــا، الصـــحية العاملـــة
 الشـؤون تصـريف بـأن العالميـة االسـتراتيجية مسـّودة وُتسـلِّم. الوطنيـة الصـحية العاملـة القـوى أولويـات وتنفيـذ بفاعليـة
 ويحتـاج. الحكومـة مستويات أعلى على ومساءلةً  سياسياً  التزاماً  يتطلب المجال هذا في بفاعلية القطاعات بين فيما
  . فّعال تنفيذ إلى القرارات لترجمة وٕادارية تقنية قدرات إلى بدوره األمر

  
 الصـعيد علـى الصـحية الشـؤون تصـريف آلليـات بـأن العالميـة االسـتراتيجية مسّودة تسلَّم ذلك، إلى وٕاضافة  -١٦

 اإلدارة: ذلـــك أمثلـــة وتشـــمل. الصـــحية البشـــرية المـــوارد بشـــأن الوطنيـــة الخطـــط تنفيـــذ دعـــم فـــي مهمـــاً  دوراً  العـــالمي
 البشـــرية المـــوارد علـــى العالميـــة الصـــحية والقـــرارات األهـــداف آثـــار وتقيـــيم الصـــحية؛ العاملـــة القـــوى لتنقـــل األخالقيـــة
  . ونشرها عالمية عمومية وبّينات سلع وٕايجاد وتقديمها؛ المالية المساعدة وتعبئة الصحية؛

  
  والمساءلة والقياس البيانات إلى األساسية الحاجة

  
 تبعــاً  باســتمرار السياســات تعــديل علــى قــدرتها فــي المرنــة الصــحية للــنظم األساســية الســمات إحــدى تتمثــل  -١٧

 الخاصــة االســتراتيجيات لوضــع الالزمــة المعلومــات لتــوفير بالنســبة حيويــة أهميــة لهــا المحّســنة فالبيانــات. للبّينــات
 والـوطني المحلـي المسـتوى مـن كـل علـى باسـتمرار وتحـديثها أثرهـا وتقيـيم ورصدها وتنفيذها الصحية العاملة بالقوى

 واالتجاهــات المفتوحــة المصــادر وتكنولوجيــا باإلنترنــت الموصــولة ذلــك فــي بمــا المتقدمــة، والتكنولوجيــات. والعــالمي
 الصـحية البشـرية المـوارد بيانـات نوعية بتحسين يتعلق فيما جديدة آفاقاً  تفتح" الضخمة البيانات" حقبة في المستجدة

  . واستخدامها
  

 الشــــؤون لتصــــريف السياســــاتية األولويــــات مــــع الصــــحية العمالــــة ســــوق سياســــات مواءمــــة تــــؤدي وســــوف  -١٨
 وســوف. البيانــات هــذه تحليــل وعلــى الصــحية العاملــة القــوى بيانــات علــى الطلــب زيــادة إلــى واإلنصــاف والمســاءلة
أهـداف و  الشـاملة الصـحية بالتغطيـة المتعلقـة البرمجيـة القـرارات علـى للتـأثير حقيقـي احتمـال علـى بدوره ذلك ينطوي
  . عالمية صحية مبادرات خالل من المتخذة تلك ذلك في بما المستدامة، التنمية
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 أغــــراض أو نُهــــج أربعــــة العالميــــة االســــتراتيجية مســــّودة تطــــرح المســــتجدة، المواضــــيع هــــذه إلــــى واســــتناداً   -١٩
 والمساءلة للقياس إطار ُأدِرج وقد. الشاملة الصحية التغطية نحو التقدم لتعجيل سياساتية خيارات وُتحدد استراتيجية

  . تنفيذها دعم أجل من
  

 عملية التشاور
  

دة االســتراتيجية العالميــة بعمليــة اســتهلت فــي نهايــة عــام  -٢٠ وشــاركت فيهــا الــدول  ٢٠١٣استرشــد وضــع مســوَّ
هو أحد الشـراكات الُمستضـافة فـي األعضاء والجهات الممثلة في مجلس التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية، و 

خبير من جميع أقاليم المنظمة فـي تجميـع البيِّنـات حـول إطـار شـامل لسـوق العمـل  ٢٠٠المنظمة. وأسهم أكثر من 
استرشـدت  ٢ ٢٠١٥وُنشـرت ورقـة مجّمعـة فـي شـباط/ فبرايـر  ١الصحية من أجل تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة.

دة االستراتيجية العالمية.  بها الصيغة األولية من مسوَّ
 

. واتســقت هــذه العمليــة مــع ٢٠١٥وبــدأت عمليــة تشــاور موســعة بشــأن الصــيغة األوليــة فــي آذار/ مــارس  -٢١
دة إطـــار الخـــدمات المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس، واسترشـــدت بهـــا.  المشـــاورة التـــي أجرتهـــا األمانـــة بشـــأن مســـوَّ

المشاورة عن مساهمات الدول األعضاء والجهات المعنية، بما في ذلك المجتمـع المـدني والرابطـات المهنيـة وأثمرت 
للعـــاملين فـــي الرعايـــة الصـــحية. وتضـــمنت مناقشـــات فـــي اللجـــان اإلقليميـــة للمنظمـــة، ومشـــاورات تقنيـــة، ومنتـــديات 

ـــدول األعضـــاء فـــي جنيـــف.  ـــة إلكترونيـــة، وجلســـة إعالميـــة للبعثـــات الدائمـــة لل دة االســـتراتيجية العالمي وتجســـد مســـوَّ
التعليقـــات واإلرشـــادات التـــي وجهتهـــا الـــدول األعضـــاء والجهـــات المعنيـــة، وملخـــص هـــذه المســـّودة مقـــدم طيـــه إلـــى 

 ).١المجلس التنفيذي (الملحق 
    

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 

دة االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأ -٢٢ ن المــــوارد البشــــرية الصــــحية: القــــوى المجلــــس مــــدعو إلــــى النظــــر فــــي مســــوَّ
وٕاصـدار توصـية بشـأن إمكانيـة إقرارهـا  ٣، المتاحة على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصـحة العالميـة،٢٠٣٠ العاملة

  من ِقبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.
  

 
 
 
 

                                                           
١   Sousa A, Scheffler RM, Nyoni J, Boerma T. A comprehensive health labour market framework for universal 

health coverage. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91(11):892–4. doi:10.2471/BLT.13.118927.  
٢   Health workforce 2030: towards a global strategy on human resources for health. Geneva: World Health 

Organization; 2015 (http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_them2015/en/, accessed 1 December 2015). 

  ./http://who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/enانظر الرابط التالي:     ٣
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6 

  ملحقال
  

دة االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة    ملخص – ٢٠٣٠مسوَّ
  

    الصحيين للعاملين الشاملة اإلتاحة بضمان المستدامة التنمية وأهداف الشاملة الصحية التغطية صوب التقدم خطى تسريع  الرؤية
ـــة القـــوى تـــوافر بضـــمان واالقتصـــادية االجتماعيـــة والتنميـــة الصـــحة حصـــائل تحســـين  العامالهدف   توظيـــف طريـــق عـــن شـــامل، نحـــو علـــى وجودتهـــا وتقبلهـــا وٕاتاحتهـــا الصـــحية العامل

  والعالمي واإلقليمي ١الوطني الصعيد على الفعالة السياسات وتنفيذ الكافية االستثمارات
  الصحة في الحق تعزيز   المبادئ

 الناس على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات توفير  
 ومشاركتها المحلية المجتمعات تمكن تعزيز   
 واإلكـراه التمييـز أنـواع جميـع مـن والتحـرر والالئقـة المأمونـة العمـل بيئـات ذلـك فـي بمـا  الصـحيين، العـاملين لجميع والمهنية بالعمل والمتعلقة الشخصية الحقوق دعم 

    والعنف
 الجنس نوع على القائم والتحرش والتمييز العنف من التخلص    
 الوطنية األولويات مع يتواءم بما الدولي الصعيد على والتضامن التعاون تعزيز    
 الدولي توىالمس على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة أحكام مع تتماشى التي األخالقية التوظيف ممارسات ضمان  
 والدوائر القطاعات صعيد على والتعاون الشمول وتعزيز واستدامتهما والمالي السياسي االلتزام حشد    
 البيِّنات واستخدام االبتكار تعزيز   

تحقيــــــــق المســــــــتوى األمثــــــــل ألداء  -١  األغراض
القــوى العاملــة الصــحية وجودتهــا وأثرهــا 
مـــــن خـــــالل السياســـــات التـــــي تسترشـــــد 
بالبيِّنــــــــــات بشــــــــــأن المــــــــــوارد البشــــــــــرية 
الصــحية، للمســاهمة فــي التمتــع بأنمــاط 
العـــــيش الصـــــحية وبالعافيـــــة، وتحقيـــــق 
التغطيـــــــة الصـــــــحية الشـــــــاملة الفعالـــــــة، 
والقــدرة علــى الصــمود واألمــن الصــحي 

  ى جميع األصعدة.عل

مواءمــــــــة االســــــــتثمار فــــــــي المــــــــوارد  -٢
البشــرية الصــحية مــع احتياجــات الســكان 
الحاليـــــــــــة والمســـــــــــتقبلية، مـــــــــــع مراعـــــــــــاة 
ديناميات سوق العمل، إلتاحة أكبر قدر 
مـــن التحســـينات فـــي الحصـــائل الصـــحية 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــرص العمـــــــــــــل والتنمي ـــــــــــــوفير ف وت

  االقتصادية.

ـــــــــى  -٣ ـــــــــاء قـــــــــدرة المؤسســـــــــات عل بن
ــــــــــــ ــــــــــــوطني الصــــــــــــعيد دون ال وطني وال

والـــــــــــدولي لتحقيـــــــــــق فعاليـــــــــــة القيـــــــــــادة 
وتصــريف شــؤون اإلجــراءات الخاصــة 

  بالموارد البشرية الصحية.
  

تعزيز البيانات الخاصة بالموارد البشرية  -٤
الصـــــحية مــــــن أجـــــل رصــــــد التنفيـــــذ النــــــاجح 
ــــــــــــة واالســــــــــــتراتيجية  لالســــــــــــتراتيجيات الوطني

  العالمية وضمان المساءلة بشأنهما.
  

 لوطنية.فهم السياسات واإلجراءات على "الصعيد الُقطري" أو على "الصعيد الوطني" على النحو المالئم لكل بلد وفقًا للمسؤوليات دون الوطنية واينبغي    ١
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المعــــالم العالميــــة المهمــــة 
  )٢٠٢٠(بحلول عام 

 الصحية. العاملة القوى بشأن القطاعات بين مشتركة خطة تنسيق أجل من للجميع شاملة مؤسسية آليات لديها البلدان جميع  
 الصحية. البشرية بالموارد يتعلق فيما ورصدها والخطط السياسات وضع مسؤولية تتولى الصحية البشرية بالموارد خاصة وحدة لديها البلدان جميع  
 م.المالئ النحو على الخاص القطاع ومراقبة المرضى سالمة لتعزيز تنظيمية آليات لديها البلدان جميع  
 الصحي. التدريب مؤسسات العتماد آليات أنشأت البلدان جميع    
 منهـا والعـرض عليهـا والطلـب وتـدفقاتها وتوزيعهـا المتاحـة الصـحية العاملـة القـوى لتتبـع الصـحية العاملـة القـوى سـجالت بشـأن تقـدماً  تحـرز البلـدان جميـع 

  وأجورها. وقدراتها
 عــن المنظمــة أمانــة وتبلــغ الوطنيــة العاملــة القــوى حســابات خــالل مــن الصــحية البشــرية المــوارد عــن انــاتالبي تبــادل مجــال فــي تقــدماً  تحــرز البلــدان جميــع 

  سنويًا. األساسية المؤشرات
 المعلومات. وتبادل الصحية العاملة القوى تقدير عمليات تعزز األطراف والمتعددة الثنائية الوكاالت جميع  

المعــــالم العالميــــة المهمــــة 
  )٢٠٣٠(بحلول عام 

 النصف. إلى الصحيين العاملين إتاحة في المساواة عدم مستويات خفض صوب تقدماً  تحرز البلدان جميع  
 ـــدان جميـــع ـــة المســـبق اإلثبـــات معـــدالت تنـــاقص معـــدل خفضـــت البل ـــاء بتـــدريب المعنيـــة المؤسســـات فـــي لألهلي  الصـــحيين والمهنيـــين والممرضـــين األطب

    أقل. أو ٪٢٠ إلى المساعدين
 لقواعــد العالميــة المنظمــة مدونــة بتنفيــذ النصــف إلــى الخــارج فــي المــدربين الصــحيين المهنيــين علــى اعتمادهــا خفــض صــوب تقــدماً  رزتحــ البلــدان جميــع 

    الممارسة.
 فوالتوظيــ التعلــيم إلــى الموجهــة الرســمية اإلنمائيــة المســاعدة مجــال فــي التــآزر جوانــب تعزيــز علــى تعمــل األطــراف والمتعــددة الثنائيــة الوكــاالت جميــع 

   االقتصادي. والنمو الصحة قطاع في بالتوظيف المتعلقة الوطنية لألولويات دعماً  والصحة، الجنساني المنظور ومراعاة
 الصــحة قطــاعي فــي الــدوام كاملــة إضــافية وظيفــة ماليــين ١٠ عــن يقــل ال مــا واســتدامة وشــغل تــوفير علــى المســتدامة التنميــة أهــداف فــي كشــركاء العمــل 

  الدخل. والمتوسطة المنخفضة البلدان في ةاالجتماعي والرعاية
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األنشـــــطة األساســـــية التـــــي 
ستضـــــــــــطلع بهـــــــــــا أمانـــــــــــة 
المنظمــــــــــة دعمــــــــــًا لتنفيــــــــــذ 

  االستراتيجية

  

  :١الغرض االستراتيجي 

وضـــــــــــــع اإلرشـــــــــــــادات الخاصـــــــــــــة 
بالقواعد والمعـايير؛ وٕاعـداد برنـامج 
بحـــوث العمليـــات مـــن أجـــل تحديـــد 
خيــــــــــــارات السياســــــــــــات المســــــــــــنَّدة 
بالبيِّنـــــات؛ وتيســـــير تبـــــادل أفضـــــل 
الممارســــــــــات؛ وتــــــــــوفير التعــــــــــاون 
التقنـــي بشـــأن تعلـــيم القـــوى العاملـــة 
الصـــحية، وتعظـــيم نطـــاق ممارســـة 
الكــــــــــــــوادر المختلفــــــــــــــة، ووضــــــــــــــع 

ت النشـــــــر واالســـــــتبقاء اســـــــتراتيجيا
المســـندة بالبيِّنـــات، وتعمـــيم مراعـــاة 
المنظـــور الجنســـاني، واتبـــاع نهـــوج 
مراقبة الجودة وتحسين األداء، بمـا 
ـــــــوائح بهـــــــذا  ـــــــك وضـــــــع الل فـــــــي ذل

  الشأن.

تيسير جمع البيِّنات والبيانـات عـن 
حـــــاالت االعتـــــداء علـــــى العـــــاملين 

  الصحيين.

  

  :٢الغرض االستراتيجي 

لخاصـــــــــــــة تـــــــــــــوفير اإلرشـــــــــــــادات ا
بالقواعد والمعايير والتعـاون التقنـي 
وتيســـير تبـــادل أفضـــل الممارســـات 
بشــــــــأن تخطــــــــيط القــــــــوى العاملــــــــة 
الصحية ووضع التوقعـات بشـأنها، 
وتحليـــــل ســـــوق العمـــــل الصـــــحية، 
وحســــــاب تكــــــاليف االســــــتراتيجيات 
الوطنيــــــة بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية 

  الصحية.

تعزيــــــز البيِّنــــــات بشــــــأن سياســــــات 
ــــــــــــي  ــــــــــــل االقتصــــــــــــاد الجزئ والتموي

واعتمــاد مــا يــؤدي منهــا إلــى زيــادة 
االســــــتثمار فــــــي المــــــوارد البشــــــرية 
الصـــــــــــــــحية وتحســـــــــــــــين التوجـــــــــــــــه 

  االستراتيجي لهذه االستثمارات.

  

  :٣الغرض االستراتيجي 

تـــوفير التعـــاون التقنـــي وبنـــاء القـــدرات 
من أجل تنمية الكفاءات األساسية فـي 
مجـــــــــال سياســـــــــات المـــــــــوارد البشـــــــــرية 

  ٕادارتها.الصحية وتخطيطها و 

تعزيز التنسـيق الفعـال للخطـة العالميـة 
بشــــــــــأن المــــــــــوارد البشــــــــــرية الصــــــــــحية 
ومواءمتهـــا والمســـاءلة بشـــأنها، بتيســـير 
شــــــــــبكة مـــــــــــن أصــــــــــحاب المصـــــــــــلحة 

  الدوليين. 

إجــراء التقيــيم المنهجــي لآلثــار الواقعــة 
ــــة الصــــحية نتيجــــة  ــــى القــــوى العامل عل
للتوصــيات التقنيــة أو التوصــيات التــي 

ـــــ ـــــى جمعي ـــــدم إل ة الصـــــحة العالميـــــة تق
  واللجان اإلقليمية بشأن السياسات.

تــوفير التعــاون التقنــي مــن أجــل تنميــة 
قدرات الـُنظم الصـحية وكفـاءات القـوى 
العاملـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بـــــإدارة الطـــــوارئ 

  والكوارث.

  

  :٤الغرض االستراتيجي 

وضـــــــع األدوات والمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة 
وقواعــــد البيانــــات واســــتعراض جــــدواها 

فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالبيانـــــــــات  وتحــــــــديثها،
والبيِّنــــــات الخاصــــــة بــــــالموارد البشــــــرية 
الصــــحية، الســــتخدامها فــــي الظــــروف 

  الروتينية وظروف الطوارئ. 

تيسير تقديم البلدان لتقارير سنوية إلى 
أمانـة المنظمــة بشـأن الحــد األدنـى مــن 
المؤشــرات األساســية الخاصــة بــالموارد 
البشرية الصـحية، مـن أجـل رصـد هـذه 

  تيجية والمساءلة بشأنها.االسترا

دعــم البلــدان فــي تعزيــز وتوحيــد جــودة 
البيانـــــــات الوطنيـــــــة الخاصـــــــة بـــــــالقوى 

  العاملة الصحية ومدى اكتمالها. 

تعمـــيم ودمـــج جميـــع متطلبـــات التبليـــغ 
بشــــأن المــــوارد البشــــرية الصــــحية مــــن 

  ِقبل الدول األعضاء في المنظمة. 

تكييـــــف رصــــــد الغايـــــات التــــــي تــــــنص 
جية العالميــــــة بشــــــأن عليهــــــا االســــــتراتي

المــــــوارد البشــــــرية الصــــــحية، ودمجهــــــا 
وربطهـــــــــا بإطـــــــــار المســـــــــاءلة الجديـــــــــد 

  الخاص بأهداف التنمية المستدامة.
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