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  هيئةالموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضامين 
   المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالةاألمم 

  االقتصادي والنمو الصحة مجال في
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
باستكشاف الخطـوات  ،)٢٠١٥( ٧٠/١٨٣في القرار الوارد بناًء على طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة  -١

الرفيعـة  الهيئةالكفيلة بسد النقص العالمي في عدد العاملين الصحيين المدربين، استهل األمين العام لألمم المتحدة 
 الهيئـة. وتتمثـل مهمـة ٢٠١٦آذار/ مـارس  ٢المستوى المعنية بتوظيف العـاملين الصـحيين والنمـو االقتصـادي فـي 

مليـون فرصـة عمـل جديـدة  ٤٠ مـا ال يقـل عـن هـا إلـى خلـقهلجهـود وتوجيفي إصدار التوصـيات مـن أجـل تحفيـز ا
مليون عامل صحي الـذي ستشـهده  ١٨القطاعين الصحي واالجتماعي، والحد من النقص المتوقع المقدر بنحو  في

مبادرة ك الهيئةالبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط في المقام األول. وقد ُشكلت 
تنفيذ االسـتراتيجية العالميـة للمنظمـة بشـأن المـوارد البشـرية الصـحية: القـوى  صوبزخم الاستراتيجية سياسية إليجاد 

 .)١٩-٦٩ع ص جفي القرار  ٢٠١٦(التي اعُتمدت في أيار/ مايو  ٢٠٣٠العاملة 
 
التــي يرأســها رئيســا فرنســا وجنــوب أفريقيــا وينــوب عنهمــا رؤســاء منظمــة العمــل الدوليــة،  الهيئــةوقــد قــدمت  -٢

"العمــل مــن أجــل ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة العالميــة، تقريرهــا المعنــون 
أيلـــــول/  ٢٠العـــــام لألمـــــم المتحـــــدة فـــــي إلــــى األمـــــين  ١": االســـــتثمار فـــــي القـــــوى العاملـــــة الصـــــحيةوالنمـــــوالصــــحة 
الـزخم السياسـي  تستهدف توليدتوصيات وخمسة إجراءات فورية مقترحة،  ١٠ الهيئة. ويشمل تقرير ٢٠١٦ سبتمبر

عنايـة خاصـة  وتـوليالمتعدد القطاعات الالزم لتنفيذ االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن المـوارد البشـرية الصـحية، 
لميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى الـدولي (التـي اعُتمـدت مدونة المنظمـة العال

) ولضرورة إحداث تحويل في تعليم القوى العاملـة الصـحية دعمـًا لتحقيـق ١٦-٦٣ع ص جفي القرار  ٢٠١٠ عام في
 )).٢٠١٣( ٢٣-٦٦ع ص جالتغطية الصحية الشاملة (القرار 

 
والصـــالت التـــي تـــربط هـــذه التوصـــيات بـــالمقررات اإلجرائيـــة  الهيئـــةلتوصـــيات ويقـــدم هـــذا التقريـــر مـــوجزًا  -٣

 لس األمن التابع لألمم المتحدة.والقرارات القائمة الصادرة عن جمعية الصحة والجمعية العامة لألمم المتحدة ومج
  
  
  
  

                                                           
 .)٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/com-heegمتاح على الرابط التالي    ١
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  واإلجراءات الفورية التي اقترحتها لهيئةاتوصيات 
 
 لهيئةاالقوى العاملة الصحية على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، ُعين أعضاء  بمدى تأثيرإقرارًا  -٤

من قطاعات التعليم والتوظيف والصحة والعمل والشؤون الخارجية في الحكومات والمنظمات الدولية، ومن رابطات 
وقد تولى فريق خبـراء مسـتقل وأمانـة المهنيين الصحيين، والنقابات العمالية، والدوائر األكاديمية، والمجتمع المدني. 

ــــــدان االقتصــــــادي  ــــــي المي ــــــة ف ــــــة ومنظمــــــة التعــــــاون والتنمي ــــــة مــــــن مــــــوظفي منظمــــــة العمــــــل الدولي مشــــــتركة مكون
العالميــة، تجميــع البّينــات المتاحــة والتمكــين مــن إجــراء المشــاورات التقنيــة واإللكترونيــة مــع جهــات  الصــحة ومنظمــة

ـــــك خمـــــس مشـــــاورات تق ـــــين، متعـــــددة، بمـــــا فـــــي ذل ـــــدول األعضـــــاء وســـــائر أصـــــحاب المصـــــلحة المعني ـــــة مـــــع ال ني
  ١ورقة معلومات أساسية. ١٧مشاركة مقدمة عبر شبكة اإلنترنت و ١٤٩و
 
البّينـــــات الصـــــادرة عـــــن القطـــــاع الصـــــحي واالجتمـــــاعي، مـــــن خـــــالل المنظـــــورين  الهيئـــــةويعـــــرض تقريـــــر  -٥

ا القطـاع كمصـدر بـالغ األهميـة لفـرص العمـل هـذ التي يحظـى بهـا القدرة االقتصادي والعمالي، ويسلط الضوء على
إلـــى أنـــه "بقـــدر مـــا ســـتُنفق المـــوارد بحكمـــة  الهيئـــةوتخلـــص  ٢المســـتقبلية، والســـيما بالنســـبة إلـــى النســـاء والشـــباب.

وستوضــع السياســات وعوامــل التمكــين الصــحيحة، سيســهم االســتثمار فــي التعلــيم وخلــق فــرص العمــل فــي القطــاعين 
 " .إيجابيًا في النمو االقتصادي الشامل للجميع الصحي واالجتماعي إسهاماً 

 
ل في القوى العاملة الصحية العالمية من أجـل تلبيـة االحتياجـات يست توصيات إلحداث تحو  الهيئةوتقدم  -٦

المســـاواة و الالزمـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مـــع التركيـــز علـــى المجـــاالت التاليـــة: خلـــق فـــرص العمـــل، 
ـــين ـــدريب والمهـــارات، و المـــرأة،  الجنســـين وحقـــوق ب التكنولوجيـــا، و تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتنظيمهـــا، و التعلـــيم والت

 ،أربــــع توصــــيات إضــــافية فــــي مجــــال الحيــــز المــــالي والضــــريبي الهيئــــةواألزمــــات والظــــروف اإلنســــانية. كمــــا تقــــدم 
 ل. يهذا التحو  حداثوالبيانات والمعلومات والمساءلة، من أجل التمكين من إ ،والهجرة الدولية ،والشراكات والتعاون

 
خمســة إجــراءات فوريــة يلــزم اتخاذهــا فــي الفتــرة الواقعــة  الهيئــةوتأكيــدًا علــى ضــرورة االســتعجال، حــددت  -٧
خمسـية، . وتشـمل هـذه اإلجـراءات اعتمـاد خطـة تنفيذيـة ٢٠١٨وآذار/ مـارس  ٢٠١٦بين تشرين األول/ أكتـوبر  ما

وتعزيز المساءلة، وتسريع وتيـرة العمـل علـى التنفيـذ التـدريجي لحسـابات القـوى العاملـة الوطنيـة، وٕانشـاء منبـر دولـي 
ُيعنـى بتنقـل العــاملين الصـحيين، والتوســع الضـخم فــي التـدريب الفنـي والتقنــي والمهنـي. وســوف ُيعقـد اجتمــاع وزاري 

القتــراح اإلجــراءات واســتهالل عمليــة  ٢٠١٦األول/ ديســمبر كــانون  ١٥و ١٤رفيــع المســتوى فــي جنيــف فــي يــومي 
  ٣تشاورية تمكن من المضي قدمًا بهذه التوصيات.

  
  
  

                                                           
تشــرين األول/  ١٨(تــم االطــالع فــي  /http://www.who.int/hrh/com-heegجميــع المعلومــات متاحــة علــى الــرابط التــالي:    ١

 .)٢٠١٦أكتوبر 

ـــة الصـــحية": والنمـــوالعمـــل مـــن أجـــل الصـــحة " الهيئـــةتقريـــر    ٢ ـــرابط التـــالي:  "االســـتثمار فـــي القـــوى العامل (متـــاح علـــى ال
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf تشـــــــــرين األول/  ١٨، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي

 ) والتقرير الختامي لفريق الخبراء ٢٠١٦كتوبر أ
)http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/report-expert-group/en/ تشــــــــــرين األول/  ٢١، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).٢٠١٦ أكتوبر

 ./http://www.who.int/hrh/com-heeg/enسوف تُنشر الحصائل على الموقع اإللكتروني للمنظمة على الرابط التالي:    ٣
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الصالت بين التوصيات والمقررات اإلجرائية الصادرة عن جمعية الصحة العالميـة والجمعيـة 
 العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 
واإلجــراءات الفوريــة التــي اقترحتهــا الضــغوط لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة  الهيئــةُتعــزز توصــيات  -٨

 ١بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية وقـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابقة المتعلقـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية.
رات ذات الصـلة الصـادرة أنها تدعو إلى مواصلة تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية علـى النحـو الـذي تتضـمنه القـرا كما

 ٢) وبشأن الظروف اإلنسانية وطوارئ الصحة العموميـة.٢٠٠٥عن جمعية الصحة بشأن اللوائح الصحية الدولية (
ضرورة ضمان حماية العاملين الصحيين وسالمتهم، علـى النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار الجمعيـة العامـة  الهيئةتؤكد و 

 ).٢٠١٦( ٢٢٨٦) و٢٠١٤( ٢١٧٥جلس األمن التابع لألمم المتحدة مقرارا ) و ٢٠١٤( ٦٩/١٣٢لألمم المتحدة 
 
واإلجراءات الفورية التي اقترحتها عـن كثـب مـع أولويـات المنظمـة دعمـًا لتحقيـق  الهيئةوتتماشى توصيات  -٩

التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتتضــمن صــالت محــددة بالخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، وتلبيــة 
والتحـــوالت الديمغرافيـــة والوبائيـــة (مثـــل شـــيخوخة  ،القـــوى العاملـــة الخاصـــة بالتأهـــب واالســـتجابة للطـــوارئمتطلبـــات 

السكان وزيادة أهميـة األمـراض غيـر السـارية)، واسـتراتيجية المنظمـة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين ومجـاالت العمـل 
 ٢٠٣٠.٣ة الشاملة ذات الصلة، والشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحي

 
مــــــن خــــــالل توصــــــياتها واإلجــــــراءات الفوريــــــة التــــــي اقترحتهــــــا، إلــــــى تحقيــــــق المكاســــــب  الهيئــــــةوتهــــــدف  -١٠
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ١، والســيما فيمــا يتعلــق بالهــدف ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  صــعيد علــى

(ضــــمان تمتّـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صــــحية  ٣الهـــدف و (القضـــاء علـــى الفقـــر بجميـــع أشــــكاله فـــي كـــل مكـــان)، 
(ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم  ٤الهــدف و وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)، 

(تعزيـز  ٨الهـدف و (تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات)،  ٥الهـدف و مدى الحياة للجميـع)، 
     .ي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع)النمو االقتصاد

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 التقرير.هذا دعو إلى اإلحاطة علمًا بالمجلس م -١١
  
  

=     =     =  
  

                                                           
) الذي يعتمد مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص ع القرار   ١

) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص ع) بشــأن تعزيــز التمــريض والقبالــة، والقــرار ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص ععلــى المســتوى الــدولي، والقــرار 
   حية الشاملة.بشأن إحداث تحويل في القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الص

) بشـأن تعزيـز القـدرات الوطنيـة فـي مجـال إدارة الطـوارئ الصـحية والكـوارث وتعزيـز ٢٠١١( ١٠-٦٤ع ص جمثل القـرار    ٢
الـــذي يتضـــمن فرعـــًا عـــن القـــوى العاملـــة  )٢٠١٥( )١٠(٦٨ج ص ع مرونـــة الـــُنظم الصـــحية؛ وانظـــر أيضـــًا المقـــرر اإلجرائـــي

 أن القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ.بش ٦٨/٢٧الصحية العالمية للطوارئ والوثيقة ج

٣   http://www.internationalhealthpartnership.net/en/  ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠(تم االطالع في.( 


