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 مقدمة

الغة فـي تسـرع وتيـرة التقـدم نحـو تحقيـ الهـدف  -١ ة  ـة المسـتدامة  ٣للعاملين الصحيين أهم مـن أهـداف التنم
ـــة  ة أول ـــة صـــح ـــع األعمـــار") وفـــي بنـــاء نظـــم رعا ـــة فـــي جم الرفاه ة و ش صـــح أنمـــا عـــ ـــع  ("ضـــمان تمتـــع الجم

ــر م شــ ات رأس المــــال ال فهم فــــي إطــــار اســــتراتيج ــحيين وتــــوظ ــاملين الصــ م العــ ــي تعلــــ مثــــل االســــتثمار فــ ــفة. و نصــ
اب، ومــن ثــم، اإلســهام الملمــوس فــي تحقيــ الهــدف الوظــائفالــوطني فرصــة إليجــاد  مــن  ٤، وخاصــة للنســاء والشــ

م)، والهـدف  ة المستدامة (التعلـ )، وللتحفيـز علـى  ٨والهـدف  ،(المسـاواة بـين الجنسـين) ٥أهداف التنم (العمـل الالئـ
ع.  تحقي مزد من النمو االقتصاد الشامل للجم

 
ــر للفتــــرة  -٢ ـــث عشــ ــامج العمــــل العــــام الثال عتـــرف برنــ ــحة  - ٢٠٢٣-٢٠١٩و ــعار "تعزــــز الصــ ــع شــ ــذ يرفـ الــ

م الخــ - والحفــا علــى ســالمة العــالم وخدمــة الضــعفاء" ــة الجــودةــأن "تقــد ة قــ دمات المأمونــة والعال و عاملــة صــح
ة  ــة مالئمــة للغــرض وجيــدة األداء وموزعــة توزعــًا عــادًال". وعــالوًة علــى ذلــك، بــرزت القــو العاملــة الصــح واجتماع
ــان فــي الحــوار المســتمر بــين الــدول األعضــاء  ــة فــي معظــم األح ــولى األولو ارهــا واحــدة مــن المخرجــات التــي ُت اعت

شأن تنفيذ برن اتب القطرة للمنظمة   امج العمل العام من أجل اتخاذ إجراءات منسقة. والم
 
ة:  -٣ شـرة الصـح شـأن المـوارد ال ـة  ة المنظمـة العالم لخص هـذا التقرـر التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتراتيج و

ــة  ــو العاملـــ ــرار ٢٠٣٠القــ ــي القـــ ــحة فـــ ـــــة الصـــ ــدتها جمع ـــي اعتمـــ ـــاً ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ع، التــ ــم وفقــ ــو مقســـ  )، وهـــ
ــاً  ــ ضـ ــر أ ــرض التقرــــ عـــ ــه. و ـــ ـــواردة ف ـــة الـــ ة األرعــ ـــتراتيج ــراض االســ ــ ــرار  لألغـ ــ ـــذ القــ ــ ــأن تنفي ــ شـ ــــتجدات  ــدث المســ   أحـــ

ة، والقــرار  )٢٠١١( ٦-٦٤ج ص ع شــأن تعزــز التمــرض ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عشــأن القــو العاملــة الصــح  (
ـــرار  ــة، والقـ الــ ة وتنفيــــذ م٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص عوالق ــرة الصــــح شــ ــوارد ال شــــأن المــ ــدة )  ــم المتحــ ـــامين هيئــــة األمــ ضـ

ــاً  ـــذة وفقـــ ــطة المنفــ ــ ـــا األنشـ ــ . أمَّ ــاد ــ ـــو االقتصـ ــحة والنمــ ـــال الصـــ ـــي مجــ ـــة فــ ــ العمال ــــة  ـ ـــتو المعن ـــة المســ عــ ــرار  الرف ــ   للقـ
شــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص ع ــة لقواعــد الممارســة  شــأن مدونــة المنظمــة العالم  (

 ١ل.المستو الدولي، فُتعرض في تقرر منفص
 
ة -٤ ـــة الصـــح ــة للقـــو العامل ة العالم غطــي التقرـــر األنشـــطة التــي تضـــطلع بهـــا المنظمـــة فــي إطـــار الشـــ  ٢و

ــاون  ـــة ومنظمـــة التعـ ـــة ومنظمـــة العمـــل الدول ــة الصـــحة العالم ة بـــين منظمـ ة المشـــتر موجـــب خطـــة العمـــل الخمســـ و
                                                           

قة    ١  .١٤٤/٢٥م تالوث

ــن المعلومــــات، انظــــر    ٢ ــد مــ ــى مزــ تشــــرن  ١٠(تــــم االطــــالع فــــي  /http://www.who.int/hrh/network/enلالطــــالع علــ
ر  األول/  ). ٢٠١٨أكتو
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ـــامل  ــ ــ ــاد الشــــ ـــ ــ ـــو االقتصــــ ـــ ــ ــحة والنمـــ ــ ــ ـــ ــال الصــ ــ ــ ـــ ــي مجــ ــ ــ ــ ـــة فـــ ــ ـــ ــــأن العمالـــ ــ ـــ شــ ــــاد  ــ ــ ــدان االقتصـــ ــ ــ ـــ ــي الميــ ـــ ــ ــة فــــ ــ ــ ــ ـــ   والتنم
ــع ( نــت هــذه الشــراكات مــن توطيـــد  ١)، التــي تحمــل عنــوان "العمــل مــن أجــل الصــحة".٢٠٢١-٢٠١٧للجم وقــد م

ــاون التقنــــي دعمــــاً  انــــات التعــ ــتخدام الب ــاملين الصــــحيين المجتمعيــــين، واســ ــــة: العــ ــر التال م،  للعناصــ ــ والبينــــات، والتعلــ
شـرة مـن أجـل  ـادة فـي مجـال المـوارد ال ة، والهجـرة والتنقـل، والق والمساواة بين الجنسين، وتحليل سوق العمالة الصح

ضاً  اب. ودعمت أ ة والدول األعضاء. الصحة، والش م ة اإلقل ة مع المناط االقتصاد  المشار
 

البينات لتحسين ١الغرض  اسات مسندة   القو العاملة: رسم س
 
ة، وأن  -٥ سـ ة الرئ اسـات شـأن المجـاالت الس ارـة  ـة أن تعـد المنظمـة إرشـادات مع ة العالم تقتضـي االسـتراتيج

ارزة. ان عدد مختار من مالمحها ال ما يلي ب  توفر التعاون التقني فيها. وف
 
ــان -٦ ــان والحرف ــان والتقن ب المهن م والتــدر ــ م العــاملين فــي  .التعل فــاءات عــالمي لتعلــ يجــر إعــداد إطــار 

ل جـــزءاً  ة التـــي تشـــ ع ـــة وتـــدربهم بـــدعم مـــن أحـــد المراكـــز المواضـــ ة األول ـــة الصـــح ة القـــو  مجـــال الرعا مـــن شـــ
جر توليف بيّ  ة. و ة العالم م العاملين الصحيين. العاملة الصح ة في تعل ا الرقم  نات عن استخدام التكنولوج

 
الــةالتوج -٧ ة للتمــرض والق ة  ٧-٦٤ج ص عيتضــمن القــرار  .هــات االســتراتيج توجهــات المنظمــة االســتراتيج

الــة للفتــرة  إطــار العمــل الــالزم لتعزــز الجهــود ذات الصــلة فــي مجــاالت  ٢٠٢٠٢-٢٠١٦شــأن تعزــز التمــرض والق
اســات. وقــد حظيــت توجهــات المنظ ــادة ورســم الس م والممارســة والق م والتنظــ الــدعم عــن طرــ التعلــ ة  مــة االســتراتيج

ــار/ الــة الــذ ُعقــد فــي أ ــوميين فــي مجــالي التمــرض والق ــار المــوظفين الح ، بينمــا ٢٠١٨مــايو  المنتــد العــالمي لك
ــار المــوظفين الــذين  ر التمــرض علــى المســتو القطــر علــى الــدعم مــن حملــة التمــرض اآلن! وأعلــن  حظــي تطــو

غـي تعزـز جهـود جمـع حضروا المنتد العالمي عن إح ن م والممارسـة. و م والتنظـ ات التعلـ راز تقدم من حيث مسـتو
انات عن القـوة العاملـة علـى المسـتو القطـر وتحليلهـا مـن أجـل تـوفير المعلومـات الالزمـ لتخطـ القـوة العاملـة  ةالب

الة.   في مجالي التمرض والق
 
شأن مقاومــة  -٨ ــاتإطار الكفاءات المشترك بين المهن  رو ـة  .مضــادات الم فـي إطـار خطـة العمـل العالم

أنشـــطة متعـــددة فـــي التثقيـــف فـــي  ـــات، اضـــطلعت األمانـــة  رو شـــأن مقاومـــة مضـــادات الم التـــي وضـــعتها المنظمـــة 
ــة القائمــة للتحليــل، وأعلنــت عــن بــدء عمـــل  ف ـــادرات التثق ــات: حيــث أخضــعت الم رو مجــال مقاومــة مضــادات الم

فاءات ومنهجاً جماعة ممارسين في مجا م، ووضعت إطار  ين بين المهن.  ل التعل  مشتر
 
ة -٩ ة الصــح اقات الرعا شأن القضاء على التمييز في س ان المشترك  ـة . الب سـرت منظمـة الصـحة العالم

ماً  افحة األيدز، تسل رنامج األمم المتحدة المشترك لم ة  و ـة الصـح أن القضـاء علـى التمييـز فـي أمـاكن الرعا منهما 

                                                           
١             Five-year action plan for health employment and inclusive economic growth (2017–2021). 

Geneva: World Health Organization; 2018. 

  لالطالع على مزد من المعلومات، انظر   ٢
http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategic-midwifery2016-2020.pdf  ـــي ــ ــ ـــ ــ ـــالع فـ ـــ ــ ـــ ـــم االطــ ــ ــ ـــ ــ (تـ

ر  تشرن األول/  ١٠  ).٢٠١٨أكتو
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ــاالت ــان مشــترك بــين الو ة الشــاملة، اعتمــاد ب ــة الصــح حفــز التقــدم صــوب تحقيــ الرعا ــن أن  للقضــاء علــى  ١م
 ذلك التمييز. 

 
ة الالزمــة للوصــول ببــرامج  -١٠ اســات والــنظم الصــح شــأن الس ــة  ــة التوجيه ــادئ منظمــة الصــحة العالم م

ـة مبـدأً  .العاملين الصحيين المجتمعيين إلى المستو األمثل ـاً  وضعت منظمـة الصـحة العالم فـي هـذا  جديـداً  توجيه
م العــاملين الصــحيين المجتمعيــين  ٢المجــال. ات التــي تواجــه نجــاح تعلــ ــالفرص والتحــد وُتعــرض المعلومــات المتعلقــة 

ـــر منفصـــل. ة فـــي تقر ة القـــو  ٣وتحديـــد أجـــورهم ونشـــرهم واإلشـــراف علـــيهم علـــى األجهـــزة الرئاســـ ــ ــد أنشـــأت شـ وقـ
زاً الع ة مر ة العالم رنـامج األمـم المتحـدة  املة الصح سـيف، و ضـم ممثلـين عـن اليون للعاملين الصحيين المجتمعيين 

عــــة  ــة التا ــ ــة الدول ــ الــــة التنم ــدز والســــل والمالرــــا، وو افحــــة األيــ ــالمي لم ــندوق العــ ــدز، والصــ ــة األيــ افحــ ــترك لم المشــ
ـــات المتحـــدة، والمجتمـــع المـــدني، واألوســـا األكا ــاره جـــزءاً للوال ـ اعت ــدأ التـــوجيهي  ــذ المبـ ســـير تنفيـ ـــة مـــن أجـــل ت م  د

ات الـواردة فـي المبـدأ التـوجيهي بنجـاح علـى إدراج  ال توقـف تنفيـذ التوصـ ـة. و ة األول ة الصـح يتجزأ من خطة الرعا
اسات ذات الصلة. ات في أطر الس  الدول األعضاء تلك التوص

 
ة بتحقيــ  -١١ ــة القــو العاملــة الصــح ــة" المنصــوص عليهــا فــي برنــامج العمــل مطال ارــة الثالث األهــداف "المل

ع التعاون بين اإلدارات لتوفير ما يلـزم مـن معلومـات فـي وضـع اإلرشـادات  .٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشر،  َتَوسَّ
ــة، وصــحة األم و  ة األول ــة الصــح مــا فــي ذلــك الرعا ــة ( ــة فــي مختلــف المجــاالت البرنامج ار الطفــل، واألدوات المع

س البينــات  ــة) ولــتع ة، والصــحة الرقم ــة األساســ ، واألمــراض غيــر الســارة، واألدو شــر وفيــروس العــوز المنــاعي ال
ة المتعلقــة بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يبــذل جهــد مشــترك  اســات ات الس ة والتوصــ المتــوافرة عــن القــو العاملــة الصــح

ة مــن القــو  ــة والمســتقبل اجــات الحال ع نطــاق المتــاح  لتحديــد االحت ــن توســ م العاملــة فــي مجــال طــب األورام، حتــى 
مــا ُطِلــب فــي القــرار  ــة مرضــى الســرطان وتحســين جودتهــا. وٕاضــافًة إلــى ذلــك، و ، ابتكــرت ١٩-٦٩ج ص عمــن رعا

اتهــا الم عــة للمنظمــة ومتطل ــة التا م ــة الصــحة واللجــان اإلقل ــة المقدمــة إلــى جمع م آثــار القــرارات التقن تعلقــة أداة لتقيــ
ة.  القو العاملة الصح

 
ان٢الغرض  اجات الس ة احت ة لتلب  : تحفيز االستثمار في سوق العمالة الصح

 
ة. التعــاون التقنــي مــع الــدول األعضــاء -١٢ اســات مــات والمشــورة الس التقي فــي  تــدعم األمانــة الــدول األعضــاء 

ــي  ــع فــ ــائض الحــــالي والمتوقــ ــــه؛ والــــنقص أو الفــ ــل ف ــبء العمــ ــحي وعــ ــة القطــــاع الصــ ــ مجــــاالت عديــــده، وهــــي: إنتاج
قائهم فــي  م العــاملين الصــحيين ونشــرهم واســت مــا يتعلــ بتعلــ ــالرف ف في  ــا المســار الــوظ العــاملين الصــحيين؛ وارت

مـا يتم ـة؛ والتأهـب لحـاالت الطـوار  ـة والنائ ة المناط الرف اشـى مـع الشـرو المنصـوص عليهـا فـي اللـوائح الصـح

                                                           
ة   ١ ــــة الصــــح اقات الرعا ـــي ســــ ــز فـ ــى التمييــ ـــاء علــ شــــأن القضـ ـــدة المشــــترك  ــان األمــــم المتحـ ــ ـــحة ب ـــة الصـ . جنيــــف: منظمـ

ة؛    ٢٠١٨  العالم
http://www.who.int/ar/news-room/detail/03-10-1438-joint-united-nations-statement-on-ending-
discrimination-in-health-care-settings  

ر  تشرن األول/ ١٠تم االطالع في (   ).٢٠١٨أكتو

٢            Community-based health workers: WHO guidelines on health policy and system support to 
optimize community-based health worker programmes [website]. Geneva: World Health Organization; 
2018 (http://www.who.int/hrh/community/en/, accessed 10 October 2018). 

قة    ٣  .١٤٤/١٣م تالوث
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ة ( م الجـدو والقـدرة علـى ٢٠٠٥الدول ة، مـع تقيـ شـرة الصـح ـة لخطـ زـادة المـوارد ال اجـات المال )؛ وتحليل االحت
ارامترات االقتصاد الكلي.  تحمل التكاليف في ضوء مجموعة الموارد المتاحة و

 
ــام وتتماشـــى أنشـــطة التعـــاون التقنـــي مـــع ا -١٣ ـــز النظـ ــاملة وتعز ة الشـ ــح ـــة الصـ ــي فـــي مجـــال التغط لـــدعم التقنـ

مت مــنح مخصصــة ألنشــطة  ة الشــاملة. وقــد ُقــدِّ ــة الصــح التغط الصــحي مــن خــالل الفرــ العامــل المشــترك المعنــي 
ع علـى تنفيـذ ال ـة للتعـاون اإلنمـائي للتشـج ج الـة النرو ـة والو ة األورو مدونـة من قبيل البرنـامج الممـول مـن المفوضـ

ة مـــن  ـــل الـــذ يـــدعم التعـــاون فـــي مجـــال القـــو العاملـــة الصـــح ـــة لقواعـــد الممارســـة، والبرنـــامج الفرنســـي التمو العالم
ــة. وُتنفَّــذ  ا مــن أجــل صــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال التــي أطلقتهــا مجموعــة البلــدان الثمان و ــادرة ماســ خــالل م

ــدان،  ــددة البلــ ــــادرات متعــ ــدول أنشـــطة أخــــر فــــي إطـــار م ــي الــ ــحة والعمالــــة فــ ــــة للصـ م ــة العمــــل دون اإلقل ـــل خطــ مث
ا.   األعضاء في االتحاد االقتصاد والنقد لغرب أفرق

 
ـة ومنظمـة العمـل  .العمل من أجل الصحة -١٤ ة بـين منظمـة الصـحة العالم ة المشـتر ز خطة العمل الخمس تر

ــار/ ــة الصــحة فــي أ ، التــي اعتمــدتها جمع ــة فــي الميــدان االقتصــاد ــة ومنظمــة التعــاون والتنم  ٢٠١٧،١مــايو  الدول
ـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاد ومنظمـــة ا ة فـــي منظمـــة التعـــاون والتنم ـــة، علـــى ثـــم اعتمـــدتها األجهـــزة الرئاســـ لعمـــل الدول

ــحة  ــة الصـ اشـــر المقـــدم مـــن منظمـ ــ الـــدعم الم قها عـــن طرـ ــ جـــر تنسـ القـــدرات المتـــوافرة علـــى المســـتو القطـــر و
ة ألكثـــر مـــن  اء. واســـتجا ـــة وصـــندوق اســـتئماني متعـــدد الشـــر ـــاً  ٣٠العالم مـــن الـــدول األعضـــاء، أســـديت  مقـــدماً  طل

اســات، وقــدمت المســاعدة ال شــأن الس ــة، وعــززت القــدرات فــي مجــاالت متنوعــة، وهــي: التعــاون مشــورة مســتمرة  تقن
ــتخدام  ـــا؛ واســ اتها وخططهـ ـــتراتيج ة واسـ ــح ــة الصــ ــ ــو العامل ــات القــ اســ ـــذ س ـــل وتنفيـ ـ ـــات؛ وتمو ــين القطاعـ ــ ــترك ب المشــ
انــات والبينــات؛ والــدعوة فــي مجــال المســاواة بــين الجنســين، واالســتثمار فــي العــاملين الصــحيين وصــقل مهــاراتهم؛  الب

اً وٕايجا ينها)؛ وتنقل العمالة دول ة المرأة وتم يز على مشار  . د فرص عمل (مع التر
 

عـة المسـتو واضـحة فـي القـرارات وتوضح البيّ  -١٥ ات لجنـة األمـم المتحـدة الرف اسـ المتعلقـةنـات أن توصـ ة الس
ــة الت ة. ومــن األمثل ــة االقتصــاد ــة االجتماع ات التنم ــع مســتو ة علــى ذلــك واالســتثمار فــي البلــدان علــى جم ح وضــ

ـة  ما م والقـو العاملـة فـي مجـال الرعا الرف" لتسرع االستثمار فـي التعلـ في  ا المسار الوظ يلي: اعتماد نهج "ارت
اسة  ا؛ وٕاصالح س ة في غين ة األول ةالصح م  في فرنسا. الحصص التعل

 
مســـارات العمـــل المحـــددة فـــي خطـــة العمـــل  -١٦ اعتمـــاد أكثـــر مـــن  )١(وهـــي: وقـــد تحقـــ تقـــدم ملمـــوس مقارنـــة 
ـــة للجنـــوب األفرقـــي،  هيئـــة ١٥ ـــا، والجماعـــة اإلنمائ ـــة، منهـــا االتحـــاد االقتصـــاد والنقـــد لغـــرب أفرق ـــة دول وم ح

ــي، ومجموعــة العشــرن، ومجموعــة الــدول  ، واالتحــاد األورو حــر الكــاربي والمحــ الهــاد ــا وال ومجموعــة دول أفرق
ــة الم عــ ــة الرف ات اللجنــ ــ ع، توصــ ــحة؛ الســــ ــل الصــ ــة العمــــل مــــن أجــ ــتو وخطــ م  )٢(ســ ــ ـــي التعلــ ــتثمار فـ ــــادة  االســ ز

ــة اإلطارــة  ــا، والعمل فضــل خطــة عمــل االتحــاد االقتصــاد والنقــد لغــرب أفرق والمهــارات وفــرص العمــل، وذلــك 
م شـرة مـن أجـل الصـحة، ومواصـلة تقـد ة للجنوب األفرقي لتوفير المـوارد ال الـدعم إلـى  التي تنفذها الجماعة اإلنمائ

شأن إيجاد فرص العمـل؛  شأن التحول في مجال التدرب والمهارات و مـا نـتج عـن التعـاون بـين منظمـة  )٣(البلدان 
ة  انــات المشــتر شــأن الب ــة  ــة فــي الميــدان االقتصــاد ومنظمــة الصــحة العالم ــة ومنظمــة التعــاون والتنم العمــل الدول

ات القــ ــال علــى حســا مــا مــن ارتفــاع ســرع فــي اإلق ة،  ــة وتحلــيالت ســوق العمــل الصــح ة الوطن و العاملــة الصــح
ــر فــي موضــع آخــر مــن هــذا التقرــر؛  ِ ة فعالــة  )٤(ُذ مشــار شــأن تنقــل العــاملين الصــحيين،  إطــالق المنبــر الــدولي 

ــة لقواعــد الممارســة ال ٣٠مــن  مــا يتماشــى مــع المدونــة العالم اء والمجتمــع المــدني، و تــي مــن الــدول األعضــاء والشــر
 وضعتها المنظمة.

                                                           
 .٦-٧٠ج ص عانظر القرار    ١
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ة -١٧ ـز سـوق  .مجموعة أدوات لتحليل سوق العمالة الصــح التعـاون مـع مر ـة،  ـف منظمـة الصـحة العالم تع
اء فــي العمــل مــن أجــل الصــحة، علــى إنتــاج  ــة والشــر ة العالم ة القــو العاملــة الصــح ع لشــ ة التــا العمالــة الصــح

ـــا ــه أعمـ ــ ة لتوج ــح ــة الصــ ــوق العمالــ ـــة أدوات تحليــــل ســ ـــاملين مجموعـ ـــن العـ ـــتقبلي مـ ــالي والمسـ ــرض الحــ ــل العــ ل تحليــ
 الصحيين في الدول األعضاء والطلب عليهم. 

 
ة إلــى المســتو األمثــل -١٨ ة الصــح شــر ــة فــي المــوارد ال ــأثر االســتثمارات الدول وضــعت منظمــة  .الوصــول 

التعــاو  ــة،  افحــة األالصــحة العالم ــة االســتفادة يــدز والســل والمالرــا، إرشــادان مــع الصــندوق العــالمي لم ف شــأن  ت 
م الســـاب علـــى الخدمـــة للعـــاملين الصـــحيين والتكـــاليف المتكـــررة  ـــل التعلـــ المثلـــى مـــن مـــوارد الصـــندوق العـــالمي لتمو

 المتصلة بهم. 
 

ة والشراكات٣الغرض   : بناء القدرات المؤسس
 

ة -١٩ ة الصــح شــر ــادة فــي المــوارد ال ف الشــؤون والق ــز تصــر ــة  .تعز ــة علــى أهم ة العالم ــد االســتراتيج تؤ
تعزــز تصــرف الشــؤون التخــاذ إجــراءات فعالــة فــي هــذا المجــال علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي. وقــد ابتكــرت أداة 
ـت فـي  ـالموظفين ومواردهـا فـي وزارات الصـحة، وُجرِّ لها وٕامـدادها  ة وه م وظائف وحدات القو العاملة الصح لتقي

م جنـــوب شـــرق  ـــة فـــي مجـــال بنـــاء القـــدرات.  إقلـــ ــة لتـــوفير مـــا يلـــزم مـــن معلومـــات للجهـــود الوطن ع للمنظمـ ا التـــا ــ آسـ
ـف األمانـة علـى إعـداد مـنهج دراسـي  واستناداً  إلى النتائج التي توصل إليها تمرن لحصر برامج التدرب القائمـة، تع

ة، وذلك شرة الصح ة عن تصرف الشؤون في مجال الموارد ال ادة مخصص.  لدورة تدرب ز ق  التعاون مع مر
 

ــادل المعرفـــة -٢٠ ـ ة، الـــذ ُعِقـــد فـــي دبلـــن . الشـــراكات وت شـــرة الصـــح ـــع للمـــوارد ال أد المنتـــد العـــالمي الرا
ة بـــين ٢٠١٧أيرلنــدا، فـــي تشـــرن الثـــاني/ نـــوفمبر  ة المشـــتر ، إلــى زخـــم غيـــر مســـبوق لخطـــة القــو العاملـــة الصـــح

ة، وقد في المالقطاعات ومبرات االستثمار  شرة الصح اعتمـاد إعـالن دبلـن.وارد ال ونـتج عـن المنتـد  ١بلغ ذروتـه 
شـــأن  ن مـــن خـــالل خطـــة العمـــل مـــن أجـــل الصـــحة وعـــزز المســـاءلة  اســـي الـــذ َتكـــوَّ االســـتفادة مـــن رأس المـــال الس

ة التي ُقطعت في المنتد العالمي الثالث في عام  شرة الصح الموارد ال   .٢٠١٣التعهدات المتصلة 
 

انات للرصد والمساءلة ٤الغرض   : توفير ب
 

ــة -٢١ ــ ة الوطن ــح ات للقــــو العاملــــة الصــ ــا ــاء حســ ــرار  .إنشــ ــو المطلـــوب فـــي القـ  ١٩-٦٩ج ص ععلـــى النحـ
فضــل ٦-٧٠ج ص ع والقــرار ة، وذلــك  ــة الصــح ــة للقــو العامل ات وطن العمــل علــى إنشــاء حســا ، عجلــت األمانــة 

انات  ز الب ـة الدعم المقدم من مر ـة والـروا القائمـة مـع الهيئـة التعاون ة العالم ة القـو العاملـة الصـح شـ والبينات 
ة اإلنترنـت ومقـاطع  انـات علـى شـ تيـب ودليـل تنفيـذ ومنبـر ب ة، ومنهـا  ة. وتتـوافر اآلن مـواد تشـغيل انات الصح للب

ــة. م ــان ٢٠١٨ســبتمبر  أيلــول/ ٣٠وحتــى  ٢فيــديو تعل ــة قــد مــن أرعــة مــن  بلــداً  ٤٤،  م منظمــة الصــحة العالم أقــال
ات؛ وحضـر أكثـر مـن  ـة لتنفيـذ الحســا ــاً  خبيـراً  ١٥٠رَشـحت نقطـة اتصـال وطن ــات  بلـداً  ٥٠مـن أكثـر مـن  وطن فعال

 بناء القدرات. 

                                                           
١                                            Dublin Declaration: Building the Health Workforce of the Future 

(http://www.who.int/hrh/events/Dublin_Declaration-on-HumanResources-for-Health.pdf, accessed 12 
October 2018). 

٢     Health workforce: National Health Workforce Accounts (NHWA) [website]. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (http://www.who.int/hrh/statistics/nhwa/en/, accessed 12 October 2018). 
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انـــات إلـــى  -٢٢ الب ـــة إلبـــالغ المرصـــد الصـــحي العـــالمي  ة الوطن ات القـــو العاملـــة الصـــح وأد اســـتخدام حســـا
بيـــرة فـــي  ـــة المختلفـــة، مـــع تجـــاوز مقـــدار تحســـينات  ة عبـــر الفئـــات المهن انـــات القـــو العاملـــة الصـــح تـــوافر نقـــا ب

انــات التــي أبلــغ بهــا فــي الفتــرة  انــت قــد بلغتــ ٢٠١٤-٢٠١٠الب ل  ٢٠٠٤ه فــي عــام أقصــى مقــدار  ). ومــع ١(الشــ
ا ـــن الب ـــد مــ ــ ـــوافر مز ــع تــ ــن المتوقـــ ـــالغ، فمـــ ــــة اإلبــ ـ ــي عمل ـــاء فـــ ــدول األعضــ ــ ــن الـ ـــد مـــ ــ ة مز ــر مشـــــار ــرة أخـــ ـــات مـــ نــ

انــات عــام ٢٠١٦و ٢٠١٥ لعـامي ــة ٢٠١٨(المقــرر أن تقـدمها الــدول األعضــاء فــي عــام  ٢٠١٦. وســتكون ب مثا  (
ة المستدامة  ة لمؤشر التنم مة األساس ثافة األخصائيين الصحيين وتوزعهم).  ١-ج-٣الق  (معدل 

 
ل  انات القو العاملة الص١الش ة : االتجاهات الحديثة في توافر ب  ح

  

 
ــة، زاد عــدد نقــا  -٢٣ ة الوطن ات القــو العاملــة الصــح يــز علــى حســا ــة والتر ة العالم منــذ اعتمــاد االســتراتيج

ة  انــات المتاحــة بنســ انــات تخــص خمــس ســنوات علــى األقـــل ٪ ٢٤الب الــة، وتتــوافر ب ــاء وأفــراد التمــرض والق لألط
 ).١٪ من البلدان (الجدول ٥٠  لـ
  
  
  
  
  
  
  
 

ان
بلد

 ال
عدد

 

اء اناتها عن األط   البلدان التي تتوافر ب
الة اناتها عن أفراد التمرض والق   البلدان التي تتوافر ب
اناتها عن أفراد طب األسنان   البلدان التي تتوافر ب
اناتها عن أفراد الصيدلة   البلدان التي تتوافر ب

 

انات في  Global Health Observatory:المصدر  )٢٠١٨أيلول/ سبتمبر  ١٨(استخرجت الب

انات في  ع للمنظمة (العدد البلدان التي توافرت عنها ب  )٢٠١٤-١٩٩٤مرصد الصحي العالمي التا
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عده :١لجدول ا ة و ة الوطن ات القو العاملة الصح انات للعاملين الصحيين قبل تنفيذ حسا  توافر نقا الب
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٥  
اء       األط

انات    ١٥٠٠  ١٢١٠  السنة) - (البلدعدد نقا الب
ـن مـن إجـراء تحليـل لالتجاهـات ( انـات تم نقـا  ٥عدد البلدان التـي لـديها ب

  أو أكثر)
١٢٧  ٨٨  

الة ض والق       التمر
انات (البلد   ١٣٧٧  ١١١٠  السنة) - عدد نقا الب

ـ انـات تمّ نقـا  ٥ن مـن إجـراء تحليـل لالتجاهـات (عدد البلدان التـي لـديها ب
  أو أكثر)

١٢١  ٧٩  

      المهن المنظمة
ـــ ـــدان التـــي تبّل ــات مـــن عـــدد البل ــس فئـ ـــديها مـــن إحصـــاءات عـــن خمـ ــا ل مـ غ 

ادلة  ــ ــ ـــات والصـ ــابالت والممرضــ ــــنان والقـــ ـــاء األسـ ــ ـــحيين (أط ـــاملين الصــ العــ
اء) مرة واحدة على األقل   واألط

١٧٤  ١٦٢  

 
ــادة  -٢٤ انــات المقدمــة مــن الــدول األعضــاء مــن خــالل المنبــر إلــى حــدوث ز ٪ فــي ١٠قــدرها حــوالي وتشــير الب

انـــات متاحـــة (الجـــدول  ٢٠١٣الرصـــيد العـــالمي مـــن العـــاملين الصـــحيين مـــن عـــام  ل هـــذا ٢حتـــى أحـــدث ب شـــ ). و
اســـاً  ـــادات الســـرعة فـــي عـــدد الوظـــائف المســـتحدثة فـــي  انع شـــأن الز عـــض الـــدول األعضـــاء  انـــات الـــواردة مـــن  للب

اب بن  سب أكبر.القطاع الصحي، والتي تستفيد منها النساء والش
 

 ٢٠١٦و ٢٠١٣: الرصيد من العاملين الصحيين، ٢الجدول 
 

م المنظمة اء إقل  مجموع العاملين الصحيين مهن أخر  الممرضات/ القابالت األط

 ٢٠١٦ ٢٠١٣ ٢٠١٦ ٢٠١٣ ٢٠١٦ ٢٠١٣ ٢٠١٦ ٢٠١٣ ٪ 
 التغير

الماليين)    العدد (

ا  ٪١٣,١ ٢,٧ ٢,٤ ٠,٩ ٠,٨ ١,٥ ١,٣ ٠,٣ ٠,٣ أفرق

تان  ٪١٤,٧ ١٥,٠ ١٣,١ ٤,٢ ٣,٧ ٨,٤ ٧,٢ ٢,٤ ٢,٢ األمر

ا  ٪٩,٤ ٧,٨ ٧,١ ٢,٨ ٢,٥ ٣,٧ ٣,٤ ١,٣ ١,٢ جنوب شرق آس
ا  ٪٣,٣ ١٥,٠ ١٤,٥ ٤,٢ ٤,١ ٧,٧ ٧,٣ ٣,٠ ٣,٠ أورو

 ٪٧,٩ ٢,٥ ٢,٣ ٠,٨ ٠,٨ ١,٠ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٧ شرق المتوس

 ٪١٥,١ ١٤,٠ ١٢,١ ٤,١ ٣,٥ ٦,٢ ٥,٣ ٣,٦ ٣,٣ غرب المح الهاد

 ٪١٠,٥ ٥٧,٠ ٥١,٦ ١٧,٠ ١٥,٤ ٢٨,٥ ٢٥,٥ ١١,٥ ١٠,٧ المجموع الكلي
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ـــاالت -٢٥ انـــات بـــين الو ـــادل الب ـــف  .ت ـــة ومنظمــة التعـــاون منظمــة تع ــة ومنظمـــة العمــل الدول الصـــحة العالم
انـــات  ـــاالت لـــدعم تنســـي الب انـــات بـــين الو ـــادل الب ـــة لت ـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاد علـــى إرســـاء عمل ـــة والتنم الوطن

ة وتحسينها على الصعيد العالمي. الصحة والقو العاملة االجتماع   المتعلقة 
 

 االستنتاج 
 

ــف األمانــة علــى المُ  -٢٦ ــتع ة مــن أجــل  دماً ضــي ُق شــرة الصــح بيــر مــن األعمــال فــي مجــال المــوارد ال قــدر 
ة الشــاملة،  ــة الصــح ــة، والتغط ة األول ــة الصــح مســاعدة البلــدان علــى تســرع وتيــرة التقــدم المحــرز فــي ميــدان الرعا

ـــة المســتدامة. وثمـــة بينـــات متزايــدة علـــى التقـــدم الــذ تحقـــ فــي الـــدول األعضـــاء حيــث تفيـــد ا انـــات وأهــداف التنم لب
ــن مـن إقامـة اســتثمارات فعالـة وجديـدة فــي  اسـات وتم ة فـي الحـوار الــدائر حـول الس شـرة الصــح ـالموارد ال المتعلقـة 

ــ م والتوظيــف. وإ ثيــر مــن األح ضــافة إلــى ذلــك، تكشــف التقــارر المقدمــة مــن الــدول األعضــاء ان فــي مجــالي التعلــ
شأن ا ة.عن وجود اتجاه إيجابي على الصعيد العالمي   ستثمارات القطاع العام في القو العاملة الصح

 
 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذ

 
 المجلس التنفيذ مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرر، مع: -٢٧
 

ة مــن   )أ( شــرة الصــح شــأن المــوارد ال ــة  اناتهــا الوطن ــع الــدول األعضــاء علــى اإلبــالغ بب ع جم تشــج
ـــة، مـــن أجـــل اســـتكمال  ة الوطن ات القـــو العاملـــة الصـــح ة اإلنترنـــت لحســـا خـــالل المنبـــر القـــائم علـــى شـــ

ة لسنة  انات األمم المتحدة األساس المؤشـر  ٢٠١٦قاعدة ب ـة مـن مؤشـرات أ  ١-ج-٣المتعلقـة  هـداف التنم
ة  ة لالســتراتيج ســ ــة بتعقــب التقــدم المحــرز مقابــل المراحــل الرئ المســتدامة، والســماح لمنظمــة الصــحة العالم

ه؛  ة من أجل الصحة واإلبالغ  ة وخطة العمل الخمس شرة الصح شأن الموارد ال ة   العالم
 
ـة عـن ط  )ب( ة لمنظمـة الصـحة العالم سـ الموافقة علـى إبـالغ األجهـزة الرئاسـ ـة اإلبـالغ الم رـ عمل

ـــة الصـــحة ذات الصـــلة  ــع قـــرارات جمع ة، مـــع اإلبـــالغ بجم ــة الصـــح ـــالقو العامل شــأن القـــرارات المتعلقـــة 
ــالقرار  صــورة مجمعــة فــي التقرــر المتعلــ  ة  شــرة الصــح ــر  ١٩-٦٩ج ص عــالموارد ال المتــزامن مــع تقر

ــالقرار  شــأن  المتعلــ ١٦-٦٣ج ص عالــثالث ســنوات المتعلــ  ــة لقواعــد الممارســة  مدونــة المنظمــة العالم
 توظيف العاملين الصحيين على المستو الدولي. 

  
  

=     =     =  


