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  4–ق/26 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 6102 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثانية الدورة
  من جدول األعمال (أ) 4البند 

 التعليم الطبي: وضع إطار للعمل

 ،اللجنة اإلقليمية

 ؛1تحدِّيات واالولويات وإطار العملالورقة التقنية اخلاصة باستعراض التعليم الطيب يف اإلقليم: ال وقد نظرت يف

 بشأن اعتماد املستشفيات ومؤسسات التعليم الطيب؛ 9-/ق05 إ م/ل ش ةاإلقليميوإذ تستذكر قرار اللجنة 

وإذ تدددرأ يةيددة تعلدديم املحدد  العددحية يف تعايددا العددحة العموميددة وتقويددة الددنظم العددحية والتقدددم صددو  بلددو  الت طيددة 
 العحية الشاملة يف الدول األعضاء؛

 إطار العمل اإلقليمي للتعليم الطيب )املرفق هبذا القرار(؛ تعتمد .1

 :ياألعضاء على ما يل الدولّث تح .2

الطريدددق الوطنيدددة رائط تنفيدددذ  دددكددددليل اسديددداد  يف  ار العمدددل اإلقليمدددي للتعلددديم الطددديبإطددداالسدددتفادن مددد   1.2
 ؛إلصالح التعليم الطيب

 إجراء تقييم الحتياجات التعليم الطيب على املستوى الوطين يشمل كليات الطب العامة واخلاصة؛ 2.2

آليات ملنح صالحية التدريس جملموعة خمتارن م  مرافق الرعاية العحية األوليدة هبددت تددريب الطدال   وضع 3.2
 يف مجيع املستويات؛

وربطحددا، حسددب االقتضدداء، باعددادن اعتمدداد املحنيدد   سددتمري علددى نظددم التعلدديم الطدديب املإضددفاء الطددابع الر دد 4.2
 العحي ؛
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 .الطبية املشدأ ب  املح وضع آليات و لق فرص للتعليم  0.2
 إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .3

إلعدداد  درائط  ار العمل اإلقليمدي للتعلديم الطديبإطيف االستفادن م  تقدمي الدعم التقين إىل الدول األعضاء  1.3
   طريق وطنية إلصالح التعليم الطيب وتنفيذها؛

مدد  التنسدديق  علددىاألسددتوى امللتحقيددق تنظدديم اجتمدداي رفيددع املسددتوى بدد  و راء العددحة وو راء التعلدديم العددا   2.3
 ال إلطار العمل اإلقليمي للتعليم الطيب. والتعاون الذ  يقتضيه التنفيذ الفع  
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 مرفق

 الطبي لتعليمل اإلقليمي العمل إطار
 

 األولويات
 من مالمقد   التقني الدعم األعضاء الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهرا   06-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهرا   01-64)

 واالعتماد االجتماعية والمسؤولية الحوَكَمة
  :0 االستراتيجية األولوية
 التنظيمية راتد  الق   تعايا

 املعايري وتوفري عنيةامل لمؤسساتل
 إلنشاء الال مة اإلريادية والدالئل
  .نجديد طب كليات

 املعايري وتكييف مراجعة
 الوطنية اإلريادية والدالئل
 طب كليات  بانشاء املتعلقة
 التوجيحات إىل استنادا   جديدن
 االحتاد وضعحا اليت اإلقليمية
 ومنظمة الطيب للتعليم العاملي
  العاملية. العحة

 التنظيمية راتد  الق   بناء/تعايا
 طريق ع  عنيةامل لمؤسساتل

 لضمان الال مة واردامل توفري
 اجلديدن الطب كليات  مواكبة
 الطيب التعليم ملعايري والقدمية
  املطلوبة.

 إريادية ودالئل معايري وضع
 جديدن طب كليات  إلنشاء
 ومبا الدولية املعايري إىل استنادا  
 اإلقليمية االحتياجات يليّب 

 العاملي االحتاد مع بالتعاون
 الطيب للتعليم

  :6 االستراتيجية األولوية
 االعتماد هيئات عاياإنشاء/ت
 م  لديحا اليت املستقلة الوطنية

 لحاؤهِّ ي   ما واملوارد اال تعاص
 الرييدن اإلدارن جودن لضمان

 املسؤولية ذلك يف مبا للكليات،
  .يساسيا   ركنا   بوصفحا االجتماعية

 للتعليم وطنية معايري وضع
 االعتماد دليل إىل استنادا   الطيب

 املسؤولية ودمج اإلقليمي
 .املعايري تلك يف االجتماعية

 القطاي وقادن العمداء تدريب
 املسؤولية على العحي

  .االجتماعية

 الوطنية االعتماد هيئات تعايا
 إىل السعي طريق ع 

 لدى االعتماد على احلعول
 )االحتاد الدولية اهليئات
  .الطيب( للتعليم العاملي
 املسؤولية معايري تنفيذ

 إقامة طريق ع  االجتماعية
 الطب كليات  ب  الشراكات
 اخلدمات متقدِّ  اليت واجلحات
  .العحية

 

 املعايري يتناول دليل وضع
 وبناء ،الطيب للتعليم اإلقليمية

 تأسيس على البلدان راتد  ق  
 التعليم جمال يف اعتماد نظام
  .الطيب
 الشبكات مع اتيراك إقامة

 لتعايا واإلقليمية الدولية
 وتنظيم االجتماعية املسؤولية
 تطويرو  العملية احللقات
 األ رى املساعدن وسائل
 حول التعليمي  للقادن

  االجتماعية. املسؤولية
  البرامج وتقييم الطالب وتقويم المناهج تطوير

  :1 االستراتيجية األولوية
 إنشاء على الكليات تشجيع
 مراكا يو الطيب للتعليم وحدات
 املناهج ملراجعة التعليم لتطوير
 ودعم منتظم حنو على الدراسية
 التدريس ةهيئ يعضاء راتد  ق   تطوير

 ع  عنيةامل ؤسساتامل إعالن
 عليمالت وحدات إلنشاء سياسة

 .الطب كليات  يف طيبال
 برامج لوضع الال مة املوارد توفري

 ةهيئ يعضاء راتد  ق   تطويرل
  .الربامج تلك عاياوت التدريس

 تعليملل وحدات تأسيس
 م  يكفي مبا جمحان طيبال

 التعليم أنشطةب للقيام املوارد
 املناهج مراجعة مثل الطيب
 يعضاء راتد  ق   تطوير وبرامج
 التدريس ةهيئ

 وحدات إلنشاء دليل وضع
 وحتديد الطيب التعليم

  .ا تعاصاهتا

  :4 االستراتيجية األولوية
 التعليمي  القادن راتد  ق   بناء

 إصالح عملية قيادنل الال مة
 ين يأنه م  ما وهو املناهج،

 رتمحو  ت مناهج وضع إىل  يؤدّ 
 تلبية على وتركا الطالب حول

 وعلى احمللية اجملتمعات احتياجات

 التعليمي  القادن راتد  ق   بناء
 املناهج ملراجعة الال مة

 تقدمي طريق ع  وإصالححا
 للقادن املنظمة الدراسية قرراتامل

 .التعليمي 
 

 تنفيذ دص  ور   مراجعة
 يأهنا م  اليت اإلصالحات

 املناهج مراعان  تضم   ين
 فيه املقدمة للسياق الدراسية
 إكسا  على وتركياها

 متحورهاو  وتكاملحا راتد  الق  
  .الطالب حول

 ووضع عملية حلقات تنظيم
 وتقييم املناهج لتعميم دليل
 يف املختلفة األساليب يثر

  .تعميمحا
 يف الناجحة التجار  نشر

 دا ل م  املناهج إصالح
  .و ارجه اإلقليم
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 األولويات
 من مالمقد   التقني الدعم األعضاء الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهرا   06-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهرا   01-64)

  ل.بالتكام   وتتسم ،راتد  الق   تطوير
 

 اهجاملن إصالح فاعلية تقييم
 الدراسات إجراء طريق ع 

 التعليمية للعملية التقييمية
 .ونتائجحا

 :2 االستراتيجية األولوية
 تقوم الطال  ال تيار معايري وضع
 ينظمة ووضع اجلدارن يساس على
 تتسم الربامج وتقييم لطال ا تقوميل

  .واملوثوقية باملعداقية
 

 احلالية املمارسات تقييم
 ووضع الث رات على والوقوت
 وذات ناتالبيِّ  إىل تستند معايري
 ال تيار وموثوقة جدوى
  .الطال 
 يا  حال املتبعة املمارسات تقييم
 على والوقوت الطال  تقومي يف

 .واألولويات الث رات
 لتقومي وينظمة سياسات وضع

 اهليئات م  اعتمادهاو  الطال 
 االعتماد وهيئات التنظيمية
  .الوطنية

 ا تيار معايري فاعلية رصد
 ومعداقيتحا الطال 

 التعليمي ويثرها وموثوقيتحا
 جتار  إىل استنادا   وحتديثحا
 .التنفيذ
 يف الطال  تقومي دمج

 متاييه ح س  وضمان املناهج
 التدريس اسداتيجيات مع

 .ونتائجحما والتعلم
 التقومي ألسئلة بنك إنشاء
 الععيد على اجلودن عالية
 كليات  ب  لتبادهلا الوطين
 .الطب

 التقومي ع  عملي دليل وضع
 معايري وحتديث واملراجعة
 .الطال  ا تيار
 جمموعة إقليمي/ دليل وضع
 تقومي إلجراء إقليمية يدوات
 تقييم ونظام للطال  يامل

 التقومي بنوأ وإلنشاء الربامج؛
 .الوطنية

 للتعلُّم المواتية البيئة وتوفير التدريس ةهيئ أعضاء راتد  ق   تطوير
  :2 االستراتيجية األولوية
 تدريسال ةهيئ يعضاء اجتذا 

 هبم، واالحتفاظ كفاءنال ذو 
 الطبية العلوم جمال يف  اصة  

 العمومية، العحة وعلوم األساسية
 تعي  سياسات اتباي طريق ع 

  .اجلدارن معايري إىل ندتتس وترقية

 واملكافآت الد ل حامة مراجعة
 حيعل اليت القائمة واحلوافا
 التدريس ةهيئ يعضاء عليحا

 الطبية العلوم بتدريس القائمون
 العمومية والعحة األساسية
 اإلقليمية باالجتاهات حاتومقارن
  .العمل لسوق والدولية
 يعضاء تعي  معايري مراجعة

 املتبعة وترقيتحم التدريس ةهيئ
 تستند سياسات ووضع حاليا  
 مع بالتشاور اجلدارن معايري إىل
  .املدنية اخلدمة جلنة

 على احلعول إىل السعي
 م  مايد مجع على املوافقة
 اجلديدن احلامة وتنفيذ األموال

 السائدن اتاالجتاه دص  ور  
 ةهيئ بأعضاء االحتفاظ يف

 .بلد كل  يف التدريس
 معايري وتنفيذ دااعتم

 اجلدارن إىل تستند وسياسات
 ةهيئ يعضاء تعي  يف

  .وترقيتحم التدريس
 

 الد ل محلِا   مقارنة عقد
 حيعل اليت احلوافاو  املكافآتو 

 التدريس ةهيئ يعضاء عليحا
 الطبية العلوم بتدريس القائمون
 العحة وعلوم األساسية
 املعلومات ونشر العمومية
 .هبا املتعلقة
 إقليمي منتدى عقد إىل الدعون
 وإدارن األطباء هجرن لتناول
 مدونة مع يتمايى مبا يؤوهنم

 ةمارسامل لقواعد العاملية نظمةامل
 العامل  توظيف بشأن

 املستوى على العحي 
 .الدو 

 :7 االستراتيجية األولوية
 التعليمية املوارد كفاية  ضمان 

 الذ  التدريب لتشجيع الال مة
 والتدريب الطالب حول رتمحو  ي

 استخدام و يادن ،عا  م  دال السرير 

 األدىن احلد مض  ت   ،قائمة دمج
 يف ،املطلوبة التعليمية املوارد م 

  تر يص إعادن عند املعايري
 إنشاء يو القائمة الطب كليات
 .جديدن كليات

 قائمة وحتديث التنفيذ رصد
 الال مة األساسية املتطلبات

 جمال يف التطورات ستيعا ال
 اخلدمات وتقدمي التعليم
 .العحية

 األدىن احلد مض  ت   قائمة تقدمي
 التعليمية املوارد م  األمثل يو

 طب كلية  إلقامة املطلوبة
 على وتركا اجتماعيا   مسؤولة
 الكفاءات الطال  إكسا 
 .املطلوبة
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 األولويات
 من مالمقد   التقني الدعم األعضاء الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهرا   06-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهرا   01-64)

 األولية العحية الرعاية مرافق
 .احمللي اجملتمع مرافق م  وغريها

 على املؤسسي الطابع إضفاء
 املؤسسات ب  الشراكة

 الرعاية ومؤسسات األكادميية
 املرافق الستخدام العحية
 يف املستشفيات خبالت العحية
 والرعاية التدريب يغراض
  .العحية

 ب  الشراكة يثر تقييم
 اخلدمة تقدم اليت اجلحات
 على الطب وكليات العحية
ّس  إحداث  التعليم يف حت 

 .العحية واخلدمات

 اليت احلاالت دراسات نشر
 الناجحة التجار  تتناول
 وجحات ب درِّ م  دال ب  للشراكة
 .اخلدمة تقدمي

  

 

 


