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 الصحيةالقوى العاملة نمية لت ياإلطار االستراتيجي اإلقليم

 أهداف االجتماع

 تتمثَّل أهداف االجتماع فيما يلي:
 ة املاثلة أمام القوى العاملة الصحية؛يات الرئيسي  على التحد   يف االجتماع طالع املشاركنيإ 
  الصحية  يات القوى العاملةتحد  ل ياملعين بالتصد  دة اإلطار اإلقليمي االسرتاتيجي سو  م   ض ومناقشةعر

 .2030االسرتاتيجية العاملية بشأن املوارد البشرية الصحية: القوى العاملة املتوائم مع و 

 معلومات أساسية 

 ،نياإلعداد العام للعاملني الصحي  . فالقوى العاملة الصحيةيف جمال ى يات كب ق املتوسط حتد  يواجه إقليم شر  
للقوى العاملة  غري متساو   جغرافيا   توزيعا   ةيدوتواجه دول أعضاء عد توافرهم دون املستوى األمثل وغري متوازنيني.و 

 املوثوقةل املعلومات ومتث   ه.مالءمتمدى ني و أداء العاملني الصحي   يف ما يتعلق جبودة ، وتزداد الشواغل كثريا  الصحية
 .رة خطرية يف اإلقليم تتطلب إيالءها عناية خاصةثة اخلاصة بالقوى العاملة الصحية ثغ  حد  ـ  مـوال

"زيادة  نص علىاليت تو ، جـ(3)التنمية املستدامة القوى العاملة الصحية بتخصيص الغاية  وتدعم أهداف
يف قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف  كبرية    التمويل زيادة  

، مبثابة استجابة 2016االسرتاتيجية العاملية اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو  وتعد   البلدان النامية".
أولويات القرن ليب الرؤية، كما أهنا تسرتعي االهتمام باحلاجة إىل زيادة االستثمار يف بناء قوى عاملة صحية ت هلذه

واملهارات اليت يتمتعون هبا ني العاملني الصحي  املتوافرة من بني األعداد  فضال  عن املواءمة الفع الةاحلادي والعشرين، 
 ل من ناحية أخرى.ويف املستقب يف الوقت احلايلالسكان  احتياجاتو  من ناحية

 ة.منهجي   حلولوأن ت فرد هلا  اسرتاتيجي يف موقع توَضعأن  ، بطبيعتها،قوى العاملة الصحيةالب قضايا تتطل  و 
حتقيق سيقود إىل  ، هي ماكاف   واستثمار   سياسي   بالتزام   وحسب، مدعومة  واإلجراءات الطويلة املدى 

ولذا، فإن التخطيط  .وى العاملة الصحيةالق نميةتلستدامة صول على نتائ  م  من أجل احلالتحسينات املطلوبة 
 .يات املاثلة أمام القوى العاملة الصحيةي للتحد  يف التصد   جوهرية   وخطوة   أساسيا   يعد شرطا   الشاملاالسرتاتيجي 
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إطار العمل االلتزامات اإلقليمية السابقة )و وارد البشرية الصحية، إىل االسرتاتيجية العاملية بشأن امل واستنادا  
اإلطار  (، و ضع2025 - 2016 التمريض والقبالة، مهنيت عزيزاإلقليمي للتعليم الطيب، وإطار العمل اإلقليمي لت

للتحديات اليت تواجه القوى العاملة  القوى العاملة الصحية يف اإلقليم استجابة  نمية االسرتاتيجي اإلقليمي لت
 يفه اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي الدول األعضاء حنو تقوية القوى العاملة الصحية ع أن يوج  توق  ـ  مـومن ال الصحية.
 .اإلقليم

 اإلطار االستراتيجي  

اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي إىل ضمان وصول مجيع األشخاص يف اإلقليم لقوى عاملة صحية  دةسو  م  هتدف 
هتدف إىل  قويةم صحية ظ  ن   داخلتعمل  ،يتوفر لديها احلافز، ومستجيبةو ؤة، ومتوازنة على حنو جيد، ف  ، وك  مناسبة

 حتقيق التغطية الصحية الشاملة.

نات بالبي   مسرتشدةإعداد سياسات وخطط اسرتاتيجية أمهية دة اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي على سو  م   دوتشد  
يات املاثلة أمام القوى لتعامل مع التحد  ل يةاسرتاتيجرؤية  لوضعللقوى العاملة الصحية، ووضعها حيز التنفيذ 

مع  ية اخلاصة بالقوى العاملة الصحيةتيجى السياسات واخلطط االسرتاش  تمَ حاجة إىل أن تَ  ةوثَّ العاملة الصحية. 
وينبغي أن تغطي  .م الصحيةظ  هبدف تقوية الن   االسرتاتيجية العامة للصحة واسرتاتيجيات التنمية األوسع نطاقا  

يف احلسبان ديناميات سوق العمل، واحتياجات  ني، آخذة  هذه االسرتاتيجيات مجيع كوادر العاملني الصحي  
 .تصادي، والتغريات الدميوغرافية والوبائية اليت تطرأ على البالدالسكان، والنمو االق

ها، تنفيذ  ص  وعلى األخَ السياسات واخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بالقوى العاملة الصحية،  إعداد   ويتطلب
يف تكتسي أمهية حامسة كمة والتنظيم القدرات يف جمايل احلو  ؛ فةاالسرتاتيجيات التمكيني  دعما  باستخدام بعض 

  نات أمهية  كما أن للمعلومات والبي   .وباملثل، ينبغي توفري ما يكفي من استثمارات وموارد لتنفيذ اخلطط. التنفيذ
ي للتحديات املاثلة أمام القوى لتصد  يف از حرَ ـ  مـم الالتقد   ص دوكذلك لرَ ، يا  وواقع اال  فع   ليكون التخطيط كبرية  

 .العاملة الصحية

االسرتاتيجية العاملية بشأن مع  يا  متش  ، تتعلق بالسياسات توجهاتدة اإلطار االسرتاتيجي أربعة سو  م   وحتدد
 .2030املوارد البشرية الصحية: القوى العاملة الصحية 

للمستوى  إعداد سياسات وخطط اسرتاتيجية وطنية شاملة للقوى العاملة الصحية، وتنفيذها، وصوال   .1
  إىل فهم ديناميات سوق العمل. استنادا   ئها، وأداهتا، وجودالقوى العاملة الصحية األمثل من حيث وفرة

 .، وتنظيمهاكمة القوى العاملة الصحيةتعزيز القدرات يف جمال حو   .2
حشد االستثمار يف القوى العاملة الصحية ومواءمته لضمان تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية الرامية لتلبية  .3

 ويف املستقبل. يف الوقت احلايل ،وكيفا   الصحية كما  احتياجات القوى العاملة 
قاعدة معلومات القوى العاملة الصحية هبدف تصميم االسرتاتيجيات اخلاصة بالقوى العاملة قوية ت .4

 الصحية وتنفيذها ورصدها.
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 النتائج المتوقّعة

اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي  دةسو  زيادة حتسني م  يف سبيل من املقرتحات  عددا  االجتماع طرح يأن  عاملتوقَّ من 
 جبدول أعمال القوى العاملة الصحية يف اإلقليم. ما  د  الدفع ق  و القوى العاملة الصحية، نمية بشأن ت

 


