
 
 

ات�ج�ة  ) WHO( العالم�ة الصحة لمنظمة العالم�ة التعلم اس�ت

ات�ج�ة  مسودة  أسس  ات�ج�ة  تتوافق  : العالم�ة  الصحة  لمنظمة   العالم�ة   التعلم  اس�ت   العام   العمل   و�رنامج  وق�مها   العالم�ة  الصحة  منظمة  دستور   مع  االس�ت
كة لجميع الدول األعضاء البالغ عددها   8للمنظمة  ع�ش  الثالث   دولة.  194الذي ُ�طبق الرؤ�ة المش�ت

ات�ج�ة  من   الغرض : الغرض م  ثقافة  إرساء  هو   االس�ت ا   ُتقدِّ ا   تع��ف� ي   لها   وتؤسس  الح�اة  مدى  التعلم   لقاعدة  جد�د�
  لألفراد   العامة  للصحة  النشطة  األهداف  �ف

ي   العقبات  إزالة  ع�  واستباق�ة  تدر�ج�ة  بصورة  العمل  إ�  باإلضافة   بأ�ە؛  والعالم  والدول  والمجتمعات ف   وتع��ز   التعلم  تواجه  اليت ي   التم�ي
  بهدف   التعلم  �ف

ف  ات�ج�ة  ُوِضعت  لقد  . فعال�ة  األ���   العلم�ة  والمعارف  التعلم  معاي�ي   باستخدام  وذلك  األشخاص،  صحة  تحسني ا   االس�ت  وعلوم   ال�بار   تعل�م  علوم  إ�  استناد�
ي  التطور  ��عة الرقم�ة  التقن�ات من وستستف�د  . أخرى وتخصصات  األعصاب وعلم السلوك ي  ثورة ُتحدث اليت

  ع�  أسسها  وسُتبيف  . ذاتها   بحد   التعلم مجال �ف
ي   الهائلة  التطورات  من  المستفادة  الدروس

ي   عنها   الناتجة  الشامل  اإلغالق  وقرارات،  19-كوف�د جائحة  �ف   أسهل   الرقم�ة  المنصات  إ�  الوصول  جعلت  اليت
 . الناس لدى أ���  مألوفة  وجعلتها 

ات�ج�ة  تحل  لن ە  األ�اد��ي   التدر�ب  محل  التعلم  اس�ت ي   الرسم�ة  التدر�بات  من   وغ�ي   التط��ر   احت�اجات  و�كمال  دعم  ع�  ستعمل   بل  . العامة  الصحة  ألخصائيي
ف   لجميع  الح�اة،   مدى  والتعلم ي   العاملني

  والناشئة   القائمة  الفجوات   وستعالج  والفرد�ة؛  والمحل�ة  العالم�ة  األهداف  لتحقيق  الالزمة  العامة،   الصحة  مجال  �ف
ي  ي   التعلم   تواجه   اليت

  أ�هم،   أفراد   وصحة  بصحتهم   يتعلق   ف�ما   بالو�ي   يتمتعون   الذين   األفراد،  لجميع   التعلم   إمكان�ة   توف�ي   وستدعم  . العامة  الصحة   مجال  �ف
ها   وسينصب ). العالم�ة   الصح�ة  األم�ة(محو    عليها   عتمد و�ُ   بالثقة  جديرة  صح�ة  مشورة  تقد�م  خالل   من  ف   وتحقيق   التنف�ذ�ة  العامة  الصحة  ع�   ترك�ي

  . الصح�ة والغا�ات األهداف

ات�ج�ة تهدف   : رئ�س�ة  مجموعات أر�ــع  لدى  الح�اة مدى  التعلم تع��ز  إ� التعلم اس�ت

ي  العاملة القوى .1
ي - العالم�ة الصحة مجال  �ف ي اليت

ا  تعايف   تعلم  إ� س�حتاجون شخص  مليون  100 من أ���  و�ــها   شخص،  مليون  18 يبلغ  عجز   من  حال��
ف  العقدين خالل كفاءتهم  وتط��ر   جد�دة مهارات   . المقبلني

ي   المتفرقة  العاملة  القوى .2
  ع�   والحصول   المعاي�ي   بتحقيق  يتعلق  ف�ما   معدومة  أو   ضع�فة  الحال�ة  فرصهم  تكون  الذين  –  العامة  الصحة  مجال  �ف

 . الح�اة مدى  والتعلم التقدير 
ي   العاملة  القوى  .3

ي   –  العالم�ة   الصحة  مجال  �ف ي   لإل�اع  مطل��ة  أنها   19-كوف�د  جائحة  أثبتت اليت
  عاملة  قوى  و�ي   الطوارئ،   حاالت أثناء  العمل  بدء   �ف

�ة  احت�اط�ة  ذلك  إ� حاجة هناك  تكون  حالما  عليها  االعتماد  للدول  �مكن ومسجلة  ُمدرَّ
،  �شكل   نطاقها   وتوسيع   الصح�ة  األم�ة  لمحو   المستخدمة  الطرق   تغي�ي   خالل   من   –  األفراد  .4   من   ليتمكنوا   الالزم   بالو�ي   واأل�   األفراد   و�مداد   كب�ي

  . وتع��زها  صحتهم  حما�ة

ي   النظر   يتم  أن  المقرر   من
ات�ج�ة  �ف كاء  العالم�ة  الصحة  ومنظمة  األعضاء  الدول  ِقبل  من  وتنف�ذها   التعلم  اس�ت ي   والمجتمع  والمؤسسات  وال�ش

  والجهات   المديف
ف  المصلحة أصحاب من   ذلك  وغ�ي   المانحة ي  الرئ�سيني

   . الصلة ذات  القطاعات جميع   �ف

ات�ج�ة  تنف�ذ   �سه�ل  ع�  الُمزمعة  العالم�ة  الصحة  منظمة  أ�اد�م�ة  ستعمل  العالم�ة،  الصحة  منظمة  داخل   لتف��ض   بامتثالها   يتعلق  ف�ما   ومراقبتها،  االس�ت
  المصلحة   أصحاب  من   كب�ي   عدد   مع  العالم�ة  الصحة   منظمة  أ�اد�م�ة  ستعمل  األساس،  هذا   وع� . العامة  الصحة   لمستقبل   ورؤ�تها   العالم�ة  الصحة   منظمة

ي   الح�اة   مدى   التعلم  بمسألة   تختص  حركة   أو   ائتالف  إ�شاء   أجل  من  الفاعلة   والجهات
ي   الهدف . الص�ي   المجال  �ف

  من   االستفادة  ول�ن   التعلم،   ل�س  النهايئ
ي   للمساهمة   التعلم 

ا   العالم�ة  الصحة   منظمة  أ�اد�م�ة  ستلعب  ذلك،  إ�  باإلضافة  . العالم  حول  األشخاص  جميع  صحة   وتع��ز   حما�ة  �ف ا   أ�ض�    دور�
ً

  مع   مماث�
ف    . أفضل �شكل   العالم وسكان األعضاء  الدول  لخدمة االنتقال هذا  دعم  من  تمكينها   لضمان بالمنظمة  العاملني

ات�ج�ة هذە من الهدف إن : الهدف ي  التعلم مستقبل   ص�اغة هو  االس�ت
  والمحل�ة الدول�ة العامة الصحة أهداف تحقيق  لدعم   العامة الصحة  مجال �ف

  . ال�بار  وتعل�م السلوك�ات  بتغي�ي  الخاصة  بالمعارف  واالستعانة  والتقن�ات الرقم�ة اإلمكانات و�سخ�ي   الوصول وت�س�ي  المساواة ضمان  مع  والفرد�ة،

اح  تم ات�ج�ة التعلم لمنظمة الصحة العالم�ة:  األهدافاق�ت   اآلت�ة الُمعززة لبعضها البعض كوس�لة لتحقيق هدف اس�ت

ي  المساواة ضمان .1
ي  التعلم إ�  الوصول فرص �ف

 الصحة  مجال  �ف

ي  والشفاف�ة العدل ضمان
ي  العوائق إزالة ط��ق  عن) LLL(  الح�اة مدى   التعلم إ� الوصول توف�ي   �ف   األسا�ي  التعلم   فرص توف�ي   وضمان  التعلم، دون تحول اليت

ف  لجميع الصلة  وذي والمالئم  الجودة عا�ي  ي  العاملني
  تحقيق  ع�  للمساعدة وذلك  الصلة، ذات والتخصصات   الصح�ة والرعا�ة العامة الصحة مجال �ف

ات�ج�ة الصح�ة  األهداف   . الصح�ة األم�ة  محو  تع��ز   من العامة واستفادة االس�ت

 وتع��زها واستدامتها  للتعلم  اإل�كولوج�ة النظم بناء .2

ي ) LLL(  الح�اة  مدى   التعلم قاعدة  إلقرار  اإل�كولوج�ة  النظم نهج إ� بالتحول المبادرة 
  والجد�دة  الحال�ة الجهات كل  دعم ط��ق عن  وذلك الصحة، مجال  �ف

كاء  والمؤسسات المعرفة شبكات   من   من  مجموعة حول وجمعهم   والتعل�م  العامة الصحة  مجا�ي  وخارج داخل   من  اآلخ��ن المصلحة  وأصحاب  والوكالء  وال�ش
ام  ع� قائمة موات�ة  بيئة  وخلق األساس�ة، والقواعد  عليها   المتفق الق�م ى، الفكرة لتع��ز  المتبادل االح�ت   تحقيق أجل من ) LLL(  الح�اة مدى  التعلم و�ي   ال��ب

  . الصح�ة األهداف



 

 تعل�م�ة  منظمات  إ� التحول  .3

ف  المصلحة  أصحاب بدعم المبادرة  ي   الح�اة مدى التعلم  إلدماج المعنيني
ات�ج�اتهم  �ف   الصحة منظمة  تط��ر  ع�  والعمل يتناسب،  حسبما  التنظ�م�ة،  اس�ت

ي  الح�اة مدى بالتعلم   يتعلق ف�ما  وداعمة رائدة تعل�م�ة  منظمة  لتصبح  العالم�ة
  والمؤسسات والوكاالت األعضاء  الدول ودعم  العامة،  الصحة مجال  �ف

كاء  ء  نفس  لفعل األخ��ن المصلحة وأصحاب وال�ش ي   . ال�ش

  العلم  ع�  القائمة الُنهج استخدام .4

  . والمعارف  واألدلة العلوم أحدث إ� العامة الصحة  أهداف بتحقيق   المرتبطة ال��انات  قبل  من المقدم واالعتماد  التعلم  أ�شطة  من  كل  استناد  ضمان

  المصلحة أصحاب   مل��ة ضمان .5

ف  ة األ���  المستوى ع� الت�ف من المصلحة  أصحاب تمكني ة دعمهم  مع  ول�ن)  المحل�ة(أو    مبا�ش ي  الموجودة  والمعرفة   بالخ�ب
  وأن  المختلفة، المواقع �ف

  وتقي�م التعلم   وتقد�م  المحتوى وتط��ر  أول��اتهم  وتحد�د   التعل�م�ة احت�اجاتهم  عن  للتعب�ي   االقتضاء حسب معقولة فرصة المصلحة  أصحاب لدى  تتوفر 
 . ومشاركتهم لتعاونهم الواجب التقدير  منحهم  يتم وأن التعلم، وأبحاث  التعلم 

 مستمر  �شكل االبتكار  .6

ف  وصول وضمان العامة الصحة أجل   من  للتعلم نطاقها  وتوسيع ومشاركتها  وتج��بها   االبتكارات تع��ز  ف  دون المتعلمني   الصحة  أجل من التعلم باعتبار   تمي�ي
ا   عامة منفعة   . عالم��

ف   إ�مال  تم :  اآلن  حىت   المحرز   التقدم ي    االستشاري   للف��ق  اجتماعات   أر�ــع   عقد   وتم .  الح�اة  مدى   التعلم  حول  للمنشورات  مراجعتني
  وع�ب ،  2020  يناير (�ف

نت ي   اإلن�ت
اء  االجتماعات  وجمعت)،  2021  و�ناير   2020  وسبتم�ب ،  2020  يونيو   �ف   المتحدة   لألمم  التابعة  وال��انات  العالم�ة  الصحة  منظمة   من  خ�ب

ي   تم .  المانحة  والجهات   والشبكات   والجمع�ات  والجامعات 
ف   تل�ت   وهو   ، ) Big Idea survey(  العظ�مة   الفكرة   الستطالع  استجابة)  2600(   وستمائة   ألفني

نت ع�ب  استطالع   �ساعدا   أن والتعلم  للتدر�ب  �مكن ك�ف  حول  العظ�مة أفكارهم مشاركة منهم   �طلب المنظمة، خارج من المصلحة أصحاب �ستهدف اإلن�ت
ي 
ف   �ف ي   النتائج   و�دراج   االستطالع   استجابات   تحل�ل  تم .  الجميع  صحة  تحسني

ات�ج�ة  مسودة  �ف   مناقشة   38  إجراء  تم .  العالم�ة  الصحة  لمنظمة   التعلم  اس�ت
ي )  FGDs(  مركزة  جماع�ة 

ا   180  بمشاركة  2020  م�ب نوف  �ف ي    العالم�ة   الصحة  منظمة  طاقم  من  شخص�
ف   العامة   الخدمات (موظ�ف ف   والموظفني ف   الفنيني   المحليني

ي  والنساء
ي / الق�ادة مرا�ز   �ف

ف الاليت ف  إليها  �سعني ف  وجميع الشباب من  والفنيني   المستمرة  المناقشات إ� باإلضافة.  للمنظمة  التابعة المناطق جميع  من)،  الموظفني
�ة  الموارد   إدارة  مع   وشبكة   خب�ي   400  من  أ���   مع  متعمقة  خارج�ة  مشاورات  إجراء  وتم.  المهن�ة  المسارات  عمل  إطار   من  كجزء  ،)HRT(  والمواهب   الب�ش

نت ع�ب   عامة  مشاورة  إجراء المقرر  ومن.  مهن�ة  وجمع�ة  ومنظمة ي   اإلن�ت
  . 2021  و�ب��ل مارس �ف
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