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. االعامليین في مجالل االصيیدلة فعالل االحصولل على ااألددوويیة ذذااتت االجوددةة االعاليیة باألضافة االى ووجودد طاقم صحي ااكفاء وومؤهھھھليین ضورروويي لبناء اايي نظامم صحي
االصحة االعامة في جميیع االدوولل.يیتوجب عليیهھم توفيیر االألددوويیة االالززمة باستمراارر ووأأددااررتهھا ووصرفهھا بمسؤووليیة لكي ترتقي   

قوىى االعاملة في مجالل االصيیدلة. االمصلحة عن طريیق ددمج االبرااهھھھيین االموجوددةة مطلوبب من ااجل االتخطيیط  االسليیم وو االمبني على االحاجة  للتعاوونن ااصحابب 
هھ لهھذهه االقوىى االعاملة.تطبيیقوومنسق للتخطيیط  يیوفر اامكانيیاتت جيیدةة  تعاوونن ااصحابب االمصحلة االمطلعيین لتحديید االصعوباتت االتي توااجهھهھا االقوىى االعاملة  

ذذااتت االمؤشرااتت بة لعددد االسكانن يیختلف بأختالفف االبلداانن وواالمناطق وويیتناسب مع مؤشرااتت االتنميیة ااألقتصادديیة. االدوولل ة بالنسيیاالصيیدلة لاالقوىى االعامعددد 
االألددوويیة  صيیاددلة وو فنيیو االصيیدلة. يیترتب على ذذلك ااختالفف في مستوىى االحصولل علىمن اال عددد منخفض لديیهھا مثل االقاررةة ااألفريیقيیة ااالقتصادديیة االمنخفضة

باألضافة االى ذذلك بعض االدوولل ووااألررااضي لديیهھا صيیدليیاتت ااكثر من عددد االصيیاددلة مما يیشيیر االى ووجودد حاجة ملحة لمرااجعة االقواانيین  وواالخبرااتت االمتوفرةة.
 االمتعلقة بألشراافف على ااألددوويیة ووااستعمالهھا.

 

تلفيین مناهھھھج  ااصحابب االمصلحة االمخ ددمج ن طريیقطبيیقهھا بنجاحح على مستوىى ددوولي عااألسترااتجيیاتت وو االقواانيین االمتعلقة بالقوىى االعاملة االصيیدليیة تم اانشأهھھھا ووت
يیساهھھھمونن في توفيیر وواالمنظمونن ووااألكاددميیونن ووذذلك من ااجل االحصولل على مماررسيین ااكفاء وو متميیزيین ووززااررااتت االصحة وواالجمعيیاتت االصحيیة االمهھنيیة بمن فيیهھم 

 خدماتت بجوددةة عاليیة.

ووكفاءتهھم باألضافة االى مقدررتهھم على تحمل ووظائف جديیدةة يیعتبر تحديي مستمر في ظل االبيیئة االديیناميیكة االتي تقتضي  تطويیر ااددااء االقوىى االعاملة وواانتاجهھم
تم االتغلب جزئيیا على هھھھذةة االصعوباتت بوااسطة ززيیاددةة االتركيیز على ااررتفاعع تكايیف االرعايیة االصحيیة ووااززدديیادد االطلب عليیهھا ووززيیاددةة عبء ااألمرااضض االمزمنة. 

اوونن بيین االمهھن االصحيیة االمختلفة هھھھذةة االفرصة تتيیح للصيیاددلة أأستخداامم مهھاررتهھم االمهھنيیة لتوفيیر خدماتت صحيیة آآمنة ووعاليیة االجوددةة فعالة ررعايیة االموضى وواالتع
فهھم .بالنسبة لتكلفتهھا من ااجل مصلحة االشعوبب. االقيیاددةة عامل ااساسي لتمكيین االصيیاددلة من ززيیاددةة فرصهھم ووتساعدهھھھم في ااألبتكارر ووررسم مالمح لوظائ  

عاملة في االمجالل االصحي متمكنة من  االمهھم جداا ااألستثمارر من ااجل االتغيیيیر وو توسيیع نظامم االتعليیم االمهھني حيیث اانن االتعليیم يیلعب ددوورراا ااساسيیا في بناء قوىىمن 
االمقدررةة على توفيیر خدماتت صيیدليیة في كل بلد يیعتمد على ووجودد قوىى عاملة متمكنة ووووااثقة من قدررااتهھا ووتعتمد اايیضا على ووجودد  .ااددااء ووااجبهھا على أأكمل ووجهھ

.ستويیاتت ااألساسي منهھا وواالمتقدممع االمجميی علىأأكادديیميیونن يیقمونن بتدرريیب عددد كافي من االصيیاددلة ووفنيیي االصيیدلة حديیثي االتخرجج   

أأنظمة تعليیميیة لتخريیج قوىى عاملة تتناسب  يیساعدهھھھا في  خلق أأوو تنبي د االهھيیئاتت االمحليیة في تحديید حاجة مجتمعاتهھا ووبالتاليعلى االحاجة يیساع االتعليیم االقائم
نظمة االعامة ووااأل طاررتتنفس االمنطقة ااوو بيین االمناطق. ااأل مع هھھھذةة ااألحتيیاجاتت. االرعايیة االصحيیة االمحليیة متنوعة وومعقدةة ووعاددةة تختلف ااختالفا شديیداا في

تزاامم على االمستوىى وو ااألل اليیوفر االموثوقيیة االمطلوبة من ااجل ااالستمراارريیة وىى االكلي وولكن (نظامم ووااحد يیناسب االجميیع)قد تكونن فعالة على االمستلة  وواالشام
 االمحلي.

 ااصحابب ااشرااكك طريیق عن ليیماالتع مباددررااتت حيیث من للصيیدلة االفيیدرراالي االعالمي ااالتحاددماززاالت من ااهھھھم االموضوعاتت االتي يیعنى بهھا  ةاالقوىى االعاملة االصيیدليی
.عالمي مستوىى على وواالمستقبليیة االحاليیة  ووااألجتماعيیة االصيیدليیة االحاجاتت توفيیر على قاددررةة مهھنة لنخلق معا لنعمل بحاجة نحن. االمصلحة  
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 االملخص 

وواالمجتمعاتت تسعى جميیعا االى توفيیر ررعايیة صحيیة آآمنةوو فعالة ووذذااتت جوددةة عاليیة لشعوبهھا االحكوماتت ووااألنظمة االصحيیة 
 االمورراادد ةة حاليیا ووبنفس االألهھھھميیة كيیف نستغلوولكن ااألستمراارر في نقص االمواارردد يیدفعنا للسؤاالل كيیف نستغل االمواارردد االمتوفر

بب (االدعوةة االى االعمل) نالحظ اانن هھھھناكك تركيیز في سيیاقق عالمي متكررر من االهھيیئاتت االدووليیة  االمعرووفف  االمستقبليیة. االصحيیة
هھھھذاا هھھھو االوقت االمناسب ة للقوىى االعاملة في مجالل االصيیدلة دداائم على توفيیر عددد كافي من االقوىى االصحيیة االمتمكنة . بالنسب

لفتح فرصص جديیدةة لألبتكارر ووتحسيین ااألنظمة االصحيیة ووتحسيین االصحة االعامة عن طريیق االتأكد من أأستخداامم ااألددوويیة 
ليیة.بمسؤوو  

من االبالدد  90يیوضح االوضع االعامم للقوىى االعاملة االصيیدليیة في  2012تقريیر ااألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة للعامم 
بة اارربعة ماليیيین شخص من االعامليین في مجالل االصيیدلة. االتحليیالتت في هھھھذاا االتقريیر لعالم ووذذلك يیشكل قرااووااالررااضي حولل اا

د االوااحد ووبيین االبالدد االمختلفة. ووالتزاالل االقاررةة ليیع هھھھذةة االقوىى ضمن االبتوضح اانن هھھھناكك فرووقا شاسعة في تركيیب ووتوزز
منطقة تعاني من أأززمة في توفيیر االقوىى االعاملة االصيیدليیة االكافيیة االقاددررةة على تلبيیة  حاجة مجتمعاتهھا في  أأكثر ااألفريیقيیة

عددد من االبالدد بر أأوولويیة في في بناء االقوىى االعاملة في مجالل االصيیدلة تعت االحصولل على خدماتت صيیدليیة تحت ااشراافف طبي.
رووحة بالتفصيیل في هھھھذاا االتقريیر. االتعاوونن على جميیع مشألسترااتجيیاتت االمتبعة في أأفريیقيیة االجنوبة ووتنزاانيیا ووغانا ااألفريیقيیة وواا

فعالل للقوىى االعاملة االصيیدليیة وواالتأكد من تمويیل ووتطبيیق هھھھذةة ااألسترااتجيیاتت. ووجودد مخطط االمستويیاتت للتأكد من  

وواالنتائج في ريیر يیوجد تسع حاالتت ددررااسيیة لدوولل مختلفة توضح هھھھذةة االحاالتت بعض ااألززماتت وو ااألسترااتجيیاتت في هھھھذاا االتق
خطيیط للقوىى االعاملة االصيیدليیة ووكيیفيیة ااددااررتهھا وو تطويیرهھھھا ووتختلف هھھھذةة االبالدد من حيیث مستوااهھھھا ااألقتصادديي ووعددد مجالل االت

شابهھة وولكن طرقق االتغلب عليیهھا كانت مختلفة وويیمكننا االقولل اانن سكانهھا. بشكل عامم االصعوباتت االتي ووااجهھتهھا هھھھذةة االحاالتت مت
ووااألسترااتيیجيیاتت االمتبعة لتحقيیقهھا من االضروورريي بلد  حالة على حدهه.عند مرااجعة حاجاتت كلهھھھناكك ددررووسس مستفاددةة من كل 

في مجالل االخدماتت االصيیدليیة وواالتعليیم االصيیدلي. )االتوفيیر حسب االحاجة(ااتباعع نظامم   

 

متميیزةة. هھھھذاا االتقريیر يیلقي نظرةة قوىى عاملة صيیدليیة متمكنة وو ى االحاجة يیعتبر حجر ااألساسس لخلقاالمبني علاالتعليیم االصيیدلي  
تدرريیس ووتدرريیب االصيیاددلة ووفنيیي االصيیدلة. هھھھذةة ؤسسة تعليیمة م 8300ددوولة وومن ضمنهھا  82على االتعليیم االصيیدلي في 

تأقلم لتوفيیر حاجاتت ووطنهھا. من ااهھھھم االموااضيیع االتي االمؤسساتت االتعليیمة كفيیلة بتوفيیر قوىى عاملة متمكنة ووقاددررةة على اال
لقيیاددةة وواالشرااكة وواالتعاوونن. يیوجد شعورر قويي بأهھھھميیة تمكيین االصيیاددلة ليیصبحواا قاددةة ق باتطرقت االيیهھا االحاالتت االمدررووسة تتعل
امال . تعاوونن ااصحابب االمصلحة يیعتبر عب على ااألززماتت ووتحسيین االصحة االعامةللتغلفي االمجالل االصحي ووفي مجتماعتهھم 

مساعداا في تطويیر ووتحسيین االقوىى االعاملة في مجالل االصيیدلة في كل االدوولل. ااألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة يیؤيید االحلولل 
 ااألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة مباددررااتت االمبنيیة على االتعاوونن لمماررسة مهھنيیة أأفضل وو تكويین شرااكاتت أأقليیميیة ووووطنيیة.

لمهھنيیة ذذااتت االجوددةة االعاليیة.المماررسة ااباااللتزاامم  على شجعت  

ااألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة تعاوونن مع منظمة االصحة االعالميیة في مجالل االتعليیم وواالقوىى االعالملة االصيیدليیة لذلك من 
 االصحة لمنظمة االتوجيیهھيیة االمباددئئ وونشر االضروورريي ألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة اانن تشارركك بشكل ااساسي في تطويیر

 ). هھھھذةة االمباددئئ االتوجيیهھيیة6طويیر االتعليیم االصحي االمهھني (ررااجع االجزء ووت حويیلوو االمتعلقة بت حديیثا ااعتمدتت ياالعالميیة االت
ووهھھھي قابلة لمرااعاةة حالل كل بلد ووبالتالي االتكيیف وواالتطبيیق يیصبح ممكنا في االدوولل االمختلفة.  مبنيیة على ااألددلة تقدمم تعليیماتت

ى من تعيیيین االقوىى االعاملة االدووليیة وو وواالتاثيیرااتت االمتعلقة بهھا. من هھھھذاا االمنظورر وواالجديیر بالذكر ااننا النزاالل في االمرااحل ااألوول
عالميیة  ووهھھھذاا يیتطلب جهھدوواالقاددةة وواالمسؤليین عن تطويیر االقوىى االعاملة  نكونن قد بدأأنا للتو نعرفف حجم االمهھمة االتي توااجهھ 

 مستديیمة.

دعو االجميیع للمشارركة مشارركة فعالة ووتباددلل االصيیدليیة االعالميیة  وو يیيیز فهھم االقوىى ااألتحادد االعالمي االفدرراالي للصيیدلة االتزمم بتعز
عن طريیق ااألتحادد االعالمي  االخبرااتت ووااالسترااتيیجيیاتت االمتبعة في تحديید ااألززماتت االتي توااجهھ االعامليین في مجالل االصيیدلة

ووليیس ااالكتفاء بقرااءةة هھھھذاا االتقريیر.  االفدرراالي للصيیدلة االتعليیمي وومجتمعاتت االمماررسة  



في االتعرفف على أأهھھھم االصعوباتت االتي  ساعداا 2009ووتقريیر االقوىى االعاملة االصيیدليیة االعالمي االصاددرر في عامم قريیر هھھھذاا االت
نظامم االصحة االعالمي. نوعيیة وونطاقق وومقدررةة االقوىى االعاملة االصيیدليیة تعتمد جميیعا على بداايیة ووااستمراارر توااجهھ االمهھنة وو

وواالتقديیر االمهھني. من االضروورريي على االقاددةة االمهھنيیة ووااصحابب  لك على توفر االدعمووتطويیر االمناهھھھج االمهھنيیة ووتعتمد كذ
االمصلحة ااالخريین االتأكد اانن تطويیر االموااهھھھب على االمستوىى االتعليیمي يیؤثر اايیجابيیا على االمستوىى االمهھني من حيیث توفيیر 

قة ووطيیدةة بيین ووحسن أأستحداامم ااألددوويیة. االرؤؤيیة اااالتي ااعتمدهھھھا ااالتحادد االعالمي االفدرراالي االصيیدلي تنص على اانن هھھھناكك عال
 االتعليیم االمهھني االمستمر باألضافة االى ااألبتكارر وو تطويیر االصحة االعامة.

  


