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  تقديم

ُيشــكِّل العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة 50% إلــى 60% مــن إجمالــي القــوى العاملــة الصحيــة فــي 
ــل التفــاوت الكبيــر بيــن العــرض والطلــب بالنســبة للقــوى العاملــة فــي مهنتــي التمريــض  المنطقــة العربيــة. ويمثِّ

ُظــم الصحيــة وتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. والقبالــة فــي المنطقــة تحديــًا أمــام تحســين أداء النُّ

وُيعــدُّ االســتثمار فــي القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة واحــدًا مــن أهــم المدخــات لتحقيــق عوائــد 
كبيــرة وملموســة لضمــان حصــول الســكان علــى خدمــات صحيــة ذات جــودة فــي الــدول العربيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
فــا يــزال الطريــق طويــًا أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البلــدان العربيــة نظــرًا للتحديــات ونقــاط 
الضعــف وهشاشــة بعــض المحــاور الرئيســة المتعلقــة بتوافــر القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، 

وممارســاتها وأدائهــا. 

 إعتمــد مجلــس وزراء الصحــة العــرب اإلســتراتيجية العربيــة االسترشــادية للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبالــة 
2022- 2030، وذلــك بموجــب القــرار رقــم )7( الصــادر عــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب فــي دورتــه العاديــة )57( 

التــي انعقــدت بتاريــخ 2022/5/22، بجنيــف.

كمــا دعــا إلــى إطاقهــا بالتعــاون والتنســيق مــع وزارات الصحــة بالــدول العربيــة األعضــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان، المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، والمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط.

اأُلطــر  مــن  عــدد  علــى   )2030-2022( والقبالــة  التمريــض  بمهنتــي  للنهــوض  العربيــة  االســتراتيجية  وتســتند 
االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة المهمــة فــي هــذا الصــدد، مــن أجــل التصــدي للتحديــات التــي تواجههــا مهنتــا 
التمريــض والقبالــة فــي الــدول العربيــة، كمــا تعــرض مجموعــًة مــن األولويــات االســتراتيجية واإلجــراءات المقترحــة 
م رؤيــة شــاملة لمســاهمات العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة،  لتعزيــز مهنتــي التمريــض والقبالــة وتقــدِّ
باعتبارهــم جــزءًا ال يتجــزأ مــن فريــق الرعايــة الصحيــة المتعــدد التخصصــات، فــي تحســين الحصائــل الصحيــة وضمــان 
حصــول الســكان علــى خدمــات التمريــض والقبالــة ذات الجــودة، مّمــا يدعــم بــدوره تحقيــق التغطيــة الصحيــة 

الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة. 

ــة الُكفــؤة فــي مجالــي التمريــض  ويتمثــل الهــدف االســتراتيجي مــن الوثيقــة فــي ضمــان توافــر القــوى العامل
ــل فــي تلبيــة االحتياجــات  والقبالــة وضمــان أن يتناســب ويتناســق أداؤهــا لتحقيــق الغــرض المنشــود منهــا والُمتمثِّ
ُظــم الصحيــة والمســاهمة فــي النهــوض بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة واألمــن الِصحــّي  الحاليــة والمســتقبلية للنُّ

فــي الــدول العربيــة، بمــا يشــمل صحــة المــرأة وحديثــي الــوالدة وتحقيــق الصحــة للجميــع وبالجميــع.

وال يقتصــر دور فــرق التمريــض والقبالــة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة فحســب، وإنمــا تســاهم أيضــا فــي رفــع 
ــر إيجابــي فــي  مســتوى الوعــي المجتمعــي فــي مختلــف مجــاالت الصحــة، األمــر الــذي مــن شــأنه إحــداث تغيُّ

ــر الصحيــة. الســلوك الصحــي، والتصــّدي للممارســات الضــارة، وتصحيــح الســلوكيات غي

وُتشــكِّل هــذه االســتراتيجية القاعــدة األساســية لوضــع االســتراتيجيات الوطنيــة للنهــوض بمهنتــي التمريــض 
والقبالــة فــي الــدول العربيــة بقصــد تضييــق الفجــوة بيــن العــرض والطلــب بالنســبة لكــوادر التمريــض والقبالــة 
م الُمحــَرز فــي تحقيــق األولويــات االســتراتيجية المرجــوة، وهــو مــا يضمــن انعــكاس  ووضــع معيــار لقيــاس التقــدُّ
ُظم الصحية، والمســاهمة  إســهام خدمات التمريض والقبالة على السياســات والخطط الصحية، وتحســين أداء النُّ

فــي النهــوض بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة واألمــن الصحــي فــي ُبلداننــا.
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ونــودُّ أن نغتنــم هــذه المناســبة لتشــجيع جميــع شــركاء التنميــة فــي المجــال الصحــي فــي الــدول العربيــة األعضــاء 
مــي  علــى اســتخدام هــذه االســتراتيجية فــي تحديــد ُســُبل االســتثمار وأولوياتــه، وتقديــم الدعــم الــازم لُمقدِّ
الخدمــات الصحيــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، مــع تحســين الممارســات المتعلقــة بتعليــم وتوظيــف الكفاءات 
ــة المســتدامة فــي المجــال الصحــي  ــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنمي ــة مــن مقدمــي الخدمــات الصحي الوطني

بحلــول عــام 2030.

السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة          السيدة/ ليلى بكر             الدكتور/أحمد بن سالم المنظري 
المدير االقليمي  األمين العام المساعد              المدير اإلقليمي   

منظمة الصحة العالمية رئيس قطاع الشؤون االجتماعية                    صندوق األمم المتحدة للسكان 
مكتب شرق المتوسط مكتب الدول العربية   جامعة الدول العربية   
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  ملخص تنفيذي

مقدمة
ــة   إعتمــد مجلــس وزراء الصحــة العــرب اإلســتراتيجية العربيــة االسترشــادية للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبال
2022- 2030، وذلــك بموجــب القــرار رقــم )7( الصــادر عــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب فــي دورتــه العاديــة )57( 

التــي انعقــدت بتاريــخ 2022/5/22، بجنيــف.

كمــا دعــا إلــى إطاقهــا بالتعــاون والتنســيق مــع وزارات الصحــة بالــدول العربيــة األعضــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان، المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، والمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط.

وتواجــه البلــدان العربيــة ثغــرات ومواطــن ضعــف وتحديــات متكــررة تتعلــق بالعناصــر المحوريــة لتوافــر القــوى 
العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، وممارســاتها وأدائهــا. 

وفــي إطــار التصــدي للتحديــات التــي تواجههــا مهنتــا التمريــض والقبالــة، تســتند االســتراتيجية العربيــة للنهــوض 
بمهنتــي التمريــض والقبالــة )2022-2030( إلــى عــدد مــن االلتزامــات واألطــر االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة. 
كمــا تعــرض مجموعــًة مــن األولويــات االســتراتيجية واإلجــراءات ذات الصلــة بالموضــوع لتعزيــز مهنتــي التمريــض 

والقبالــة فــي المنطقــة العربيــة. 

 االستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض 
والقبالة 2030-2022

الرؤية

ُيســهم العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، باعتبارهــم جــزءًا ال يتجــزأ مــن فريــق الرعايــة الصحيــة المتعــدد 
ــة ذات  ــة وضمــان حصــول الســكان علــى خدمــات التمريــض والقبال ــل الصحي التخصصــات، فــي تحســين الحصائ

الجــودة، ممــا ُيدعــم بــدوره تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة.
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الهدف االستراتيجي

يتمثــل الهــدف االســتراتيجي مــن االســتراتيجية فــي ضمــان توافــر القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة 
وضمــان أن يتناســب أداؤهــا مــع ممارســة المهنتيــن وتحقيــق الغــرض المنشــود منهمــا لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة 
والمســتقبلية للنظــم الصحيــة والمســاهمة فــي النهــوض بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة واألمــن الِصحــّي فــي 

الــدول العربيــة.

القيم األساسية للتنفيذ 

تستند األولويات االستراتيجية إلى ستة قيم أساسية، أال وهي: 

الماءمة والسياق؛ 	 

الملكية الوطنية والمساءلة واالستدامة؛ 	 

الشراكة؛ 	 

تمكين المرأة؛	 

القدرة على االستجابة للمتغيرات السياقية؛	 

االبتكار.	 

األولويات واإلجراءات االستراتيجية

األولوية االستراتيجية 1: القيادة والحوكمة

تعزيــز القيــادة والحوكمــة لمهنتــي التمريــض والقبالــة لضمــان أداء دورهمــا الحيــوي علــى اعتبــار أن العامليــن بهمــا 
جــزٌء ال يتجــزأ مــن القــوى العاملــة الصحيــة وأعضــاٌء فــي الفــرق الصحيــة المتعــددة التخصصــات، باإلضافــة إلــى 
بنــاء القــدرات القياديــة لكــوادر التمريــض والقبالــة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة والوفــاء باألولويــات الصحيــة 

الوطنيــة. 

األولوية االستراتيجية 2: التعليم والتطوير المهني المستمر

مراعــاة الجــودة واالســتناد إلــى الكفــاءة وتطبيــق أفضــل الممارســات وأحــدث الوســائل التكنولوجيــة فــي وضــع 
ــن فــي  ــر المهنــي المســتمر علــى المســتوى الُقطــري للعاملي ــة واســتراتيجيات التطوي ــم  األكاديمي برامــج التعلي
مجالــي التمريــض والقبالــة بمــا يتناســب مــع ســياق كل بلــد واحتياجاتــه، وبمــا يضمــن تخريــج أعــداٍد كافيــٍة ذات كفاءة 
والتأهيــل الشــامل لكــوادر التمريــض والقبالــة وتوفيــر برامــج للتطويــر المهنــي المســتمر طــوال حياتهــم المهنيــة. 
ال بــد أيضــا مــن التركيــز علــى بنــاء الكفــاءات المهنيــة للكــوادر التعليميــة المقدمــة لبرامــج التمريــض والقبالــة إضافــة 
إلــى تطويــر البرامــج األكاديميــة لتشــمل تخصصــات التمريــض المختلفــة والبرامــج الداعمــة للممارســة المتقدمــة.
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األولوية االستراتيجية 3: دعم القوى العاملة في مجالي التمريض 
والقبالة في سوق العمل

تركــز السياســات والخطــط المتعلقــة بتخطيــط وإدارة القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة علــى الحفــاظ 
عيــن توزيعــًا جيــدًا بنــاء علــى أســس علميــة والذيــن  علــى عــدٍد كاٍف ذو كفــاءة مــن كــوادر التمريــض والقبالــة الموزَّ
ــة  يتمتعــون بمزيــج مناســب مــن المهــارات المائمــة فــي بيئــة للممارســة المهنيــة اإليجابيــة المبنيــة علــى األدل
والبراهيــن حيــث تمكنهــم مــن تقديــم خدمــات ذات جــودة للوفــاء باألولويــات الصحيــة الوطنيــة. وتضمــن االســتبقاء 

وإدارة المواهــب وتعزيــز األمــن الوظيفــي.

األولوية االستراتيجية 4: تنظيم مزاولة مهنتي التمريض والقبالة

ضــرورة أن يضع/يعــزز كل بلــٍد نظامــًا قويــًا لتنظيــم تعليــم مهنتــي التمريــض والقبالــة وممارســتهما، مــع وضــع 
إطــار قانونــي مائــم ومعاييــر وإجــراءات مؤسســاتية ضمــن إطــار النظــام الخــاص بتنظيــم القــوى العاملــة الصحيــة 

فــي البلــد.

الرصد والتقييم

لضمــان تنفيــذ االســتراتيجية، مــن الضــروري إثبــات التقــدم المحــرز مــن خــال نظــام للرصــد والتقييــم. ويمكــن 
للــدول األعضــاء االختيــار مــن بيــن مجموعــة مــن مؤشــرات العمليــات والحصائــل أو اإلضافــة إلــى مجموعــة 
المؤشــرات المقترحــة، حســب الحاجــة واالقتضــاء وفقــًا لألولويــة )األولويــات( واإلجــراءات االســتراتيجية التــي 
تؤخــذ بعيــن االعتبــار. وفــي الوقــت الحالــي، ُيقتــرح وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات للرصــد والتقييــم فــي جميــع 

ــة. ــدول العربي ال
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  القسم 1: تمهيد الطريق

1.1 مقدمة 
اعترافــًا بــأن تعزيــز القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، بوصفهمــا يشــكان العمــود الفقــري للنظــم 
ــة الشــاملة  ــة الصحي ــة والنهــوض بالرعاي ــز النظــم الصحي ــرًا فــي تعزي ــة، مــن شــأنه أن يســهم إســهامًا كبي الصحي
واألمــن الصحــي فــي البلــدان العربيــة، فقــد كلــف مجلــس وزراء الصحــة العــرب، بموجــب قــراره رقــم )12( الصــادر 
عــن الــدورة العاديــة )54( التــي انعقــدت بتاريــخ 15 آذار/مــارس 2021، بإعــداد مشــروع اســتراتيجية عربيــة للنهــوض 
ــًا  ــة قدم ــدول العربي ــة. وقــد مضــت إدارة الصحــة والمســاعدات اإلنســانية بجامعــة ال ــي التمريــض والقبال بمهنت
إلعــداد مشــروع االســتراتيجية بالتعــاون مــع المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان للــدول العربيــة 

والمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط. 

وتســتند االســتراتيجية العربيــة للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبالــة فــي الــدول العربيــة )2022-2030( إلــى عــدٍد 
مــن االلتزامــات واألطــر االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة، مثــل: التوجهات االستراتيجية العالمية لمنظمــة الصحة 
العالميــة في مجالي التمريض والقبالــة 2021-2023؛ وإطــار العمــل اإلقليمــي لمكتــب المنظمــة اإلقليمــي 
ــة  ــة 2016-2025؛ واإلطــار اإلقليمــي للعمــل مــن أجــل تنمي ــز مهنتــي التمريــض والقبال لشــرق المتوســط لتعزي
القــوى العاملــة الصحيــة فــي إقليــم شــرق المتوســط 2017-2030؛ ودعــوة مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة 
اإلقليمــي لشــرق المتوســط إلــى العمــل لتعزيــز القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة فــي إقليــم 
شــرق المتوســط )2021-2023(؛ واالســتراتيجية العالميــة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بشــأن القبالــة 2017-
2030؛ والتوجهــات االســتراتيجية الخاصــة بــكل مــن االتحــاد الدولــي للقابــات والمجلــس الدولــي للممرضيــن 
والممرضــات ؛ واالستراتيجية العربية اإلقليميــة المتعــددة القطاعات لصحة األمهات واألطفال والمراهقــات.)2، 

 )6 ،5 ،4 ،3

وتقــدم االســتراتيجية العربيــة للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبالــة )2022-2030( مجموعــًة مــن األولويــات 
االســتراتيجية والتوجهــات واإلجــراءات ذات الصلــة بالموضــوع لتعزيــز مهنتــي التمريــض والقبالــة فــى الــدول 
االعضــاء لــدى جامعــة الــدول العربيــة ، ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 436 مليــون نســمة تقريبــا.)7( وتهــدف إلــى 
المســاهمة فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وأهــداف التنميــة المســتدامة، والوفــاء فــي نهايــة المطــاف 

بااللتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة لتحســين صحــة النــاس فــي الــدول األعضــاء.

1.2 المنهجية 
أعــدت جامعــة الــدول العربيــة االســتراتيجية بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان/المكتب اإلقليمــي 
للــدول العربيــة ومنظمــة الصحــة العالمية/المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط، إلــى جانــب مســاهمات وإرشــادات 
ــادات فــي  ــة المنبثقــة عــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب والقي ــة االستشــارية للتمريــض والقبال ــة الفني مــن اللجن

مجالــي التمريــض والقبالــة باســتخدام نهــج تشــاركي ومنهجــي.  
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استعراض الوثائق 

أجــري اســتعراض شــامل للوثائــق والمراجــع التقنيــة والعلميــة العالميــة واإلقليميــة. وتــم الرجــوع فــي هــذا 
الصــدد إلــى الوثائــق ذات الصلــة بالرعايــة الصحيــة، والصحــة اإلنجابيــة، وصحــة األمهــات وحديثــي الــوالدة، 
والتمريــض والقبالــة - ليــس فقــط مــا ُنشــر منهــا علــى مســتوى المنطقــة، ولكــن مــا ُنشــر علــى مســتوى العالــم 
أيضــًا.)2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10( واسُترشــد بالمنشــورات العلميــة فــي اإلطــار النظــري عنــد الضــرورة لتوضيــح المفاهيــم 
الغامضــة.)11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21( وقــد ســاعدت هــذه الخطــوة علــى تحديــد أربــع أولويــات اســتراتيجية تعكــس 
هــات االســتراتيجية اإلقليميــة والعالميــة بشــأن التمريــض والقبالــة.  الســياق اإلقليمــي الخــاص، فضــًا عــن التوجُّ

واســتنادًا إلــى االســتعراض الشــامل للوثائــق، ســلط تحليــل مهنتــي التمريــض والقبالــة فــي المنطقــة الضــوء 
ــة  ــة لممارســة مهنتــي التمريــض والقبال ــق بالعناصــر المحوري ــررة تتعل علــى وجــود ثغــرات ومواطــن ضعــف متك

ــة. وبوضعهمــا فــي الُنُظــم الصحي

مناقشة االستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 
مع اللجنة الفنية االستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول 

العربية  

ت اســتنادًا إلــى اســتعراض الوثائــق،  ُعِرضــت ُمســّودة األولويــات االســتراتيجية الخاصــة باالســتراتيجية، التــي ُأِعــدَّ
علــى أعضــاء اللجنــة الفنيــة االستشــارية للتمريــض والقبالــة بجامعــة الــدول العربيــة خــال اجتماعهــا االفتراضــي 
الــذي ُعقــد يوَمــي 14 و15 كانــون األول/ديســمبر 2021. وُأدرجــت التعليقــات الــواردة فــي ُمســّودة االســتراتيجية. 

نتائج استبيان الدول العربية االعضاء بجامعة الدول العربية 

ُترجمت األولويات االســتراتيجية الُمقترحة ومحتواها في شــكل اســتبيان باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنســية، 
وُوزع علــى جميــع الــدول األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة كمســح إلكترونــي. واسُترشــد فــي وضــع اإلجــراءات 

االســتراتيجية بالنتائــج التــي خلــص إليهــا تحليــل االســتبيانات بعــد اســتكمالها مــن الــدول األعضــاء.
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   القسم 2: وضع مهنتي التمريض 
والقبالة في المنطقة العربية

تتقاســم البلــدان العربيــة القيــم والعــادات واللغــة نفســها، إال أن تحديــات التنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة تختلــف 
مــن بلــد إلــى آخــر. وتواجــه المنطقــة العربيــة نزاعــات، وصراعــات اجتماعيــة، وُنُظــم صحيــة هشــة، وحــاالت طــوارئ 
ــل الخدمــات  وكــوارث تســفر عــن زيــادة أعــداد الاجئيــن والســكان النازحيــن داخليــًا، والهجــرة، ممــا يــؤدي إلــى تعطُّ

الصحيــة الروتينيــة فــي أوقــات األزمــات الحــادة والطويلــة األمــد.)9(

2.1 توافر القوى العاملة في مهنتي التمريض والقبالة

نقص أعداد العاملين في مجالي التمريض والقبالة  

ُيشــكل العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة 50 إلــى %60 مــن إجمالــي القــوى العاملــة الصحيــة فــي 
ــٌر بيــن العــرض والطلــب بالنســبة للقــوى العاملــة فــي مهنتــي التمريــض  المنطقــة العربيــة. وهنــاك تفــاوٌت كبي

والقبالــة فــي المنطقــة.)18(

مــت إلــى الــدورة السادســة والســتين للجنــة اإلقليميــة لمنظمــة الصحــة العالمية  وكشــفت الورقــة التقنيــة التــي ُقدِّ
لشــرق المتوســط فــي عــام 2019 عــن أن كثافــات كــوادر التمريــض والقبالــة لــم تتغيــر علــى مــدار الســنوات العشــرة 
الماضيــة فــي معظــم بلــدان المنطقــة. بــل انخفضــت فــي 11 بلــدًا خــال الفتــرة مــن عــام 2007 إلــى عــام 2017. 

كذلــك، انخفضــت نســبة كــوادر التمريــض والقبالــة إلــى األطبــاء فــي 9 بلــدان.)18(

الشكل 1: كثافة كوادر التمريض والقبالة لكل 10000 نسمة )عام 2020 أو آخر سنة متاحة(
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المصدر: المرصد الصحي العالمي، متاح على: قاعدة البيانات العالمية إلحصاءات القوى العاملة الصحية

              المرصد الصحي اإلقليمي لشرق المتوسط، متاح على: مستودع البيانات | المرصد الصحي اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لشرق 

)who.int( المتوسط

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce%20(who.int)
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce%20(who.int)
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
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الشكل 2: نسبة كوادر التمريض والقبالة إلى األطباء )عام 2020 أو آخر سنة متاحة(
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)who.int( المصدر: المرصد الصحي العالمي، متاح على: قاعدة البيانات العالمية إلحصاءات القوى العاملة الصحية

المرصد الصحي اإلقليمي لشرق المتوسط، متاح على: مستودع البيانات | المرصد الصحي اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لشرق 

)who.int( المتوسط

ال يتجــاوز عــدد خريجــي التمريــض 7.1 خريجين/خريجــات لــكل 100000 نســمة فــي إقليــم شــرق المتوســط، مقارنــة 
ــكل 100000 نســمة، وهــو أدنــى معــدل بيــن جميــع  بالمتوســط العالمــي الــذي يصــل إلــى 22.6 خريجًا/خريجــة ل

أقاليــم منظمــة الصحــة العالميــة إلــى جانــب اإلقليــم األفريقــي.)10، 19( 

ولقــد تفاقــم وضــع القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بســبب جائحــة كوفيــد-19، ممــا فــرض تحديــات 
علــى اســتدامة هــذا الوضــع علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي. ووفقــًا للتقريــر الــذي نشــره مؤخــرًا المجلــس 
الدولــي للممرضيــن والممرضــات واللجنــة المعنيــة بخريجــي مــدارس التمريــض األجنبيــة تحــت عنــوان: االســتدامة 
واالســتبقاء فــي عــام 2022 ومــا بعــده، »تســببت الجائحــة فــي ’حلقــة مفرغــة‘ تتمثــل فــي زيــادة الطلــب علــى 
كــوادر التمريــض يقابلــه انخفــاض فــي توظيــف هــذه الكــوادر، ممــا يتســبب فــي ارتفــاع معــدل التغيــب وانخفــاض 
معــدالت االســتبقاء، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره الــى نقــص القــوى العاملــة التمريضيــة وتراجــع معــدالت التوظيــف، 
ويدفــع المزيــد مــن كــوادر التمريــض إلــى تــرك عملهــم أو اعتــزام تركــه«.)20( ويتنــاول القســم )2.5( بمزيــد مــن 

التفصيــل تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى كــوادر التمريــض والقبالــة. 

ــل النقــص الحالــي فــي أعــداد العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، خاصــة فــي البلــدان المنخفضــة  ويمثِّ
والمتوســطة الدخــل، تحديــًا أمــام العديــد مــن البلــدان فيمــا يتعلــق بتحســين أداء نظمهــا الصحيــة وتحقيــق التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة. كمــا ُتبلــغ معظــم البلــدان فــي المنطقــة عن نقٍص في أعــداد العاملين المؤهليــن المتخصصين 

فــي مجــال التمريــض والقبالــة فــي مختلــف مواقــع ممارســة المهنــة.)21(

الحاجة إلى تحسين ممارسات العاملين في مجالي التمريض 
والقبالة 

ــة عامــًا آخــر مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى  ــر القصــور فــي االســتفادة مــن عمــل كــوادر التمريــض والقبال ُيعتب
نقــص األعــداد. وعلــى البلــدان أن تعمــل علــى زيــادة قــدرات هــذه الكــوادر مــن خــال الســماح لهــم بممارســة 
مهنتيهــم إلــى أقصــى حــد يســمح بــه مســتواهم التعليمــي، مــع إضفــاء الشــرعية علــى نطــاق مزاولــة المهنتيــن، 
وتشــجيع تطويــر األدوار مــن خــال توســيع نطاقهــا، وإدخــال أدوار جديــدة مثــل الممارســة المتقدمــة للتمريــض.)22(

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
https://rho.emro.who.int/drs
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التنقل الدولي للعاملين في مجالي التمريض والقبالة 

يســتمر التنقــل الدولــي للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة إلــى البلــدان المرتفعــة الدخــل مثــل بلــدان 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، التــي تجتــذب 
كــوادر التمريــض والقبالــة المؤهليــن مــن بلــدان المنطقــة العربيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يهاجــر العديــد مــن العامليــن 
الصحييــن مــن البلــدان التــي تعانــي مــن الصراعــات وحــاالت الطــوارئ المعّقــدة، ومنهــم كــوادر التمريــض والقبالــة، 
إلــى البلــدان المجــاورة بســبب المخــاوف األمنيــة، وصعوبــة ظــروف العمــل، وتأخــر دفــع رواتبهــم لفتــرات طويلــة. 
ويظهــر تأثيــر الهجــرة فــي زيــادة أعبــاء العمــل، وخســارة كــوادر التمريــض والقبالــة الماهــرة والحاصلــة علــى قــدٍر عــاٍل 
ــي معاييــر الرعايــة، وعــدم الرضــاء عــن الوظيفــة، واإلجهــاد، وارتفــاع معــدالت تنقــل العامليــن  مــن التعليــم، وتدنِّ

وتركهــم العمــل. 

التفاوت بين رواتب القابالت والمهنيين العاملين في مجالي 
الصحة اإلنجابية، وصحة األمهات وحديثي الوالدة والمراهقين 

مــن التحديــات األخــرى التــي تواجههــا القابــات تبايــن الرواتــب وعــدم المســاواة بيــن المهنييــن العامليــن فــي 
مجالــي الصحــة اإلنجابيــة، وصحــة األمهــات وحديثــي الــوالدة والمراهقيــن. فعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت مقارنــة 
بيــن الرواتــب فــي بعــض  البلــدان المتوســطة الدخــل والتــي لديهمــا قــوى عاملــة صحيــة متقدمــة نســبًيا أن 

القابــات يحصلــن علــى أجــور متفاوتــة للغايــة مــن بلــد إلــى آخــر.)23(   

كمــا اُتخــذ قــرار فــي بعــض بلــدان االقليــم لتدريــب القابــات المجتمعيــات لممارســة عملهــن فــي المناطــق النائيــة. 
ولــم تســتطع المتخرجــات مــن البرنامــج الحصــول علــى مرتــٍب مــن الحكومــة بســبب عــدم التوافــق بيــن شــهاداتهن 
وجــداول الرواتــب الوطنيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القابــات المجتمعيــات مــن الفتــرة بيــن عامــي 1998 إلــى 
2010 قــد مثلــن نســبة مهمــة مــن إجمالــي عــدد القابــات الاتــي تدربــن فــي المعاهــد العليــا العامــة فــي هــذه 

البلــدان.)24(

القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة بحاجة إلى استثمار 
أقوى داخل النظم الصحية

ال يوجــد اســتثمار كاٍف فــي مجــاالت التنميــة والتوظيــف والتوزيــع واالســتبقاء والحوكمــة بالنســبة للقــوى العاملــة 
الصحيــة بوجــه عــام والقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة علــى وجــه الخصــوص. وفــي بعــض البلــدان، 
ال توجــد وظائــف بميزانيــات كافيــة، خاصــًة بالنســبة للقابــات الاتــي تــم تدريبهــن وتأهيلهــن، ولكــن مــا زلــن 

عاطــات عــن العمــل.

وفــي إطــار التجــارب القطريــة الناجحــة لاســتثمار فــي الُنُظــم والسياســات الصحيــة، أظهــر المغــرب التزامــًا سياســيًا 
بتعزيــز النظــام الصحــي مــع التركيــز علــى صحــة األمهــات واألطفــال كأولويــة وطنيــة، وزيــادة المــوارد البشــرية فــي 
كل مــكان، ويشــمل ذلــك االســتثمار فــي القابــات، بجانــب التركيــز المســتمر علــى الرعايــة الجيــدة، والتدريــب أثنــاء 
الخدمــة واإلشــراف الداعــم، ومكافحــة اإلفــراط فــي التطبيــب، الــذي يتمثــل فــي الغالــب فــي انتشــار العمليــات 

القيصريــة.)25( وقــد أدى هــذا االســتثمار إلــى خفــض معــدل وفيــات األمهــات وحديثــي الــوالدة. 
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نقص المعلومات وغياب التنسيق 

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، هنــاك نقــٌص فــي المعلومــات الدقيقــة التــي تتوافــر فــي الوقــت المناســب عــن القــوى 
ــام بالتخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات علــى  ــة، والتــي تكــون ضروريــة للقي العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبال
نحــو ُمســند بالبّينــات. ويرجــع هــذا الوضــع إلــى غيــاب التنســيق وعــدم إشــراك األطــراف المعنيــة المســؤولة عــن 
إعــداد الخطــط ورســم السياســات المتعلقــة بالقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بصــورة كافيــة علــى 

المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي.  

ال تزال مهنتا التمريض والقبالة من المهن النسائية بنسبة عالية 

تشــكل اإلنــاث الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة. وفــي أغلــب البلــدان، 
ال تحصــل الممرضــات والقابــات علــى رعايــة مجانيــة أو منخفضــة التكلفــة لرعايــة أطفالهــن، ممــا يزيــد مــن 

مســؤولياتهن االجتماعيــة وأعبائهــن، األمــر الــذي قــد يدفعهــن إلــى تــرك وظيفتهــن فــي النهايــة.

2.2 نطاق الممارسة والمسارات المهنية

نطاق الممارسة المهنية للعاملين في مجالي التمريض والقبالة 

ال توجــد فــي معظــم بلــدان المنطقــة نطاقــات معتمــدة لممارســة التمريــض والقبالــة. وإن ُوجــدت، فإنهــا يشــوبها 
الغمــوض وعــدم الوضــوح فــي كثيــر مــن الحــاالت. 

وُيعتبــر إعــداد نطــاق الممارســة المهنيــة للعامليــن فــي مجالــي القبالــة والتمريــض كجــزء مــن اإلطــار التنظيمــي 
أمــرًا بالــغ األهميــة، إذ إنــه ُيحــدد نطــاق ممارســة كــوادر التمريــض أو القبالــة الُمرخصــة والُمســجلة. ويوضــح نطــاق 
الممارســة لجميــع األطــراف المعنيــة كفــاءات كــوادر التمريــض ومســاءلتها، كمــا يســاعد علــى اســتيعاب التغيــرات 

والتكيــف معهــا.)26( 

مسارات مختلفة ومستويات مختلفة من التدريب للقابالت 

تتمثــل القضيــة األساســية التــي تواجههــا القابــات فــي المنطقــة فــي وجــود عــدد كبيــر مــن القابــات مــن 
فئــات متعــددة ومتفاوتــة مــن حيــث التدريــب والتأهيــل والــذي ينتــج عنــه خلــط لــدى أفــراد المجتمــع بهويــة القابلــة، 
ويشــمل ذلــك القابــات المســجات، والقابــات المقيــدات، والقابــات المجتمعيــات، والمســؤوالت الســريريات، 
وممرضــات صحــة المجتمــع، والعامــات فــي مجــال إرشــاد صحــة المجتمــع، وفــي كثيــر مــن األحيــان الدايــات.)27( 

ــى الخلــط فــي  ــان، ال يوجــد توصيــف وظيفــي محــدد ورســمي للقابــات. وهــو مــا يــؤدي إل وفــي أغلــب األحي
هويــة القابلــة وال يســمح بالتمييــز بيــن أدوار القابــات والممرضــات.
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نموذج الرعاية القائمة على القبالة 

مــة  ُتعتبــر نمــاذج الرعايــة القائمــة علــى القبالــة غيــر معروفــة جيــدًا وغيــر ُمدرجــة فــي خدمــات الصحــة اإلنجابيــة الُمقدَّ
ــات  ــج عملي ــرات النســاء ونتائ ــى تحســين خب ــز عل ــي ترك ــة الت ــل هــذه النمــاذج فلســفة الرعاي فــي المنطقــة. وتمث

الــوالدة، وتعزيــز الحمــل والــوالدة الفســيولوجيين بأقــل تدخــل طبــي ممكــن.)27( 

ووفقــًا لاتحــاد الدولــي للقابــات، يعمــل نمــوذج الرعايــة القائمــة علــى القبالــة علــى تعزيــز وحمايــة صحــة النســاء 
وحديثــي الــوالدة وصــون حقوقهــم. فالقابــات يحترمــن النســاء ويثقــن بهــن وبقدرتهــن علــى الــوالدة الطبيعيــة، 

وُيطلــب منهــن عــدم التدخــل فــي الــوالدة الطبيعيــة وُيشــجعن علــى ذلــك.)28( 

وكشــفت البحــوث عــن إمكانيــة تحســين 56 حصيلــًة مــن الحصائــل الصحيــة مــن خــال الرعايــة القائمــة علــى القبالــة. 
ــع، وانخفــاض الــوزن  وتشــمل هــذه الحصائــل خفــض معــدالت وفيــات األمهــات وحديثــي الــوالدة، ووفيــات الرضَّ
عنــد الميــاد، والتدخــات عنــد الــوالدة، ومنهــا العمليــات القيصريــة، باإلضافــة إلــى تحســين صحــة األمهــات 

بصفــة عامــة.)29، 30( 

2.3 تعليم التمريض والقبالة   
القــدرة االســتيعابية لــدى معظــم بلــدان المنطقــة لتخريــج أعــداد كافيــة مــن الممرضــات والممرضيــن والقابــات 

محــدودة وال تكفــي لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى خدمــات التمريــض والقبالــة. 

عدم كفاية االستثمار في التعليم العالي الجودة في مجالي 
التمريض والقبالة في مرحلتي ما قبل االلتحاق بالخدمة 

والدراسات العليا

ــي الجــودة فــي مجالــي  ــم عال ــة مــن فــرص الحصــول علــى تعلي ــة والبشــرية والمالي يحــد نقــص المــوارد المادي
التمريــض والقبالــة. ويرجــع ذلــك غالبــًا إلــى عــدم كفايــة االســتثمار فــي تعليــم القــوى العاملــة فــي مجالــي 
التمريــض والقبالــة وتدريــب الكــوادر المســتقبلية )31، 32(، ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل االلتحاق بالخدمــة أو في مرحلة 
الدراســات العليــا. وفــي الوقــت نفســه، ُتعتبــر رســوم التعليــم لطــاب القبالــة مرتفعــة جــدًا فــي بعــض البلــدان. 
وفــي بلــدان أخــرى، تعتمــد برامــج التعليــم علــى المتبرعيــن، وكان المتبرعــون أنفســهم يميلــون فــي الماضــي إلــى 
تقديــم حلــول مؤقتــة وغيــر مســتدامة للمشــكات، مثــل تأهيــل كــوادر جديــدة دون التخطيــط والتفكيــر المســبق 

فــي مــدى تلبيــة هــذه الكــوادر لحاجــات ســوق العمــل وإمكانيــة اســتدامتها. 

ــر فــي القــدرة المؤسســية للتمريــض والقبالــة علــى تقديــم نتائــج جيــدة، أال وهــو  وهنــاك تحــدٍّ رئيســي آخــر يؤثِّ
أن نســبة كبيــرة مــن عمداء/مديــري البرامج/المؤسســات التعليميــة غيــر مؤهليــن لاضطــاع بالتخطيــط التعليمــي 

ــة.  واإلدارة والتقييــم المتعلــق بالتمريــض والقبال
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عدم وجود معايير للتعليم ونظام لالعتماد على المستوى 
الوطني

ــة علــى المستشــفيات دون اتســاق حقيقــي مــع الكفــاءات الرئيســية  ترتكــز المناهــج الدراســية للتمريــض والقبال
المحــددة جيــدًا والمعاييــر الوطنيــة للتعليــم فــي أغلــب البلــدان العربيــة. ومــع األدوار المســتجدة لكــوادر التمريــض 
فــي ُنُظــم تقديــم الرعايــة الصحيــة المتغيــرة باســتمرار نحــو نمــوذج الرعايــة القائمــة علــى الرعايــة األوليــة مــع التركيــز 
المتزايــد علــى وظائــف الصحــة العامــة العالميــة واألمــن الصحــي، يلــزم أيضــًا أن ترتكــز المناهــج الدراســية علــى 

الرعايــة الصحيــة األوليــة والكفــاءات المتعلقــة بالصحــة العامــة. 

كمــا تحتــاج معظــم المناهــج الدراســية للتمريــض والقبالــة إلــى تنقيحــات كبيــرة بحيــث تشــمل الكفــاءات علــى 
المهــارات الشــخصية األساســية مثــل القيــادة، والــذكاء العاطفــي، والتعاطــف، ومهــارات التواصــل، وحــل النزاعات 

وغيرهــا مــن المهــارات الازمــة لتحســين المهنيــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة.)33(   

ويفتقر العديد من  البلدان إلى نظام اعتماد وطني لرصد البرامج التعليمية في مجالي التمريض والقبالة.  

نقص أعداد المدرسين والمدربين المؤهلين في مجالي 
التمريض والقبالة وغياب استراتيجيات االستقدام والتوظيف 

واالستبقاء

ض  هنــاك نقــٌص شــديٌد فــي أعــداد المدرســين والمدربيــن المؤهليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، ممــا يقــوِّ
نتائــج البرامــج التعليميــة وقــدرة القائميــن علــى التعليــم علــى تنفيــذ مناهــج دراســية ترتكــز علــى الكفــاءة. 

وكمــا هــو الحــال فــي كثيــٍر مــن المناطــق فــي جميــع أنحــاء العالــم، تعانــي برامــج التعليــم فــي مجــال القبالــة مــن 
ــراوح بيــن  ــر التدريــس التــي تت ــرة، مــع تبايــن معايي ــة مــن المدرســين المؤهليــن ذوي الخب عــدم وجــود أعــداد كافي
نقــص التدريــب الكافــي فــي مجــال التدريــس الســريري إلــى ضعــف برامــج التدريــب العملــي.  ويلــزم تطويــر ُقــُدرات 
ســين فــي مجالــي التمريــض والقبالــة علــى اســتخدام ُنهــج تعليميــة مبتكــرة، مثــل التكنولوجيــا الرقميــة، مــن  الُمدرِّ

ــم .  أجــل تحســين التدريــس والتعلُّ

ــة ســوى فــرٍص محــدودٍة للحصــول علــى التعليــم والتدريــب  ــاح للمدرســين فــي مجالــي التمريــض والقبال وال ُتت
وفقــًا للمعاييــر، أو الوصــول إلــى نظــم لضمــان جــودة التدريــس باســتمرار. كمــا أنهــم يتقاضــون رواتــب منخفضــة 
ويعملــون فــي ظــل مــوارد تدريبيــة غيــر كافيــة )ســواء بشــرية أو ماديــة(، وترتيبــات إداريــة غيــر مرضيــة، باإلضافــة 

إلــى غيــاب المرونــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات.)27( 

غياب فرص التطوير المهني المستمر

فــرص التطويــر المهنــي المســتمر غيــر كافيــة، كمــا ُيعتبــر الحصــول علــى برامــج تدريبيــة بعــد التخصــص األساســي 
فــي مجالــي التمريــض والقبالــة محــدودًا. وتفتقــر البلــدان العربيــة إلــى عمليــة تنظيميــة تضمــن اســتمرار كفــاءة 

كــوادر التمريــض والقبالــة.
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2.4 تنظيم ممارسة التمريض والقبالة وتعليمهما
ر تنظيــم ممارســة التمريــض والقبالــة بصــورة جيــدة فــي معظــم بلــدان المنطقــة، ويشــمل ذلــك عــدم  لــم ُيطــوَّ
ــر المهنــي، ويحــد مــن القــدرة علــى  الوضــوح فــي إصــدار التراخيــص والتســجيل ممــا يــؤدي إلــى ضعــف التقدي

ــدة والتدخــل فــي الممارســات الســيئة. ــز الممارســات الجي تعزي

وحتــى فــي البلــدان القليلــة التــي توجــد بهــا بالفعــل ُنُظــم تنظيميــة، وإجــراءات لتجديــد التراخيــص، وهيئــات 
تنظيميــة، ال تــزال هــذه الُنُظــم مجــزأة وضعيفــة للغايــة. ويتضــح عــدم فهــم الحكومــات وراســمي السياســات 
ألهميــة وجــود إطــار تنظيمــي للقبالــة لحمايــة صحــة المجتمــع والحفــاظ علــى ســامته مــن عــدم اتســاق االلتــزام 

ــح القبالــة ودعــم تنفيذهــا داخــل المنطقــة العربيــة.  بلوائ

وقــد أدركــت الحكومــات فــي الســنوات األخيــرة أن التنظيــم الفعــال للقــوى العاملــة الصحيــة، ومنهــا القــوى العاملة 
فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، عنصــٌر مهــٌم فــي تقديــم خدمــات مأمونــة وذات جــودة عاليــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، كان تنفيــذ اســتراتيجيات تنظيــم مزاولــة مهنتــي القبالــة والتمريــض بطيئــًا أو متأخــرًا فــي العديــد مــن 

البلــدان، ومنهــا التســجيل والترخيــص وتحديــد نطــاق الممارســة المهنيــة ورصــد جــودة الممارســة. 

2.5 بيئة ممارسة التمريض والقبالة

عدم توافر فرص التدرج والتقدم الوظيفي

تشــمل التحديــات الماثلــة أمــام التــدرج الوظيفــي لكــوادر التمريــض والقبالــة غيــاَب كل مــن التخطيــط المهنــي 
وفــرص الترقــي، وعــدم وجــود مســارات مهنيــة واضحــة تســمح بالتــدرج المهنــي مــن خــال مســارات مميــزة 
للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة. فباإلضافــة إلــى ظــروف العمــل الصعبــة ، ومنهــا انخفــاض الرواتــب، 

وعــدم وجــود مزايــا تعليميــة أو فــرص للتــدرج والتقــدم الوظيفــي.)22، 27، 28، 31( 

وعلــى الرغــم مــن زيــادة مشــاركة كــوادر التمريــض والقبالــة فــي عمليــات صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات، 
لــم ُيبلــغ ســوى عــدٍد قليــٍل مــن البلــدان عــن وجــود كــوادر التمريــض والقبالــة علــى مســتوى وضــع السياســات فــي 

وزارة الصحــة. 

جائحة كوفيد-19: إنهاك العاملين في مجالي التمريض والقبالة، 
وقدرتهم على الصمود، وبروز دورهم  

ســاعدت جائحــة كوفيــد-19 علــى إبــراز أدوار العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة واالعتــراف بدورهــم، إال أنهــا 
زادت مــن ضعفهــم فــي الوقــت نفســه.

وال تــزال جائحــة كوفيــد-19 تشــكل عبئــًا علــى صحــة العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة وعافيتهــم، إذ إنهــا 
تــؤدي إلــى إصابتهــم باإلرهــاق والضغــط النفســي واإلجهــاد واإلنهــاك وزيــادة عــبء العمــل نظــرًا لنقــص أعدادهــم 
بســبب زيــادة اإلجــازات المرضيــة والتغيــب عــن العمــل والوفــاة فــي صفــوف العامليــن. وقــد تــرك كثيــر مــن 

العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة وظائفهــم بســبب عــدم كفايــة الدعــم والحمايــة الشــخصية. 
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وفــي دراســة علــى مســتوى العامليــن فــي مجــال التمريــض فــي المستشــفيات التعليميــة فــي مصــر، أفــاد أكثــر 
مــن نصــف مــن شــملتهم الدراســة بزيــادة عــبء العمــل واإلجهــاد بســبب الجائحــة. وقــد أوضــح مســح وطنــي أجــري 
فــي ســلطنة ُعمــان للعامليــن فــي مجــال التمريــض أنهــم يعانــون بســبب الجائحــة مــن اإلجهــاد والقلــق واالكتئــاب 
وقلــة النــوم بنســب %75.6، و%44.2، و%38.5، و%73.7، علــى التوالــي. وكشــفت دراســة أخــرى ُأجريــت فــي 
قطــر حــول العامليــن فــي مجــال التمريــض ازديــاد اعتزامهــم علــى التنقــل أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 مقارنــًة بمــا قبلهــا.

تونــس  فــي   2020 عــام  أوائــل  فــي  القابــات  مســتوى  علــى  ُأجــري  إلكترونــي  مســح  إلــى  واســتنادًا 
ر مــن أن إعــادة توجيــه الهيــاكل والمــوارد العامــة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 قــد كشــفت  ]Chekir et al. )2020([، حــذَّ
عــن مشــكات هيكليــة ووظيفيــة فــي تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة أثــرت فــي العامليــن الصحييــن أكثــر مــن 
غيرهــم، خاصــة القابــات. وتمخضــت جهــود الدعــوة التــي بذلتهــا عــدة منظمــات وطنيــة عــن خطــاب أرســلته وزارة 
الصحــة لحــث مديــري الصحــة علــى المســتوى الجهــوي علــى إعــادة إرســاء خدمــات الخــط األول للرعايــة الصحيــة، 
ومنهــا إســداء المشــورة قبــل الــوالدة وبعدهــا، ووســائل منــع الحمــل، واإلجهــاض الطبــي.)11( ولكــن كشــفت نتائــج 
مســح المتابعــة الــذي أجــري بيــن القابــات خــال الربــع األخيــر مــن العــام نفســه فــي تونــس عــن غيــاب التأهــب 

واالســتباق فــي اســتجابة الســلطات للموجــة الثانيــة مــن كوفيــد-19.)12(

ي  ويــؤدي العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة دورًا حيويــًا فــي حمايــة صحــة النــاس، كمــا اتضــح أثنــاء التصــدِّ
لجائحــة كوفيــد-19. ويجــب تزويــد العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة فــي المنطقــة بالمهــارات والكفــاءات 

ــب لحــاالت الطــوارئ والكــوارث والتصــدي لهــا.  المناســبة ليصبحــوا قادريــن علــى التأهُّ

الوصم والتعرض لإلنهاك

تعانــي القابــات عــادًة مــن اإلنهــاك بســبب العمــل فــي بيئــة عمــل غيــر مســتقرة وغيــر مأمونــة فــي بعــض 
األحيــان، حيــث تكــون جــودة الخدمــات رديئــة فــي الغالــب، ويتفاقــم هــذا الوضــع بســبب عــدم وجــود خدمــات الدعــم، 

مثــل نظــام اإلحالــة الســليم.)27( 

ويرتبط عمل القابات في بعض البلدان بالوصم حيث يشكو البعض من سلوكهن تجاه النساء أثناء الوالدة. 

ــاء ممارســة عملهــن، مثــل  ــًا مــا تواجــه القابــات مواقــف خطيــرة أثن وفــي البلــدان التــي يوجــد بهــا نزاعــات، غالب
إرغامهــن مــن ِقبــل جماعــات مســلحة علــى مســاعدة النســاء المغتصبــات فــي عمليــات الــوالدة أو عمليــات 

اإلجهــاض غيــر القانونيــة. 
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2.6 الجمعيات المهنية 
يختلــف تمثيــل المهنييــن العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة مــن بلــد إلــى آخــر، إذ قــد يكــون ذلــك عــن طريــق 
جمعيــات التمريــض، أو جمعيــات القابــات، أو جمعيــات لكــوادر التمريــض والقبالــة معــًا، أو حتــى لجنــة القبالــة. 
وُيعتــرف قانونــًا بجميــع هــذه الجهــات التمثيليــة التــي يديرهــا موظفــون ُمعَينــون ومتطوعــون، أو متطوعــون فقــط 
ل هــذه الجمعيــات أساســًا مــن خــال رســوم األعضــاء، أو المتبرعيــن، أو منظمــات  فــي بعــض األحيــان. وتمــوَّ
ــًا علــى عمــل المتطوعيــن وتعمــل عــادًة دون مــوارد ماديــة أو  المجتمــع المدنــي . وتعتمــد جميــع الجمعيــات جزئي
ماليــة كافيــة لتلبيــة احتياجــات عملهــا مــن اإلدارة والســكرتارية. وُتشــكل رســوم العضويــة التــي ُتســددها القابــات 
تحديــًا مســتمرًا بســبب تدنــي الرواتــب والظــروف االقتصاديــة داخــل البلــدان. وُيبلــغ العديــد مــن الجمعيــات 
عــن غيــاب الترابــط بيــن القابــات، واالفتقــار إلــى مهــارات المناصــرة ومهــارات التســويق االجتماعــي، وانعــدام 
الثقــة واالســتقالية، ممــا يعــوق المبــادرات. وُتعتبــر العاقــات القائمــة علــى الشــراكة محــدودة للغايــة، وتواجــه 
الجمعيــات القائمــة صعوبــات فــي جــذب األعضــاء والحصــول علــى الدعــم القانونــي، وأحيانــًا فــي قلــة عــدد 
القابــات الشــديد علــى نحــو ال يكفــي لتكويــن جمعيــة لهــن والحفــاظ عليهــا. وتهــدد هــذه الصعوبــات اســتدامة 

هــذه الجمعيــات وتضعــف بــروز دورهــا ومصداقيتهــا.)27(

وبــدون توفيــر دعــم واســتثمار بصــورة عاجلــة، لــن تتمكــن جمعيــات التمريــض والقبالــة مــن االضطــاع بدورهــا مــن 
أجــل إقامــة روابــط وشــبكات عضويــة أقــوى لتوفيــر أطــر وطنيــة للممارســات المهنيــة التــي تدعــم المهنتيــن لتقديــم 

الرعايــة المأمونــة والفعالــة.
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   القسم 3: االستراتيجية العربية 
للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 

 2030-2022

3.1 الرؤية
ُيســهم العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة -باعتبارهــم جــزءًا ال يتجــزأ مــن فريــق الرعايــة الصحيــة المتعــدد 
التخصصات-فــي تحســين الحصائــل الصحيــة وضمــان اســتفادة الســكان علــى نحــو عــادل مــن خدمــات التمريــض 

والقبالــة ذات الجــودة، ممــا يدعــم تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة.

3.2 الهدف االستراتيجي
التمريــض  القــوى العاملــة فــي مجالــي  يتمثــل الهــدف االســتراتيجي مــن االســتراتيجية فــي ضمــان توافــر 
والقبالــة وضمــان أن يتناســب أداؤهــا مــع ممارســة المهنتيــن والغــرض المنشــود منهمــا لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة 
ــة الشــاملة واألمــن الِصحــيِّ فــي  ــة الصحي ــة، والمســاهمة فــي النهــوض بالتغطي والمســتقبلية للنظــم الصحي

الــدول العربيــة.

3.3 القيم األساسية للتنفيذ 
ت ســتة قيــم أساســية لاسترشــاد بهــا  اســتنادًا إلــى التحديــات التــي ســلط تحليــل الوضــع الضــوء عليهــا، اعُتمــدَّ

فــي التوجهــات االســتراتيجية. 

 المالءمــة والســياق: تسترشــد االســتراتيجية باالحتياجــات الصحيــة للســكان فــي الــدول العربيــة بنــاًء علــى 	 
نــات المتاحــة.  البيِّ

 الملكيــة الوطنيــة والمســاءلة واالســتدامة: تبنــي أســلوب يتســم بالمرونــة فــي التنفيــذ يضمــن الملكيــة 	 
الوطنيــة والمســاءلة والتعــاون والتنســيق والرصــد علــى نحــو مســتدام، مــع األخــذ فــي االعتبــار الخصوصيــات 

ــة.  الثقافي

 الشــراكة: العمــل معــًا نحــو تحقيــق الهــدف االســتراتيجي واألولويــات االســتراتيجية مــن خــال التعــاون مــع 	 
األطــراف المعنيــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة تزامــن الجهــود والمــوارد. 



االستراتيجية العربية
للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2030-2022 24

  االســتجابة: يــدرك العاملــون فــي مجالــي التمريــض والقبالــة األعبــاء االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة 	 
ة، التــي تنــوء بهــا الصحــة فــي ســعيها صــوب تحقيــق  الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة، الحاليــة منهــا والُمســتجدَّ

التغطيــة الصحيــة الشــاملة وبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة . 

ــق 	  ــات فيمــا يتعل ــن النســاء والفتي ــة والتمريــض بتمكي ــي القبال ــون فــي مجال ــع العامل ــرأة: يضطل ــن الم  تمكي
بقراراتهــن المرتبطــة بصحتهــن االنجابيــة.

نات لضمان الممارسة المهنية المتميزة.	  االبتكار: تعزيز االبتكار لتقديم الرعاية القائمة على البيِّ

3.4 اإلطار المفاهيمي لتعزيز مساهمة مهنتي 
التمريض والقبالة في الحصول على الرعاية الصحية 

في الدول العربية
الشــكل 3: إطــار مفاهيمــي لتعزيــز مســاهمة كــوادر التمريــض والقبالــة فــي حصــول الســكان علــى الرعايــة الصحيــة 

فــي الــدول العربية

لتعظيم االستفادة من توافر القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة وأدائها لتلبية االحتياجات الحالية 
والمستقبلية للنظم الصحية لضمان النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وتحسين األهداف الصحية

القوى العاملة 
في مجالي 

التمريض والقبالة 
فى سوق 

الشغل

التنظيم 
التشريعي للتعليم 

والممارسة

القيادة 
والحوكمة

التعليم المرتكز 
على الكفاءة 

والتطوير المهني 
المستمر

التمريض 
والقبالة

القوى العاملة 
الصحية

النظم الصحية

ــي  ــة، الت ــي التمريــض والقبال ــات االســتراتيجية للنهــوض بمهنت يوضــح الشــكل 3 الهــدف االســتراتيجي وأولوي
تتضمــن التنظيــم التشــريعي للتعليــم والممارســة، والتعليــم المرتكــز علــى الكفــاءة والتطويــر المهنــي المســتمر، 
والقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة فــي ســوق العمــل، وأخيــرًا القيــادة والحوكمــة بوصفهــا أولويــات 

اســتراتيجية ينبغــي للــدول العربيــة الوفــاء بهــا لتقويــة ُنُظمهــا الصحيــة.
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ومــن المتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ الــدول األعضــاء لألولويــات االســتراتيجية إلــى تحســين توافــر القــوى العاملــة فــي 
مجالــي التمريــض والقبالــة وأدائهــا لتلبيــة االحتياجــات المســتقبلية والحاليــة للســكان والمســاهمة فــي النهــوض 

بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة وتحســين األهــداف الصحيــة. 

3.5 األولويات واإلجراءات االستراتيجية
تغطــي األولويــات االســتراتيجية المقترحــة أربعــة مجــاالت وتتنــاول التحديــات التــي تواجــه مهنتــي التمريــض 
والقبالــة فــي المنطقــة العربيــة. وهنــاك مجموعــة مــن اإلجــراءات الــواردة تحــت كل أولويــة اســتراتيجية حيــث تعتبــر 
االجــراءات المقترحــة بمثابــة خارطــة طريــق  للــدول لاسترشــاد بهــا فــي وضــع خططهــا التنفيذيــة لتحقيــق أولوياتهــا 
االســتراتجية للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبالــة. وثمــة مؤشــرات مقترحــة أيضــًا لرصــد وتقييــم التقــدم نحــو 

تحقيــق األولويــات االســتراتيجية.

األولوية االستراتيجية 1: القيادة والحوكمة

تعزيــز القيــادة والحوكمــة لمهنتــي التمريــض والقبالــة لضمــان أداء دورهمــا الحيــوي علــى اعتبــار أن العامليــن بهمــا 
جــزٌء ال يتجــزأ مــن القــوى العاملــة الصحيــة وأعضــاٌء فــي الفــرق الصحيــة المتعــددة التخصصــات، باإلضافــة إلــى 
بنــاء القــدرات القياديــة لكــوادر التمريــض والقبالــة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة والوفــاء باألولويــات الصحيــة 

الوطنيــة. 

ــة وتعزيزهــا فــي وزارة الصحــة،  اإلجــراء 1.1: إرســاء الحوكمــة فــي مجالــي التمريــض والقبال
ويشــمل ذلــك تعييــن كبيــر مســؤولي التمريض/القبالــة يدعمــه موظفــون مهنيــون وإداريــون.

ــة، مــن الضــروري تقييــم هيــكل الحوكمــة الحالــي للتمريــض  ــز حوكمــة التمريــض والقبال كخطــوة أولــى فــي تعزي
والقبالــة علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي للوقــوف علــى التحديــات والثغــرات التــي يتعيــن معالجتهــا.

ويمكــن إرســاء آليــات لتعزيــز إشــراك الــكادر التمريضــي والقابــات فــي وضع السياســات واتخاذ القــرارات المتعلقة 
بالتعليــم والممارســة. وقــد تشــمل هــذه اآلليــات، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تولــي العامليــن فــي مجالــي 

التمريــض والقبالــة مناصــب قياديــة رســمية فــي نظــام الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمنظمــات المهنيــة. 

اإلجــراء 1.2: التحقــق مــن التوصيــف الوظيفــي لكبيــر مســؤولي التمريــض والقبالــة )أو أعلــى 
ــا  ــه بم ــة علي ــرات الالزم ــراء التغيي ــد( وإج ــى مســتوى البل ــة عل ــض و/أو القبال منصــب للتمري
يتوافــق مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن دور كبيــر مســؤولي التمريض/القبالــة.

)34(

وُتعتبــر القيــادة الفعالــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة علــى المســتوى الوطنــي مــن األمــور الضروريــة لوضــع 
ــي التمريــض  ــن ممارســي مهنت ــة والتمريــض وتنفيذهــا وتقييمهــا، وتمكي ــة االســتراتيجية للقبال الخطــط الوطني

ــة. والقبالــة وتوجيههــم، وصياغــة السياســات الخاصــة بالتمريــض والقبال
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اإلجــراء 1.3: وضــع آليــة تنســيق وطنية لتمكين كبير مســؤولي التمريــض والقبالة من التعاون 
مــع المجموعــات المهنيــة، ومســؤولي تنظيــم مهنتــي التمريــض والقبالــة، والقائميــن علــى 

تدريــس علــوم هاتيــن المهنتيــن، وغيرهــم مــن األطــراف المعنية.

يجــب أن تشــكل آليــة التنســيق منبــرًا لوضــع سياســات وطنيــة للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بشــأن 
التوظيــف، واســتبقاء العامليــن، ومســتويات التوظيــف المأمونــة، ومزيــج المهــارات والكفــاءات، وبيئــة الممارســة 
اإليجابيــة المبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن، وتعزيــز جاهزيــة وجــودة الرعايــة التمريضيــة  وخدمــات القبالــة علــى أن 
يشــمل ذلــك بنــاء نظــام قــوي لمعاييــر التمييــز فــي  الرعايــة التمريضيــة وخدمــات القبالــة ويضمــن الجاهزيــة  فــي 
حــال الكــوارث الصحيــة ، والتطويــر المهنــي، وهيــكل التــدرج الوظيفــي. كمــا ينبغــي أن تســاعد هــذه اآلليــة علــى 
إيجــاد فــرٍص للتعــاون بيــن العامليــن فــي مهنتــي القبالــة والتمريــض وتعزيــز البيئــة البحثيــة بمــا يتوافــق مــع 

األولويــات الصحيــة الوطنية.وتنميــة مهــارات القيــادة لديهــم.

ــادة  ــي القي ــض فــي مجال ــة والتمري ــي القبال ــن فــي مهنت ــاء قــدرات العاملي ــراء 1.4: بن اإلج
والحوكمــة وتطويــر كفــاءات قــادة التمريض/القبالــة فــي إعــداد وتقييــم السياســات.

ُيعتبــر إعــداد قــادة أكفــاء فــي مجالــي التمريــض والقبالــة قادريــن علــى المشــاركة فــي صياغــة السياســات فــي 
مختلــف القطاعــات أمــرًا ضروريــًا لتعزيــز الحوَكَمــة فــي كا المجاليــن. كمــا أن ضمــان حصــول العامليــن فــي مجالــي 
التمريــض والقبالــة علــى التعليــم والخبــرة الازميــن لتنميــة دورهــم القيــادي فــي تخطيــط الخدمــات الصحيــة 

ــاء كفاءاتهــم القياديــة وتطويرهــا.  وتمويلهــا وإدارتهــا ووضــع السياســات وصياغتهــا شــرٌط أساســٌي لبن

األولوية االستراتيجية 2: التعليم والتطوير المهني المستمر

مراعــاة الجــودة واالســتناد إلــى الكفــاءة  وتطبيــق أفضــل الممارســات وأحــدث الوســائل التكنولوجيــة فــي وضــع 
ــن فــي  ــر المهنــي المســتمر علــى المســتوى الُقطــري للعاملي ــة واســتراتيجيات التطوي ــم  األكاديمي برامــج التعلي
ــٍة  ذات  ــه، وبمــا يضمــن تخريــج أعــداٍد كافي ــد واحتياجات ــة بمــا يتناســب مــع ســياق كل بل مجالــي التمريــض والقبال
الكفــاءة والتأهيــل الشــامل مــن كــوادر التمريــض والقبالــة وتوفيــر برامــج للتطويــر المهنــي المســتمر طــوال حياتهــم 
المهنيــة.  ال بــد أيضــا مــن التركيــز علــى بنــاء الكفــاءات المهنيــة للكــوادر التعليميــة المقدمــة لبرامــج التمريــض 
والقبالــة إضافــة إلــى تطويــر البرامــج األكاديميــة لتشــمل تخصصــات التمريــض المختلفــة والبرامــج الداعمــة 

للممارســة المتقدمــة.

اإلجــراء 2.1: زيــادة أعــداد خريجــي التمريــض والقبالــة مــن خــالل الدعــوة مــع الســلطات الوطنية 
المعنيــة لضمــان التزامهــا بزيــادة االســتثمار فــي تعليــم التمريــض والقبالة.

ينبغــي لوزارتــي الصحــة والتعليــم العالــي أن تســتثمران فــي تعليــم التمريــض والقبالــة مــن خــال زيــادة قــدرات 
مؤسســات تعليــم المهــن الصحيــة وتعزيــز هــذه القــدرات، ويشــمل ذلــك توفيــر الموارد البشــرية والماليــة والمادية 
ــك  ــي ذل ــن. ويأت ــادة أعــداد الخريجي ــر محــددة لزي ــب الســريري المناســبة تبعــا لمعايي ــادة مواقــع التدري الازمــة وزي
باإلضافــة إلــى وضــع اســتراتيجيات لجــذب الطلبــة والطالبــات لالتحــاق ببرامــج التمريــض والقبالــة لتحقيــق التــوازن 

بيــن العــرض والطلــب، مــع وضــع خطــط للقــوى العاملــة الصحيــة الوطنيــة. 

وهنــاك بلــدان عديــدة لديهــا مناهــج دراســية مختلفــة تتناســب مــع الفئات المتنوعــة للعاملين فــي مجالي التمريض 
والقبالــة. وقــد تتيــح هــذه االســتراتيجية لصانعــي القــرارات فرصــًة لوضــع آليــات التجســير بيــن المناهــج الدراســية 
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ــال، ثمــة منهجــان دراســيان مختلفــان؛ أحدهمــا للقابــات  ــة تحقيقــًا لمنظــور المواءمــة. فعلــى ســبيل المث الحالي
ــة التجســير التــي مــن شــأنها إعــداد منهــج  ــر بوضــع آلي ــات، وكاهمــا جدي المؤهــات واآلخــر للقابــات المجتمعي

دراســي موحــد للقابــات علــى المســتوى الوطنــي.

اإلجــراء 2.2: اعتمــاد الكفــاءات األساســية وتكييفهــا لــكل من كــوادر التمريض والقبالة اســتنادًا 
إلــى اإلطــار المعتمــد واللقــب المهنــي ونطــاق الممارســة المتفق عليه.

ينبغــي أن تســتند الكفــاءات األساســية المطلوبــة لخريجــي البرامــج التعليميــة للتمريــض والقبالــة إلــى نطــاق 
الدولــي  للمجلــس  األساســية  للممارســات  الرئيســية  الكفــاءات  مــن  الكفــاءات  هــذه  وُتســتوحى  الممارســة. 
للتمريــض واالتحــاد الدولــي للقابــات، علــى التوالــي.)35، 36، 37( ويشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص أن يــؤدي 
تعليــم القابــات فــي المنطقــة إلــى تعزيــز الحمــل والــوالدة الفســيولوجيين مــع الحــد األدنــى مــن التدخــل الطبــي 

ــة. ــة القائمــة علــى القبال مــن خــال نمــوذج الرعاي

المهــارات اإلدراكيــة  الــذي يراعــي  للكفــاءات  التكاملــي  ــي المفهــوم  تبنِّ وأواًل وقبــل كل شــيء، مــن المهــم 
والســريرية والتقنيــة والســلوك المهنــي معــًا حســب إشــكاليات الواقــع الــذي يواجهــه الخريجــون فــي مواقــع 

)37 العمــل.)13، 

ومــن شــأن هــذه الكفــاءات األساســية تحديــد مجــاالت الكفــاءات وتصنيفهــا إلــى كفــاءات عامــة وأخــرى متخصصــة. 
د المعــارف والمهــارات  ــرة، ســُتحدَّ ــال مــن مجــاالت الكفــاءات. وكخطــوة أخي ــكل مج د الكفــاءات الخاصــة ب وســُتحدَّ
د الســلوك المهنــي المطلــوب أيضــًا بوصفــه شــامًا  الســريرية والتقنيــة لــكل كفــاءة. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، ســُيحدَّ

لجميــع الكفاءات. 

وســيكفل هــذا النهــج التكاملــي المهــارات والكفــاءات الســريرية والشــخصية والمتعــددة التخصصــات الازمــة 
لتعزيــز الســلوك المهنــي للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة.)38، 39، 40، 41(

اإلجــراء 2.3:  إعــداد ومراجعــة المناهــج الدراســية للتمريــض والقبالــة التــي تعكــس الكفــاءات 
األساســية، ومــن ثــمَّ احتياجــات الســكان وتوقعاتهــم. 

ســيكفل إعــداد و/أو مراجعــة المناهــج الدراســية للتمريــض والقبالــة، بحســب الكفــاءات األساســية التــي يطلبهــا كل 
منهمــا، إعــداد خريجيــن مناســبين بصــورة أكبــر ويتجاوبــون مــع احتياجــات الســكان وتوقعاتهــم ويحترمونهــا.

ة علــى المســتوى الوطنــي للعامليــن فــي  اإلجــراء.2.4: التأكــد مــن أن برامــج التعليــم الُمعــدَّ
مجالــي التمريــض والقبالــة تتســق مــع المعاييــر التعليميــة الوطنيــة ومــع المعاييــر التعليميــة 

الدوليــة بقــدر اإلمــكان.)42، 43( 

ينبغــي وضــع معاييــر وطنيــة ذات صلــة بالســياق الوطنــي، وينبغــي الحفــاظ علــى تكييفهــا بمــا يتناســب مــع 
الســياق المحلــي إذا كانــت مســتوحاة مــن المعاييــر الدوليــة.

ــة، يوصــي االتحــاد الدولــي للقابــات بتقســيم ســاعات التدريــس  ــة لتعليــم القبال ــر الدولي ــال علــى المعايي وكمث
بيــن الجانــب النظــري )%40 علــى األقــل( والممارســة الســريرية )%50 علــى األقــل( تجنبــًا ألي نــوع مــن أنــواع عــدم 
التــوازن فــي هيــكل المناهــج الدراســية. وفــي البلــدان التــي يشــكِّل فيهــا توافــر مواقــع كافيــة للتدريــب الســريري 
ــف هــذا المعيــار بإضافــة عــدد الســاعات التــي يقضيهــا طلبــة القبالــة فــي التدريــب علــى المهــارات  تحديــًا، ُكيِّ

المختبريــة إلــى ســاعات التدريــب الســريري. 
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أمــا المثــال اآلخــر للمعاييــر الدوليــة الموصــى بهــا مــن ِقبــل االتحــاد الدولــي للقابــات، فيتمثــل فــي ضــرورة أن 
ُتشــكل القابــات الُمعلمــات مــا ال يقــل عــن 51% مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وهــو أمــٌر صعــٌب للغايــة فــي أغلــب 
البلــدان بســبب نقــص أعــداد القابــات المدرســات. ويراعــي التكييــف الــذي نفذتــه بعــض البلــدان النســبة المئويــة 
ــادة عــدد  لســاعات التدريــس والتعليــم نفســها التــي تكفــل تقديمهــا القابــات ضمــن المنهــج الدراســي، مــع زي

ُمعلمــات القبالــة فــي الوقــت نفســه.  

اإلجراء 2.5: وضع استراتيجيات لتقييم التعلم تتواءم مع الكفاءات األساسية. 

بمجــرد وضــع الكفــاءات األساســية والمناهــج الدراســية، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى وضــع نظــام للتقييــم قائــم علــى 
اختيــار الكفــاءات األساســية التــي يلــزم اكتســابها فــي كل مســتوى مــن مســتويات برنامــج التعليــم. وسُيسترشــد 

بمؤشــرات ُمحــددة فــي نظــام التقييــم، ومنهــا محتــوى الســجل التعليمــي للطــاب.

اإلجــراء 2.6:  إعــداد برنامــج تعليمــي وتدريبــي لتخريــج مدرســين فــي مجالــي التمريــض 
والقبالــة.

إن البرامــج التعليميــة التــي ُتِعــدُّ الُمعلميــن لتدريــس التمريــض والقبالــة جديــرة بــأن توضــع فــي االعتبــار، ســواء 
علــى المســتوى الوطنــي أو المســتوى اإلقليمــي. ويمكــن تقديــم هــذا النــوع مــن البرامــج علــى المســتوى 

الجامعــي لتأهيــل الُمعلميــن للعمــل فــي مختلــف التخصصــات التعليميــة للمهــن الصحيــة. 

اإلجراء 2.7:  إرساء آليات اعتماد وطنية لبرامج تعليم التمريض والقبالة.

ينبغــي لهيئــة معتــرف بهــا قانونــًا )مثــل المجلــس الوطنــي للتمريــض والقبالــة، أو الســلطة الوطنيــة لتنظيــم 
المهــن الصحيــة، أو مجلــس االعتمــاد الوطنــي أو غيرهــا( أن تضــع معاييــر اعتمــاد وطنيــة ونظامــًا العتمــاد جميــع 

ــة.  برامــج التمريــض والقبال

اإلجــراء 2.8: وضــع برنامــج وطنــي للتطويــر المهنــي المســتمر وتوســيع نطــاق فــرص التطويــر 
المهنــي المســتمر وتعزيزهــا للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة والُمعلمين. 

ــع أن يــؤدي وجــود برنامــج وطنــي للتطويــر المهنــي لجميــع العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة  مــن المتوقَّ
إلــى تنســيق جميــع فــرص وعــروض التدريــب المتاحــة، ومنهــا االعتمــادات المطلوبــة فــي مجــال التعليــم المســتمر، 

وربطهــا بتنظيــم القــوى العاملــة الصحيــة، مثــل تجديــد تراخيــص مزاولــة المهنــة. 

ويمكــن وضــع هــذا البرنامــج وتنفيــذه علــى المســتوى الوطنــي فــي وزارة الصحــة، مــع إشــراك جمعيــات التمريــض 
ــوكاالت التدريبيــة  ــة، وجميــع المؤسســات وال ــة التمريــض والقبال ــة مهن ــات تنظيــم مزاول ــة المهنيــة وهيئ والقبال

ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتبــادل الخبــرات والمــوارد الماديــة. 

ــي  ــم الجزئ ــارات التعلي ــل خي ــم، مث ــذ برامــج التعلي ــة لتنفي اإلجــراء 2.9: استكشــاف طــرق بديل
)دون تفــرغ( والتعلــم عــن ُبعــد والتعلــم اإللكترونــي لتعزيــز التعلــم مــدى الحيــاة وضمــان 

ــاءة. ــى الكف ــاظ عل الحف

يجــدر تنويــع طــرق تنفيــذ برامــج التعليــم، ســواء لتعليــم التمريــض والقبالــة فــي مرحلــة مــا قبــل االلتحــاق بالخدمــة، 
أو تعليــم الُمعلميــن، أو حتــى للتطويــر المهنــي المســتمر. وُيعتبــر التعليــم الجزئــي )دون تفــرغ( والتعلــم عــن ُبعــد 

والتعلــم اإللكترونــي مــن الخيــارات الجديــرة بالدراســة.
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األولوية االستراتيجية 3: دعم القوى العاملة في مجالي التمريض 
والقبالة في سوق العمل

تركــز السياســات والخطــط المتعلقــة  بتخطيــط وإدارة القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة علــى الحفــاظ 
عيــن توزيعــًا جيــدًا بنــاء علــى أســس علميــة والذيــن  علــى عــدٍد كاٍف ذو كفــاءة مــن كــوادر التمريــض والقبالــة الموزَّ
يتمتعــون بمزيــج مناســب مــن المهــارات المائمــة فــي بيئــة للممارســة المهنيــة اإليجابيــة  والمبنيــة علــى األدلــة 
والبراهيــن حيــث تمكنهــم مــن تقديــم خدمــات ذات جــودة  للوفــاء باألولويــات الصحيــة الوطنية. وتضمن االســتبقاء 

وإدارة المواهــب وتعزيــز األمــن الوظيفــي.

اإلجــراء 3.1: وضــع خطــة وطنيــة للقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة فــي إطــار 
الخطــة الوطنيــة للقــوى العاملــة الصحيــة.

مــن شــأن التعامــل مــع القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة مــن خــال االســتراتيجية الوطنيــة للقــوى 
العاملــة الصحيــة أن يســمح بوضــع خطــة بشــأن العــدد المتوقــع مــن طواقــم التمريــض والقبالــة فــي مواقــع 
العمــل المتنوعــة.  واألهــم مــن ذلــك أن ُتخَصــص مــوارد ماليــة ُمحــددة لــكل فئــة مــن الفئتيــن المهنيتيــن )كادري 
التمريــض والقبالــة( تســتهدف التوظيــف وفقــًا لمواقــع العمــل والممارســة، مــع تســليط الضــوء علــى التطويــر 
واالرتقــاء والتــدرج الوظيفــي . واســتنادًا إلــى األطــر المهنيــة الُمحــددة، ســُتوَضع خطــط للتطــور الوظيفــي توفــر 

وظائــف كافيــة، وســتتاح ميزانيــة مناســبة. 

وعــاوة علــى ذلــك، يجــب وضــع اســتراتيجيات اســتبقاء العامليــن، مثــل الحوافــز وفــرص الترقــي الوظيفــي علــى 
أســاس األداء، والتدابيــر التحفيزيــة مثــل فــرص اإلســكان والترتيبــات التــي مــن شــأنها توفيــر األمــن فــي المناطــق 

النائية.

نــات  وُيعتبــر رصــد جــودة البيانــات المتعلقــة بالتمريــض والقبالــة أمــرًا أساســيًا لتحديــد القــرارات القائمــة علــى البيِّ
والمتعلقــة بالقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بشــأن الممارســة والتعليــم.

اإلجــراء 3.2: تهيئــة بيئــة للممارســة المهنيــة اإليجابيــة لتقديــم الخدمــات، علــى نحــو يتيــح 
للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة ممارســة مهنتيهــم بأقصــى قــدر يســمح بــه 

تعليمهــم ونطــاق ممارســتهم لتقديــم رعايــة ذات جــودة عاليــة.

فــي إطــار وضــع معاييــر وطنيــة لمؤشــرات الرعايــة واألداء لخدمــات التمريــض والقبالــة، ُيعتبــر وضــع المبــادئ 
التوجيهيــة الســريرية، تشــمل صحــة األمهــات وحديثــي الــوالدة والصحــة اإلنجابيــة، مــن الخطــوات األساســية التــي 
يتعيــن علــى وزارات الصحــة اتخاذهــا مــن خــال نهــج تشــاركي يشــمل جميــع األطــراف المعنيــة، مثــل األوســاط 
ــة  ــة وخدمــات القبال ــة التمريضي ــة وجــودة الرعاي ــز جاهزي ــة والشــركاء. وكذلــك تعزي ــات المهني ــة، والجمعي األكاديمي
علــى أن يشــمل ذلــك بنــاء نظــام قــوي لمعاييــر التمييــز فــي الرعايــة التمريضيــة وخدمــات القبالــة ويضمــن الجاهزيــة 

فــي حــال الكــوارث الصحيــة.

ويجــب أن تكــون بيئــة العمــل مائمــة ومأمونــة وفعالــة مــن حيــث المــوارد البشــرية والماليــة والماديــة. وعــاوة 
علــى ذلــك، ينبغــي تحســين ممارســة مهنتــي التمريــض والقبالــة مــن خــال اإلشــراف الداعــم، وتحقيــق الرضــاء 
ــة الُمســندة  عــن الوظيفــة للعامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة، وتعزيــز ثقافــة ممارســة التمريــض والقبال

بالبّينــات.
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األولوية االستراتيجية 4: تنظيم مزاولة مهنتي التمريض والقبالة

ــة وممارســتهما مــع وضــع إطــار قانونــي  ــم التمريــض والقبال ــم تعلي ــزه لتنظي ضــرورة  إرســاء نظــام قــوي وتعزي
ــة  ــة الصحي ــم القــوى العامل ــي بتنظي ــات ضمــن إطــار النظــام المعن ــر وعملي مناســب ووجــود مؤسســات ومعايي

فــي البلــد.

ــي  ــن فــي مجال ــي للعاملي ــه للقــب المهن ــد إطــار ُمعتمــد ومتفــق علي ــكل بل ــراء 4.1:  ل اإلج
التمريــض والقبالــة ووضــع تعريــف لهــم ونطــاق ممارســتهم. 

يختلــف اإلطــار المهنــي الشــامل لمهنــة القبالــة والتمريــض عــن التوصيــف الوظيفــي مــن حيــث شــموليته 
ومنهجيتــه التشــاركية.)11( وهــو أداة تعليميــة توضــع لتوضيــح الخصائــص الرئيســية لمهنــة معينــة لصالــح أصحــاب  

هــذه المهنــة، وكذلــك صاحــب العمــل والمشــرف )14(.

وينبغــي أن يــؤدي التوصــل إلــى االتفــاق بشــأن تعريــف القابلــة والممرضــة )الممــرض( وبشــأن المتطلبــات 
التعليميــة مــن خــال التشــاور والتعــاون مــع كل األطــراف المعنيــة، إلــى إعــداد إطــار مهنــي وطنــي بشــأن أدوار 
العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بوصفهــم عناصــر فاعلــة فــي التغييــر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بصــورة 
أساســية حاجيــات المجتمــع وكذلــك األعــراف االجتماعيــة الســلبية والممارســات الضــارة، مثــل ختان اإلنــاث، والعنف 

القائــم ضــد النســاء والفتيــات، وزواج األطفــال.  

وبمجــرد الموافقــة علــى اإلطــار الوطنــي الشــامل، ينبغــي نشــره بيــن المهنييــن فــي مجالــي القبالــة والتمريــض، 
والهيئــات المهنيــة األخــرى، والجمهــور، ويشــمل ذلــك اإلعــام أيضــًا.

اإلجراء 4.2:  إنشاء هيئات قانونية لتنظيم مهنتي القبالة والتمريض وتعزيزها 

يجــب علــى الســلطات الوطنيــة إنشــاء هيئــات قانونيــة لتنظيــم مهنتــي التمريــض والقبالــة وتعزيزهــا لضمــان 
تنظيــم كلتــا المهنتيــن، كجــزء مــن اإلطــار التنظيمــي العــام للعامليــن الصحييــن فــي البلــد.)44، 45، 46( 

ومــن الضــروري مراجعــة اللوائــح والتشــريعات الوطنيــة الحاليــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة وتحديــد المجــاالت 
ــة،  ــة المهن ــة للتســجيل، وإجــازة مزاول ــر تنظيميــة وطني ــاج إلــى تحســين، ومنهــا وضــع أو تحديــث معايي التــي تحت
الســلوك  وقواعــد  األخاقيــات  ومدونــة  التعليــم،  ومعاييــر  الممارســة،  وضوابــط  ومعاييــر  اإلجــازة،  وتجديــد 
المهنــي، ونطــاق الممارســة. ويمثــل االســتثمار فــي بنــاء قــدرات الهيئــات التنظيميــة المعنيــة بالتمريــض والقبالــة 
مــع الكفــاءات الازمــة إلدارة اللوائــح والتشــريعات وإنفاذهــا، أمــرًا أساســيًا للتنفيــذ الناجــح لحمايــة صحــة الجمهــور 

مــن خــال ضمــان ممارســة مهنتــي التمريــض والقبالــة بكفــاءة ومأمونيــة.

اإلجراء 4.3: وضع مدونة أخالقيات وطنية لممارسة التمريض والقبالة

لحمايــة الجمهــور والحفــاظ علــى ممارســة مأمونــة تتســم بالكفــاءة، ُتعتبــر مدونــة األخاقيــات أمــرًا ضروريــًا وينبغي 
ــي وضعهــا المجلــس  ــة الت ــات الدولي ــن اســتلهامه مــن المدون ــذي يمك ــى النحــو ال ــون مائمــة للســياق عل أن تك
الدولــي للممرضيــن والممرضــات واالتحــاد الدولــي للقابــات.)35، 47( وُتعتبــر مدونــة األخاقيــات معيــارًا غيــر قابــل 
للتفــاوض بشــأنه، وأداًة لتذكيــر العامليــن فــي مجالــي التمريــض والقابــات بالتزامهــم تجــاه المجتمــع. وُتلــزم 
مدونــة األخاقيــات الممرضــات والممرضيــن والقابــات بمواصلــة التعلــم والممارســة الُمســندة بالبينــات واألدلــة 

العلميــة. كمــا توجــه المدونــة القــرارات المتســقة فــي المســائل التأديبيــة المتعلقــة بالســلوك غيــر المهنــي.
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  القسم 4: الرصد والتقييم

لضمــان تنفيــذ االســتراتيجية، مــن الضــروري إثبــات التقــدم المحــرز مــن خــال نظــام للرصــد والتقييــم. وُتقتــرح علــى 
الــدول األعضــاء مجموعــة مــن مؤشــرات العمليــات والحصائــل، ولهــا أن تختــار مــن هــذه المؤشــرات المقترحــة أو 
تضيــف إليهــا حســب ماءمتهــا وإمكانيــة تطبيقهــا وفقــًا لألولويــة )األولويــات( االســتراتيجية واإلجــراءات التــي تــم 

. تبنيها

ــات نفســها فــي  ــرح وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات للرصــد والتقييــم بالنســبة للفئ وفــي الوقــت الحالــي، ُيقت
جميــع الــدول العربيــة.

مؤشرات العمليات )سنويا(

المستوى اإلقليمي المستوى الوطني 

تشــكلت لجنــة توجيهيــة وطنيــة لتحديــد األولويــات 	 
المتعلقــة  المســائل  مــع  للتعامــل  االســتراتيجية 

بالتمريــض

تشــكلت لجنــة توجيهيــة وطنيــة لتحديــد األولويــة 	 
ــات( االســتراتيجية للتعامــل مــع المســائل  )األولوي

المتعلقــة بالقبالــة

وطنيــة 	  عمــل  خطــة  و/أو  اســتراتيجية  ُوضعــت 
والتقنيــة الماليــة  المــوارد  وتشــمل  للتمريــض، 

وطنيــة 	  عمــل  خطــة  و/أو  اســتراتيجية  ُوضعــت 
والتقنيــة الماليــة  المــوارد  وتشــمل  للقبالــة، 

لكــوادر 	  اإلداري  والتطويــر  القيــادة  برامــج  إتاحــة 
والقبالــة  التمريــض 

عــدد البلــدان التــي وضعــت اســتراتيجية و/أو خطــة 	 
عمــل وطنيــة لتعزيــز مهنــة التمريــض

 عــدد البلــدان التــي وضعــت اســتراتيجية و/أو خطــة 	 
عمــل وطنيــة لتعزيــز مهنــة القبالــة
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مؤشرات الحصائل )كل 3 سنوات(

المستوى اإلقليمي المستوى الوطني 

ادمــاج ســجل تشــغيلي وموثــوق لبيانــات كــوادر 	 
التمريــض والقبالــة فــي النظــام الوطنــي للمــوارد 
البيانــات  لمجموعــة  األدنــى  الحــد  مــع  البشــرية 
)الحســابات  العاملــة  القــوى  لســجل  الموضوعــة 

الصحيــة(. العاملــة  للقــوى  الوطنيــة 

عــدد 	  ســنويًا:  المتاحــة  الديمغرافيــة  المؤشــرات 
ــكل 10000 نســمة، وعــدد الممرضــات  القابــات ل

نســمة.  10000 لــكل  والممرضيــن 

مؤسســات 	  مــن  المســجلون  الجــدد  الخريجــون 
نســمة.  100000 لــكل  التعليميــة  التمريــض 

مؤسســات 	  مــن  المســجلون  الجــدد  الخريجــون 
نســمة.  100000 لــكل  التعليميــة  والقبالــة 

ــات االعتمــاد، ومنهــا 	  ــر وعملي االتفــاق علــى معايي
المــوارد الماليــة والبشــرية.

مجالــي 	  فــي  المدرســين  لتأهيــل  برنامــج  توافــر 
والقبالــة. التمريــض 

التمريــض 	  وجمعيــات  التمريــض،  كــوادر  عــدد 
للممرضيــن  الدولــي  المجلــس  فــي  األعضــاء 

ت    ضــا لممر ا و

القبالــة األعضــاء 	  القبالــة، وجمعيــات  كــوادر  عــدد 
للقابــات الدولــي  االتحــاد 

البلــدان التــي أنشــأت هيئة/ســلطة فعالــة لتنظيــم 	 
مهنتــي التمريــض والقبالــة  

البلــدان التــي يوجــد بهــا كبيــر مســؤولي التمريــض 	 
أو كبيــر مســؤولي القبالــة

وطنيــة 	  توظيــف  لديهــا سياســات  التــي  البلــدان 
ومؤسســية 

وطنيــة 	  وخطــط  سياســات  لديهــا  التــي  البلــدان 
للقــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة 
كجــزٍء مــن خطــط القــوى العاملــة الصحيــة الوطنيــة 

أو تتماشــى معهــا  

ــم والبحــوث 	  ــدان التــي خصصــت مــوارد للتعلي البل
ــة. ــي التمريــض والقبال فــي مجال

البلــدان التــي لديهــا نطــاق ممارســة ُمعتمد وُمتفق 	 
البلــدان  التمريــض    لكــوادر  مهنــي  وإطــار  عليــه 
التــي لديهــا نطــاق ممارســة ُمعتمــد وُمتفــق عليــه 

وإطــار مهنــي للقابــات
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 الخاتمة 
 

أصبحــت القــوى العاملــة الصحيــة ذات الكفــاءة والمؤهلــة تأهيــًا جيــدًا محــور التركيــز فــي جميــع بلــدان 
المنطقــة العربيــة بســبب جائحــة كوفيــد-19، وهــي قــوى عاملــة قــادرة علــى التصــدي للجائحة فــي الوقت 

المناســب وبطريقــة فعالــة. 

ولقــد تفاقــم النقــص الحالــي فــي أعــداد القــوى العاملــة فــي مجالــي التمريــض والقبالــة بفعــل الجائحــة، 
ــة الشــاملة  ــة الصحي ــق التغطي ــات أمــام تحقي ــة ووضــع تحدي ــى تقويــض أداء النظــم الصحي ممــا أدى إل

فــي المنطقــة العربيــة.

ويتمثــل الهــدف مــن االســتراتيجية العربيــة للنهــوض بمهنتــي التمريــض والقبالــة 2022-2030 فــي 
ــة فــي وضــع  ــدول العربي ــدول األعضــاء فــي جامعــة ال ــق تسترشــد بهــا ال ــة خريطــة طري أن تكــون بمنزل
خططهــا الوطنيــة االســتراتيجية فــي مجالــي التمريــض والقبالــة لزيــادة ودعــم القــوى العاملــة فــي هذيــن 
المجاليــن، وتضييــق الفجــوة بيــن العــرض والطلــب بالنســبة لكــوادر التمريــض والقبالــة، ولضمــان تقديــم 
خدمــات التمريــض والقبالــة بطريقــة مأمونــة وفعالــة لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة الحاليــة والمســتقبلية 

للســكان فــي المنطقــة العربيــة. 
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