
 
 

 

 

 

 

 كلمة
 

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوط إل

 في

 منتدى التمريض اإلقليمي: مستقبل التمريض والقبالة في إقلي  رر  المتوط 

 3102 نيسان/أبريل 32 -32ان، األردن، عم  

 ساعادة،اعا ي االصاحبة السمو امللكي، أصحاب امل
 ،الء األعزاءيالت االزماملشاركون األفاضل، السيدات االسادة، الزم

املنتدى اإلقليمي ملستقبل  يفب بكم مجياعًا رح  ، اأن أ  م  الكرمث إىل هذا اجلإنه من دااعي سراري أن أحتد  
من  كرمية    هذا املنتدى برعاية   د منظمة الصحة الاعامليةأن تاعق  عظيم اإنه لشرف . التمريض االقبالة يف إقليم شرق املتوسط

اليت كانت على ا صاحبة السمو امللكي األمرية مىن بنت احلسني، راعية التمريض االقبالة يف منظمة الصحة الاعاملية، 
 .لقضييت التمريض االقبالة على املستويات الوطنية ااإلقليمية االاعامليةقوياً اخملصاً مدار سنوات مناصراً 

ملناقشة اض  عظيمًة  تيح فرصةً تة التمريض االقبالة من األقاليم األخرى ااملنظمات الدالية أن ي مبشاركة قاداحر  
باختاذ إجراءات مناسبة تضمن تقدم الرعاية اجليدة يف جما ي التمريض االقبالة من التوصية التمريض االقبالة يف اإلقليم، ا 

 .أجل حتسني صحة سكاننا يف هذه األاقات املتغرية
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ة من اخلربات الاعاملية اليت ميكن االستفادة منها يف مد  ست  م  ـل هذا املنتدى منربًا متميزًا ملاعرفة املمارسات اجليدة الث  امي  
ي فهمنا ثر  سوف ي   نات  ابي   اماعلومات   من خربات  قد مونه اما ت  . يف مستقبل التمريض يف اإلقليم نوعية   إحداث نقلة  

 .بلوغ التغطية الصحية الشاملة ب  و  ك ص  لالرتقاء بالتمريض االقبالة، االتحر  لإلجراءات الواجب اختاذها 

 السيدات االسادة،

اسرتاتيجية لاعمل  مخس أالويات  ، 2102يف اعتمدت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة الاعاملية لشرق املتوسط لقد 
بصحة األمهات ااألطفال، رتبطة ائية لأللفية املحتقيق األهداف اإلمن :املنظمة م  الدال األعضاء؛ اهذه األالويات هي

م الرعاية الصحية عرب اإلقليم، اماعاجلة األثر املتصاعد لوباء األمراض غري السارية، ظ  ي ألاجه التفاات يف ن  االتصد  
ما األمن الصحي، احتسني اآلليات ة اليت تفرضها األمراض السارية ال سي  جد  ست  م  ـي للقضايا الصحية احلالية االاالتصد  

البد من زيادة أعداد  ،التلبية هذه األالويات .بها للطوارئ ااالستجابة هلاتأه  كفاية اليت تنتهجها البلدان يف سبيل  
 .جيداً  املؤهالت تأهيالً فاء ا املمرضات االقابالت األك  

جدال أعما ي منذ أن توليت مهام منصيب  لى عيف جمال التمريض هو أحد األالويات اهلامة  نوعية   اإحداث نقلة  
فتنا صاحبة السمو ، شر  2102ايف عام . 2102يف عام  ملنظمة الصحة الاعاملية إلقليم شرق املتوسط كمدير إقليمي

حول تاعليم التمريض لتحديث ماعايري هذا النوع من التاعليم ااض  إطار  امللكي األمرية مىن بنت احلسني حبضور مشاارة  
 .الهذا اجملللتخصص يف 

لتنظيم  مبتكرة   رق  احلاجة إىل إجياد ط  متس ، اابائية   ادميغرافية   اجتماعية   ات  ايف ظل ما يشهده إقليمنا من تغري  
بالكفاءة احسن التنظيم مت  التمريض االقبالة تتعاملة يف جما ي  ىاجود قو  من  مبا يض   ،تمريض االقبالةخدمات ال

 ااإلدارة احتصل على الدعم املناسب.

الت األساسية لبلوغ األهداف   كافة املهنيني الصحيني على ضرارة بذل اجلهود الرامية إىل توسي  نطاق التدخ  م  اجي  
امة من أجل تقدم د  ست  م  ـأهداف التنمية الاإلمنائية لأللفية املرتبطة بالصحة، االتغطية الصحية الشاملة، احتقيق 

 مناسبة. استجابات  

 السيدات االسادة،

فت منظمة الصحة الاعاملية البلدان ن  قد ص  ا  .يات خمتلفة للدال األعضاءإن تباين الوض  يف اإلقليم ينطوي على حتد  
م الصحية )مبا يف ذلك اض  ظ  ء الن  للسكان اأدا الصحيةيف اإلقليم إىل ثالث جمموعات عامة استنادًا إىل احلصائل 

 .الصحة( امستوى اإلنفاق على الصحةيف جمال القوى الاعاملة 

امواق  املمارسة الطبية.  جماالتأكثر  رب  يف أعداد املمرضات ع   قص  نت غالبية البلدان يف إقليمنا عن أبلغ  قد ا 
اغياب اهليكل الوظيفي أا هيكل  ،اعدم كفاية األجر االتقدير ،ااخنفاض مستويات السلطة ،الاعمل السيئة فظراف
اقد أشار الكثري من البلدان . دد ااإلبقاء على املمرضات االقابالتجذب عاملني ج  اعوق كلها عوامل ت؛  م املهينالتقد  

ابينما  .ة أكرب يف عملية اختاذ القرار على كافة املستوياتإىل ما جيري اآلن من دراسة إشراك املمرضات االقابالت بصور 
 .ز يف هذا الشأن بطيئاً حر  م  ـم اليف اإلقليم، ال يزال التقد   الصحية االهتمام بتنظيم املهنزايد يت
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البلدان تواجه فت إليها ن  أن كل جمموعة من اجملموعات اليت ص   د  ي  بـ  . يات الاعامة على غالبية البلدانر هذه التحد  اتؤث  
ترتبط  يات  فاعلى سبيل املثال، تواجه بلدان اجملموعة األاىل ذات الدخول األعلى حتد  . أكثر خصوصية هبا يات  حتد  

أما بلدان اجملموعة . باجتذاب خرجيي املدارس الثانوية لالخنراط يف املهنة، اتاعتمد اعتمادًا كبريًا على الاعمالة الوافدة
يات تتاعلق تواجه حتد  ــــــ  ابسبب القيود االقتصادية ـــــــ لكنها ،ال بأس هبا من املمرضات اً عام أعداد بشكل  ؤه ل الثانية فت  

اتدهور بيئات املمارسة، م  ما ينتج عن ذلك الاعمل يف القطاعني الاعام ااخلاص بتوزي  هذه األعداد ااإلبقاء عليها مثل 
ل مزداج يتمث   اتاعاين بلدان اجملموعة الثالثة من عبء   .اجودة هذه الرعايةمن عواقب سيئة على التغطية بالرعاية الصحية 
رات املؤسسية للمؤسسات التاعليمية د   الق  اارتفاع ماعدالت تغيريهن اتدين   ،يف قلة أعداد املمرضات االقابالت من ناحية

 .للممرضنيالاعاملة ى يف القو  حاد   من ناحية أخرى، مما يؤدي إىل نقص  

نات اتسرتشد ة بالبي  د  سن  اذات جداى م   عمليةً  أن نض  إجراءات   ،ياتملواجهة هذه التحد   ،عليناايتاعني 
ايف إطار استاعدادنا هلذا االجتماع، أجرينا مسحًا إلكرتانيًا الستاعراض اض  . باملاعلومات الدقيقة ااملمارسات اجليدة

ن اتضم  . ذلك إىل تاعزيز التمريض االقبالة يف البلدانء ارايات، هادفني من التمريض االقبالة، االوقوف على التحد  
املوارد البشرية التمريضية، االتاعليم، ااملمارسة،  هي: ؛املسح أسئلة يف ستة جماالت من جماالت التمريض االقبالة

هلذا املسح  ت إىل أن ماعظم البلدان قد استجابين كثرياً أن أشريد  ساع  اي   .ااخلدمات التمريضية، االتنظيم، اإجراء البحوث
مة يف مج  خد  ست  م  ـيف أن النتائج اليت خلصت إليها هذه الدراسة انتائج األداات األخرى ال اما من شك  . اإللكرتاين

اسوف نتباحث ماعكم خالل هذا املنتدى حول . مدااالتنا امناقشاتنا خالل هذا االجتماع دفة   ه  وج  املاعلومات سوف ت  
 .مريض االقبالة يف اإلقليمللوض  احلا ي للت شامل   حتليل  

يات ذات األالوية اليت تواجه التمريض االقبالة؛ ( نتفق على التحد  0 :بنهاية هذا االجتماع سوفنا اين األمل أناحيد  
نصل ا ( 2م يف جمال التمريض؛ حندد انقرتح حلواًل عملية امناسبة اذات جداى ملواجهة الاعقبات اليت تاعوق التقد  ا ( 2

هات اإلقليمية االسرتاتيجية يف جما ي التمريض حتديث التوج  اصواًل إىل ماً، د  ضي ق  م  ـل الب  يف اآلراء حول س   إىل توافق  
ه اإلجراءات حنو تطوير خدمات التمريض االقبالة اتوفري املوارد الالزمة هلما على مدار السنوات وج  االقبالة حىت ن  

 .2121اخلمسة عشرة القادمة حىت 

 ،الء األعزاءيالت االزمامللكي، أصحاب املاعا ي، الزم سمو  صاحبة ال

رسم مالمح تعنه هذا املنتدى من نتائج سيفيد يف اض  خارطة طريق  ر  سف  التأكيد على أن ما سي   ايف اخلتام، أاد  
م بفاعلية يف اجلهود املبذالة سه  ت  لأمام مهنة التمريض االقبالة  كبرية    اهناك فرصة  . مستقبل التمريض االقبالة يف اإلقليم

حتسني الصحة اتقدم رعاية عالية اجلودة اسهلة املنال اعالية املرداد من أجل على املستويات الوطنية ااإلقليمية االاعاملية 
 .من مواق  املمارسة الطبية كبري    يف عدد  

متطلاعاً إىل ، يات اليت تنتظركممواجهة التحد  لكم النجاح االتوفيق يف هذا املنتدى ايف سأل اهلل أمل يب ق   ي سوى أن ا 
 .امتمنياً لكم إقامة طيبة امثمرة يف األردن، ج النهائية هلذا االجتماعائماعرفة النت


