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التمهيد

يأتي صدور تقرير حالة التمريض لعام 2020 في العالم: االستثمار في التعليم والوظائف والمهارات 
القيادية في وقت يشهد فيه العالم التزامًا سياسيًا غير مسبوق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفي الوقت 
نفسه، تضع فاشية كوفيد19- المندلعة حاليًا وكذلك النزوح الجماعي للسكان الناجم عن النزاعات قدرتنا 

على التأهُّب لحاالت الطوارئ واالستجابة تحت االختبار. ويقدم كادر التمريض الرعاية الحيوية في هذين 
الظرفين على حد سواء. واآلن يحتاج العالم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يعمل أفراد كادر التمريض 

بما يحقق أقصى استفادة من تعليمهم وتدريبهم.

ويكشف أول تقرير عن حالة التمريض في العالم الكثير مما يوجب االحتفاء بالقوى العاملة في مجال 
التمريض. ويمكن أن تؤدي إتاحة فرص الحصول على تعليم متقدم في مجال التمريض وشغل خريجيه 

أدوارًا مهنية محسنة، ومنها أدوار رسم السياسات، إلى تحسين صحة السكان. إال أننا ما زلنا نشهد حالة من 
عدم اإلنصاف الواسع النطاق في توزيع أفراد كادر التمريض حول العالم، وهي حالة ال بد لنا من معالجتها.

وسنة 2020 هي السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة. وهذه فرصة لالستفادة من البينات الواردة 
في تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 وااللتزام ببرنامج عمل من شأنه أن يدفع عجلة التقدم 

ويواصل دفعها حتى عام 2030. وتحقيقا لهذه الغاية، نحث الحكومات وجميع أصحاب المصلحة 
المعنيين على ما يلي:

االستثمار في إعطاء دفعة عاجلة وقوية لتعليم التمريض -أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية 	 
والطالب- لتلبية االحتياجات العالمية والطلب المحلي ومواكبة التكنولوجيات المتغيرة والنماذج 

المتقدمة للرعاية الصحية واالجتماعية المتكاملة؛ 

إيجاد ما ال يقل عن 6 ماليين وظيفة جديدة في مجال التمريض بحلول عام 2030، على أن تتركز 	 
في البلدان المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل، لتعويض النقص المتوقع ومعالجة التوزيع 

غير العادل للممرضات في جميع أنحاء العالم؛ 

تعزيز المهارات القيادية التمريضية -لدى القادة الحاليين والمستقبليين على السواء- لضمان أن 	 
يكون لكادر التمريض دورا مؤثرا في صياغة السياسات الصحية واتخاذ القرارات في ذلك المجال، 

والمساهمة في تحقيق فعالية أنظمة الرعاية الصحية واالجتماعية.

ويمكن لجميع البلدان اتخاذ إجراءات لدعم برنامج العمل هذا. ويمكن لمعظم البلدان إنجاز هذه اإلجراءات 
بمواردها الخاصة. وفيما يخص البلدان التي تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي، يجب علينا توجيه 
حصة متزايدة من استثمارات رأس المال البشري إلى اقتصاد الرعاية الصحية واالجتماعية. ومن شأن 

تلك االستثمارات أن تؤدي أيضًا إلى دفع عجلة التقدم عبر أهداف التنمية المستدامة، مع تحقيق عوائد في 
ميادين المساواة بين الجنسين، والتمكين االقتصادي للمرأة، وتوظيف الشباب.

دعونا نغتنم هذه الفرصة لقطع االلتزام بجعل هذا العقد عقد عمل يبدأ باالستثمار في التمريض
من حيث التعليم والوظائف والمهارات القيادية.
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أطلقت جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون على سنة 2020 السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة ال لالحتفاء بالذكرى المائتين 
لميالد فلورنس نايتنغيل، بل لإلعراب كذلك عن تقديرها للمساهمات اليومية لكادر التمريض والقبالة في تحقيق صحة السكان 

وعافيتهم في جميع أنحاء العالم.

ومع تسليط الضوء عالميًا على كادر التمريض في سياق جائحة كوفيد-19، يشرفنا أن نطلق أول تقرير يصدر على اإلطالق في 
هذا الموضوع، أال وهو تقرير حالة التمريض في العالم في يوم الصحة العالمي. ويقدم هذا التقرير أحدث البينات المحدثة والخيارات 

السياساتية التي تعكس آخر التطورات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض. ويعرض أيضا حجة دامغة على ضرورة 
تخصيص استثمارات كبيرة -لكنها ممكنة- لمجال لتمريض من حيث التعليم والوظائف والمهارات القيادية، وهو أمر الزم لتعزيز 

القوى العاملة في مجال التمريض تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة، وتحسين صحة الجميع، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية 
الصحية األولية على طول طريق رحلتنا صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وكان تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 ثمرًة لتعاون ملحوظ على المستوى الوطني. ففي العديد من البلدان، قاد حملة 
اإلبالغ بالبيانات المسؤولون الحكوميون عن التمريض والقبالة، الذين دعمتهم وزارات التعليم والعمل والمالية بتقديم البيانات 

الالزمة. وتبادل المعلمون في مجال التمريض والجهات التنظيمية المعنية به البيانات وجمعوها بأكثر من طريقة. وأدت رابطات 
التمريض الوطنية وجماعات حملة التمريض اآلن أدوارًا دعوية رئيسية في إعداد التقارير والتفاعل بشأن القضايا التي تناولها. ولهذه 

العالقات أهمية حاسمة في إعداد التقارير الدقيقة والروتينية عن التمريض، ومن شأنها أن تسهل إعداد تقارير أقوى في المستقبل.

لقد حققناه معًا عماًل مثيرًا لإلعجاب. ولكن ما لم نحققه بعد أهم كثيرًا. إذ ال بد من أن نستخدم البيانات الوطنية واإلقليمية والعالمية، 
وأن نستفيد من السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة لمواصلة تعزيز الحوار والتعاون بين جميع القطاعات

في تعزيز القوى العاملة من أجل تقديم الرعاية األولية بشكل أفضل وإحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويجب علينا 
التحفيز على ضخ استثمارات في مجال التمريض من حيث التعليم والوظائف والمهارات القيادة ومواصلة ضخها.

إن تحقيق صحة العالم تتطلب التزام جميع البلدان بدعم القوى العاملة في التمريض واالستثمار فيها. ويحدونا األول في أن تلبوا هذه 
الدعوة إلى العمل.

رسالة من الرئيسين المشاركين

ماري واتكينز 
رئيس حملة التمريض اآلن 

المشارك باإلنابة
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جيمس كامبل 
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ساخو كيلي، جيمس كياري، هيو جيونج كيم، تينا كونجومن، إتيان النغلويس، أنيس ليغاند، أورنيال 

لينسيتو، فرانسي ماغومبا، ماري ماناندهار، كاريفا مارا، ريجيس أنطوان مباري دابا، فرانسيس 
ماكونفيل، ميشيل مكيساك، هدية مهرطاش، نبيل ميناصريا، نانا منساه-أبرامبا، جان جاك سلفادور 

ميلوغو، آن بيت مولر، مارجريت مونتغومري، أشلي مور، مانجوال ناراسيمهان، ستيفاني نغو، 
سوزان نوريس، إيان نورتون، ستيفن نورسي فيندلي، جينيفر نيوني، آسيا أودوغليه-كوليف، أالنا 

أوفيسر، مي أوكامورا، صني أوكوروافور، أولوفيمي أوالدابو، كارولينا عمر، زوي أوباراه، أروى 
عويس، مونيكا باديال، إديث بيريرا، سيلفيا بيريل ليفين، فالديمير بوزنيك، فيناياك موهان براساد، 
جاكوي رايلي، بريانكا ريالن، تيري رينولدز، بول روجرز، ديفيد روس، أورورا سارس، سليم 

صدر الدين، بيغونا ساغاستوي، فاربا المين سال، ديا سامينارسيه، جوليا سامويلسون، أليسون 
شافر، كريس سكوتير، جاستين أدانمافوكين سوسو، سوزان سباركس، سيمون ماري سانت 

كلير، جولي ستور، تيجست تامرات، آي تانيميزو، مارتن تايلور، نوريا توتو بوالنكو، بروسبر 
توموسيمي، أوزج تونكالب، أنتوني تويمان، نيكول فالنتين، مارك فان أومرين، شيريان فارغيز، 

جيما فيستال، ماركو فيتوريا، فيكتوريا ويليت، ماساهيرو زاكوجي، توماس زاباتا لوبيز

المساهمين في استعراض البينات

توماس ألفاريز، سارة عبود، نيراج أغراوال، شانتيل ألين، أنطونيو فرناندو أمارال، بيثاني أرنولد، 
موكول بخشي، ميرا بيترون، أوريليا بالسيفيتش، جوليا بلوستون، جو بوث، ديبورا بوسميير، 

إيرما بريتو، إيريكا بيرتون، كينريك كاتو، سكوالستيكا شيبهي، ماري كالريس، كاي كوري، شينا 
كوري، فرانسوا-كزافييه داودال، أنيت دي جونغ، أنا دي ال أوسادا، جنيفر دوهرن، جو-آن دونر، 

مانيا دوتسون، هيلين دو توا، كريستين دوفيلد، كمال الديراوي، لوري إليوت، ماريا إنغستروم، 
ديانا استيفيز، شيري إيفانز، بيتي فيريل، لورا فيتزجيرالد، آن جاردولف، نانسي غالس، كلير 

غلينتون، باتريشيا غوميز، ديب غرانت، ميغان غريلي، دوريس غرينسبون، فاليري أ. غروس، 
مارك هاثاواي، كارين هيتون، عائشة هولواي، ميليسا هوزجان، آن هرادسكي، توندا هيوز، 

كارول هيوستن، آن هيري، دارلين إيربي، وبريغيت إيريسون-فالوا، سوزان جاكوبي، كريستا 
جونز، وروزماري كامونيا، جويس كينكر، جارميال كليشيكوفا، تمارا كريدو، مارجريتا النجينز، 
مارجريت ليب، إيزابيل ليسارد، سايمون لوين، ريكي لو، مارغريت ليبون، جيل مابان، إليزابث 

ماديغان، أندرو ماريلي، أدياليس ماركاكي، موكادي ماتالكاال، دونا مكارثي بيكيت، سونيا 
مكالفاتريك، سوزان مونابي-بابيجوميرا، دون مونرو، أنجيلين موتينغا، خين هايمار مينت، مادلين 
أ. نايغل، إدغار نيكوتشول، ويندي نيلسون، جان نيلسون، ليزا نوغوتشي، شيلي نيوالن، أراسيلي 

أوكامبو باالباغنو، جوهيس أورتيغا، جين أوتاي، بيريت بال، آن فيتزر، لوزين بوغوسيان، زاميرا 
رحمونوفا، أميليا رانوتسي، فيرونيكا ريس، جيم ريكا، تشاندراكانت روباريليا، مارال سالمون، جين 
سالفاج، ديانا شمالكوتش، فرانكلين شافر، جوديث شاميان، بونغي سيباندا، جينيفر سنايدر، سوزان 
ستالز، ستايسي ستندر، باربارا ستيلويل، شيريل ستوغيس، لويزا ستراني، هانا تابيس، غودينشيا 

تيبايجوكا، فيكي تريسي-وونغ، إيريكا ترونكوسكو، أنوكا توميكوسكي، بول توثيل، كارلوس فان دير 
الت، تينر غودوين فينيما، ميغي فيربوتن، إيزابيل فيوريه، سينثيا فالسيتش، جيمي ووترال، جان 

وايت، جيل وايت، باربرا وينكامب-فيبر، تيغبار ييغزو

المساهمون في اإلبالغ بالبيانات وتحليلها

تود منظمة الصحة العالمية أن تشكر جميع مراكز االتصال المعنية بحسابات القوى العاملة الصحية 
الوطنية، وكبار مسؤولي التمريض والقبالة في الحكومة، ومؤسسة نوفامتركس )مارتن برويس 

وأندريا نوف( وغيرهم ممن ساهموا في عملية اإلبالغ بالبيانات في سبيل إعداد هذا التقرير.

اإلقليم األفريقي

هناتو عبد اهلل، سليمان أببي، ميديلي اإلكادبونغ، فاطميتو علي، بابا أميفي، غيسلين أرنود، ياو بادي، 
الشيخ بدر، تمالي باندا، تيريزا بيالي، أنا بيال، الحاج بن بشريك، محمد برتي، محمد بوه، سيلفينو 

ندافا براب، سينثيا تشسوكيال، كيتي جان كريسوستوم، أهانهانزون أغونغلو كالريس، ماريا دا 
لوز مدينا دا كروز، محمد فظا ديالو، ديمبا موسى دياللو، باكاال ديودوني، مامادي داكوري، خالد 
المرضي، جان بابتيست جودوي، ديمبو غويراسي، فاطمة هاليداني، سيمون هلونغواني، إدريس 

مودجييغو إيغاالس، ماري نانديلي إيشيب، حمزة إسماعيل، شاكوري أيينا كاديري، تاشا كادجانتا، 
إيدنا كامايو، حسيناتو ماري كانو، سيلو كيفاال، جان كريزوتومي كيتي، إيميل كوروما، سيرفاني 
كاواكو، هانا كو-كيغو، فيروز الل محمد، سامكيليسيو لوخيل، سيبريانو ماينغا، موبيتيسي ماكاو، 

نونهاال ماجانيا، عابد مليكة، ساتوريني مانانغوا، ميريام مانغيا، فيليلو مارولي، المين ماروغ، 
جيسيلي مارتينز، موريبوار ماري، ثيبي مافو، جيليان مين، كامل ميسر، جانيت ك. ميشيل، لوسي 

ماكوتوموال، خومو موديسمان، فالفيا موتسانا-بوكا، سيساي مومودو، ماثابيلو موتيب، جاميرو 

مبيما، جين موديارا، تشيلويزا موسوندا موزونجوي، لونيا موابي، ويندين مانيغدي فيليديت نانا، 
مريم نداجي، إيكيا نوماغو، أل خوما، نكوسيناثي ر. نكوانيانا، كلودين ديانغو نوبو، كاسوما بيدرو 

نوربرتو، أولغا نوفيال، إيمانويل نتاوويريوشا، تيتي نيللي نتابانا، بول نياشاي، مارتينو أوجدج، 
فرانسيسكا أوكافور، بيتوا كيكوبوكو أولوبو، يعقوبا أويدراغو بودا، يعقوب بودا، تارلو كويونكبا، 
نودجالتا ريمادجي، باغنو ساهي.داودا ساماته، ريجب صموئيل، نيني كاتيرونا سانكا، إكان ندي 
ساندرين، مويال سيكيسيكي، ماليك سيدي، مويبا شريف، توليبوكا سوكو، ريبنت خميس جورج 

ستيفن، ياو ثيودور، جوستين تيندريبوغو، فرانسينا تيتوكا، تيكلو تسيغاي، نكاال فيكتورين، سولومون 
ولدمانويل، أمبروز وريه، جاكي يابيلي، عيسى يحيى، ناصر ياما، برنابا يبوا، رابيساتا جوست يوالند

إقليم األمريكتين

ماريا لوسيا أيكاردي، رامون أبريغو، صوفيا أكوكارو، آصف علي، أوغسطينا أمبروز-بوبو، دنيس 
إسرائيل أنس موراليس، جينيفر أندال، إليزابيث أندرسون، جون فرانسيسكو أريزا مونتويا، جوي 

أرنيل، ساندرا بارو، ليان بيليساريو، لويس غابرييل بيرنال بوليدو، شيلون بيس، إيرما بواس، 
رافائيل بوردا، جينيفر بريدز، ليوناردو بريتو، سيلفيا بريزويال، هيزيل براون، روبن بوكالند، 

رودريغو كاسترو، كيرثني شارلمان-سوراج، أندري تشيل، ألبا كونسويلو فلوريس، ألبرتو كوزمي 
لوبيز دي سوزا، هيرناندو كوبيديس، ناتالي كويبينز، ليريفان دا سيلفا، غاي ديفيز، كارولينا دي 
باس، جينا دين، ماركوس ديل ريسكو ديل ريو، نستر إدواردز، فولفيا إليزوندو سيباجا، جوليانا 
فيريرا ليما كوستا، إيفلين فلوريس دي نييتو، جانيت فلين، ميري فوينتس، لويس فيليبي غارسيا 

روانو، روزا جورج، كلوديا غودوي، كريستيان غونزاليس أوبلت، زيال غونزاليس فيفو، ستاسي 
غورينغ، إيفي كاتالين جريجالفا ساينز، نوركا روشيو غويلين بونس، جاسثنت هانيبال، شارون 

هاربر، كارال هاري، غوستافو هوف، غيل هودسون، بريندا جيفرز، ليندا جونسون، كلوديا ليجا 
هيرنانديز، ليزا ليتل، خافيير سيزار لوايزا تاميرانو، هوارد لينش، مارسيلو ماركيز، ديانا إيزابيل 

مارتينيز تشانغوان، إيثينيا مارتينيز مورا، جاكلين-ماثيو فيفيرير، آن ماتوتي، لين ماكنيلي، ثامشوار 
ميراي، فرناندو مونارنيز، كيري نيسيلر، ميرنا نوبريجا، سوزان أورسيغا، بيت باز، إميليانا بينيا، 
خوان لوكاس بيريرا، والتر بيريز الزارو، بولين بيترز، بيتي آن بيلغريم، إنما بوراس ماروكين، 

خورخي رامانهو، جايسون روفينبندر، ديسين سيلكوت، مارغريت سميث، تياغو سوزة، ديلوريس 
ستابليتون هاريس، جاكورلين ستون، ألديرا سامانثا تساكسيرا، سيلفيا تيخادا، رودي ثيرميدور، 

كاميل توماس-جيرالد، كي سي ديان توريس كوينتيرو، بيدرو دياز أورتيغا، كارلوس فالي، 
أليساندرو فاسكونسيلوس، أريستيال فاسكيز، جينيث فيغا شافيز

إقليم جنوب شرق آسيا

ليال أدهيكاري، كيميت أدهيكاري، سانينا أالم، أحالم علي، نان نان أونغ، هال هال أيي، راثي 
باالشاندران، أالم أرا بيغان، نوربيترا بيلو، ك. س. بهاراتي، فيناي بوثرا، جيرمياس دا كروز، 
أتول داهال، ديليب دي سيلفا، بادمال دي سيلفا، أبريانتي شينتا ديوي، ماريا دولوريس كاستيلو، 

أمينت فريحة محمد، هوراسيو فرنانديس ريبيرو، هاريندارجيت جويال، ناليكا جوناواردينا، أنيل 
كومار جوبتا، هتاي هتاي هالينج، فاطمة هدى، أنيجا إبراهيم، سوغينغ إيكو إيريانتو، عائشة إيروفا، 

أورايبورن جانتا-أم مو، شيفانجيني كار ديف، رادك كاروناراتني، داو نوي نوي خين، ثيبات كوا 
ما، دا خين ما ما كياو، جين مار كيي، سيريما ليالوانغ، بودهيكا لوكو باالسورينجا، حسين ماني، 

ديليب مايمبان، داو ين ميا، كافيتا نارايان، ثيناكورن نوري، مد نور الزمان، كياو سو نيونت، 
تاندين بيمو، ويشافي بوليسونغريسي، بوجا برادان، مز راجمت، مريم رشيد، توماسيا، أنا ماريوا 

دو روزاريو إي سوزا، جواو نورونها روي، بهيم براساد سابكوتا، تيرابورن ساتيرا أنغكورا، 
تيني سيتياوان، مريم شفيق، محمد شاهجاجان، جايندرا شارما، ماي ثويل هال شوي أالكا سينغ، 
ساسامون سريسوثيساك، راتانابورن تانجثانسيز، روشيني توي توي، فيكور تيسفايي تولو، ليفيو 

فيدراسكوس، ماني هندياتاني ويدو، باناروت ويساوتابندميت، سونام يانغشين

اإلقليم األوروبي

أيزت أسانوفا، أنجيل أبد باسولس، زازا بوخوا، أيشي بويسان، مات إدواردز، أناستازيا غازيفا، 
شوشي غولدبرغ، ريفكا هازان هازوريف، جاك هوجوينين، ناتاليا كامينينا، كريستين كالين، 

سيرجيو أوتغون، ماريجا باليبرك، سيسيليا روتيم، فاسوس سكوتيالس، جيسموند شارلز، آرت راس 
شيمكوس

إقليم شرق المتوسط

أنمال أبو عوض، علوية أحمد، محمد الغامدي، محمد بهادي، كمران بيغ، عمر الشرقاوي، إشراقة 
البشير، كوثر محمود، فوزية مشتاق، ناتالي ريشا، أنمال سويد سالم، محمد الطراونة، ناصر ياما، 

لبنى يعقوب

إقليم غرب المحيط الهادئ

أميليا أفوهامانجو، ليلي آه مو، ثيلما علي، كارتر أبيسيم، جاسمين محمد عارف، مارغريت 
برودكورن، مورالين كابيل، تيوفيال كروز، إرفينا إتش عمران، لويزا هيلجينبرجر، وسونغريونغ 

هونغ، وماري كاتا، أسينا كاوياكا، وماري كيليلو سامور، فيريا كوي، وهيلي النجرين، ومايكل 
الروي، مارغريت ليونغ، فواتاي مايافا، أنطونيت ميرور، هيلين مردوخ، أماندا نيل، وكوك هوي 
نغوين، جين أومالي، الي تين أونغ، دافني رينجي، مايكل روش، ميشيل رمزي، فيلوياال ساكايو، 

يوكو شيمادا، بو يي شو، بيرثا تاريليو، بواسينا تاتوي، أليتا تاوليما، خامباسونغ ثيبانيا، ليزا تاونسند، 
أوشا توفشين، بن أونغ هانغ تشو

تنسيق التحرير والتصميم واإلنتاج

شاراد أغاروال، شركة بروجرافيكس أي إن سي، جون داوسون، إدارات منظمة الصحة العالمية 
المعنية بالترجمة والمطبوعات والطباعة. ونود أن نعرب على تقديرنا لصاحبة السمو الملكي األميرة 
منى، من األردن، وفرادى الممرضين والممرضات والوكاالت الشريكة على دعم التقرير بالصور. 

تود منظمة الصحة العالمية أن تشيد إشادة خاصة بسالومي كاروا، وهي ممرضة من ليبيريا نجت 
من فيروس اإليبوال، لكنها استسلمت لمضاعفات الوالدة عندما ُرفض تقديم الرعاية إليها.

ونود أن نعرب على تقديرنا لكلية التمريض بجامعة جابيغو التابعة لجامعة جون هوبكنز على 
مساهمتها في عمليتي استعراض البينات والمساهمة بالبيانات في سبيل إعداد هذا التقرير. بيتر 

جونسون، نانسي رينولدز، جينيفر بريدز، آنا براينت، باتريكا ديفيدسون، ليزا دي أندريت، جوديث 
فوليرتون، ليا هارت، مارك كوبو، سيماكالينغ فافولي، تيموثي روبرتون، إليزابيث طومسون

المساهمون وكلمة شكر وتقدير

ixالمساهمون وكلمة شكر وتقدير
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سوق العمل هي الهيكل الذي يسمح بالبحث عن خدمات العمل 
)أي الطلب( وطرح الفرص )أي العرض/ المعروض(. وتؤدي 

األجور وشروط العمل )مثل البنية التحتية الوافية، واإلدارة 
الداعمة، وفرص التطوير المهني والتقدم في المسار الوظيفي( 
دورًا في تحديد ما يختاره العاملون الصحيون وأرباب العمل 

من ضمن الخيارات المتاحة أمامهم )1(.

الطلب يشير إلى الوظائف المطروحة في السوق. والطلب هو 
عدد العاملين الصحيين الذين يمكن للنظام الصحي دعمهم من 
حيث الوظائف الممولة أو الطلب االقتصادي على الخدمات. 

وهو مرتبط باإلنفاق على الصحة من الحكومة والتأمين 
الخاص والدفع المباشر من األموال الشخصية )2(. 

العرض/ المعروض من العاملين الصحيين يشير إلى الرصيد 
المتاح من العاملين الصحيين المؤهلين الراغبين في العمل في 
قطاع الرعاية الصحية. وهو دالة إحصائية للقدرات التدريبية 

وصافي هجرة العاملين الصحيين ووفياتهم وتقاعدهم )2(.

الحاجة هي عدد العاملين الصحيين المطلوب لتحقيق أغراض 
تقديم الخدمات في أي نظام صحي. وتتشكل أسواق العمالة 

الصحية في المقام األول من خالل العرض والطلب، وكذلك 
من خالل الحاجة لكن بصورة غير مباشرة )1(. 

قدرة القوى العاملة الصحية على استيعاب العاملين في مجال 
الرعاية الصحية تشير إلى قدرة النظام الصحي )الذي يشمل 

القطاعين العام والخاص على حد سواء( على توظيف الرصيد 
المتاح من العاملين الصحيين المؤهلين )الذين ينتجهم التعليم 
والهجرة بصفة أساسية( توظيفًا كاماًل ومنتجًا. وتتأثر قدرة 

االستيعاب بالكفاءة وحسن توقيت ترجمة الطلب االقتصادي 
إلى إيجاد فرص عمل وشغلها. 

التعليم السابق للخدمة يشير إلى البرنامج التعليمي الرسمي 
الذي يسبق العمل في بيئة خدمية ويشكل شرطًا مسبقًا لها )3(.

ترخيص مزاولة المهنة يشير إلى عملية التصديق على 
قدرة الفرد على أداء األدوار والمهام ضمن نطاق محدد من 
الممارسة وفقًا للمعايير المطلوبة ومنحه ترخيصًا يسمح له 

قانونًا بممارسة مهنة معينة في دائرة اختصاص معينة. 

االعتماد التعليمي يشير إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية 
وفقًا للمعايير المحددة قبل تقديم خدمة التعليم. وتتمثل حصيلة 
هذه العملية في منح شهادة تفيد مدى مالءمة البرامج التعليمية 

وكفاءة المؤسسات التعليمية في تقديم التعليم. 

االعتماد المهني هو عملية حصول الشخص على مؤهالت 
الممارس والتحقق منها وتقييمها قبل تقديمه الرعاية أو 
ا  الخدمات في مؤسسة الرعاية الصحية أو لصالحها. أمَّ
مؤهالت االعتماد، فهي دليل موثق على الحصول على 

ترخيص مزاولة المهنة أو التعليم أو التدريب أو الخبرة أو 
غيرها من المؤهالت )4(. 

الشهادة المهنية هي العملية الطوعية التي يمنح بموجبها الكيان 
اعترافًا محدودًا زمنيًا وهي منح مؤهالت االعتماد لفرد بعد 

 التحقق من أنه قد استوفى معايير محددة سلفًا وموحدة 
معياريًا )5(.

مراجع المسرد

المسرد 
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الدور المحوري لكادر التمريض في تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة وأهداف التنمية المستدامة

موجز تنفيذي

من العاملين في مجال 
الصحة

تضطلع كوادر التمريض بدور حاسم األهمية في الوفاء بوعد "عدم ترك أي أحد خلف الركب" والجهد العالمي المبذول في سبيل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. كما أنها تسهم إسهامًا محوريًا في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بمجموعة واسعة من األولويات 

الصحية، ومن بينها التغطية الصحية الشاملة واألمراض غير السارية، والتأهب واالستجابة للطوارئ، وسالمة المرضى، وتقديم 
الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس.

وال يمكن تنفيذ أي برنامج عمل عالمي للصحة دون بذل جهود متضافرة ومستدامة في سبيل تعظيم إسهام القوى العاملة في التمريض 
ودورها في األفرقة الصحية المهنية المشتركة. ويتطلب ذلك تدخالت سياساتية تمكنها من إحداث أعظم األثر والفّعالية بتحقيق نطاق 

العمل األمثل والقيادة المثلى لكادر التمريض، إلى جانب تسريع االستثمار الموّجه إلى تعليمهم ومهاراتهم ووظائفهم. وستسهم هذه 
االستثمارات أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم ونوع الجنس والعمل الالئق والنمو االقتصادي الشامل للجميع.

ويقدم التقرير عن حالة التمريض في العالم 2020 الذي أعدته منظمة الصحة العالمية )المنظمة( بالشراكة مع المجلس الدولي 
 للممرضين والممرضات وحملة التمريض اآلن، وبفضل الدعم المقدم من الحكومات والشركاء على نطاق أوسع، حجة دامغة على 

ما للقوى العاملة في مجال التمريض من قيمة على الصعيد العالمي. 

© Shapecharge/Getty Images

يشكل كادر التمريض أكبر فئة مهنية في 
 قطاع الصحة، بنسبة تقارب 

59 في المائة 



البّينات المتاحة في عام 2020
إن القوى العاملة في مجال التمريض آخذة في االتساع من حيث حجمها ونطاقها المهني. ومع ذلك، فإن هذا التوّسع يحدث على نحو غير 

متساو وغير كاف لتلبية الطلب المتنامي، كما أنه يترك بعض المجموعات السكانية خلف الركب.

بلغ عدد البلدان التي قدمت بيانات إلعداد هذا التقرير 191 بلداً وهو عدد غير مسبوق، ويشكل زيادة بنسبة 53% على البيانات المقدمة 
في عام 2018  وقدم نحو 80 %  من البلدان تقارير عن 15 مؤشرًا أو أكثر. ومع ذلك، فما زالت هناك ثغرات ال ُيستهان بها في البيانات 
الخاصة بالقدرات التعليمية، والتمويل، والمرتبات واألجور، وتدفقات سوق العمالة الصحية، ويعوق ذلك القدرة على إجراء تحليالت لسوق 

العمالة الصحية لالسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن السياسات واالستثمارات الخاصة بالقوى العاملة في مجال التمريض.

تتضمن القوى العالمية العاملة في مجال التمريض 9 27 مليون شخص، من بينهم 3 19 مليون شخص يمتهنون التمريض. ويشير ذلك 
إلى زيادة قدرها 4.7 مليون في عددهم اإلجمالي في الفترة 2013-2018، ويؤكد أن التمريض هو الفئة المهنية األكبر في قطاع الصحة، 

حيث إنه يشكل نحو 59 %  من المهن الصحية. ويشمل أفراد التمريض البالغ عددهم 27.9 مليون فرد 19.3 مليون )69 % ( ممرض 
مهني، و6.0 ماليين )22 % ( ممرض مهني معاون، و2.6 مليون )9 % ( من غير المصنفين في أي من الفئتين. 

يفتقر العالم إلى القوى العالمية العاملة في التمريض التي تتناسب مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة والغايات الخاصة بأهداف التنمية 
المستدامة. يتواجد 80 %  من الممرضين والممرضات على صعيد العالم في بلدان تضم نصف سكان العالم. وقد تراجع النقص العالمي في 
كادر التمريض الذي كان يقدر بنحو 6.6 مليون في عام 2016، تراجعًا طفيفًا ليصبح 5.9 مليون في عام 2018. ويتركز ما يقدر بنحو 

5.3 مليون )89 % ( من هذا النقص في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، التي تكاد زيادة عدد الممرضين 
والممرضات فيها ال تكفي لمواكبة النمو السكاني، فال تتحسن نسبتهم إلى السكان إال تحسنًا هامشيًا. ويوضح الشكل 1 التفاوت الواسع في 
كثافة كادر التمريض بالنسبة إلى السكان، حيث تتركز الفجوات األكبر في أقاليم أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط وبعض بلدان 

أمريكا الالتينية. 

:1 كثافة كادر التمريض لكل 000 10 نسمة في عام 2018الشكل 

*يشمل العاملين األخصائيين والمبتدئين في مجال التمريض.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، منظمة الصحة العالمية، 2019. آخر البيانات المتاحة للفترة 2018-2013.
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تهدد أنماط شيخوخة القوى العاملة الصحية في بعض األقاليم استقرار أعداد الممرضين المتوفرة. ُتعد القوى العالمية العاملة في التمريض شابة 
نسبيًا، ولكن هناك تفاوتات على نطاق األقاليم، حيث تزداد الفئات العمرية األكبر سنًا بقدر كبير في إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي. وسيتعين 

على البلدان التي ال تقل فيها أعداد الممرضين والممرضات الذين مازالوا في مرحلة مبكرة من مسارهم المهني )تقل أعمارهم عن 35 عامًا( 
مقارنة بأولئك الذين يقتربون من سن التقاعد )تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر(، زيادة عدد الخريجين وتعزيز الحزم الخاصة باستبقاء الممرضين 
والممرضات من أجل الحفاظ على إتاحة الخدمات الصحية. وينبغي للبلدان التي لديها قوى شابة عاملة في التمريض أن تعزز توزيع هذه القوى 

على نحو منصف على نطاق البالد. وكما يظهر في الشكل 2، فإن البلدان التي ترتفع لديها نسبة الممرضين والممرضات في سن قريب من التقاعد 
مقارنًة بالفئة الشابة في كادر التمريض )البلدان فوق الخط األخضر( ستواجه تحديات أكبر في الحفاظ على القوى العاملة في مجال التمريض.

*يتضمن العاملين في مجال التمريض األخصائيين والمبتدئين.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، منظمة الصحة العالمية، 2019. آخر البيانات 
المتاحة المبلغ عنها في الفترة بين عامي 2013 و2018.

2:  نسب الممرضين والممرضات فوق سن 55 عاماً ودون سن 35 عاماً  الشكل 

ً نسبة الممرضین/ الممرضات دون سن 35 عاما
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يلزم زيادة العدد اإلجمالي لخريجي التمريض بنسبة 8 %  سنوياً في المتوسط، إلى جانب تحسين القدرة على توظيف هؤالء الخريجين 
واستبقائهم، من أجل معالجة النقص في كادر التمريض بحلول عام 2030 في جميع البلدان. وفي غياب هذه الزيادة، تشير االتجاهات 

الحالية إلى أن عدد الممرضين والممرضات سيبلغ 36 مليون شخص بحلول عام 2030، وسيبلغ بذلك النقص المتوقع مقارنة 
باالحتياجات 5.7 مليون ممرض وممرضة، وسيتركز هذا النقص في المقام األول في اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا وإقليم 

شرق المتوسط. وفي المقابل، سيظل عدد من البلدان في إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وإقليم غرب المحيط الهادئ يواجه التحديات 
التي تطرحها أوجه النقص المحددة على الصعيد الوطني. وُيظهر الشكل 3 الزيادات المتوقعة في عدد الممرضين والممرضات بحسب 

أقاليم المنظمة وفئات الدخل في البلدان. 

3:  الزيادة المتوقعة )حتى عام 2030( في عدد العاملين في مجال التمريض، بحسب أقاليم المنظمة وفئات  الشكل 

الدخل في البلدان

مع تطور االتجاهات، يطرح التوزيع المنصف 
 للممرضين والممرضات واستبقاؤهم  

تحدياً شبه عالمي. 

© ICAP/Sven Torfinn

* يشمل العاملين في مجال التمريض األخصائيين والمبتدئين.

حسب فئة الدخلحسب اإلقليم
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أفاد معظم البلدان )152 بلداً من أصل 157 بلداً مجيباً؛ 97 % ( بأن الحد األدنى للفترة التي يستغرقها التعليم في مجال التمريض 
هي برنامج يمتد ثالث سنوات. وأفادت غالبية واسعة من البلدان بوجود معايير للمحتوى التعليمي ومدة التعليم )91 % (، وآليات 
لالعتماد )89 % (، ومعايير وطنية لمؤهالت هيئة التدريس )77 % ( والتعليم المهني المشترك )67 % (. ومع ذلك فإننا ال نعرف 

الكثير عن فّعالية هذه السياسات واآلليات. وفضاًل عن ذلك، فما زال هناك قدر كبير من التفاوت بين المستويات الدنيا للتعليم 
والتدريب في مجال التمريض، إلى جانب القدرات المحدودة من قبيل نقص هيئات التدريس وقصور البنية التحتية واالفتقار إلى 
 أماكن التوظيف في المجال السريري. وكما يظهر في الشكل 4، فإن مدة التعليم لنيل شهادة التمريض تتراوح بشكل أساسي بين 

ثالث وأربع سنوات على الصعيد العالمي. 

أفاد 78 بلداً )53 %  من البلدان المجيبة( بوجود أدوار متقدمة في ممارسات 
التمريض. وهناك بّينات قوية تدل على أن توافر كادر التمريض المشارك في 
الممارسات المتقدمة من شأنه أن يزيد من إتاحة الرعاية الصحية األولية في 
المجتمعات الريفية وأن يعالج اإلجحاف في إتاحة الرعاية أمام المجموعات 
السكانية المستضعفة في البيئات الحضرية. فالممرضون والممرضات على 

جميع المستويات عند تمكينهم ودعم عملهم على نحو شامل لكامل نطاق 
تعليمهم وتدريبهم، بإمكانهم أن يقدموا الرعاية الصحية األولية والوقائية 
الفّعالة، إلى جانب الخدمات الصحية العديدة األخرى التي تكتسي أهمية 

جوهرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

© Nazeer Al-Khatib/AFP via Getty
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المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019 فيما يخص 99 بلدًا وقاعدة بيانات سيغما فيما يخص 58 بلدًا. آخر البيانات المتاحة التي أبلغت عنها البلدان في الفترة بين 
عامي 2013 و2018.

4:  متوسط مدة )سنوات( التعليم للعاملين في مجال التمريض، بحسب أقليم المنظمة الشكل 
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يعمل ممرض واحد من كل ثمانية ممرضين في بلد آخر غير البلد الذي ُولد أو تدرب فيه. يتزايد الحراك الدولي للقوى العاملة 
التوزيع المنصف للممرضين والممرضات واستبقاءهم يطرح تحديًا  التنقل تتطور، فإن  التمريض. وفي حين أن أنماط  في مجال 

شبه عالمي. وقد تؤدي الهجرة الخارجة عن نطاق السيطرة إلى تفاقم أوجه النقص وتسهم في اإلتاحة غير المنصفة للخدمات 
العالمي لكوادر  التنقل  البلدان المرتفعة الدخل في مختلف األقاليم تعتمد اعتمادًا مفرطًا على  العديد من  الصحية. ويبدو أن 

التمريض، نظرًا إلى انخفاض أعداد خريجيها في مجال التمريض أو أوجه النقص القائمة في عدد وظائف التمريض المتاحة 
النظام الصحي.  والقدرة على توظيف الخريجين الجدد في 

لتقييم مبدئي  البلدان تقريبًا )64 % ( يلزم الخضوع  معظم البلدان )86 % ( لديها هيئة مسؤولة عن تنظيم التمريض في ثلثي 
للتطوير  الممرضين والممرضات  يلزم خضوع  تقريبًا )73 % (  البلدان  التمريض، وفي ثالثة أرباع  للكفاءة لاللتحاق بممارسة 

المهني المستمر من أجل مواصلة الممارسة. ومع ذلك، فإن تنظيم تعليم التمريض وممارسته ال ينسق إال من خالل عدد قليل من 
التمريض وممارسته  بتعليم  المتعلقة  اللوائح  إبقاء  في  تحديًا  التنظيمية  الهيئات  اإلقليمية. وتواجه  المتبادل دون  االعتراف  ترتيبات 
المرتفعة وباالعتماد على األفرقة  التنقل  التمريض محدثة في عصر يتسم بمعدالت  العاملة في مجال  بالقوى  والسجالت الخاصة 

العمل.  تنظيمية بشأن أوضاع  التي تطبق أحكامًا  المبلغة  البلدان  5 نسبة  الشكل  الرقمية. وُيظهر  والتكنولوجيات 

مازال التمريض مهنة تتسم بغلبة أحد الجنسين إلى حد بعيد وبوجود أوجه التحيز المرتبطة بذلك في أماكن العمل. وتشّكل 
90 %  تقريبًا من القوى العاملة في مجال التمريض، ولكن المناصب القيادية في مجال الصحة نادرًا ما تحتلها الممرضات  اإلناث 

أو النساء. وتشير بعض البّينات إلى وجود فجوة في األجور قائمة على أساس نوع الجنس، وأشكال أخرى من أوجه التمييز 
القائمة على نوع الجنس في بيئة العمل. وأفاد معظم البلدان بتوافر الحماية القانونية، بما في ذلك فيما يتعلق بساعات وظروف 
العمل والحد األدنى لألجور والحماية االجتماعية، ومع ذلك فهي غير موزعة توزيعًا منصفًا على نطاق األقاليم. وأفاد عدد من 

العاملين الصحيين. للوقاية من االعتداء على  الُثلث بقليل )37 % ( بوجود تدابير  البلدان يزيد على 

أفاد 82 بلداً من أصل 115 بلداً مجيباً )71 % ( بوجود منصب قيادي في مجال التمريض على الصعيد الوطني، مسؤول عن 
78 بلدًا )53 %   اإلسهام في سياسات التمريض والصحة. ويوجد برنامج وطني لتنمية القدرات القيادية في مجال التمريض في 
من البلدان المجيبة(. ويرتبط وجود منصب مسؤول حكومي في مجال التمريض )أو ما يعادله( ووجود برنامج للقيادة في مجال 

للتمريض.  التنظيمية  البيئة  بقوة  كالهما  التمريض 

نسبة البلدان التي لديها أحكام تنظيمية لشروط العمل  :5 الشكل 

تنظیم ساعات وشروط العمل
(133 نعم من أصل 142)

 تنظیم الحمایة االجتماعیة
(125 نعم من أصل 137)

 تنظیم الحد األدنى لألجور
(119 نعم من أصل 134)

 إنشاء مجلس لمھنة التمریض
(141 نعم من أصل 164)

إتاحة أدوار متقدمة في مھنة التمریض 
(50 نعم من أصل 95)

 تطبیق تدابیر لحمایة العاملین الصحیین من االعتداءات
(20 نعم من أصل 55)

نسبة البلدان التي أبلغت نعم
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المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، منظمة الصحة العالمية 2019

xvii



يلزم على البلدان المتأثرة زيادة التمويل لتعليم وتوظيف 9 5 مليون ممرض وممرضة إضافيين على األقل. تقدر 
االستثمارات اإلضافية الموّجهة لتعليم التمريض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 10 دوالرات أمريكية للفرد. وسيلزم 

تخصيص المزيد من االستثمارات لتوظيف الممرضين والممرضات بعد تخرجهم. وفي معظم البلدان يمكن تحقيق ذلك باستخدام 

التمويل المحلي. وتشمل اإلجراءات الالزمة استعراض وإدارة األجور الوطنية، وفي بعض البلدان إلغاء القيود المفروضة على أعداد 

الممرضين والممرضات. وحيثما كانت الموارد المحلية المتاحة على المدى المتوسط والبعيد محدودة، في البلدان المنخفضة الدخل 

والبيئات الضعيفة أو المنكوبة بالنزاعات مثاًل، ينبغي النظر في وضع آليات من قبيل الترتيبات المؤسسية لتجميع األموال. ويمكن أن 

يساعد شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في هذا المسعى من خالل تحويل استثمارات رأس المال البشري في مجاالت التعليم 

والتوظيف ونوع الجنس والصحة وتطوير المهارات إلى استراتيجيات وطنية بشأن القوى العاملة الصحية من أجل النهوض بالرعاية 

الصحية األولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن شأن االستثمارات في القوى العاملة في مجال التمريض أن تساعد أيضًا في 

تسريع وتيرة التقدم في خلق الوظائف وتحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك فئة الشباب. 

المستقبلية  التوجيهات 
القوى  بشأن  للسياسات 

العاملة في مجال 
التمريض 

اإلجراءات الرئيسية العشرة
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ينبغي للبلدان أن تعزز قدراتها في مجال جمع البيانات عن القوى العاملة الصحية وتحليلها واستخدامها. وتتضمن 
اإلجراءات المنشودة تسريع وتيرة تنفيذ حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتحليالت سوق العمل في قطاع الصحة لُيسترشد بها في 

وضع السياسات واتخاذ القرارات االستثمارية. وسيتطلب تجميع البيانات عن التمريض مشاركة مختلف الهيئات الحكومية فضاًل عن إشراك 
الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية، كالمجالس التنظيمية ومؤسسات تعليم التمريض ومقدمي الخدمات الصحية والرابطات المهنية.

يجب رصد حراك كادر التمريض وهجرته رصداً فاعالً وإدارته على نحو أخالقي ومسؤول. وتشمل اإلجراءات الالزمة 
في هذا المجال: التزام البلدان وأرباب العمل والجهات الدولية صاحبة المصلحة بتعزيز تنفيذ أحكام "المدونة العالمية للمنظمة بشأن قواعد 

الممارسة المتعلقة بتوظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي". ومن شأن إقامة الشراكات والتعاون بين الهيئات التنظيمية وُنظم 
المعلومات عن القوى العاملة الصحية وأرباب العمل والوزارات الحكومية والجهات األخرى صاحبة المصلحة أن تحّسن من القدرة على 

رصد التنقل الدولي لكادر التمريض وضبطه وتنظيمه. وينبغي للبلدان التي تّتكل بشدة على كوادر التمريض المهاجرة أن تسعى إلى تحقيق 
المزيد من االكتفاء الذاتي من خالل استثمار المزيد في تأهيل كادر تمريض محلي. أما البلدان التي تعاني من خسائر مفرطة في قواها العاملة 

في مجال التمريض بسبب الهجرة، فعليها أن تنظر في تطبيق تدابير للتخفيف من حدة هذه المشكلة ووضع حوافز الستبقاء العاملين في هذا 
المجال، من قبيل تحسين الرواتب )وتكافؤ األجور( وظروف العمل، واستحداث فرص للتطور المهني، والسماح لكادر التمريض بالعمل على 

نحو يستغل كامل نطاق تعليمهم وتدريبهم. 

يجب أن تخّرج برامج تعليم وتأهيل الممرضين والممرضات كادر تمريض قادراً على النهوض بأهداف الرعاية الصحية 
األولية والتغطية الصحية الشاملة. تتضمن اإلجراءات في هذا المجال االستثمار في كليات التمريض وتوفير فرص التدريب السريري 

وإتاحة البرامج التدريبية الجتذاب شريحة متنوعة من الطلبة. وينبغي أن يبرز التمريض كخيار مهني قائم على العلم والتكنولوجيا وفريق 
العمل واإلنصاف الصحي. وبإمكان المسؤولين الحكوميين في مجال التمريض وغيرهم من أصحاب المصلحة الوطنيين قيادة الحوار 

الوطني عن برامج التدريب األولي والتخصصي المناسبة في مجال التمريض، لضمان توفر عرٍض كاٍف لتلبية طلب النظام الصحي على 
خريجي هذه البرامج. كما يتعين مواءمة المناهج الدراسية مع أولويات الصحة الوطنية فضاًل عن القضايا العالمية الناشئة من أجل إعداد 

كادر التمريض للعمل بفعالية ضمن أفرقة مهنية متعددة التخصصات واالستفادة إلى أقصى حد من كفاءات الخريجين في مجال التكنولوجيا 
الصحية. 

 تكتسي القيادة والحوكمة في مجال التمريض بأهمية حاسمة لتوطيد مهارات القوى العاملة في مجال التمريض. 
وتشمل اإلجراءات في هذا المجال استحداث ودعم دور المسؤول الحكومي في مجال التمريض ليتولى مسؤولية تدعيم القوى العاملة الوطنية 

في هذا المجال والمساهمة في تقرير السياسات الصحية الوطنية. وينبغي أن يتولى المسؤولون الحكوميون عن التمريض ريادة الجهود الرامية 
إلى تعزيز البيانات عن القوى العاملة في مجال التمريض وقيادة الحوار السياسي الذي يفرز قرارات قائمة على األدلة لبذل االستثمارات 

الالزمة في القوى العاملة في مجال التمريض. وينبغي تطبيق أو استحداث برامج المهارات القيادية لتنمية روح القيادة لدى كوادر التمريض 
اليافعة. وعادًة ما تتطلب الظروف في األوضاع الهشة أو المنكوبة بالنزاعات تركيزًا خاصًا من أجل بناء أو إعادة بناء الركائز المؤسسية 

والقدرات الفردية لترسيخ القدرات القيادية واإلشرافية الفعالة للقوى العاملة في مجال التمريض.
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ينبغي أن تسعى الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم إلى ترشيد مساهمات كوادر التمريض. وتشمل اإلجراءات في 
هذا المجال ضمان عمل كادر التمريض في أفرقة الرعاية الصحية على مستوى يغطي كامل نطاق ممارستهم. وينبغي توسيع نطاق 

نماذج الرعاية القائمة على التمريض كلما كان ذلك مناسبًا لتلبية االحتياجات الصحية لمختلف الشرائح السكانية وتحسين الحصول 
على خدمات الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تلبية الطلب المتزايد الناشئ عن األمراض غير السارية وتكامل الرعايتين الصحية 
واالجتماعية. ويجب أن تتصدى سياسات مكان العمل للشواغل التي ُتعرف بتأثيرها على فرص استبقاء العاملين في مجال التمريض، 
بما يشمل دعم نماذج الرعاية القائمة على كادر التمريض وفرص الممارسة المتقدمة، وتعزيز الفرص المنبثقة من تكنولوجيا الصحة 

الرقمية مع مراعاة أنماط الشيخوخة في صفوف القوى العاملة في مجال التمريض.

ينبغي أن ينسق واضعو السياسات وأرباب العمل والجهات التنظيمية إجراءاتهم دعماً للعمل الالئق. ويجب أن تهيئ 
البلدان بيئة عمل تمكينية لكادر التمريض من أجل تحسين فرص اجتذاب القوى العاملة في مجال التمريض وتوظيفها واستبقائها 

وحفزها. ويتعين إعطاء األولوية لتوفير مستويات توظيف كافية وتعزيز السالمة والصحة المهنيتين، مع بذل عناية خاصة بكوادر 
التمريض العاملة في أوضاع هشة أو مهددة أو منكوبة بالنزاعات. وينبغي أن تكون األجور منصفة وكافية الجتذاب كوادر التمريض 
واستبقائها وحفزها. كما ينبغي أن تعطي البلدان األولوية لتطبيق وتعزيز السياسات التي تتصدى لممارسات التحرش الجنسي والعنف 

 والتمييز في مجال التمريض وتستجيب لها على النحو الالزم. 

ينبغي للبلدان أن تضع خططاً مدروسة لتطبيق سياسات مراعية لنوع الجنس في مجال التمريض. وتشمل هذه 
اإلجراءات تنفيذ نظام منصف ومحايد جنسانيًا فيما يتعلق بأجور العاملين الصحيين، وضمان انطباق السياسات والقوانين التي تتصدى 

لفجوة األجور بين الجنسين على القطاع الخاص أيضًا. وينبغي أن تسترشد سياسات التمريض باعتبارات نوع الجنس في مجاالت التعليم 
والممارسة والتنظيم والقيادة، على نحو يضع في االعتبار حقيقة أن النساء ما زلن يشّكلن النسبة األكبر من القوى العاملة في مجال 

التمريض )الشكل 6(. وينبغي أن تشمل االعتبارات السياساتية في هذا الصدد تهيئة بيئة عمل تمكينية للمرأة، مثاًل من خالل ساعات 
عمل مرنة تتكيف مع االحتياجات المتغيرة للممرضات، وإتاحة الفرص لتطوير المهارات القيادية القائمة على نوع الجنس للنساء 

العامالت في مجال التمريض.

ذكورإناث

أقالیم المنظمة

أفریقیا

األمریكتان

شرق المتوسط

أوروبا

جنوب شرق آسیا

غرب المحیط الھادئ
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6:   نسبة العامالت والعاملين في مجال التمريض، بحسب إقليم المنظمة الشكل 

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، منظمة الصحة العالمية 2019. آخر البيانات المتاحة المبلغ عنها في الفترة بين عامي 2013 و2018.
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يجب تحديث تنظيم مهنة التمريض. تشمل اإلجراءات في هذا المجال مواءمة تعليم التمريض ومعايير التأهيل وإرساء 
االعتراف المتبادل بمؤهالت التمريض والشهادات المهنية وإنشاء ُنظم قابلة للتشغيل البيني، بحيث تسمح للجهات التنظيمية بالتحقق 
من مؤهالت الممرضين والممرضات وحسن سيرتهم بسهولة وعلى وجه السرعة. وينبغي أن تيّسر األطر التنظيمية، بما فيها نطاق 
الممارسة والتقييم األولي للكفاءة ومتطلبات التطوير المهني المستمر، استغالل كامل نطاق التعليم والتدريب لكادر التمريض ضمن 

 أفرقة دينامية متعددة التخصصات.

التعاون ركن أساسي. وتشمل اإلجراءات في هذا المجال إجراء حوار بين القطاعات بقيادة وزراء الصحة والمسؤولين 
الحكوميين في مجال التمريض، وتشارك فيه الوزارات األخرى ذات الصلة )كوزارات التعليم والهجرة والمالية والعمل( والجهات 
صاحبة المصلحة من القطاعين العام والخاص. ويتمثل عنصر أساسي في تعزيز القدرات الالزمة لممارسة إشراف فعال للسياسة 

العامة بحيث يتسنى توجيه استثمارات القطاع الخاص والقدرات التعليمية وأدوار كادر التمريض في تقديم الخدمات الصحية، 
واستغاللها على النحو األمثل ومواءمتها مع أهداف السياسة العامة. وفي هذا السياق، تشّكل رابطات التمريض المهنية والمؤسسات 
التعليمية والمعلمون والهيئات التنظيمية والنقابية في مجال التمريض، وطلبة التمريض والفئات الشبابية والقواعد الشعبية والحمالت 

العالمية من قبيل حملة "التمريض اآلن"، عناصر قّيمة تسهم في تعزيز دور التمريض في أفرقة الرعاية التي تسهر على تحقيق 
األولويات الصحية للسكان. 

9
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يجب أن تتصدى سياسات مكان العمل للشواغل التي ُتعرف بتأثيرها على 
فرص استبقاء العاملين في مجال التمريض، بما يشمل دعم نماذج الرعاية 

القائمة على كادر التمريض وفرص الممارسة المتقدمة.



قّدم هذا التقرير بيانات وبّينات متينة عن حالة القوى العاملة في مجال التمريض. وهذه البيانات التحليلية ضرورية لدعم الحوار 
السياساتي وتيسير عملية صنع القرار بشأن االستثمار في مجال التمريض من أجل تعزيز الرعاية الصحية األولية، وتحقيق 

التغطية الصحية الشاملة، والُمضي ُقدمًا على ُخطى أهداف التنمية المستدامة. 

ورغم مؤشرات التقدم المحرز في هذا المجال، يسّلط التقرير الضوء كذلك على بعض الشواغل الرئيسية. إذ يتعين تسريع وتيرة 
التقدم في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في أقاليم أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق 
المتوسط لسّد بعض الفجوات الهامة في هذه البلدان. غير أن ذلك ال يعفي البلدان ذات الدخل المرتفع والشريحة الدنيا من الدخل 
المرتفع من بذل الجهد الالزم، حيث يشّكل العرض المحدود محليًا وتقدم سن القوى العاملة في مجال التمريض واالتكال المفرط 

على التوظيف الدولي، خطرًا يهدد القدرة على تلبية المتطلبات الوطنية من القوى العاملة في مجال التمريض.

 

الخالصة

االستثمار في التعليم والوظائف 
والمهارات القيادية



ويتعين على الحكومات الوطنية، بدعم من شركائها المحليين والدوليين حسب االقتضاء، أن تعمل على حفز وتسريع وتيرة 
الجهود الرامية لتحقيق ما يلي:  

  بناء القدرات القيادية واإلشرافية واإلدارية للنهوض باألهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل ونوع 
الجنس بالنسبة للقوى العاملة في مجال التمريض؛ 

  ترشيد عائد االستثمارات الحالية في مجال التمريض من خالل اعتماد الخيارات السياساتية الالزمة 
في مجاالت التعليم والعمل الالئق واألجر المنصف والتوظيف والممارسة واإلنتاجية والتنظيم واستبقاء العاملين 

بالنسبة للقوى العاملة في مجال التمريض؛ 

  تسريع وتيرة االستثمار اإلضافي وتعزيزه في مجاالت التعليم والمهارات والوظائف في مجال 
التمريض.  

ستقتضي االستثمارات المنشودة موارد مالية إضافية. وإذا أتيحت هذه الموارد فسيتسنى قياس العوائد بالنسبة للمجتمعات 
واالقتصادات من خالل تحسن الحصائل الصحية لمليارات األشخاص، واستحداث ماليين فرص العمل المؤهلة، 

ال سيما لفئتي النساء والشباب، وتعزيز األمن الصحي العالمي. وتتوفر بذلك حجة دامغة تبرر االستثمار 
في مجاالت التعليم والوظائف والمهارات القيادية لكادر التمريض وتقتضي من الجهات المعنية 

صاحبة المصلحة االلتزام بالعمل لتحقيق هذه الغايات. 

© St Thomas’ Hospital, London
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المقدمة

ُتعد القوى العاملة في مجال التمريض، التي تشمل . 1
أخصائيي التمريض ومعاونيهم،1 أكبر المهن التي يتألف 

منها القطاع الصحي في العالم، وتشكل أساسًا لألفرقة 
الصحية المتعددة التخصصات التي تعمل على الوفاء 

بوعد تحقيق تمتع الجميع بالصحة.

ولمسؤوليات الممرضين والممرضات وأدوارهم، . 2
بوصفهم ممارسين متقدمين وأطباء سريريين وقادة 

وراسمي سياسات وباحثين وعلماء ومدرسين، أهمية 
حيوية في تعليم المهنيين الصحيين وممارستهم مهام 
وظائفهم ممارسة فعالة. ويمكن تحقيق تحسينات في 
صحة السكان وعافيتهم، مع االستمرار في تحقيقها 

باقتدار بفضل مجال التمريض وبفضل االبتكار واإللهام 
المتصلين بمهنة التمريض. 

فالتمريض قائم منذ قرون، وقد تطور تطورًا كبيرًا منذ . 3
ميالد فلورنس نايتنغيل، التي ُتعتبر مؤسسة التمريض 

الحديث، قبل 200 عام. وظهر في القرن التاسع عشر 
التعليم المنظم والمعايير السريرية والرابطات المهنية في 

مجال التمريض، مما أدى تدريجيًا إلى تحسين الجودة 
وزيادة الكفاءات واالرتقاء بشروط العمل في مهنة 

التمريض. وشهد القرن العشرون زيادة التخصصات 

ن اإلدارة الذاتية، إلى جانب تعزيز تنظيم المهنة  وتحسُّ
بهدف ضمان تحقيق المساءلة والسالمة )1(. وكانت أول 

منظمة دولية ألخصائيي الرعاية الصحية هي المجلس 
الدولي للممرضين والممرضات الذي تأسس في عام 

1899. وُيعد المجلس، الذي تحل هذا العام ذكرى بدء 
عمله الحادية والعشرون بعد المائة، اتحادًا يضم أكثر من 

130 رابطة وطنية معنية بالتمريض، ويمثل أكثر من 
20 مليون ممرض وممرضة في جميع أنحاء العالم )2(. 

وقد أدركت منظمة الصحة العالمية، منذ سنوات . 4
تأسيسها األولى، القيمة والمساهمة الهائلتين للقوى 

العاملة في مجالي التمريض والقبالة )3(. وعلى مر 
السنين، ساهمت أطقم التمريض والقبالة في بلوغ المعالم 

الصحية العالمية الرئيسية، ومنها استئصال الجدري، 
ومكافحة األمراض السارية، وتحقيق خفض هائل في 
وفيات األمهات والحديثي الوالدة واألطفال في جميع 

أنحاء العالم )4، 5(. وُترجم دورها البارز في تحقيق 
مستوى ال مثيل له من اهتمام جمعية الصحة العالمية، 
التي اعتمدت على مدى 70 عامًا 10 قرارات لتعزيز 
استيعاب المعايير الدولية لتعليم أطقم التمريض والقبالة 

وتوظيف أفرادها واستبقائها في إطار األولويات األوسع 
نطاقًا المتمثلة في االرتقاء بالقوى العاملة )3، 6(.

1   وفقًا لتعريف التصنيف الدولي الموحد للمهن الذي وضعته منظمة العمل الدولية
     )https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/(             
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ويستكشف تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 . 5
هذا، الذي أعدته منظمة الصحة العالمية في إطار من 
الشراكة مع المجلس الدولي للممرضين والممرضات 

وحملة التمريض اآلن العالمية، البينات المعاصرة 
بغرض توفير رؤية وخطة عمل استشرافيتين لرسم 

سياسة التمريض. وبينما يحتفل العالم في عام 2020 
بالسنة الدولية لكادر التمريض والقبالة، على النحو الذي 

حددته جمعية الصحة العالمية )7(، يهدف هذا التقرير 
التاريخي إلى أن ُيسترشد به في اتخاذ اإلجراءات 

الوطنية واإلقليمية والعالمية المتعلقة بالقوى العاملة في 
مجال التمريض في العقد المتبقي قبل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

ويقدم التقرير بينات شاملة ومحدثة عن القوى العاملة . 6
الحالية في مجال التمريض على مستوى العالم؛ ويحصر 

القضايا والتحديات والبينات المعروفة المتعلقة بدور 
مهنة التمريض في تحقيق األهداف الصحية؛ ويعرض 

خيارات سياساتية ملموسة للنهوض بمهنة التمريض 
في إطار نهج متكامل يرمي إلى تعزيز القوى العاملة 

الصحية والرعاية الصحية األولية والنظم الصحية. 

وهناك قسم متوافر على موقع منظمة الصحة العالمية . 7
على شبكة اإلنترنت،2  يشتمل على ملفات تتضمن 

البيانات الموجزة المقدمة من كل بلد في سبيل إعداد هذا 
التقرير.

https://apps.who.int/nhwaportal/   2

https://apps.who.int/nhwaportal/


التمريض في سياق القوى العاملة واألولويات الصحية األوسع نطاقًا- يعرض هذا الفصل مساهمات القوى  الفصل 2
العاملة الصحية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والسيما الهدف 3 من أهداف التنمية 

المستدامة الذي يتناول أنماط العيش الصحية والرفاهية )8(. 

أدوار التمريض في النظم الصحية في القرن الحادي والعشرين- يرسم هذا الفصل الخطوط العريضة  الفصل 3
لدور أفراد كادر التمريض ومساهماتهم في تنفيذ التدخالت الصحية ذات األولوية فيما يتعلق بغايات 
منظمة الصحة العالمية "المليارية الثالثية" الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، واالستجابة 

للطوارئ الصحية، وتعزيز تمتع الجميع بأنماط العيش الصحية وبالرفاهية )9(.

األدوات السياساتية الالزمة لتمكين القوى العاملة في مجال التمريض- يصف هذا الفصل سوق العمالة  الفصل 4
الصحية األوسع نطاقًا واألدوات السياساتية ومحددات تصريف الشؤون الالزمة للتصدي للتحديات التي 

تواجه كادر التمريض في إطالق كامل إمكاناته الكامنة في المرافق والتجمعات الصحية، سواء في البلدان 
أو على المستوى العالمي. 

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض- يعرض هذا الفصل نظرة  الفصل 5
عامة تحليلية على القوى العاملة الحالية في مجال التمريض، بما يشمل المجاالت التي لها أكبر أهمية في 

رسم السياسات الوطنية واإلقليمية والعالمية، أي الحصر والتكوين والتوزيع؛ والسعة اإلنتاجية؛ وبيئة 
التعليم والتنظيم والممارسة والسياسات وتصريف الشؤون؛ والمهارات القيادية؛ وعوامل سوق العمل. 

ويسلط الضوء أيضًا على التقدم المحرز والتحديات المصادفة فيما يتعلق بمساهمة التمريض في معالجة 
النقص البالغ 18 مليون عامل صحي المتوقع حدوثه بحلول عام 2030.

االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض- يرسم هذا الفصل الخطوط العريضة  الفصل 6
لبرنامج عمل استشرافي يتضمن خيارات سياساتية ودعوة للعمل موجهة إلى الدول األعضاء والمؤسسات 

التعليمية والهيئات التنظيمية والروابط المهنية والشركاء في التنمية والمنظمات الدولية وسائر أصحاب 
المصلحة.

موضوعات الفصل الفردية

3المقدمة
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ن العالم خطة األمم المتحدة للتنمية . 8 في عام 2015، دشَّ
المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 من األهداف 
الطموحة والمتشابكة في مجاالت ذات أهمية حاسمة 

لإلنسانية ولكوكب األرض )8(. وتشمل أهداف التنمية 
المستدامة القضاء على الفقر )الهدف 1(، وتحقيق أنماط 

العيش الصحية والرفاهية )الهدف 3(، وضمان التعليم 
المنصف والشامل للجميع )الهدف 4(، وتحقيق المساواة 
بين الجنسين )الهدف 5(، وتوفير العمل الالئق وتحقيق 
 النمو االقتصادي الشامل للجميع والمستدام )الهدف 8(. 

وتتولى منظمة الصحة العالمية زمام قيادة الجهود التي . 9
يبذلها مجتمع الصحة العالمي للتعجيل بالتقدم المحرز في 
تحقيق )الهدف 3( من أهداف التنمية المستدامة، المترسخ 

في مفهوم التغطية الصحية الشاملة. وتحقيق التغطية 
الصحية الشاملة تدريجيًا هدٌف التزمت به جميع الدول 

األعضاء في األمم المتحدة صراحة وباإلجماع، وقد جاء 
التزامها في صور منها إصدار اإلعالن السياسي عن 
اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى 

المعني بالتغطية الصحية الشاملة )10( وقرار االتحاد 
 البرلماني الدولي )11(. 

وتشكل الرعاية الصحية األولية حجر الزاوية في . 10
التغطية الصحية الشاملة. وقد احتفل قادة العالم بالذكرى 

األربعين لصدور إعالن ألما-آتا لعام 1978 بشأن 
الرعاية الصحية األولية بإصدار إعالن أستانا )12(3  
إلرساء دعائم الرعاية الصحية األولية باعتباره النهج 

الرئيسي الكفيل بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 
وأدمجت المنظمة أهداف التنمية المستدامة ومنطق 

الرعاية الصحية األولية في عملية وضع برنامج العمل 
العام الثالث عشر الخاص بها وتنفيذه، حيث جاء ذلك في 
شكل الغايات "المليارية الثالثية": استفادة مليار شخص 

آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص 
آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع 
 مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية )9(.

3   إعالن أستانا بشأن الرعاية الصحية األولية: من ألما-آتا إلى تحقيق التغطية الصحة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

التمريض في سياق القوى 
العاملة واألولويات الصحية 

األوسع نطاقاً 

2 1 دور القوى العاملة الصحية في 
تحقيق خطة عام 2030

التمريض في سياق القوى العاملة واألولويات الصحية األوسع نطاقاً 
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وانتهى تقرير الرصد العالمي لعام 2019 -الرعاية . 11
الصحية األولية على طريق تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة- الصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن 

ثمة بينات على إحراز تقدم ملحوظ نحو تحسين التغطية 
بالخدمات، مع تزايد اضطالع البلدان بإصدار تكليفات 

قانونية تستهدف تحقيق إتاحة الخدمات والمنتجات 
الصحية إتاحة شاملة في أطرها القانونية الوطنية )13(. 

ومع ذلك، كان التقدم غير متساٍو بين البلدان وداخلها، 
والتزال كفالة الحماية المالية ألشد الفئات ضعفًا تمثل 

تحديًا. وتعرقل النظم الصحية الضعيفة والعوامل 
االجتماعية االقتصادية التقدم المحرز؛ وثمة حاجة إلى 
بيانات وبينات أفضل لتحديد أولويات االستثمار وتتبع 

ذلك التقدم. وتوجد فرص للتحول من نماذج التنفيذ 
واألدوار الجامدة إلى نظم تتسم بمزيد من المرونة 

وسهولة االستخدام والوضوح. 

وتفيد تقديرات المنظمة أن إجمالي االستثمارات الالزمة . 12
لتحقيق الغايات الصحية الواردة ضمن الهدف 3 من 

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تبلغ 3.9 
تريليونات دوالر )10(. وعلى مدار فترة االثنتي عشرة 
سنة، كانت أكثر من 40% من هذا االستثمار مخصصة 

لمكافآت ومرتبات واستحقاقات القوى العاملة الصحية 
الالزمة لمواجهة النقص المتوقع البالغ 18 مليون 

عامل صحي بحلول عام 2030 )14-16(. وتشير 
التقديرات، التي تشمل االستثمار اإلضافي المطلوب 
لتلبية احتياجات التعليم والتعلم مدى الحياة في مجال 
القوى العاملة الصحية، إلى أن أكثر من ٪50، في 

المتوسط، من االستثمارات ذات الصلة بالصحة سوف 
ه إلى االرتقاء بالقوى العاملة الصحية ودفع  يلزم أن ُتوجَّ

أجورها واستحقاقاتها واستبقائها. 

وهذا االستثمار ليس "تكلفة". فعلى عكس الفكرة الراسخة . 13
-الخاطئة- التي مفادها أن القوى العاملة الصحية تمثل 

تكلفة يتعين احتواؤها )17، 18(، في عام 2016، 
نشرت الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال 

الصحة والنمو االقتصادي )"الهيئة"( بينات تفيد أن فرص 
العمل والتوظيف في الصحة تعزز النمو االقتصادي 

وتزيد من إنتاجية سائر القطاعات )17، 18(. ويساهم 

االستثمار في النظام الصحي والقوى العاملة مساهمة 
كبيرة في تحقيق النمو االقتصادي الشامل )الهدف 8 من 

أهداف التنمية المستدامة(، وخاصًة من خالل توظيف 
النساء والشباب وتمكينهم )الهدف 5( )19، 20(. 

وتمثل النساء 70٪ من القوى العاملة في مجال الرعاية 
االجتماعية والصحية على مستوى العالم )21(، ونحو 

90٪ من القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة 
.)23 ،22(

وقد قدمت الهيئة أساسًا منطقيًا لالستثمار في القطاعين . 14
الصحي واالجتماعي، وإطارًا يتناول كيف يكفل هذا 

االستثمار توسيع نطاق القدرات التعليمية الالزمة 
لضمان توافر العاملين الصحيين على نحو مستدام 
وإحداث تحول في كفاءاتهم لتلبية تلك االحتياجات، 
وإنتاج قوة عاملة صحية تتمتع بالمهارات الالزمة 

لشغل وظائف الئقة في األماكن المناسبة لتحسين تقديم 
الخدمات الصحية، وبأعداد كافية لتفادي النقص المتوقع 

في القوى العاملة الصحية البالغ 18 مليون شخص.

وفي عام 2017، اعتمدت الدول األعضاء في المنظمة . 15
خطة مدتها خمس سنوات لتنفيذ توصيات الهيئة 

الواردة في برنامج العمل من أجل الصحة والصندوق 
االستئماني المتعدد الشركاء التابع لمنظمة الصحة 

العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي )15، 17(. وتنفذ منظمة الصحة 

العالمية تلك التوصيات بما يتماشى مع نهوج تعزيز 
القوى العاملة الصحية المبيَّنة خطوطها العريضة في 
االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: 

القوى العاملة 2030 )الشكل 1-2( )16(. 

ومن الممكن تسريع التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية . 16
الصحية الشاملة وتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية 

المستدامة من خالل تغيير بؤرة التركيز لتصبح 
احتياجات االستثمار في القوى العاملة الصحية. ويستلزم 
ذلك فهمًا شاماًل للعرض والطلب واالحتياجات وتقديرها 

كميًا، حيث ُتستخدم إلجراء تحليالت لسوق العمالة 
الصحية كي ُيسترشد بها في وضع االستراتيجيات 
والخطط المتكاملة في مجال القوى العاملة الصحية.
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الشكل 2 1 االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: األغراض االستراتيجية واألهمية لمجال التمريض

فيما يخص التمريض، ينطوي الغرض  
على توخي اإليجابية في إدارة هجرة 

كادر التمريض وضمان جودة مؤسساته 
التعليمية، بوسائل منها معالجة النقص 
في أعضاء هيئة التدريس واالستثمار 

في استبقاء كادر التمريض في المناطق 
النائية أو غيرها من المجتمعات المحلية 

الناقصة الخدمات.

فيما يخص التمريض، ينطبق هذا 
الغرض على مجاالت من قبيل تعظيم 
مساهمات كادر التمريض من خالل 

تحقيق المستوى األمثل في نطاق 
الممارسة ودور الكادر في تقديم الرعاية 

الوقائية واألولية.

فيما يخص التمريض، يشمل ذلك إشراك 
قادة كادر التمريض في رسم السياسات 

الصحية وتطوير قدراتهم لرسم 
السياسات وتصريف الشؤون واالعتماد 
وشغل المناصب في الجهات التنظيمية.

تشمل المجاالت الرئيسية في التمريض 
القدرة على حصر "رصيد" القوى 

العاملة في مجال التمريض حصرا دقيقا، 
وفهم المعلومات المطلوبة التي ُيجرى 

باستخدامها تحليل سوق العمالة الصحية 
الذي ُيبين بدقة وضع كادر التمريض. 

وال يستلزم توافر البيانات الالزمة للرصد 
والمساءلة إشراك وزارات الحكومة 

وحدها، بل يستلزم كذلك إشراك أصحاب 
المصلحة المعنيين بالتمريض من قبيل 

مؤسسات التعليم والتدريب، والرابطات 
المهنية، والجهات التنظيمية، وأصحاب 

العمل، والباحثين. 

تحقيق المستوى األمثل ألداء القوى 
العاملة الصحية وجودتها ومزيج 

مهاراتها واستبقائها، ومعالجة أوجه 
القصور وسوء التوزيع تحقيقا 
لإلنصاف وعمال باستراتيجية 

التغطية الصحية الشاملة.

حفز االستثمار في الموارد 
البشرية الصحية الُمصطفَّة لتلبية 

االحتياجات الصحية للسكان، 
ومراعاة ديناميات سوق العمالة 

الصحية، وتعليمها وسياساتها 
والنقص فيها وسوء توزيعها. 

تعزيز البيانات من أجل رصد 
الموارد البشرية الصحية 
وضمان المساءلة إزاءها.

بناء قدرة المؤسسات لتحقيق 
فعالية السياسة العامة والقوامة 

والقيادة وتصريف شؤون 
اإلجراءات الخاصة بالموارد 

البشرية الصحية.

1 
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راتي
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الغر

الغرض االستراتيجي 3

ض االستراتيجي 2
الغر

تراتيجي 4
 االس

ض
غر

ال

وتواجه القوى العاملة في مجال التمريض تحديات . 17
مشتركة بين جميع المهن الصحية، ومنها كفاية األعداد، 

وعدالة التوزيع واالستبقاء، والتعليم الجيد، والتنظيم 
الفعال، وشروط العمل المواتية، وتحقيق الجودة والكفاءة 

ضمن التغطية الصحية الشاملة )24-26(. ومع ذلك، 
ثمة تحديات معينة تواجه مهنة التمريض، ومنها قضايا 

التحيز الجنساني، والدور القيادي في مجال السياسات، 
والتنظيم، وتنوع المستويات في أدوار التعليم والممارسة 
)25(. ومن شأن الفهم الواضح لهذه القضايا واألولويات 

أن يسهل اعتماد القرارات المناسبة المتعلقة بالسياسات 
واالستثمارات. 

7التمريض في سياق القوى العاملة واألولويات الصحية األوسع نطاقاً 
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يهدف هذا التقرير إلى تقديم أفضل البينات والبيانات . 18
المتاحة والقابلة للمقارنة دوليًا عن القوى العاملة في 

مجال التمريض. وتحقيقًا لهذه الغاية، من الضروري 
توخي الدقة بشأن "تعريف الممرض/ الممرضة". 

وتمثل البينات التي ُجِمعت في الفصلين 3 و4 تفسيرًا 
واسع النطاق للتمريض كما يتضح من األعمال السابقة 

ا في الفصل 5، الذي يعرض البيانات  المنشورة. أمَّ
التي ُجِمعت والتحليالت التي أجريت خصيصًا في 

سبيل إعداد هذا التقرير، فتشير المصطلحات خصوصًا 
وحصرًا إلى فئتين مهنيتين محددتين في التصنيف 

الدولي الموحد للمهن لعام ISCO-08( 2008(، هما: 
أخصائي التمريض )رمز التصنيف الدولي 2221(، 
ومعاون أخصائي التمريض )رمز التصنيف الدولي 

 .)3221

وقد أبلغت البلدان بالبيانات وفقًا لمن حددْت أنه يستوفي . 19
معايير تعريَفْي هاتين الوظيفتين؛ ولم ُيطلب إلى البلدان 

اإلبالغ بفئات الوظائف األخرى )مثل أطقم الِقبالة 
أو مساعدي كادر التمريض أو غيرهم من العاملين 

الصحيين المساعدين(. وتصنف بعض البلدان بعض 
العاملين الصحيين على أنهم "أفراد تمريض/ قبالة"، 
سلكوا طريقًا ويؤدون دورًا تعليمييِن هجينين. ونظرًا 
إلى أن "فرد كادر التمريض/ القبالة" ليس فئة مهنية 
مصنفة دوليًا، فال يتضمن التقرير إال البيانات التي 
تشير إلى العاملين الصحيين الذين صنفتهم البلدان 

ضمن فئة أخصائيي التمريض أو معاوني أخصائيي 
التمريض. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 
حول هذه التعاريف وكيفية دعم البلدان لإلبالغ بأفراد 

كادر التمريض لديها في وصف األساليب في الفصل 5، 
وكذلك في الملحق 1 المرفق بهذا التقرير. 

ويشمل التمريض الرعاية المستقلة والرعاية التعاونية . 20
المقدمتين إلى األفراد من جميع األعمار واألسر 

والفئات والمجتمعات المحلية، سواء أكانت مريضة أم 
صحيحة، وفي جميع الظروف؛ ويشمل تعزيز الصحة، 

والوقاية من األمراض، ورعاية المرضى وذوي اإلعاقة 
 والُمحَتضرين )7، 27(. 

2 2 ما تعريف الممرض؟



وتشمل األدوار التمريضية الرئيسية األخرى الدعوَة، 
وتهيئة بيئة آمنة، والمشاركة في إدارة خدمات المرضى 

والخدمات الصحية، ورسم مالمح السياسة الصحية، 
والتعليم، والبحث )27، 28(. ويقدم الممرضون 

والممرضات طائفة واسعة من خدمات الرعاية الصحية 
لألشخاص في جميع مرافق الرعاية الصحية، من 

المستشفيات إلى المراكز الصحية في المجتمعات المحلية 
النائية. وينبغي أن يشير المسمى الوظيفي "الممرض/ 
الممرضة"، على اختالف أشكاله، إلى الشخص الذي 

استوفى االشتراطات القانونية والتعليمية واإلدارية 
الالزمة لممارسة التمريض.

وهناك مجموعة متنوعة من المسارات التعليمية المؤدية . 21
إلى الممارسة تحت المسمى الوظيفي "الممرض/ 

الممرضة". وبعد االنتهاء من برامج تمريض للمبتدئين، 
تتوافر غالبًا أيضًا مؤهالت التعليم العالي والمتخصص، 

وتؤدي عادًة إلى منح مسميات وظيفية وإسناد أدوار 
مختلفة. وتكون النتيجة تشكيلة متنوعة من مسميات 
التمريض وأدواره وكفاءاته، حتى داخل البلد نفسه. 

ويتضخم التنوع الذي ُيرى في أي بلد واحد عند دراسته 

على المستوى اإلقليمي ويزيد أكثر عند تقييمه على 
المستوى العالمي )الشكل 2-2(. وتشير البيانات التي 
يتضمنها األطلس التنظيمي العالمي )29( إلى وجود 
ما ال يقل عن 144 مسمى وظيفيًا متفردًا للممرضين 

والممرضات في جميع أنحاء العالم تتطلب اجتياز 
امتحان قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، بما يشمل 

المسميات الوظيفية للممارسة المتخصصة والمتقدمة. 
ويعكس هذا الوضع تنوعًا في عدد أنواع الممرضين 

والممرضات من 10 مسميات وظيفية مختلفة في إقليم 
جنوب شرق آسيا إلى أكثر من 30 مسمى وظيفيًا في 

إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي. 

وقد يختلف دور الممرض/ الممرضة في بلد ما عن دور . 22
الشخص الذي يحمل المسمى الوظيفي نفسه في بلد آخر. 

ويؤكد هذا األمر أهمية التعاريف الموحدة دوليًا لدعم 
المناقشات الدائرة حول تعريف الممرض/ الممرضة، 
وفهم وظائفه/ وظائفها التمريضية، وتخطيط الخدمات 

ل عن طريقها مساهمات كادر  الصحية التي ُتوصَّ
التمريض إلى المستوى األمثل سعيًا إلى تحقيق األهداف 

الصحية للسكان.

األمریكتان أفریقیا  غرب
المحیط الھادئ
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يعرض هذا الفصل ملخصًا لقاعدة البينات المعاصرة . 23
)لالطالع على التفاصيل المجمَّعة، انظر الملحق 
المنشور على شبكة اإلنترنت( الذي يتناول أدوار 

ومسؤوليات كادر التمريض المساِهمة في تحقيق الهدف 
3 من أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق برسالة منظمة 

الصحة العالمية المتمثلة في "تعزيز الصحة والحفاظ 
على سالمة العالم وخدمة الضعفاء" والغايات المليارية 
الثالثية الوارد النص عليها في برنامج العمل العام على 

نحو أكثر تحديدًا. 

3 1 دور التمريض في تحقيق التغطية 
الصحية الشاملة

أوضح استعراض كوكرين أن للممرضين والممرضات . 24
دورًا فعااًل في تقديم الرعاية الصحية األولية عبر 
مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة باألمراض 

السارية واألخرى غير السارية، بما يشمل أدوار اتخاذ 
القرارات السريرية في بعض الحاالت، وكذلك التثقيف 
في مجال الرعاية الصحية والخدمات الوقائية المتصلة 

به )30(. ويوضح االستعراض أن خدمات الرعاية 

األولية التي يتولى زمام قيادتها الممرضون والممرضات 
يمكن أن تؤدي، في بيئات معينة ومتى توافرت الظروف 

المالئمة، إلى تحقيق حصائل صحية مماثلة أو، في 
بعض الحاالت، حصائل أفضل لصالح المرضى ودرجة 
أعلى من رضائهم مقارنًة بنماذج تقديم الرعاية األخرى؛ 

وربما أيضًا يقدم الممرضون والممرضات مشورة 
أطول زمنًا مع المرضى )30(. وأوضحت استعراضات 
كوكرين األخرى أن للممرضين والممرضات دورًا فعااًل 

في بدء عالج فيروس العوز المناعي البشري ومتابعته 
)31(، وأن التدخالت التمريضية الالزمة لإلقالع 

عن التدخين تزيد من احتمال تحقيقه )32(. وأوضح 
استعراض آخر لكوكرين أن العاملين الصحيين غير 

المتخصصين، بما في ذلك الممرضون والممرضات، 
قد يحسنون الحصائل المتصلة باالكتئاب العام واكتئاب 

الفترة المحيطة بالوالدة، واضطرابات اإلجهاد التالي 
للصدمات، واضطرابات تعاطي الكحوليات، وحصائل 

المرضى ومقدمي الرعاية المتصلة بالخرف )33(. 
وأوضح أحد استعراضات كوكرين المنهجية أن أفراد 
كادر التمريض، الذين ُيجرون فحوصات االعتداءات 

أدوار التمريض في 
النظم الصحية في القرن 

الحادي والعشرين

أدوار التمريض في النظم الصحية في القرن الحادي والعشرين

3 الفصل
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الجنسية أو فحوصات الطب الشرعي، إنما يؤدون دورًا 
فعااًل في فحوصات االستدالل الجنائي لالعتداءات 

الجنسية وتوثيقها، وأن هؤالء األفراد يمكن أن يتيحوا 
الوقاية من العدوى المنقولة عن طريق االتصال الجنسي 

والوقاية من الحمل، وأن هذه الرعاية تمثل قيمة جيدة 
مقابل ما ُينَفق عليها من مال )34(. 

وللممرضين والممرضات أهمية في ضمان جودة . 25
الرعاية وسالمة المرضى، والوقاية من العدوى 

ومكافحتها، ومقاومة مضادات الميكروبات )35(. 
ويتحقق ذلك من خالل أداء وظائف متعددة، منها رصد 

التدهور السريري لدى المرضى واكتشاف األخطاء 
والمشاكل التي كانت وشيكة الوقوع )36(، وتنفيذ 
تدخالت الوقاية من العدوى ورصد مكافحتها وتعلُّم 

الدروس المستفادة منها )37(، وضمان الحفاظ على 
الممارسات الجيدة التي تتضمن المياه واإلصحاح ونظافة 

األيدي )38( وفي سياق فاشيات من قبيل كوفيد-19، 
حيث تؤدي نظافة اليد والتباعد البدني وتطهير األسطح 
دورًا رئيسيًا في االحتواء، تظهر األهمية الحاسمة لدور 

الوقاية من العدوى ومكافحتها الذي يضطلع به كادر 
التمريض. )اإلطار 1-3(. 

وهناك توثيق جيد أيضًا للمساهمة التاريخية لكادر . 26
التمريض في الوقاية من األمراض السارية أو األمراض 

المعدية وعالج المصابين بها ومكافحتها )4، 49(. 
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التدخالت التي يتولى 
زمام قيادتها كادر التمريض إلى زيادة معدالت التطعيم 
)50(. وما فتئ كادر التمريض ينشط في جميع أنحاء 
العالم في التدبير العالجي للسل والوقاية منه، ويمكنه 
المشاركة بفعالية في كل من المهام السريرية وغير 

السريرية، مثل تعزيز الصحة والدعم النفسي االجتماعي 
)51-54(، وإجراء الختان الطبي الطوعي للذكور 

)55–61(، وتصميم وتنفيذ برامج العالج الوقائي قبل 
التعرض لفيروس العوز المناعي البشري )62(. ويمكن 

أن يشارك كادر التمريض بفعالية في مكافحة أمراض 
المناطق المدارية المهملة من خالل التثقيف المجتمعي، 

والوقاية الكيماوية الجماعية، وتحديد حاالت المرض 
وتشخيصها، وتحديد معدل انتشار المرض، والتحري 

عن الحاالت المشتبه فيها التي حددها وأحالها العاملون 
الصحيون المجتمعون وتأكيد تلك الحاالت، وصرف 

األدوية، وإجراء أنواع معينة من الجراحات )ما يتعلق 
بالتراخوما على سبيل المثال(، وتثقيف المرضى بشأن 
التدبير العالجي لألمراض، من قبيل الرعاية الذاتية في 

اإلطار 3 1 مساهمة التمريض في تحقيق سالمة المرضى

ُتعزى سنوياً أكثر من 8 ماليين حالة وفاة تقع في البلدان المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل إلى تدني جودة 

الرعاية )39(. ويمكن أن يساهم الممرضون والممرضات في تحسين جودة الرعاية وسالمة المرضى من خالل منع وقوع 

األحداث الضارة، ولكن هذا يتطلب أن يعملوا بقدراتهم المثلى ضمن أفرقة قوية وفي بيئة عمل جيدة. ويؤدي الممرضون 

والممرضات دوراً أساسياً في ضمان سالمة المرضى من خالل رصد التدهور السريري لديهم، واكتشاف األخطاء والمشاكل 

التي كانت وشيكة الوقوع، وفهم عمليات الرعاية ومظاهر الضعف المتأصلة في بعض النظم، وتنفيذ العديد من اإلجراءات 

األخرى لضمان تلقي المرضى رعاية عالية الجودة )36(. ولطالما ارتبط اإلرهاق الذي يعاني منه الممرضون والممرضات 

واألطباء بسبب ِثقل عبء العمل والرحالت الطويلة والعالقات الشخصية غير الفعالة بالتدهور المستمر في سالمة المرضى 

)40(، في حين أن ثمة ارتباطا بين بيئات العمل الجيدة، وتوظيف الممرضين والممرضات على نحو يحقق السالمة، 

وتعليمهم ضمن أفرقة مختلطة المهارات من جهة، وانخفض مدة اإلقامة في المستشفى، وانخفاض معدل األحداث الضارة، 

مثل اإلصابة بااللتهاب الرئوي والتهاب المعدة ونزيف الجهاز الهضمي العلوي والقرح الناجمة عن الضغوط والتهابات 

المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة، وانخفاض الوفيات اإلجمالية من الجهة األخرى )48-41( 
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مواجهة الوذمة اللمفيَّة )63(. ويساهم كادر التمريض 
أيضًا، في العديد من البيئات في جميع أنحاء أفريقيا، في 
تحسين جودة الرعاية إزاء األمراض السارية من خالل 

تدريب العاملين في مجال صحة المجتمع وتوجيههم 
واإلشراف عليهم )65-63(. 

ويؤدي كادر التمريض دورًا ال غنى عنه في تعزيز . 27
الصحة ومحو األمية الصحية والتدبير العالجي 

لألمراض غير السارية )66-72(. وهو، من خالل 
القدر المالئم المتاح له من المعرفة والمهارات والفرص 

والدعم المالي، في وضع فريد يسمح له بأداء دور 
الممارس الفعال والمدرب الصحي والمتحدث الرسمي 

والوسيط المعرفي للمرضى واأُلسر طوال عمرهم 
)73(. وقد ثبت نجاح كادر التمريض مرارًا في الرعاية 
والوقاية في مواجهة األمراض غير السارية )72-66( 
لدى أدائه طائفة من المهام المتعلقة بتلك األمراض، بما 
يشمل التحري وتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 
إزاء العديد من تلك األمراض، من قبيل ارتفاع ضغط 

الدم واألمراض القلبية الوعائية والسكري والصحة 

النفسية والحاالت العصبية وأمراض الجهاز التنفسي 
والسرطان )70(. وما فتئ الممرضون والممرضات 

يحسنون، في إطار تنفيذ هذه المهام، الحصائل الصحية، 
مثل خفض ضغط الدم وخفض درجات االكتئاب، وما 

برحوا يقدمون رعاية معادلة لمرضى قصور القلب 
أو السكري )30، 70(. وما برح كادر التمريض 

يساهم أيضًا في تغيير السلوكيات، مثل زيادة اإلقبال 
على األدوية، ويكون المرضى الذين يعالجهم كادر 

التمريض أكثر عرضة للحفاظ على مواعيد المتابعة 
)30، 70(. والدور الممتد لكادر التمريض في أفرقة 

الرعاية الصحية، الذي يعززه التوجيه المناسب المتمثل 
في تثقيف كادر التمريض ونطاق ممارسته، قد يدعم 

دمج األمراض غير السارية في الرعاية األولية )74، 
75(. والدور الممتد لكادر التمريض، وإن كان مهمًا 

في مجموعة متنوعة من البيئات، لديه، في البيئات التي 
تعاني من نقص األطباء المتخصصين، من الطاقات 

 الكامنة ما يكفل تعزيز اإلنصاف في مجال
 الصحة )73، 76(.



ويساهم كادر التمريض في الرعاية طوال العمر. ويقدم . 28
كادر التمريض، العامل جنبًا إلى جنب مع كادر القبالة 
وأطباء التوليد وسائر األطباء المتخصصين، للحوامل 

الرعاية السابقة للوالدة والرعاية الالحقة لها )77(. 
ويؤدي كادر التمريض المعني باألطفال الحديثي الوالدة 
ذو المهارات المتخصصة المتعلقة بالمواليد دورًا فعااًل 
في تقديم دعم خاص ورعاية عالية الجودة في الوقت 

المناسب للمرضى المقيمين في المرافق الصحية، بدعم 
من متخصصين آخرين في مجال األطفال الحديثي 

الوالدة. وفي معظم البلدان، يشكل كادر التمريض العمود 
الفقري لخدمات الصحة المدرسية، حيث يقدم الرعاية إلى 

األطفال والمراهقين )78-81(. ويقدم كادر التمريض 
خدمات في مختلف مجاالت الصحة الجنسية واإلنجابية؛ 

فعلى سبيل المثال، يقدم، على نحو مأمون وبفعالية، 
وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم والتي ُتحقن 
والتي ُتزرع في الجسم والتي ُتوضع داخل الرحم )82(. 

وتؤكد البينات أيضًا فعالية كادر التمريض في تحري 
سرطان عنق الرحم وتوفير الخدمات المتعلقة بفيروس 
العوز المناعي البشري للنساء الالتي في سن اإلنجاب 

وما بعدها )83، 84(. وتوفير المعلومات واالضطالع 
بأنشطة الدعوة للمراهقين المستحقين لها بحكم أعمارهم 

ولوالديهم أو مقدمي الرعاية إليهم عنصران رئيسيان 
من عناصر الدور الذي يؤديه كادر التمريض في توسيع 

خدمات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري 
)83، 85، 86(. ويؤدي الممرضون والممرضات دورًا 

رئيسيًا في توفير الرعاية لكبار السن، ويمكن أن يحققوا 
فائدة في تقديم الرعاية المتكاملة، مما يؤدي إلى تحقيق 

حصائل أفضل للفئات السكانية األكبر سنًا )اإلطار 2.3( 
)87(. وُيمكِّن كادر التمريض، بما يضطلع به أفراده 

من دور رئيسي في تقديم الرعاية الملطفة، من تهيئة جو 
تنتهي فيه حياة المرضى بكرامة ورحمة. 

اإلطار 3 2 نموذج الرعاية المجتمعية للفئات السكانية في مرحلة الشيخوخة الذي 
يقوده كادر التمريض

 بدافع من مكانة اليابان بوصفها مجتمعاً "بالغ االحترام للشيخوخة"، دشَّنت مؤسسة ساساكاوا التذكارية للصحة، في 

عام 2014، برنامجاً لتمكين كادر التمريض من إنشاء مراكز تمريض للرعاية المنزلية وتشغيله )88(. وتؤدي المراكز دور 

ن كبار السن من العيش بكرامة في المنزل  مراكز الصحة المجتمعية التي يقدم الممرضون والممرضات من خاللها خدمات ُتمكِّ

ز التعاون بين المراكز، وتجمع البيانات،  وتحسين نوعية حياة الناس في المجتمع المحلي. وتدعم المؤسسة أيضاً شبكة ُتعزِّ

وتدعو إلى إنشاء مراكز تمريض للرعاية المنزلية تتخذ من المجتمع المحلي مركزاً لها )89( 

وُيِعد برنامج مدته ثمانية أشهر في مجال رعاية المسنين والرعاية التمريضية المنزلية كادر التمريض إلجراء تقييمات 

بدنية، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية األولية لسكان المجتمع المحلي، ومساعدة األسر على توفير الرعاية الملطفة 

ورعاية نهاية العمر في المنزل. وتركز الدورات الدراسية اإلضافية على ريادة األعمال واإلدارة وخطط األعمال الالزمة 

لتطوير مركز تمريض الرعاية المنزلية وتشغيله )89( 

وبحلول آذار/ مارس 2019، كان 67 ممرضاً وممرضة قد أتموا البرنامج، وأكثر من 56 منهم يديرون مراكز تمريض 

الرعاية المنزلية في 23 مقاطعة في جميع أنحاء اليابان. ويستأثر الممرضون والممرضات بنسبة 70٪ من العاملين في 

ا النسبة الباقية البالغة 30%، فهي نسبة المهنيين اآلخرين 30%، مما يدل على أن ثمة نهجا  المراكز في المتوسط، أمَّ

تعاونيا متعدد التخصصات مطبقا في تلبية احتياجات الرعاية الصحية األولية للمجتمعات التي تتلقى الخدمة في المراكز وفي 

منازل أفرادها. وقد بلغ متوسط عدد زيارات المراكز التي تضمها الشبكة 000 25 زيارة شهرياً. وساهم دعم األسر في 

تقديم رعاية نهاية العمر في خفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بدخول المستشفى واإلجراءات الطبية )90( 
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3 2 دور التمريض في التعامل مع 
الطوارئ واألوبئة والكوارث

يشارك الممرضون والممرضات في تقديم الرعاية . 29
في حاالت الطوارئ السريرية )مثل الحوادث أو 

النوبات القلبية(، والوقاية من الفاشيات واالستجابة لها، 
واالستجابة للكوارث واألزمات اإلنسانية. وغالبًا ما 

يكون كادر التمريض أول من يراه المريض في المرفق 
الصحي؛ وقد تختلف أدواره تبعًا للسياق، ولكنه غالبًا 

ما يشمل الفرز، والتعرف المبكر على الحاالت المهدِّدة 
للحياة، وإعطاء األدوية، وتنفيذ اإلجراءات المنقذة 

للحياة، وبدء اإلحالة المبكرة.

وما فتئ كادر التمريض يؤدي دورًا محوريًا ضمن . 30
األفرقة التي تتعامل مع األوبئة التي تهدد الصحة في 

جميع أنحاء العالم، بما يشمل متالزمة االلتهاب الرئوي 
الحاد الوخيم )سارس( في عام 2003 )91(، وفاشية 

فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط 
التنفسية في عام 2015 )92(، ومرض فيروس 

زيكا في عام 2016 )93، 94( ومرض فيروس 
اإليبوال في عام 2014 )95، 96( وفاشية كوفيد-19 

في عام 2019. ومن خالل مبادرة أفرقة الطوارئ 
ب أفراد  الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ُيدرَّ
كادر التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين على 
دعم قدرات بلدانهم على االستجابة لحاالت الكوارث 

والطوارئ في المستقبل )97(. وقد يكون لهذا أهمية 
 خاصة في زيادة القدرة على الصمود لدى النظم 
الصحية التي أصبحت أكثر ضعفًا أمام الكوارث 

 والنزاعات )98(. 

وفي البيئات المتضررة من الهشاشة والنزاعات، يواجه . 31
العاملون الصحيون، بما في ذلك كادر التمريض، عددًا 

من التحديات الشخصية والمهنية، مثل خطر االختطاف، 
وضرورة التعامل مع وفاة الزمالء، والخوف من 

وفاتهم هم، وزيادة عبء العمل، وزيادة درجة التعقُّد 
فيه )كاالضطرار إلى التعامل مع الجروح الناجمة 

عن األسلحة النارية(، وكذلك تآكل المعايير األخالقية 
والمهنية )99(. وعلى الرغم من هذه الظروف، يبدي 

الممرضون والممرضات وسائر العاملين الصحيين 
صمودًا والتزامًا في مواجهة تلك التحديات وما برحوا 

يقدمون الخدمات األساسية )99(. وقد تمكن كادر 
التمريض، في إطار من الدعم الذي يحصل عليه، في 
حاالت النزعات أو لدى تلبية احتياجات الالجئين، من 
تحقيق النجاح في عالج طائفة من الحاالت المختلفة، 

مثل السل الرئوي )100( وسائر التهابات الجهاز 
التنفسي، وتسوس األسنان، واضطراب اإلجهاد التالي 

للصدمات )101(. 
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3 3 دور التمريض في تحقيق تمتع 
السكان بأنماط العيش الصحية وبالرفاهية

يستلزم تحسين تمتع الفئات السكانية بأنماط العيش . 32
الصحية وبالرفاهية أن يتصدى الممرضون والممرضات 

وغيرهم من العاملين الصحيين للمحددات االجتماعية 
للصحة، وبذلك يسهمون في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. وتمثل الوقاية من أمراض اإلسهال من 

خالل التشجيع على غسل اليدين والتغذية واإلصحاح 
)102، 103( مجاالت ذات بينات ناشئة تثبت فعالية 
التمريض في التصدي للمحددات االجتماعية للصحة 

)4(. وقد يكون الممرضون والممرضات ِمن أوائل َمن 
يتصدون آلثار تغيُّر المناخ )104-106(، التي تشمل 
الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الفقراء والمعرضين 

للعوارض ذات الصلة بالمناخ، وكذلك تقليل الوفيات 
الناجمة عن األمراض ذات الحساسية للمناخ من قبيل 
أمراض اإلسهال والمالريا وداء المثقبيات األفريقي 

وداء الليشمانيات والبلهارسية وعدوى النيماتودا المعوية 
وحمى الضنك.

ويعتمد تمكين الفئات السكانية المتمتعة بمزيد من الصحة . 33
واستدامة تمتعهم بها على كل من ضمان صحة الشباب 
من خالل إتاحة التغطية الصحية الشاملة إتاحًة منصفًة، 
وضمان تمتعهم بموفور الصحة ورغبتهم في مواصلة 

العمل المعلق بتحقيق التنمية المستدامة حتى الجيل 
التالي. ويفهم كادر التمريض النهوج الالزمة لتحقيق 

سرعة تلبية توقعات الشباب ويمكنه تعديل تلك النهوج 
لتالئم االحتياجات، بما في ذلك الجدارة بالثقة وعدم 

التسرع في الحكم والتركيز على تلبية احتياجات العمالء؛ 
وتلبية توقعات الشباب بشروط الشباب أنفسهم؛ وإمكانية 

التواصل مع كادر التمريض بسهولة )110-107(. 

وما فتئ كادر التمريض يحقق نتائج إيجابية في . 34
المجاالت التي تمثل تحديًا خاصًا للمرأة، من قبيل تنظيم 

األسرة والرعاية المتعلقة باإلجهاض )111، 112(. 
ويمكن أن يؤدي تحسين دوره في تقديم تلك الخدمات 

إلى تحسين إتاحة الرعاية الصحية اإلنجابية للعديد من 
النساء. ويقدم كادر التمريض دعمًا اجتماعيًا للنساء 
متمثاًل في رعاية صحة األم أثناء عوارض الحياة 

© WHO/Yoshi Shimizu



الحرجة )من قبيل فترتي ما قبل الوالدة وما بعدها 
)113( واإلصابة بسرطان الثدي( وهو عنصر أساسي 

في ضمان حصول النساء على رعاية تحترمهن في 
مرافق الخدمات الصحية )114، 115(. وال غنى عن 

كادر التمريض أيضًا في مكافحة العنف القائم على 
نوع الجنس: فالدراسات المتعلقة بالتحري عن عنف 

العشير تفيد أن أفراد كادري التمريض والقبالة هم 
المهنيون الصحيون الذين يجرون في معظم األحيان 

)45٪ و24٪ على التوالي( عملية تحديد الحالة شخصيًا 
)116(. وفي ختام هذا الفصل، يلخص الشكل 1.3 

مساهمة التمريض في تحقيق الغايات المليارية الثالثية.

كادر التمريض
بوصفه جزءا من األفرقة 

المتعددة التخصصات

التغطية الصحية الشاملة

تقديم الرعاية األولية على الخطوط األمامية	 
الوقاية من طائفة واسعة من األمراض السارية وغير السارية 	 

ومعالجة المصابين بها
تقديم الرعاية في جميع مراحل العمر، من الميالد إلى الوفاة	 

الصحة والعافية

التصدي للمحددات االجتماعية 	 
للصحة من خالل العمل التعاوني

التصدي آلثار تغير المناخ 	 
ومعالجتها

ضمان اإلتاحة للفئات الضعيفة 	 
ومنها النساء والشباب

الطوارئ واألوبئة 
والكوارث

تقديم الرعاية في حاالت 	 
الطوارئ السريرية

التصدي لألوبئة والكوارث 	 
واألزمات اإلنسانية

التعرف على الحاالت 	 
المهددة للحياة وتنفيذ 
اإلجراءات المنقذة لها

مساهمة التمريض في تحقيق الغايات المليارية الثالثية الشكل 3 1
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يتطلب تحسين المساهمة التي تقدمها مهنة التمريض، . 35
كما هو موضح في الفصل السابق، بيئة سياسات 

وممارسات مواتية. ويمكن تحليل العديد من العوامل 
التي تؤثر على التوافر والتوزيع والقدرة وبيئة العمل 
التمكينية وأداء القوى العاملة في مجال التمريض من 

خالل المنظور السياساتي، باستخدام إطار سوق العمالة 
الصحية الذي أعدته منظمة الصحة العالمية )117( 

)الشكل 1.4(. 

وبناًء على هذا اإلطار، يبحث التقرير أربعة أبعاد تميز . 36
الخطاب المتعلق بسياسات القوى العاملة الصحية في 

مجال التمريض، وهو ما يؤدي إلى تقوية قاعدة البينات 
 المؤلفة من الدراسات الُمحكَّمة في المجاالت التالية:

 )أ( التعليم والتدريب السابقين للخدمة؛
)ب( تدفقات القوى العاملة إلى الداخل وإلى الخارج؛ 

)ج( التوزيع المنصف والكفاءة؛ )د( التنظيم )بما يشمل 
القطاع الخاص(. وُيشار أيضًا في اإلطار إلى العوامل 
المجتمعية واالقتصادية والسكانية التي تؤثر على سوق 

العمالة الصحية. وترد مناقشة بعض هذه العوامل 
)التحيز الجنساني، مستوى دخل البلد( بالتفصيل في هذا 
التقرير، في حين أن العوامل األخرى، مثل االتجاهات 
الديموغرافية )الشيخوخة، أنماط النمو( وتغيُّر المناخ، 

ينبغي أن ُينظر فيها بطريقة مباشرة بدرجة أكبر في 
السياق الوطني عند تصميم السياسات المعنية المتعلقة 

بالقوى العاملة في مجال التمريض وتنفيذها.

1.4 التعليم والتدريب السابقان للخدمة
الغرض من تعليم التمريض هو إنتاج قوة عاملة . 37

تمريضية قادرة على تلبية االحتياجات الصحية للسكان، 
من النواحي الكمية والنوعية والتوزيعية. لذلك، ينبغي أن 
تكون مدخالت مؤسسات التعليم التمريضية ومخرجاتها 

مصممة لتلبية االحتياجات الخاصة للقطاع الصحي 
وقدرته االستيعابية. ويمكن أن يسهل الحوار المنتظم 

والتنسيق بين قطاعات الصحة والتعليم والعمل والمالية 
ضماَن عدم غياب التناسب. 

األدوات السياساتية الالزمة لتمكين 
القوى العاملة في مجال التمريض 
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ويتأثر عدد الطالب المسجلين في برامج تعليم . 38
الممرضين والممرضات الذين يستكملون تلك البرامج 

أواًل بمستويات التعليم األساسية للسكان والمتطلبات 
التعليمية الواجب استيفاؤها قبل التسجيل في برنامج 
التمريض )118، 119(. ويتأثر التسجيل في برامج 
التمريض بموقع البرنامج وتكلفته وطاقته االستيعابية 
وانتماءاته السريرية ومستوى تعليم التمريض المقدم 

فيه. ويتأثر كل ما ُذكر بدوره بأعداد أعضاء هيئة 
التدريس المؤهلين إلنجاز مهمة البرنامج وأغراضه، 

إلى جانب البنية التحتية والقدرات الالزمة لتقديم 

التعليم السريري )120(. ويقول سكويرز وآخرون 
)Squires et al.( إن العوامل "الكليَّة" مثل قدرة 

النظام الصحي على استيعاب العاملين الصحيين )عدد 
َأِسرة المستشفيات لكل َنسمة( والتمكين الجنساني تؤثر 

أيضًا على إنتاج كادر التمريض في كل بلد )121(. 

ويمكن أن تؤثر القضايا الجنسانية على التحاق طالب . 39
التمريض بالبرامج التعليمية، ومن ثم، تؤثر على 

المعروض من كادر التمريض. ويحد التقليل من القيمة 
االجتماعية واالقتصادية ألعمال التمريض من فرص 

قطاع التعلیم دینامیكیات سوق العمالة

المدرسة 
الثانویة

التعلیم في مجال 
الصحة

التعلیم في المجاالت 
األخرى

رصید العاملین 
الصحیین المؤھلین

خارج الوطن

عاملون

عاطلون عن العمل

خارج القوى العاملة

قطاع الخدمة
الصحیة

القوى العاملة الصحیة 
المجھزة لتقدیم خدمة صحیة 

ذات جودة

التغطیة الصحیة 
الشاملة بالخدمات 
المأمونة والفعالة 
التي محورھا 

اإلنسان

السیاسات المتعلقة باإلنتاج
•   بخصوص البنیة التحتیة والمواد

•   بخصوص االلتحاق
•   بخصوص اختیار الطالب
•   بخصوص ھیئة التدریس

عوامل أخرى

السیاسات الالزمة لمعالجة التدفقات إلى الداخل وإلى الخارج
•   معالجة الھجرة الوافدة والخارجة

•   اجتذاب العاملین الصحیین العاطلین عن العمل
•   إعادة العاملین الصحیین إلى قطاع الرعایة الصحیة

السیاسات الالزمة لمعالجة سوء التوزیع وأوجھ القصور
•   تحسین اإلنتاجیة واإلنتاج

•   تحسین تركیبة مزیج المھارات
•   استبقاء العاملین الصحیین في المناطق المحرومة من 

الخدمات

السیاسات الالزمة لتنظیم القطاع الخاص
•   إدارة الممارسات المزدوجة

•   تحسین جودة التدریب
•   االرتقاء بسبل تقدیم الخدمة

الھجرة

Adapted from Sousa A, Scheffler RM, Nyoni J, Boerma T. A comprehensive health labour market framework for universal 
health coverage. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91:892–4. 

المصدر
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كادر التمريض في المشاركة في اتخاذ القرارات 
وفي أن يصبح أفراده قادة في نظم الرعاية الصحية 
)22، 23، 122(، مما قد يضعف الجهود المبذولة 

لتعيين المؤهلين من المتقدمين لاللتحاق ببرامج تعليم 
التمريض. وتجعل التصورات المتحيزة لدور المرأة 

في تقديم الرعاية والمعايير الجنسانية االجتماعية تعيين 
الطالب الذكور تحديًا مستمرًا: ففي حين أن التحاق 
المرأة ببرامج تعليم التمريض يمكن اعتباره ِحراكًا 

صاعدًا، فإن هذا قد ال يكون حال الرجال )123-
125(. وعالوة على ذلك، قد تكون الفرص المتاحة 

أمام النساء في الفئات المهنية األخرى مقيدة بقيود ثقافية 
أو تتعلق بالمنظومة المتبعة، مما يجعل تعليم التمريض 
هو المسار الوحيد أو أوضح المسارات لدخول المرأة 

ِسلك الرعاية الصحية، بداًل من إتاحة خيار قيم للعاملين 
الصحيين الطامحين أيًا كان نوع جنسهم. 

وفي بعض البيئات، قد يكون تمثيل بعض الفئات . 40
العرقية أو اإلثنية أو غيرها من الفئات الضعيفة تمثياًل 

ناقصًا في مجال تعليم التمريض )126(. وقد تكون 
لهذا آثار سلبية على المالءمة الثقافية بين أفراد كادر 
التمريض والمجتمعات التي يخدمها. وعلى الرغم من 

أن هناك تركيزًا متزايدًا في مختلف مكونات مهنة 
التمريض على ضمان أن يشتمل التعليم والتدريب على 
تطوير الكفاءات الثقافية، فثمة حاجة إلى بذل مزيد من 

الجهود لزيادة اختيار وتوظيف الطالب المنتمين إلى 
فئات سكانية ناقصة التمثيل )اإلطار 1-4(. 

وتؤثر مواقع مدارس وكليات التمريض وبرامج . 41
التدريب أيضًا على الرصيد المتاح من المتقدمين 

المؤهلين. فتقع برامج تعليم التمريض بصفة أساسية 
في المراكز الحضرية مع الجامعات والمستشفيات، 
مما ُيفوِّت الفرصة على الطالب المحتملين المقيمين 
في المناطق الريفية واألخرى النائية الذين ال تتوافر 

أمامهم سوى خيارات تعليمية أقل كثيرًا )129(. ومع 
زيادة التركيز على التوزيع الجغرافي للقوى العاملة 
الصحية، والمساءلة االجتماعية لمؤسسات التدريب، 
ُتدمج بعض البرامج مواقَع التدريب الريفية أو ُتعيِّن 

وتدعم طالبًا من المجتمعات الممثلة تمثياًل ناقصًا على 
مدى تاريخها في التعليم بعد الثانوي. وقد تتيح برامج 
التعليم عن ُبعد التي ُتقدَّم عبر اإلنترنت جنبًا إلى جنب 

مع الفرص المناسبة للتعليم السريري خيارات فعالة 
للطالب المحتملين في المناطق الريفية )130(؛ وفي 

حين ينبغي أن ُيولى اهتمام مستمر إلى رصد جودة 
التعليم والحفاظ عليه، يتمتع هذا النهج بطاقة كامنة 
تكفل، في بعض البيئات، تحسين تنوع الطالب في 

برامج التمريض )131(.

ويمكن أن تؤثر التكاليف )من حيث الرسوم الدراسية . 42
ونفقات المعيشة( على قدرة الطالب على االلتحاق 
ببرامج تعليم التمريض أو إتمامها. وفي حين يمكن 
أن تختلف تكلفة تعليم التمريض على نطاق واسع 

)اإلطار 4-2(، فإن البرامج الحكومية مدعومة أكثر 
من غيرها دعمًا كبيرًا وغالبًا ما تكون أقل تكلفة 

من البرامج الخاصة المعتِمدة على الرسوم الدراسية 

اإلطار 1.4 أستراليا: إشراك الفئات السكانية الناقصة التمثيل في القوى العاملة في 
مجال التمريض

في أستراليا، ُيطالب األستراليون من السكان األصليين بمزيد من الرعاية التي يقدمها الممارسون من السكان األصليين 

أنفسهم من أجل زيادة حصولهم ال على الرعاية فحسب، بل على الرعاية المأمونة ثقافياً أيضاً )127(. ومع ذلك، لم يكن 

الحل بسيطاً كأن ُتزاد أعداد طالب السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس، بل إنه استلزم أيضاً ضمان مواجهة 

التحديات التي يصادفها هؤالء الطالب، من قبيل تهيئة بيئة تمكينية، وتوظيف معلمين من كادر التمريض المحلي، ودمج 

محتوى عن السكان األصليين في المناهج الدراسية، وتلبية االحتياجات المالية للطالب )127، 128( 
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التي يدفعها الطالب والمساهمات الخاصة التي ُتقدَّم 
إليها. وتكلفة المعيشة، إلى جانب انخفاض الدخل عند 
الدراسة التفرغية أو عدم تحقيقه على اإلطالق، تزيد 
من النفقات الشخصية على الدراسة. وتختلف برامج 

التمويل باختالف البلدان، حيث إنها قد تتضمن خيارات 
أو حوافز للطالب من الفئات الممثلة تمثياًل ناقصًا أو 

للراغبين في الممارسة في المناطق المحرومة من 
الخدمات بعد التخرج.

وهناك مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية للمبتدئين . 43
ج ممرضين وممرضات من ذوي المؤهالت  التي ُتخرِّ

واألدوار المهنية المختلفة ولكنهم يستوفون معايير مهنة 
 التمريض وتصنيف رابطات التمريض

)ISCO-08(. ويمكن لبرامج المبتدئين إعداد كادر 
التمريض على مستوى الشهادة ومستوى الدبلوم 

ومستوى الدرجة )البكالوريوس(؛ ويمكن أن تختلف 
المتطلبات األكاديمية لبرنامج المبتدئين في مجال 

لتمريض من إتمام الصف التاسع أو ما دونه وبلوغ 
17 سنة في حالة البرنامج الذي ُيمنح مجتازه شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية )الصف الثاني عشر( إضافة 

إلى سنتين من التعليم الجامعي لاللتحاق ببرنامج ُيمنح 

مجتازه درجة علمية )135، 136(. في حين أن 
تنوع البرامج ومتطلبات االلتحاق من شأنه أن يمكن 

مجموعة واسعة من الناس من دخول المهنة، فإن 
أصحاب العمل يفشلون في كثير من األحيان في التمييز 

بين أدوار الممارسة على أساس مستوى التعليم، مما 
يؤدي إلى عدم التناسب مع نظام العرض الذي ينتج 

ممارسًا عامًا من جهة وصاحب العمل الذي أسس 
هيكل خدماته في سياق تقديم الرعاية المتخصصة أو 

المتباينة من الجهة األخرى. 

وتعلم بعض البلدان حول العالم نسبة كبيرة من القوى . 44
العاملة في مجال التمريض لديها على مستوى الشهادة 
والدبلومة، وغالبًا ما يكون ذلك في مؤسسات تدريب 

مستقلة تركز على المهارات السريرية الموجهة 
نحو تنفيذ المهام. وتشتمل برامج الدرجات الجامعية 
)البكالوريوس( عادًة على مواد دراسية إضافية في 

المهارات القيادية والتدبير العالجي للحاالت والعوامل 
االجتماعية االقتصادية التي تؤثر على الحصائل 

الصحية وحصائل المرضى في بيئات متنوعة في أقسام 
المرضى المقيمين والعيادات الخارجية؛ وتتضمن، 

في بعض األحيان، عنصر البحث كذلك. وُتشدد هذه 

اإلطار 2.4 تكلفة تعليم التمريض 

تفيد التقديرات أن 2 27 مليار دوالر أمريكي ُتنفق سنوياً، في جميع أنحاء العالم، على تعليم التمريض والقبالة )132(  

ورغم أن كادري التمريض والقبالة يشكالن أكثر من نصف القوى العاملة الصحية العالمية، فاإلنفاق على تعليم التمريض 

والقبالة يمثل نحو ربع اإلنفاق العالمي على تعليم العاملين الصحيين. وتفيد التقديرات المنشورة في عام 2010 أن 

متوسط تكلفة كل خريج تمريض يبلغ 000 50 دوالر أمريكي على مستوى العالم، مع تراوحها من نحو 000 3 دوالر 

أمريكي لكل ممرض أو ممرضة في الصين إلى أكثر من 000 100 دوالر أمريكي في أمريكا الشمالية )132(. ويمكن أن 

ُيعزى هذا التباين إلى الحصة النسبية للقطاعين العام والخاص في تمويل المؤسسات التعليمية وامتالكها وإدارتها، حيث 

تختلف نماذج تمويل تعليم التمريض داخل البلدان وبين كل منها واآلخر )133(. وهناك عامل آخر يقف وراء التباين في 

تكلفة تعليم التمريض، أال وهو اختالف مستويات التأهيل الموجود أحدها إلى جانب اآلخر مع التنوع في االختبار المسبق 

لصالحية البرامج التعليمية )134(. وثمة حاجة إلى مزيد من البيانات المحسنة عن خريجي برامج التمريض والقبالة، 

ر حدوثه بحلول عام 2030  وتكلفة التعليم والتدريب، لتوجيه االستثمارات الالزمة لمواجهة النقص المقدَّ
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البرامج أيضًا على "مهارات التفكير النقدي" التي 
يمكن أن تسهم في إصدار تقديرات سريرية أكثر 

تقدمًا وأن تزيد من مأمونية توفير الرعاية )137(. 
وتشير االستنتاجات التي خلصت إليها األبحاث إلى 
أن المرضى الذين يحصلون على خدمات الرعاية 

المقدمة إليهم من نسبة أعلى من كادر التمريض الذي 
ُأعد للحصول على درجات علمية أقل عرضة للوفاة، 

ويمكثون في المستشفيات فترات أقصر، ويتحملون 
تكاليف رعاية صحية أقل )46، 138، 139(. ومع 
ذلك، ُأجري معظم الدراسات، التي تشير إلى تحسن 

الحصائل التي يحققها المرضى في حالة كادر التمريض 
الذي ُأعد للحصول على درجات علمية، في مستشفيات، 

ولم يتكرر إجراؤها في مرافق المرضى المتجولين 
والمرافق المجتمعية، مما يحد من تعميم االستنتاجات 

)140(. وتشير البينات اإلضافية إلى أن كادر 
التمريض الذي ُأِعد للحصول على شهادة البكالوريا/ 
الثانوية قد ال يستخدم كامل مكونه المعرفي ومهاراته 

في مكان العمل )141(.

ويمكن كذلك إعداد كادر التمريض ليصبح أفراده . 45
متخصصين بعد التخرج في مرحلة ما بعد البكالوريا/ 

الثانوية أو بعد الحصول على الماجستير للتخصص 
المتقدم أو الممارسة المتقدمة، أو يمكن أن يحصل على 
درجة الدكتوراه في التمريض، إما دكتوراه التمريض 

القائمة على الممارسة وإما دكتوراه الفلسفة القائمة 
على البحث )142(. وتتطلب زيادة المؤهالت التعليمية 

ألخصائي التمريض توضيح الفروق بين مستويات 
البرامج المختلفة التي تستكمل التعليم السابق وتعتمده 
)143(. وفي البلدان التي يوجد فيها طلب على كادر 

التمريض الذي ُأعد للحصول على درجات علمية، 
يمكن أن تمثل البرامج التعليمية التي "تسد" فجوة 

في مسوغات تعيين كادر التمريض الحالية أو التي 
"ترقيها" آليًة مهمًة للتطوير الوظيفي وإدرار معدالت 
عالية من العائد الخاص. وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد 
كادر التمريض على مستوى البكالوريوس ضروري 

للحصول على التعليم في مرحلة الدراسات العليا على 
مستوى الماجستير أو الدكتوراه، وهو ما يمكن أن 

يؤثر بدوره على عدد ونوعية أعضاء هيئة التدريس 

الالزمين لتدريس برامج التمريض للمبتدئين. 

وثمة عنصر حاسم األهمية في تعليم التمريض ولكنه . 46
يشكل تحديًا في كثير من األحيان هو ضمان توافر 
الوقت الكافي للطالب وإكسابهم الخبرة العملية في 

مرافق الممارسات السريرية. فأثناء التدريب العملي 
السريري، يطبق الطالب ويدمجون مهارات التفكير 

النقدي والتقييم السريري وكفاءات الرعاية التمريضية 
المكتسبة في المرافق التعليمية. وُيطلب إلى هيئة 

التدريس السريري توفير اإلشراف المناسب وتقييم 
المهارات السريرية. ونظرًا إلى وجود العديد من 

برامج التمريض في المناطق الحضرية، فإن إكساب 
خبرات سريرية مناسبة في المرافق الريفية أو النائية 

يمكن أن يكون أمرًا مضنيًا. ويمكن أن يكون هذا 
التعرض للخبرات مفيدًا في اتخاذ الطالب القرار 

النهائي بشأن مكان الممارسة )144(. وقد تبين أن 
بعض البرامج التي ُتقدَّم عبر اإلنترنت أو عن ُبعد تزيد 

من إمكانية الوصول إلى المرافق السريرية الريفية 
والنائية التي لم تكن مرتبطة في السابق بمؤسسة 
تعليمية "ذات وجود على أرض الواقع" )145، 
146(. وبداًل من ذلك، يمكن أن توفر تكنولوجيا 

التعليم الصحي عن ُبعد ومختبراُت المحاكاِة التجارَب 
السريريَة الالزمَة والتكميليَة في مجال الرعاية األولية 

)147-150(. وينبغي رصد برامج التعليم عن ُبعد 
عبر اإلنترنت وعقدها وفقًا لمعايير االعتماد والجودة 

نفسها التي تتبعها سائر المؤسسات التعليمية.

وقد شهد العديد من البلدان نموًا كبيرًا في مؤسسات . 47
التعليم الصحي التابعة للقطاع الخاص، سواء غير 

الهادفة للربح أو الهادفة له )151، 152(. وترتبط 
المجموعة األخيرة غالبًا بارتفاع الرسوم الدراسية وقد 

تخضع لمتطلبات السلطة التنظيمية المختلفة ومعايير 
االعتماد )152(. وقد تكون منفصلة عن أغراض 

السياسة العامة للصحة والتعليم، ومن ثم، قد ال تتماشى 
دائمًا مع األولويات الصحية للسكان، السيما إذا ُقِصد 
تثقيف كادر التمريض لسوق العمالة الصحية الدولية 

المتنامية. وفي حالة عدم وجود آليات لضمان الجودة، 
 فإن المحتوى وطرائق تقديم المناهج الدراسية قد
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اإلطار 3.4 معالجة النقص في معلمي كادر التمريض 

يمكن التخفيف من ِحدة التحدي المتمثل في نقص المعلمين في مجال التمريض، الذي تواجهه مناطق مختلفة في جميع 

أنحاء العالم، من خالل مزيد من النهج التعاونية من قبيل تجميع الموارد من شتى المؤسسات، بل ربما حتى شتى البلدان 

 )156(

ففي تايلند، هناك نهج تعاوني يرمي إلى زيادة المؤهالت األكاديمية لهيئة تدريس التمريض، وهو برنامج تطوير تعليم 

التمريض العالي، الذي ُينفَّذ في جامعة شيانغ ماي وبتمويل من المجلس الطبي الصيني )157(. ويركز هذا البرنامج، الذي 

ين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد متزايد  بدأ في عام 1994، على تدريب معلمي التمريض المعدِّ

من برامج التمريض على مستوى البكالوريا/ الثانوية في جميع أنحاء الصين. وقد وسع البرنامج بعد ذلك تأثيره ليشمل 

10 بلدان في شرق آسيا وجنوب شرقها، مما سمح بتوسيع نطاق برامج تعليم الممرضين والممرضات واالعتماد المتبادل 

لمؤهالتهم في جميع أنحاء اإلقليم )157(  

وفي الواليات المتحدة، يوفر برنامج الشراكة األكاديمية لشؤون تمريض المحاربين القدماء التمويلَ الالزَم لدفع المرتبات 

وتدريب كادر التمريض الخبراء بصفتهم أعضاء هيئة تدريس في المؤسسات األكاديمية الشريكة لزيادة عدد الخريجين 

ين لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفريدة لقدامى المحاربين في مرافق الرعاية الوجيزة واألولية )158(  المعدِّ

وفي رواندا، ُعززت قدرات أعضاء هيئة تدريس التمريض من خالل التعليم المستمر الذي يركز على منهجيات التدريس 

المتقدمة وتطوير المناهج الدراسية، وغير ذلك من النهوج )159(. وحظيت هذه المبادرة بالدعم عبر شراكة أكاديمية 

دولية، مع االعتراف بأن البرنامج كان البد أن تملك زماَمه رواندا، وأنه البد من ممارسة التواضع الثقافي من خالل 

التعاون )159( 

ال تفي بالمعايير الوطنية، بما يشمل الخبرة السريرية 
المطلوبة، مما يؤدي إلى إنتاج خريجين غير معدِّين 
بالمعرفة أو المهارات أو السلوكيات الالزمة لتقديم 

رعاية مأمونة وذات جودة )153(. ويمكن أن يؤدي 
انتشار المدارس الخاصة غير المنتسبة إلى المستشفيات 

أو المراكز الطبية األكاديمية إلى الضغط على مواقع 
التوظيف السريرية الحالية والتشكيك في جودة التدريب 

المقدم فيها. 

وأحد أكبر التحديات التي يواجهها تعليم الممرضين . 48
والممرضات هو توظيف واستبقاء أعداد كافية من 

أعضاء هيئة تدريس التمريض المؤهلين )19، 20، 
154(. وتشمل التحديات بيئة التوظيف )المؤسسات 

التعليمية مقابل العمل السريري(، التي قد تنطوي على 
فروق في الرواتب والوقت المخصص للتدريس. وقد 

اقترح تقرير صادر عن الرابطة األمريكية لكليات 
التمريض دمج الدور التعليمي ودور الممارسة 

السريرية اللذين تضطلع بهما هيئة تدريس التمريض 
)أي التعيينات المشتركة( لرفع مكانة األطباء 

السريريين الخبراء في تعليم التمريض وزيادة مكافأتهم 
ومشاركتهم )155(. وتشمل االستراتيجيات األخرى 

الشراكات األكاديمية -السريرية التي يتلقى فيها 
األطباء السريريون تدريبًا أكاديميًا إلعدادهم الستيعاب 
الطالب في مرافقهم السريرية، وكذلك حوافز لمواصلة 

تعليمهم، مثل اإلعفاء من الرسوم الدراسية وإتاحة 
فرص تدريب إضافية. ويعتمد نجاح هذه الشراكات 

غالبًا على المواقع السريرية التي توفر وقتًا كافيًا يسمح 
لخبراء التمريض السريريين باإلشراف على الطالب 
أو التواصل معهم في الموقع. ويتضمن اإلطار 3-4 

أمثلة داخل البلدان وبينها.
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ويقف نقص أعضاء هيئة التدريس الذين ُأعدوا على . 49
مستوى الماجستير والدكتوراه عائقًا أمام إنشاء برامج 

تعليم عاٍل في مجال التمريض، خاصًة عند تحديد 
االشتراطات التي البد أن يستوفيها المعلمون في 

معايير االعتماد أو الموافقة. ويؤثر نقص أعضاء هيئة 
التدريس المدربين على مستوى الدكتوراه أيضًا على 

قدرة المهنة على إجراء البحوث التي يستلزمها تطوير 
البينات الالزمة لتسترشد بها الممارسات، وتولي 

أدوار قيادية في قطاعي الدراسات األكاديمية والرعاية 
الصحية )20، 154، 160(.

ومن بين جميع تخصصات الرعاية الصحية، تبين أن . 50
التمريض يستفيد إلى أقصى حد من التعليم المتعدد 
التخصصات )161(. ويقدر طالب التمريض هذا 

النهج في التعليم أيضًا، حيث يرون أنه يسهل اكتسابهم 
الكفاءات التعاونية المتعددة التخصصات )149، 162(. 

وإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يؤدي دمج المعلمين 
من مختلف التخصصات في تدريس التمريض إلى 

جلب المعرفة المتخصصة من التخصصات األخرى 
إلى مجال تعليم كادر التمريض، وقد يعزز كفاءاتهم 

الالزمة لرعاية المرضى من خالل أفرقة الرعاية 
)163(. وفي الوقت الحالي، ُيستخدم نهج التدريس هذا 

في البلدان المرتفعة الدخل أكثر من استخدامه في البلدان 
المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل )159(، 

غير أن االستخدام المتزايد للتكنولوجيا، حتى في البيئات 
الشحيحة الموارد، يتيح فرصة حقيقية لتعزيز التعلم 

المتعدد التخصصات )162(.

2.4 تدفقات القوى العاملة إلى الداخل 
وإلى الخارج

يتحدد عدد أفراد التمريض المشتغلين بالمهنة )أو . 51
"الرصيد المتوافر" من القوى العاملة في مجال 

التمريض( بالعديد من العناصر. وتتألف "التدفقات إلى 
الداخل" من خريجي برامج التمريض الداخلي الذين 

يدخلون مجال الممارسة والممرضين والممرضات الذين 
يهاجرون من بلدان أخرى وأولئك الذين يعودون إلى 

ا "التدفقات إلى الخارج"، فتتألف من  مجال الممارسة. أمَّ
خريجي التمريض الذين يفشلون في االستمرار في العمل 

في قطاع الصحة الداخلي، والممرضين والممرضات 
الذين يختارون العمل خارج القطاع الصحي والمتقاعدين 

والمهاجرين إلى الخارج. 

ويتمثل أحد المحددات األساسية لتدفقات العاملين . 52
الصحيين في سوق العمالة الصحية إلى الداخل في 

القدرة االقتصادية للبلد على إيجاد فرص عمل ممولة 
)سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص( أو 

فرص للحصول على الدخل من خالل تقديم الخدمات 
الصحية. ولذلك، يرتبط إيجاد فرص العمل ارتباطًا 

مباشرًا بالمستوى االجتماعي االقتصادي للبلد، ويرتبط 
-داخل ذلك- بمستوى األولويات الذي يمنحه راسمو 
سياسات القطاع العام لالستثمار في القطاع الصحي 
وفي القوى العاملة الصحية على وجه الخصوص. 

والعوامل األخرى التي تؤثر على الطلب هي التغيُّرات 
الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان؛ وتغيير السمات 

األساسية لألمراض، مثل الزيادة في األمراض المزمنة 
والمراضات المتعددة؛ وارتفاع معدالت أفراد كادر 

التمريض الذين يتركون وظائفهم أو النقص في المهنيين 
الصحيين اآلخرين؛ والزيادة في المرافق الصحية، 

بوسائل منها بناء المستشفيات أو تغيير سياسات 
التوظيف بالمستشفيات؛ أو التغيُّرات في التشريعات، 

مثل معايير التوظيف التي تراعي نسب كادر التمريض 
إلى المرضى )140، 164(. وتشمل العوامل 

التي يمكن أن تقلل من الطلب على كادر التمريض 
التكنولوجيات الحديثة التي تؤثر على الحاجة إلى 

رعاية المرضى الداخليين أو مقدمي الرعاية، وارتفاع 
مستويات االستبقاء، وزيادة اإلنتاجية )بوسائل منها 

استخدام الممارسة المسندة بالبينات أو زيادة استخدام 
التكنولوجيا(، وتفويض األدوار من ممرض أو ممرضة 

إلى فئة مهنية مغايرة )164(. 

وثمة تزايدا في تنقل القوى العاملة التمريضية على . 53
المستوى الدولي، مع ما يصاحب ذلك من آثار عميقة 

على الرصيد المتاح من العاملين الصحيين في البلدان. 
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اإلطار 4.4 الشراكات المتعلقة بالمهارات العالمية 

أدى اعتماد 152 دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

في كانون األول/ ديسمبر 2018 إلى إيجاد نهج شامل لمعالجة قضية الهجرة الدولية. وتتمثل إحدى الركائز األساسية 

التي يقوم عليها االتفاق العالمي في بناء شراكات عالمية في مجال المهارات - وهي عبارة عن اتفاقات ثنائية تستهدف 

االستفادة من فرص الهجرة المتاحة من خالل تحقيق التناسب بين الطلب على العمال والمعروض منهم من جهة والدعم 

التعليمي المستهدف في بلدان المنشأ من الجهة األخرى )166(. وشكل الشراكات مصمم لتوجيه الضغوط التي تشكلها 

الهجرة نحو تحقيق فوائد ملموسة ومتبادلة ومشتركة إلى حد ما لكل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وهو ما يتماشى مع 

مبادئ المدونة. 

وبوجب هذا االتفاق، يوافق بلد المقصد على توفير التكنولوجيا والتمويل لتدريب المهاجرين المحتملين على المهارات 

المستهدفة في بلد المنشأ، قبل الهجرة، في حين يوافق بلد المنشأ على توفير هذا التدريب، ويتلقى أيضاً الدعم لتدريب 

غير المهاجرين )166(. وفي إطار هذه الشراكة، يمكن تدريب كادر التمريض، على سبيل المثال، على "المسار الداخلي" 

و"المسار الخارجي"، حيث يتلقى ممرضو وممرضات المسار الداخلي تدريبات على المهارات تتناسب مع احتياجات بلد 

المنشأ، بينما ُيعد ممرضو وممرضات المسار الخارجي للعمل في بلد المقصد. وبناء على احتياجات كل شريك، قد ال تقتصر 

هذه الشراكة على المهن الفردية. وتهدف الشراكة بين التعليم الصحي في إنجلترا )دائرة الصحة الوطنية في المملكة 

المتحدة( وحكومة جامايكا إلى االرتقاء بالقوى العاملة في مجال التمريض المتخصص في جامايكا. فيتدرب أفراد كادر 

التمريض في جامايكا على الرعاية الحرجة في مستشفيات المملكة المتحدة لمدة عامين، ثم يعودون إلى جامايكا لالنتقال 

إلى أداء أدوار متخصصة. وفي إطار مواٍز، سيقضي كادر التمريض في المملكة المتحدة وقتاً في جامايكا لدعم أنشطة 

تعزيز النظام الصحي، بما يشمل تقديم الخدمات وتحسين الجودة والتدريب. وقد ُدشِّن برنامج التبادل في عام 2019 

ولدى المنظمة الدولية للهجرة مشاريع مماثلة في جميع أنحاء العالم، تربط بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد من خالل 

برامج تعزز اإلدارة الفعالة لهجرة العاملين الصحيين، وبناء قدرات النظم الصحية في بلدان المنشأ، ونقل المهارات 

والمعارف من الشتات )167(. وهي تفعل ذلك بالتعاون مع الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين. والمنظمة 

الدولية للهجرة شريك رئيسي في الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، حيث أقرت المدونَة التي وضعتها األخيرة 

وكذلك السياسات وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة )167( 

وتتضمن أسباب هجرة الممرضين والممرضات توافر 
وظائف ومرتبات وشروط عمل وبنية تحتية صحية 

وعيادات أو مستشفيات وفرص تعليمية أفضل. وإضافة 
إلى عوامل الجذب هذه، قد تكون أحكام التأشيرات لدى 

بلدان المقصد المنطبقة على الطلبات العائلية حافزًا 
للهجرة كذلك. وتشمل عوامل الجذب غياب فرص 
العمل وسوء شروط العمل وشروط الخدمة وانعدام 

األمن في بلدان المنشأ. ويمكن أن تشكل تحويالت أفراد 
كادر التمريض العاملين في الخارج مصدرًا كبيرًا 

للدخل للعائالت ومساهمة كبيرة في اقتصادات بعض 
بلدان المنشأ. ويجب أن تكون الحلول السياساتية، مثل 

االتفاقات المبرمة بين البلدان )االتفاقات الثنائية(، مفيدة 
للطرفين: لبلدان المنشأ وبلدان المقصد، بما يتوافق مع 
األحكام السياساتية الواردة في مدونة المنظمة العالمية 

لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على 
المستوى الدولي )165( المتعلقة بالدعم والضمانات 
)انظر اإلطار 4-4 الذي يتناول الشراكات المتعلقة 

بالمهارات العالمية(.
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وقد ارتفع عدد أفراد كادر التمريض المدربين بالخارج . 54
العاملين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي بنسبة 20٪ على مدى فترة السنوات الخمس 
الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016، وهو ما يفوق 
عدد األطباء، حيث يصل إلى نحو 000 550 ممرض 

نة تحسينًا  وممرضة )168(. وتشير البيانات المحسَّ
كبيرًا إلى عدم وضوح التفرقة بين بلدان "المنشأ" وبلدان 

"المقصد" حسب التصور التقليدي )169(. ففي حين 
اليزال الطلب االقتصادي مرتفعًا على كادر التمريض 

في البلدان المرتفعة الدخل )انظر اإلطار 4-5 لالطالع 
على أمثلة على ذلك(، هناك أنماط هجرة ناشئة من 

مناطق آسيا وأفريقيا والبحر الكاريبي إلى مناطق وبلدان 
أخرى )مثل دول الخليج( )170(، وكذلك الهجرة بين 

بلدان الجنوب التي تقع في المنطقة نفسها.

3.4 التوزيع المنصف والكفاءة

ف كادر التمريض . 55 بمجرد دخول القطاع الصحي، ُيوظَّ
في مجموعة من المرافق عبر سلسلة من نقاط تقديم 

الخدمات الصحية، العامة والخاصة على السواء )175-
178(. وال يوثق توثيقًا منهجيًا توزيع كادر التمريض 
في مختلف أنواع المرافق وشكل ملكيتها. ومع ذلك، قد 
يفضل كادر التمريض العمل في المستشفيات ومراكز 

الرعاية الوجيزة ال في مرافق الرعاية الصحية األولية، 
ويختار كادر التمريض، في بعض السياقات، العمل في 
القطاع الخاص بسبب ارتفاع األجور مقارنًة بالمرافق 

الحكومية )175، 177(.

وينبغي أن تسعى نماذج الرعاية إلى تحقيق المزيج . 56
األمثل من المهارات في أفرقة الرعاية الصحية األولية 
المتكاملة )179(، مما يسمح للممرضين والممرضات 

بالعمل على كامل نطاق تعليمهم التمريضي )180، 
181(. ويمثل كادر التمريض حجر الزاوية في أفرقة 
الرعاية المتكاملة، وغالبًا ما يتولون زمام عملية تقديم 
عة، بما في  الرعاية ويضطلعون بأدوار ممارسة موسَّ
ذلك، عند االقتضاء، التعاون مع العاملين في مجال 
الصحة المجتمعية واإلشراف عليهم )193-182(. 

والسماح ألفراد كادر التمريض بالممارسة على أعلى 
مستويات تعليمهم وخبرتهم يمكن أن يؤدي إلى زيادة 

الرضاء الوظيفي وزيادة مستوى رضاء المرضى 
عن الرعاية )194(. وتتمثل العوامل التمكينية في 

التدريب على الرعاية الصحية األولية، ووضع إرشادات 
للممارسات الموحدة معياريًا أو األوامر المستديمة، 
وأنظمة البيانات الالزمة لتتبع الحصائل المحققة في 

مجال رعاية المرضى )195، 196(.

اإلطار 5.4 أمثلة على الطلب االقتصادي على كادر التمريض في البلدان المرتفعة 
الدخل

تشير التحوالت السكانية والوبائية والصحية إلى تزايد الطلب على كادر التمريض في البلدان المرتفعة الدخل. ومن أمثلة 

ذلك ما يلي: 

•   تقدر مؤسسة الصحة في المملكة المتحدة أن ثمة حاجة إلى أن توظف من الخارج 000 5 ممرض وممرضة على األقل 

سنوياً حتى عام 2024 )171( 

•   وفي اليابان، اسُتحدث برنامج تأشيرات جديد لجذب ما يصل إلى 000 245 عامل أجنبي، بما في ذلك 000 60 

مساعد تمريض )172( 

•   وأبلغت الحكومة األلمانية بوجود نحو 000 36 وظيفة شاغرة في مجال رعاية المسنين والمرضى )173(، مشيرًة 

إلى أنه يلزم توظيفهم من الخارج )174( 
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ويدخل وصف األدوية والعالجات في العديد من البلدان . 57
في نطاق ممارسة مهام وظيفة أخصائي التمريض أو 
فرد كادر التمريض المسجل )197، 198(. ويمكن 

أن يقتصر وصف كادر التمريض األدويَة والعالجات 
على فئات أو جداول أدوية محددة في التشريعات أو 

اإلطار التنظيمي المهني )199(. وفي حاالت أخرى، 
يكون وصف األدوية مقصورًا على تلبية األولويات 

الصحية للسكان، مثل الخط األول من العالج بمضادات 
الفيروسات القهقرية في البلدان المثقلة بعبء فيروس 
العوز المناعي البشري في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، أو مقاومة مضادات الميكروبات، أو اتخاذ ما 
يلزم حيال الحاالت المزمنة )200-202( )انظر اإلطار 

4-6 الذي يتناول وصف األودية في بولندا(. ويؤدي 
كادر التمريض أيضًا دورًا مهمًا في تشجيع االلتزام 
باألدوية، ورصد قرارات وصفها، والحد من أخطاء 

وصفها )203، 204(.

واسُتحدث دور فرد كادر التمريض الممارس المسجل . 58
المتقدم لزيادة اإلتاحة أمام الفئات السكانية التي تعاني 

من نقص الخدمات في المناطق النائية ولمعالجة نقص 
الموظفين في مرافق الرعاية األولية )192، 207(. 
وأكثر أنواع دور فرد كادر التمريض شيوعًا هو دور 
فرد كادر التمريض الممارس، الذي يشمل نطاق عمله 

السريري صالحية طلب االختبارات التشخيصية بنفسه، 
وإجراء التشخيصات، ووصف العالجات واألدوية 

)207(. وعادة ما يشترط الحصول على اعتماد 
المنظمات المهنية وعلى التعليم بدرجة الماجستير 

)208(. وفي عدد قليل من البلدان المرتفعة الدخل، 
هناك بينات قوية على فعالية أفراد كادر التمريض 

الممارسين المتقدمين في تقديم الرعاية الجيدة، وتعزيز 
إتاحة الرعاية وتحسين مستوى رضاء المرضى عن 

الرعاية، عند تدريبهم تدريبًا وافيًا )208، 209(، 
على الرغم من محدودية البيانات المتعلقة بفعالية 

التكلفة )208-210(. ويتزايد عدد درجات الماجستير 
التي ُتمنح في برامج التمريض وأفراد كادر التمريض 

الممارسين في بلدان أخرى كذلك )159، 214-211(، 
على الرغم من االختالف الشديد بين األحكام التنظيمية 

التي تؤثر على اإلعداد التعليمي واالعتماد أو منح 

اإلطار 6.4 توسيع نطاق اإلتاحة من خالل وصف كادر التمريض األدوية والعالجات 
في بولندا 

كان من بين األولويات الصحية الوطنية لبولندا تحسين التدبير العالجي للحاالت المزمنة على مستوى المجتمع المحلي، 

وزيادة إتاحة العالج واألدوية في مرافق الرعاية الصحية األولية. وأدت القرارات السياساتية المتعلقة بتعليم التمريض 

واآلليات التنظيمية إلى توسيع نطاق وظيفة كادر التمريض في نظام الرعاية الصحية توسيعاً فعاالً، وزيادة إتاحة الخدمات 

الصحية أمام المرضى )205( 

وفي عام 2016، ُمنح كادر التمريض ذو المؤهالت الخاصة صالحية وصف األدوية في ظروف معينة. وبغية إعداد أفراد 

كادر التمريض المتخرجين لالضطالع بهذا الدور، أُدرج وصف األدوية في كل برنامج تعليمي أولي للتمريض والقبالة، 

وسمحت األحكام التنظيمية لجميع أفراد كادر التمريض المتخرجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض 

بوصف قائمة باألدوية المحددة سلفاً )206(. وبالتوازي مع هذا، قدمت استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تطوير 

التمريض والقبالة معايير تنظيمية لمختلف األدوار والكفاءات المهنية لكادر التمريض وحسنت شروط العمل. 

ومنذ عام 2016، أكمل 287 10 من كادر التمريض و799 4 من كادر القبالة تدريبات تمكنهم من وصف األدوية. وحتى 

كانون األول/ ديسمبر 2018، حرر كادرا التمريض والقبالة بنفسه 538 2 وصفة طبية وإذناً بمواصلة صرف 288 363 

وصفة طبية سابقة اإلصدار.

حالة التمريض في العالم عام 282020



اإلطار 7.4 مثال على دور فرد كادر التمريض المتخصص في اإلقليم األفريقي

يستثمر عدد متزايد من الحكومات في شرق أفريقيا وجنوب شرقها في دور الممرض المتخصص تحقيقاً لصحة األطفال 

ل تلقى تدريباً بعد التدريب األساسي  في إطار استراتيجيات الحد من وفيات األطفال. وأخصائي صحة األطفال ممرض مسجَّ

يؤهله للحصول على مؤهل إضافي معترف به بوصفه ممرضاً متخصصاً في طب األطفال أو ممرض صحة أطفال. 

وأكثر المسارات شيوعاً هو التخصص بعد إتمام التدريب األساسي )دبلوم متقدم أو درجة البكالوريا/ الثانوية في التمريض( 

عن طريق الحصول على دبلوم دراسات عليا لمدة 12 شهراً في مجال تمريض األطفال. ويختلف المسمى الوظيفي 

الناتج عن ذلك وكذلك اسم المؤهل باختالف البلد - وتشمل الصيغ المعتادة أخصائي تمريض األطفال المسجل أو أخصائي 

التمريض المتخصص في طب األطفال.

ويوجد في اإلقليم حوالي 650 3 فرد كادر تمريض أطفال مسجالً، بما في ذلك حوالي 750 في كينيا ومالوي وأوغندا 

ج 12 برنامجاً تعليمياً مختلفاً )معظمها في جنوب أفريقيا( حوالي  وزامبيا، و900 2 في جنوب أفريقيا )216(. وُتخرِّ

205 متخصصين في تمريض األطفال سنوياً. وهناك ثالثة برامج أخرى )بوتسوانا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزيمبابوي( 

قيد التطوير )216( 

ونظم المعلومات القطرية المنشأة في اإلقليم حالياً لتقسم كادر التمريض حسب التخصص عددها قليل. ويدعم مرصد 

القوى العاملة في مجال تمريض األطفال التخطيط الوطني من أجل التوصل إلى مزيج مثالي من المهارات يلبي االحتياجات 

الصحية الخاصة لألطفال في اإلقليم. ومنذ عام 2015، يتعاون الباحثون ومعلمو التمريض وسائر أصحاب المصلحة على 

رسم مالمح دور القوى العاملة في مجال تمريض األطفال واإلبالغ به في شرق أفريقيا وجنوب شرقها.

ترخيص مزاولة المهنة )192(. ويختلف االعتراف 
بتعريف دور فرد كادر التمريض الممارس المتقدم في 

مجال التمريض والكفاءات ذات الصلة اختالفًا كبيرًا 
باختالف البلدان )192، 215(، على الرغم من أن 

التجربة القطرية تشير إلى أن أدوار الممارسة المتقدمة 
تزيد من جاذبية التمريض من حيث كونه حياة مهنية 
)211، 214(. وقد يكون فرد كادر التمريض معدًا 

على مستوى الباكالوريا/ الثانوية ولديه خبرة في رعاية 
فئة محددة من المرضى مؤهلة أفرادها للحصول على 
االعتماد بوصفهم أخصائيين، وإن لم يكن حاصاًل على 

ترخيص مزاولة مهنة الممرض الممارس المتقدم )انظر 
اإلطار 4-7 لالطالع على مثال على دور فرد كادر 

التمريض المتخصص(.

ويمثل سوء التوزيع الجغرافي للقوى العاملة الصحية . 59
بين المناطق الريفية ونظيرتها الحضرية تحديًا عالميًا. 

وتستخدم البلدان مجموعة متنوعة من التدابير السياساتية 
في مجاالت متعددة )التعليم، والتنظيم، والمالية، وشؤون 
المهنة( في إطار محاوالت لنشر العاملين الصحيين على 
مراكز العمل واستبقائهم على نحو منصف في المناطق 
الريفية أو نظيرتها النائية )217( )انظر اإلطار 8-4 
الذي يتناول االستبقاء في المناطق الريفية(. وبالنظر 
إلى الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الجوانب في معالجة 

هذه المشكلة المتعددة األوجه، يغدو فهم تأثير التدخالت 
المتنوعة أمرًا أساسيًا لتوسيع نطاق هذه االستراتيجيات 

وتقاسمها في مختلف بيئات الممارسة والمناطق 
الجغرافية )144(. وفي دراسة قطرية، تبين أن التدابير 

اإلضافية مهمة لمقدمي الخدمات الريفية، وأبرزها 

29األدوات السياساتية الالزمة لتمكين القوى العاملة في مجال التمريض 



اإلنصاف والشفافية وإمكانية تنبؤ وزارة الصحة بإدارة 
الموارد البشرية في مجال الصحة، وحالة التوظيف 

)دائم أو بعقد( )218(. وانتهت الدراسات التي ُأجريت 
في البلدان المتوسطة الدخل واألخرى المرتفعة الدخل 

إلى أن االلتزام التنظيمي، وكذلك الدعم المكثف من 
مديري التمريض، مرتبطان باستبقاء كادر التمريض 

في الممارسة الريفية )219، 220(. وقد يؤدي توظيف 
طالب التمريض من المجتمعات المحلية التي يصعب 

الوصول إليها إلى تحسين االستبقاء إذا عادوا إلى العمل 
في مجتمعاتهم المحلية )146، 221(.

ويمكن أن يكون استبقاء كادر التمريض في بيئات . 60
الممارسة الخاصة بهم أمرًا صعبًا. وتغيُّر كادر 

التمريض نتيجة حتمية لقوى السوق التي يمكن أن تكون 
لها آثار إيجابية وأخرى سلبية على منظمات الرعاية 

الصحية والمرضى وكادر التمريض نفسه )220، 
222(. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون معدالت 

التغيُّر المتواضعة مفيدة لتطوير الكفاءات المهنية 
والمواءمة التنظيمية، من قبيل ما يحدث عندما يخرج 

أفراد كادر التمريض من إطار أدوارهم لمواصلة التقدم 
الوظيفي داخل منظمة أو نظام صحي )223(. ومن 

الناحية األخرى، يمكن أن تنطوي االستقالة من الوظائف 
وتغيُّر الموظفين دائمًا على تكبد تكاليف تنظيمية وتكون 

لها آثار سلبية على رعاية المرضى.

وتؤثر كل من العوامل التنظيمية والفردية على نية . 61
كادر التمريض ترك وظيفة معينة أو مواصلتها. وتشمل 

العوامل الفردية التغييرات في الحياة الشخصية أو 
األسرية أو الصحة أو األهداف التعليمية أو ضغوط 

العمل أو عدم الرضاء الوظيفي أو، على العكس 
من ذلك، اإلحساس بالتمكين في مجال اتخاذ القرار 

)224، 225(. وتشمل العوامل التنظيمية التي تؤثر 
على االستبقاء بيئَة العمل وعالقاته وشروطه ومرتباته 

وأسلوب إدارته واإلشراف الفعال فيه )226(. وفي 
الدراسات التي شملت أستراليا ومصر وجمهورية إيران 

اإلسالمية واألردن والفلبين، خلصت األبحاث إلى أن 
أسلوب قيادة المديرين السريريين والثقافة التنظيمية 
يؤثران تأثيرًا مباشرًا على رضاء كادر التمريض 

وتغيُّره، وقد تؤثر على جودة الرعاية، في مرافق 
المستشفيات )227-229( والمرافق الريفية على حد 

سواء )219، 220(.

العمل الالئق 

وفقًا لما أفادت به منظمة العمل الدولية، ينطوي العمل . 62
الالئق "على فرص لعمل ُمنِتج ويدّر دخاًل معقواًل ويوفِّر 
األمن في موقع العمل والحماية االجتماعية لألسر وآفاقًا 

أفضل للتنمية الشخصية والتكامل االجتماعي وحرية 
تتاح لكي يعبِّر الناس عن شواغلهم وينظموا صفوفهم 
ويشاركوا في القرارات التي تؤثر على حياتهم فضاًل 

عن إتاحة تكافؤ في الفرصة والمعاملة للنساء والرجال 
على السواء" )230(. والتحديات المعتادة التي تواجه 
برنامج العمل الالئق في سياق مهنة التمريض تشمل 

القضايا الجنسانية، وخطر التعرض لالعتداءات، 
وساعات العمل المتجاوزة للحدود، ومعاملة كادر 

التمريض من المهاجرين معاملًة غير عادلة. 

وتواجه الممرضات، إلى جانب نساء أخريات في القوى . 63
العاملة الصحية، عوائق في العمل تفوق ما يواجهها 

زمالؤهن الذكور )21، 231(. وتشمل تلك العوائق 
التصورات المتحيزة ألدوار المرأة في تقديم الرعاية، 

والمعايير االجتماعية الجنسانية، والتحيز الجنساني 
والقوالب النمطية، وهو ما يضعف جميعه قدرة كادر 

التمريض على العمل في ظروف جيدة، والحصول 
على أجر عادل ومعاملة متساوية، والمشاركة في اتخاذ 

القرار، وتولي المناصب القيادية في مجال الرعاية 
الصحية )21، 22، 122(. وقد انتهى تقرير صادر 

عن منظمة الصحة العالمية في عام 2019 تحت 
عنوان ُتنفِّذه النساء ويتولى زمام قيادته الرجال إلى أن 
زيادة عبء التمييز، في كثير من األحيان، يكون في 
الوظائف التي تشكل فيها النساء األغلبية: فقد أفادت 

نسبة بلغت 36٪ من الممرضات في أحد السياقات أنهن 
ال يالقين االحترام الواجب من رؤسائهن، بينما أفادت 

نسبة بلغت 32٪ منهن أنهن يوددن لو ُسمعت أصواتهن 
وعبَّرن عن آرائهن )21(. وتنال هذه العوائق من عافية 
العامالت الصحيات وسبل عيشهن، وتقيد التقدم المحرز 

في مجال المساواة بين الجنسين )21(. والتمييز بين 
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الجنسين له أيضًا أثر مباشر على الرعاية، حيث يحسن 
الدعُم المؤسسُي واحتراُم الممرضات جودَة الرعاية 

)232(. ويمثل التحرش الجنسي في مكان العمل مشكلة 
تواجهها النساء في مختلف فئات القوى العاملة الصحية، 

ومنها فئتا الممرضات )٪25( )233( والقابالت 
.)21( )37٪(

وفي بعض البيئات، يتعرض كادر التمريض والعاملون . 64
الصحيون لخطر التعرض لالعتداءات. ففي الفترة من 

1 كانون الثاني/ يناير 2019 إلى 1 كانون الثاني/ يناير 
2020، سجلت منظمة الصحة العالمية، من خالل نظام 

ترصد االعتداءات على مرافق الرعاية الصحية، شنَّ 
005 1 اعتداءات على مرافق الرعاية الصحية، مما 
أسفر عن مقتل 198 شخصًا وجرح 626 آخرين من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في 11 

بلدًا تواجه حاالت طوارئ معقَّدة )234(. 

ويتطلب تقديم الخدمات الصحية استجابة سريعة مستمرة . 65
الحتياجات المرضى، مما يطرح تحديات خاصة 

فيما يتعلق بالساعات الطويلة وغير المنتظمة، مع ما 
يصاحب ذلك من تداعيات سلبية محتملة على كادر 
التمريض نفسه )بما يشمل اإلرهاق المفرط( وعلى 

المرضى )بما يشمل زيادة األخطاء الطبية( )235(. 

وُتلِزم اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين 
بالتمريض لعام 1977 )االتفاقية رقم 149( الموقعين 
عليها بضمان تمتع العاملين بالتمريض بساعات عمل 

معادلة لساعات عمل العاملين اآلخرين، وبتنظيم العمل 
اإلضافي وساعات العمل غير المالئمة والعمل بنظام 

النوبات والتعويض عنها.

وأفراد كادر التمريض من المهاجرين معرضون بشدة . 66
لعدم التمتع بشروط العمل الالئقة. وهم وأفراد األقليات 

اإلثنية أكثر عرضة لإلصابات والتمييز المرتبطة بالعمل 
من أفراد كادر التمريض المنتمين إلى بلد المقصد أو 
األغلبية اإلثنية )236(. وتفيد التقارير أن التمييز هو 

السبب الرئيسي لضعف الصحة في صفوف أفراد كادر 
التمريض من المهاجرين واألقليات )236(. ومع ذلك، 

قد يكون االفتقار إلى العمل الالئق في الوطن عاماًل 
دافعًا لتشجيع كادر التمريض على الهجرة )237-

.)240

4 4 األحكام التنظيمية

تعمل األحكام التنظيمية على حماية الجمهور من خالل . 67
وضع وتطبيق معايير السلوك والتعليم والممارسة. 

ويمكن أن تفيد أيضًا مقدمي الخدمات وتساعد في تحسين 

اإلطار 8.4 المبادئ التوجيهية الستبقاء كادر التمريض في المناطق الريفية

يمثل جذب العاملين في مجال التمريض وتوظيفهم واستبقاؤهم في المناطق الريفية ونظيرتها النائية مصدر قلق متزايد في 

العديد من البلدان. وفي عام 2010، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات سياساتية عالمية بشأن زيادة توافر العاملين 

الصحيين في المناطق النائية ونظيرتها الريفية من خالل زيادة درجة استبقائهم )217( 4 

وتغطي التوصيات أربعة مجاالت تدخالت رئيسية، هي: التعليم، واألحكام التنظيمية، والحوافز المالية، والدعم الشخصي 

والمهني. وعلى الرغم من تزايد البحوث الخاصة بالتمريض في المناطق الريفية، فهي التزال محدودة للغاية. وترد هذه 

البينات في الغالب من البلدان المرتفعة الدخل )والسيما أستراليا وكندا والواليات المتحدة(، لكنها تشير إلى أن الحوافز 

المالية، والدعم الشخصي والمهني، ومسارات الحياة المهنية الصحية المعجلة تؤثر على استبقاء كادر التمريض في 

الريفية. المناطق 

4   ُيالحظ أن هذه المبادئ التوجيهية تخضع للتحديث حاليًا.
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الجودة في تعليم التمريض )241، 242( والممارسة 
في جميع كيانات القطاعين العام والخاص. وتنتج 

الهيئات التنظيمية أيضًا بيانات وبينات عن القوى العاملة 
الصحية وتستبقيها على نحو متزايد )243(: فقد شهدت 

السنوات الخمس عشرة الماضية زيادة ملحوظة في 
إنتاج بينات مصدرها البحوث التنظيمية التي ُتجرى في 
العديد من التخصصات، مع استئثار تخصص التمريض 

بأكثرها )244، 245(.

ويمكن أن يشمل تنظيم التعليم وضع معايير وطنية . 68
لتعليم التمريض، والموافقة على برامج تعليم التمريض 

والتدريب عليه من الهيئة التنظيمية للتمريض، واالعتماد 
التعليمي للمؤسسات من وكاالت خارجية. ومن شأن 

االعتماد، حيث ُتقيَّم المؤسسات وفقًا لمعايير تقديم التعليم، 
أن يحفز المؤسسات على إنتاج خريجين يمكن أن يحسنوا 

جودة الخدمات الصحية وإنصافها وأهميتها وفعاليتها 
لصالح السكان )246(. ومع ذلك، يجب أن تواكب 

المعايير ودورات االعتماد التغييرات الحاصلة في العلوم 
ونماذج تقديم الرعاية الصحية وأن تكون ميسورة التكلفة 

أو دون تكلفة تتحملها المؤسسات. ويلزم إنفاذ المعايير 
لعالج أوجه القصور في البرنامج أو، كتدبير شديد وإن 
كان ضروريًا في بعض األحيان، وقف البرامج التي ال 
يمكن رفعها إلى مستوى المعايير المقبولة. وقد انتهت 
دراسة ُأجريت في عام 2013 في 17 بلدًا من بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء إلى أن هناك تكليفًا قانونيًا قويًا 
باعتماد تعليم التمريض؛ ومع ذلك، كانت مستويات 

االعتماد منخفضة في البرامج التي أنتجت أغلبية كادر 
التمريض في المنطقة وكانت أعلى في البرامج العامة 

منها في البرامج الخاصة )247(. وفي بعض الحاالت، 
طعن القطاع الخاص في نتائج االعتماد على أساس 

أن من يتخذون القرارات لديهم تضارب في المصالح؛ 
ونتيجة لذلك، تعكف الحكومات على تغيير تشكيل هيئات 

اتخاذ القرار لزيادة مشاركة األعضاء العاديين )248(.

وفي داخل البلدان، يمكن أن يختلف االعتماد باختالف . 69
نوع البرنامج )249(. وفي بعض البلدان، تنشئ الهيئات 

الحكومية الجامعات الحكومية وتشرف عليها، وال يلزم 
ا في أماكن أخرى،  اعتماد غير المؤسسات الخاصة؛ أمَّ

فإذا لم يكن هناك تكليف حكومي، قد ال ُيشترط اعتماد 
المؤسسات الخاصة على اإلطالق. وُيمِكن التكليف 

باالعتماد التعليمي مباشرة بموجب القانون أو بطريقة 
غير مباشرة من خالل اشتراط أن يكون الخريجون 

المتقدمون لاللتحاق أو التسجيل في المجلس أو الذين 
يخوضون امتحانات ترخيص مزاولة المهنة قد تخرجوا 
في برنامج وافق عليه من قبُل مجلس التمريض أو كان 

معتمدًا لدى منظمة مختصة.

وتحدد معظم معايير تعليم التمريض الحد األدنى لعدد . 70
الساعات السريرية والحد األدنى من الكفاءات الالزم 

توافرها لضمان سالمة محتوى البرنامج واتساعه. 
وغالبًا ما تكون معايير تعليم التمريض خاصة بمنطقة 
واحدة ذات نظام قانوني فريد )مثل البلدان أو الواليات 
أو أي منطقة أخرى يجب فيها االلتزام بمجموعة معينة 
من القوانين أو القواعد(، مما قد يؤثر على تنقل كادر 

التمريض من الخريجين. وتعمل اتفاقات االعتراف 
المتبادل ومتطلبات التعليم المنسقة على زيادة التوحيد 

وتنقل الممارسين بأمان وكفاءة. ومن األمثلة على 
ذلك اتفاق منح تراخيص مزاولة مهنة التمريض في 

الواليات المتحدة )250، 251(، وامتحان منطقة البحر 
الكاريبي لتسجيل كادر التمريض )252(، والتوجيه 

المهني الصادر عن االتحاد األوروبي )253، 254(، 
واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا )255(، واتفاق 

أستراليا ونيوزيلندا )256(. ويعرض اإلطار 4-9 أمثلة 
على تحقيق التواؤم بين معايير التعليم وامتحانات منح 

التراخيص.

وفيما يتعلق بفرد من أفراد كادر التمريض، يتضمن . 71
التنظيم المهني ما يلي: )أ( تحديد متطلبات االعتراف 

األولي بحمل المسمى الوظيفي "الممرض/ الممرضة" 
)أي المسجل/ المسجلة، أو المسجل/ المسجلة 

والمرخص/ المرخصة(، التي يمكن أن تشمل عقد 
امتحان منح ترخيص مزاولة المهنة؛ )ب( متطلبات 

إعادة االلتحاق أو التسجيل أو منح الترخيص، التي يمكن 
أن تشمل متطلبات التطوير المهني المستمر؛ )جـ( تحديد 
نطاق الممارسة لكادر التمريض ومدونة قواعد السلوك 

واألخالقيات؛ )د( تسهيل التحقيق مع كادر التمريض 
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واتخاذ اإلجراءات التأديبية المحتملة ضده )259(. 
وتكلف الهيئات التنظيمية أيضًا على نحو متزايد 

بمسؤولية إمساك سجل محدث للقوى العاملة التمريضية 
المشتغلة بالمهنة. 

ويستخدم أكثر من 60٪ من البلدان امتحان الحصول . 72
على الترخيص لتقييم وإنفاذ الحد األدنى من المعرفة 
األولية أو "اللياقة للممارسة" لخريجي التمريض قبل 

اعتمادهم مهنيًا لدخول مجال الممارسة )29(. وهناك 

طريقة أخرى لتقييم اللياقة األولية للممارسة أال وهي 
االمتحان السريري الموضوعي المنظم، الذي يحاول 

مراقبة الكفاءة مراقبًة مباشرًة في إطار من محاكاة البيئة 
السريرية؛ ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك مكلفًا ويتطلب 

عمالة كثيفة )260-262(. وهناك جدل مثار حول 
ما إذا كان ينبغي استخدام امتحانات اللياقة للممارسة 

إلعادة منح الترخيص، أو للعودة إلى المهنة، أو في حالة 
الممرضين المدربين بالخارج.

اإلطار 9.4 أمثلة على المواءمة بين معايير التعليم وامتحانات منح التراخيص 

في عام 1972، أنشأت المناطق  التابعة للجماعة الكاريبية هيئة التمريض اإلقليمية مكلِّفًة إياها بمهمة أولية تتمثل في 

إنشاء رصيد متاح مشترك من المعلمين المؤهلين لتخفيف حدة االختناقات التي يواجهها إجراء تقييمات الكفاءة لكادر 

التمريض من الخريجين )252(. وعندما أشارت التحليالت إلى أن أغراض مناهج تعليم التمريض ومحتواها وطرق 

تدريسها متشابهة في جميع أنحاء المنطقة الفرعية، وافقت البلدان على عقد امتحان فردي ومشترك لكادر التمريض، وقد 

بدأ العمل به في عام 1990. وتنسق هيئة التمريض اإلقليمية االمتحان، الذي يعتمد على الكفاءات المتفق عليها على نحو 

متبادل إلجازة كادر التمريض المسجل للممارسة؛ ويشترك في إدارته رئيس التمريض أو مسؤولو التمريض الرئيسيون 

ومعلمو التمريض الخاصون ومجلس التمريض في كل بلد، وكذلك معلمون من جامعات المنطقة الفرعية )257(. ويسمح 

االمتحان بتوحيد معايير تعليم التمريض وتحسينه، وكذلك تبادل كادر التمريض المسجل وسهولة حركته بين بلدان المنطقة 

الفرعية. 

وفي االتحاد األوروبي، بدأت الجهود المبذولة لتحقيق التواؤم إزاء التنوع والتعقيد اللذين تتسم بهما هياكل درجات كادر 

التمريض وبرامج المناهج الدراسية بإدخال التوجيهات القطاعية في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وقد تسارعت مع 

التنقيحات التي أُجريت في عام 2005 )التوجيه 36( والتحديثات الالحقة التي أدخلت مجموعة معيارية من الكفاءات 

)التوجيه 55( )253، 254(. وأسفرت هذه التغييرات، مقترنًة باتفاق بولونيا )سنة 1999(، عن بنية تعليمية من ثالث 

مراحل مؤهلة هي: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب مؤهالت أكاديمية منسقة في جميع التخصصات 

المختلفة )258( 
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يقدم هذا الفصل، ألول مرة في تاريخ منظمة الصحة . 73
العالمية، بيانات عن القوى العاملة في مجال التمريض 

في أكثر من 190 بلدًا بناًء على مجموعة من 
المؤشرات الموحدة معياريًا ومن خالل عملية واحدة 
لإلبالغ بالبيانات، وفقًا لنهج حسابات القوى العاملة 

الصحية الوطنية )الحسابات(.

وقد ُجِمعت البيانات المتعلقة بتوافر القوى العاملة في . 74
مجال التمريض وتكوينها وتوزيعها وتعليمها وتدريبها 

ومهاراتها وإدارتها وتنظيمها وتمويلها وقيادتها.5 
وإجمااًل، ُجمعت البيانات وُحللت وفقًا ألكثر من 30 

مؤشرًا. وشملت جهود جمع البيانات مختلف أصحاب 
المصلحة مثل وزارات الصحة وسائر الوزارات من 

قبيل العمل والتعليم، ومراصد الموارد البشرية الصحية، 
والمعاهد الوطنية للصحة العامة، ومنظمات التمريض 

المهنية، وكبار المسؤولين الحكوميين في مجالي 
التمريض والقبالة، وسائر المنظمات الوطنية واإلقليمية 
والدولية. وُجِمعت بيانات من خالل نظام وحيد لتعريف 

البيانات واإلبالغ بها، وهي منصة حسابات القوى 
العاملة الصحية الوطنية، التي تؤدي دور المستودع 

المتاح عبر اإلنترنت للدول األعضاء لإلبالغ بمواردها 
البشرية ورصدها واستخدامها للبيانات الصحية. وترد 

األساليب التفصيلية في الملحق 2.

وقد انصب تركيز التحليل على القوى العاملة الحالية . 75
في مجال التمريض، لكن الجزء األخير من هذا الفصل 
يتناول السيناريوهات المحتملة المستقبلية للقوى العاملة 

التمريضية في ظل افتراضات مختلفة لتقييم التقدم المحرز 
صوب تحقيق األغراض المحددة في االستراتيجية 

العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 
2030، وفيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة لعام 2030 

وخطة التغطية الصحية الشاملة )16(.

عدد البلدان التي أبلغت برصيد كادر التمريض لم يسبق . 76
له مثيل، وهو يمثل أكثر ما ُجمع من البيانات شمواًل 

وتحديثًا عن القوى العاملة في مجال التمريض )الشكل 

الوضع الحالي للبينات والبيانات 
المتعلقة بالقوى العاملة في مجال 

التمريض

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

5   باستخدام تعريف منظمة العمل الدولية للقوى العاملة التمريضية: انظر الملحق 1.

5 الفصل
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5-1(. وقد زادت المعلومات المتعلقة بالتمريض للفترة 
2013-2018 زيادة كبيرة مقارنة بالمهن األخرى 

بفضل الزخم الناتج عن إعالن سنة 2020 السنة الدولية 
لكادر التمريض والقبالة. وقد زادت البيانات المتعلقة 
برصيد القوى العاملة الصحية في السنوات األخيرة، 

ليس فقط من حيث كمية المعلومات، بل أيضًا من 
ن توقيت اإلبالغ، حيث أبلغت غالبية البلدان  حيث تحسُّ

ببيانات بالمهن الخمس المدرجة في المؤشر -3ج1- من 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة )األطباء والعاملون 

في مجالي التمريض والقبالة وأطباء األسنان والصيادلة( 
خالل السنوات الخمس الماضية. وأتاح توافر البيانات 

الحالية والسابقة تحديث التقديرات السابقة بأثر رجعي، 
وأتاح كذلك معالجة مسألة القيود المفروضة على 

البيانات المتعلقة بالتحليالت والتقارير السابقة.

ومن بين 36 مؤشرًا عن القوى العاملة في مجال . 77
التمريض المستخدمة في إعداد هذا التقرير )انظر 

اإلطار )أ( 2-1 في الملحق 2(، تمكنت جميع الدول 
األعضاء في منظمة الصحة العالمية تقريبًا من اإلبالغ 

ببيانات عن رصيدها التمريضي وأبلغت الغالبية العظمى 
وفقًا للمؤشرات الرئيسية األخرى، مثل التوزيع العمري 

والتكوين الجنساني ومدة التدريب. وقدمت نسبة بلغت 
نحو 80٪ من البلدان بيانات وفقًا لما ال يقل عن 15 

مؤشرًا، بينما قدمت نسبة بلغت 23٪ منها بيانات 
وفقًا لما ال يقل عن 25 مؤشرًا. ويعرض هذا الفصل 

معلومات عن مؤشرات حظيت بمعدل إجابة مرتفع من 
الدول األعضاء )القائمة الكاملة متوافرة في الملحق 2(.

عدد البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات عن القوى العاملة في حسابات القوى العاملة الصحية 
الوطنية لدى المنظمة )2018-1990(

الشكل 1.5 

مالحظات: )أ( بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، ُجِمعت بيانات عن رصيد كادر التمريض في 191 بلدًا. وقد تشير أحدث نقطة َأخذ بيانات إلى سنوات مختلفة؛ حيث قدمت معظم 
البلدان )٪83( بيانات عن عدد الموظفين اعتبارًا من عام 2017 أو عام 2018؛ )ب( يفسر وقت التأخر في توافر البيانات واإلبالغ االتجاَه النزولَي الظاهر في السنوات األخيرة؛ 

ومن المتوقع أن ُيتاح مزيد من نقاط البيانات للفترة 2014-2018، مع االستمرار في االتجاه الصعودي اإليجابي لبيانات رصيد القوى العاملة في مجال التمريض. 

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.

البلدان المتوافر بشأنھا بیانات 
تخص كادر طب األسنان

البلدان المتوافر بشأنھا بیانات 
تخص كادري التمریض والقبالة

البلدان المتوافر بشأنھا بیانات 
تخص كادر الصیدلة

البلدان المتوافر بشأنھا بیانات 
تخص األطباء
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5 1 2 الرصيد المتوافر من كادر التمريض 
عالمياً وإقليمياً 

تشير البيانات الواردة من 191 بلدًا إلى وجود رصيد . 78
عالمي يضم حوالي 28 مليون فرد من أفراد كادر 

التمريض، يشمل كال القطاعين العام والخاص )الجدول 
5-1(. ويترجم هذا الرصيد في شكل كثافة عالمية تبلغ 

36.9 ممرضًا/ ممرضة لكل 000 10 نسمة. ومع 
ذلك، يحجب هذا الرقم العالمي االختالفات العميقة داخل 

األقاليم وفيما بينها.6

وفي حين أن عدد السكان في إقليم األمريكتين واإلقليم . 79
األفريقي متشابه، فعدد أفراد كادر التمريض في 

األمريكتين يزيد بنحو 10 أضعاف عن عددهم في 
اإلقليم األفريقي، حيث يبلغ 83.4 فردًا لكل 000 10 

نسمة في األول، في حين يبلغ في األخير 8.7 أفراد 
لكل 000 10 نسمة. والكثافة في إقليمي شرق المتوسط 

وجنوب شرق آسيا هي ثاني وثالث أقل كثافة )15.6 
و16.5 فرادًا لكل 000 10 نسمة، على التوالي(، 

لكن هذه الكثافة التزال ضعف الكثافة التي لوحظت في 
اإلقليم األفريقي.

وتعمل نسبة تبلغ حوالي 81٪ من كادر التمريض في . 80
العالم في ثالثة أقاليم )هي األمريكتان وأوروبا وغرب 
المحيط الهادئ(، تضم مجتمعة 51٪ من سكان العالم.

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

5 1 1 االستنتاجات الرئيسية
 تشير البيانات الواردة من 191 بلداً إلى أن رصيد كادر التمريض العالمي قد بلغ حوالي 28 مليون شخص في	 

عام 2018، معظمهم من أخصائيي التمريض )٪69(.

                                                                                                                                           

وحدثت زيادة فعلية بلغت 7 4 ماليين شخص على مستوى العالم في رصيد كادر التمريض بين عامي 2013 	 

ن توفر البيانات وجودتها. و2018، حتى بعد احتساب تحسُّ

                                                                                                                                           

ويمثل أخصائيو التمريض ومعاونوهم نحو 59٪ من المهنيين الصحيين )أي األطباء وأفراد التمريض وأفراد القبالة 	 

وأطباء األسنان والصيادلة( في 172 بلداً تتوافر بشأنها بيانات.

                                                                                                                                           

وتبلغ الممرضات تسعة من بين كل 10 من أفراد كادر التمريض على مستوى العالم، مع وجود اختالفات إقليمية ذات 	 

أهمية: ففي اإلقليم األفريقي، تبلغ نسبة اإلناث إلى الذكور 3:1. وفاق عدد الممرضين عدَد الممرضات في 13 بلداً.

                                                                                                                                           

وهناك أيضاً تفاوتات كبيرة في التوزيع داخل األقاليم. ففي إقليم األمريكتين، يعمل أكثر من ثمانية من كل 10 من 	 

أفراد كادر التمريض في ثالثة بلدان )البرازيل وكندا والواليات المتحدة(، تستضيف 57٪ من السكان. وفي اإلقليم 

األفريقي وإقليم شرق المتوسط، تختلف كثافة كادر التمريض لكل نسمة اختالفاً كبيراً يبلغ 100 ضعف بين أقل البلدان 

وأعالها.

                                                                                                                                           

ومن المتوقع أن يتقاعد واحد من كل ستة من أفراد كادر التمريض في العالم خالل السنوات العشر المقبلة؛ وهذه 	 

النسبة أعلى كثيراً في إقليم األمريكتين )24٪(، مما يشكل تحدياً إضافياً أمام تجديد الموارد.

6   انظر الفرع 5-2 الذي يتناول اإلنصاف.

1.5 توفر القوى العاملة في مجال التمريض وتكوينها وتوزيعها
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وينبغي توخي الحذر في التفسير لدى مقارنة هذا التقدير . 81
اإلجمالي البالغ 27.9 مليون ممرض/ ممرضة لعام 

2018 بالتقدير الوارد في االستراتيجية العالمية بشأن 
الموارد البشرية الصحية، الذي يفيد وجود 20.7 مليون 

فرد من أفرد كادري التمريض والقبالة )منهم 18.8 
مليون ممرض/ ممرضة( باستخدام بيانات عام 2013. 

وُيعَزى جزء من الزيادة في عدد كادر التمريض من 

عام 2013 إلى عام 2018 إلى تحسين توافر البيانات 
)حيث تمثل 4.4 ماليين ممرض/ ممرضة(، بينما تقدر 

الزيادة الفعلية بـ 4.7 ماليين ممرض/ ممرضة )الجدول 
5-2(، منها 3.6 ماليين أخصائي/ أخصائية تمريض، 
بافتراض ثبات نسبة األخصائيين إلى معاونيهم )الشكل 

.)2-5

عدد كادر التمريض على مستوى العالم وكثافته لكل 000 10 نسمة، 
حسب إقليم المنظمة، 2018

الجدول  1.5 

التغيُّرات في رصيد كادر التمريض بسبب تحسين البيانات والزيادة الفعلية المحققة بين عامي 
2013 و2018

الجدول  2.5 

أقاليم المنظمة
عدد البلدان التي أبلغت بعدد 

الموظفين/ المجموع
عدد أفراد كادر التمريض )أ( 

الكثافة لكل 000 10 نسمة)بالماليين( )٪(

0.98.7 )3%(47/44أفريقيا

8.483.4 )30%(35/35األمريكتان

3.316.5 )12%(11/11جنوب شرق آسيا

7.379.3 )26%(53/53أوروبا

1.115.6 )4%(21/21إشرق المتوسط 

6.936.0 )25%(27/27غرب المحيط الهادئ

9 936 27 )100%(194/191العالم

)أ(  يشمل أخصائيي التمريض ومعاونيهم. 

ملحوظة: لم تكن بيانات الرصيد متاحة عن الكاميرون وجزر القمر وجنوب السودان.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث كثافة متاحة أبلغت بها البلدان بين عامي 2013 و2018. وفيما يتعلق بالبلدان التي أبلغت بعدد الموظفين فيها بين 

عامي 2013 و2017، وبغية توحيد جميع البلدان معياريًا حتى عام 2018، ُأبلغ بعدد الموظفين بتطبيق أحدث كثافة متاحة على الفئات السكانية الخاصة بعام 2018. 
واسُتخِرج حجم السكان لكل بلد وسنة المستخدم لحساب قيم الكثافة من تقرير التوقعات السكانية في العالم، في نسخته المنقحة لعام 2019، الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية باألمم المتحدة )263(.

)أ(  تتضمن المطبوعة األصلية كادر القبالة: 20.7 مليون فرد من أفراد كادري التمريض والقبالة. ويتوافق هذا مع الرقم البالغ 18.8 مليون ممرض/ ممرضة عند تصحيحه بحصة 
كادر التمريض.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.

رصيد كادر التمريض في عام 2018رصيد كادر التمريض في عام 2013

التغيُّر بسبب 
الزيادة الفعلية 
في الرصيد 
)بالماليين( المصدر

عدد البلدان التي 
لديها بيانات عن 
الفترة 2009-

2013
الرصيد 
)بالماليين(

عدد البلدان التي 
لديها بيانات عن 
الفترة 2013-

2018
الرصيد 
)بالماليين(

10218.8aتقدير االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية، 2016

7 17423.219127.94تقدير تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020

4 4التغيُّر بسبب تحسين البيانات )بالماليين(

حالة التمريض في العالم عام 382020



الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

ومن ثم، يسلط إجمالي الرصيد البالغ 27.9 مليون . 82
ممرض/ ممرضة المبلغ به في عام 2018 الضوء على 

اتجاهين إيجابيين منفصلين، هما: 

ن توافر بيانات القوى العاملة في مجال التمريض، 	  تحسُّ
وهو ما يسمح بإجراء تفسير وتقييم أفضل للتحليالت 

السابقة؛

حدوث زيادة فعلية في سوق القوى العاملة في مجال 	 
التمريض على الصعيد العالمي، مما يعكس تزايد الطلب 
على سوق العمل واستثمار الدول األعضاء في هذه الفئة 

المهنية.

وبمقارنة رصيد أفراد كادر التمريض بالمجموع الكلي . 83
لألطباء وكادر القبالة وأطباء األسنان والصيادلة في 

172 بلدًا بالبيانات المتاحة، يتبين أن كادر التمريض 
يمثل، في المتوسط، 59٪ من المهنيين الصحيين، حيث 
تتراوح نسبته بين 49٪ في إقليم شرق المتوسط و٪68 

في إقليم غرب المحيط الهادئ )الجدول 3-5(.

تمكنت ستة وستون بلدًا من اإلبالغ برصيد القوى . 84
العاملة الصحية في 10 مهن على األقل؛ وبمقارنة كادر 

التمريض بجميع هؤالء العاملين الصحيين المحتملين، 
يتبين أن رصيد كادر التمريض يستأثر بحصة تتراوح 

نسبتها بين 40٪ و50٪ من القوى العاملة الصحية.

5 1 3 التكوين
من بين 27.9 مليون ممرض وممرضة في العالم، . 85

ُصنِّف 19.3 مليونًا )69٪( على أنهم أخصائيو 
تمريض )الرمز 2221 في التصنيف الدولي الموحد 

للمهن(، و6.0 ماليين )22٪( على أنهم معاونو 
أخصائيي تمريض )الرمز 3221 من التصنيف 

الدولي(. وهذا يترك 2.6 مليون )9٪( منهم دون 
تصنيف بأي من الطريقتين، مما يشير إلى احتمال 

مواجهة تحديات في المواءمة بين نظام البيانات 
الوطنية ونظام التصنيف الدولي الموحد للمهن. وهؤالء 
الممرضون والممرضات هم إما أخصائيو تمريض وإما 
معاونو أخصائيي تمريض، وال تشمل هذه الفئة مساعدي 

التمريض أو مساعدي الرعاية الصحية. وتختلف 
النسب التقديرية لمختلف فئات القوى العاملة في مجال 
التمريض اختالفًا كبيرًا باختالف اإلقليم، كما هو مبين 

في الشكل 2-5.

نسبة كادر التمريض إلى المهنيين الصحيين )األطباء وكادر التمريض وكادر القبالة وأطباء 
األسنان والصيادلة( حسب إقليم المنظمة

الجدول  3.5 

)أ(  يشمل أخصائيي التمريض ومعاونيهم.  

ملحوظة: المؤشر 3-ج-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هو المؤشر المستخدم لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الغاية 3-ج.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.

أقاليم المنظمة

رصيد كادر التمريض )أ( مقارنة برصيد المهنيين الصحيين وفقاً للمؤشر -3ج1- من مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

متوسط حصة كادر التمريضعدد البلدان الُمبلِّغة/ اإلجمالي

66%47/45أفريقيا

56%35/24األمريكتان

53%11/11جنوب شرق آسيا

57%53/50أوروبا

49%21/20شرق المتوسط 

68%27/22غرب المحيط الهادئ

59%194/172العالم
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نسبة عدد العاملين في مجال التمريض داخل كل فئة مهنية، حسب إقليم المنظمة الشكل 2.5 

5 1 4 التركيبة السكانية للتمريض:
 التوزيع حسب الجنس والتوزيع حسب العمر

التوزيع حسب الجنس

ثمة حاجة لتعميم المنظور الجنساني في استراتيجيات . 86
القوى العاملة الصحية لضمان اتباع نهوج تراعي 

الفوارق بين الجنسين في تخطيط القوى العاملة الصحية 
وإدارتها. ولطالما تعرض توزيع كادر التمريض حسب 

الجنس والشيخوخة للتجاهل ألسباب مختلفة، بما في 
ذلك عدم وجود بيانات عالية الجودة للتخطيط الوطني 
والمقارنة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. ومن بين 
194 دولة عضوًا في منظمة الصحة العالمية، قدمت 

 132 دولة بيانات مصنفة حسب الجنس، وقدمت
106 دول بيانات عن العمر. وفي هذه البلدان البالغ 
عددها 132 بلدًا، تبلغ نسبة الممرضات نحو 9 من 

أصل 10 ممرضين وممرضات )89٪( من أفراد كادر 
التمريض، مع وجود تباينات إقليمية ال ُيستهان بها. 

وتبلغ نسبة النساء في مجال التمريض أعلى مستوى لها 
)95٪( في إقليم غرب المحيط الهادئ، وأدنى مستوى 
لها )76٪( في اإلقليم األفريقي. وقد أبلغت ثالثة عشر 

بلدًا بارتفاع عدد الممرضين عن عدد الممرضات 
)الجدول 4-5(. 

التوزيع حسب العمر

تجعل األنماط العالمية للسكان وشيخوخة القوى العاملة . 87
من الضروري احتساب الهيكل العمري للقوة العاملة 

في التوصل إلى التوقعات. ففي العديد من البلدان، 
يعتمد المخططون على سن تقاعد موحد معياريًا، ولكن 

هذا النهج له قيود، بالنظر إلى االختالفات القائمة في 
سن التقاعد الفعلي في مختلف المهن وبين الجنسين 

وفي شتى مستويات الدرجات الوظيفية. وقد اسُتخدمت 
البيانات المتعلقة بالعمر الواردة من 106 بلدان لتوضيح 

االتجاهات الحالية في التركيبة السكانية للتمريض. وبوجه 
عام، تشير المعلومات المتاحة إلى قوة عاملة تمريضية 

شابة نسبيًا: 38٪ من أفراد كادر التمريض تقل أعمارهم 
 عن 35 عامًا،7 مقارنًة بـ 17٪ ممن تبلغ أعمارهم

55 عامًا أو أكثر )الفئة األخيرة تعتبر متقاعدة على مدار 
العقد المقبل( )الشكل 5-3(. بيد أن االختالفات اإلقليمية 

ذات أهمية: ففي إقليم شرق المتوسط، هناك 14 شابًا/ 
شابة مقابل كل فرد تمريض مقبل على التقاعد؛ وعلى 

النقيض من ذلك، تبلغ هذه النسبة في األمريكتين 1,2:1، 
ا في أوروبا وأفريقيا، فتبلغ 1,9:1، وهو ما يشير إلى  أمَّ

أن الرصيد المتاح الذي سُتسيبدل أصغر كثيرًا.

7   باستخدام تعريف منظمة العمل الدولية للقوى العاملة التمريضية: انظر الملحق 1.
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النسبة المئوية ألفراد كادر التمريض الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً والذين تبلغ أعمارهم 
55 عاماً أو أكثر، حسب إقليم المنظمة

الشكل 3.5 

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

نسبة الذكورنسبة اإلناثعدد البلدان الُمَبلِّغة/ اإلجماليإقليم المنظمة

24%76%47/30أفريقيا

13%87%35/26األمريكتان

11%89%11/9جنوب شرق آسيا

11%89%53/32أوروبا

22%78%21/11شرق المتوسط 

5%95%27/24غرب المحيط الهادئ

11%89%194/132العالم

أفریقیا
(العدد=20)

األمریكتان
(العدد=25)

جنوب شرق آسیا
(العدد=8)

أوروبا
(العدد=30)

شرق المتوسط
(العدد=5)

غرب المحیط الھادئ
(العدد=18)

35 سنة 55 سنة

0% %20 %40%80 %60 %40 %20

أقالیم المنظمة

العالم (العدد=106)

 ≤ <

النسبة المئوية للعامالت في مجال التمريض، حسب إقليم المنظمة الجدول  4.5 

ملحوظة: يشمل "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث عدد متاح العاملين في مجال التمريض أبلغت به البلدان بين عامي 2013 و2018.

ملحوظة: يشمل "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
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ونظرًا إلى أن ٪17 من أفراد كادر التمريض على . 88
مستوى العالم يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر -ومن 

ثم، من المتوقع أن يتقاعدوا خالل السنوات العشر القادمة- 
سيتعين تعليم 4.7 ماليين فرد جديد وتوظيفهم على مدار 

العقد المقبل لمجرد الحفاظ على الوضع الراهن. وبغية 
مواكبة النمو السكاني والقضاء على نقص القوى العاملة 
في مجال التمريض، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من 

هؤالء )انظر الفرع 8-5(.

بغية توضيح شيخوخة القوى العاملة في مجال . 89
حت نسبة صغار السن إلى كبار السن  التمريض، ُوضِّ

في القوى العاملة في مجال التمريض في الشكل 4-5. 
ولئن كان لدى العديد من البلدان نسبة عالية من شباب 

الممرضين/ الممرضات، فإن العديد منها يكاد يكون في 
حالة توازن )نسبتان متماثلتان من أفراد كادر التمريض 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا والذين تزيد أعمارهم 

 على 55 عامًا، كما هو مبين بالخط األخضر في
الشكل 5-4(، فهناك 18 بلدًا )واحد من كل ستة لديه 

بيانات متوافرة( تواجه موقفًا صعبًا للغاية، إذ إن 
لديها قوة عاملة مسنة إلى جانب عدد أقل من شباب 

الممرضين/ الممرضات مقارنًة بأفراد كادر التمريض 
المقبلين على بلوغ سن التقاعد.

نسبة أفراد كادر التمریض دون 35 سنة
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18 بلدا تواجھ خطر شیخوخة 
القوى العاملة الصحیة

كل نقطة تمثل خطا  یشیر الخط األخضر إلى حیث یساوي عدد أفراد كادر التمریض المقبلین على
بلوغ سن التقاعد عدد شباب كادر التمریض في القوى العاملة

النسب التقريبية لكادر التمريض الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً والذين تقل أعمارهم 
عن 35 عاماً

الشكل 4.5 

ملحوظة: تشمل "القوى العاملة في مجال التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم من 106 بلدان تتوافر بشأنها بيانات مصنفة حسب العمر. 
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث عدد متاح للعاملين في مجال التمريض أبلغت به البلدان بين عامي 2013 و2018.
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ويتطلب الطريق صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة . 90
معالجة التباينات الديموغرافية والجغرافية والمهارية في 

توافر القوى العاملة الصحية وإتاحتها. 

5 2 2 اإلنصاف في مختلف األقاليم
يبين الشكل 5-5 التباين العالمي في كثافة أفراد كادر . 91

التمريض لكل 000 10 نسمة، حيث تتركز أوسع 
الفجوات في اإلقليم األفريقي وإقليمي جنوب شرق آسيا 

وشرق المتوسط وبعض بلدان أمريكا الالتينية. 

5 2 3 اإلنصاف في توافر الممرضين 
والممرضات داخل األقاليم

يوضح الشكل 5-6 التباين في كثافة الممرضين . 92
والممرضات داخل األقاليم: حيث تمثل كل نقطة بلدًا. 
ويتضح أن ثمة تباينًا كبيرًا في جميع األقاليم في كثافة 

التمريض، لكن التباين هو أكبر ما يكون في إقليم شرق 
المتوسط، حيث يتراوح معدل الكثافة من أعاله، أي 

121، إلى أدناه، أي 1، وفي اإلقليم األفريقي، يتراوح 
ا في إقليم األمريكتين، فيوجد عدد  من 100 إلى 1. أمَّ

قليل من البلدان الكبيرة ذات الكثافة العالية من أفراد 
كادر التمريض، في حين أن معظم البلدان األخرى لديها 

كثافة منخفضة نسبيًا: فتوجد نسبة تبلغ ٪87 من كادر 
التمريض في هذا اإلقليم في البرازيل وكندا والواليات 

المتحدة، التي تضم حوالي ٪57 من السكان. ولوحظت 
تباينات أقل كثافة -من 10 إلى -1 في اإلقليم األوروبي. 

وتتجمع بلدان اإلقليم األفريقي في الطرف السفلي من 
العمود، وهو ما يشير إلى أن عددًا قلياًل فقط من البلدان 

األفريقية لديها كثافة تزيد على 25 ممرضًا/ ممرضة 
لكل 000 10 نسمة. وقد لوحظت أنماط مماثلة في 

إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط. وتباُين الكثافة 
َمردُّه، إلى حد كبير، إلى مستويات الدخل، حيث تبلغ 

الكثافة 9.1 ممرضين/ ممرضات لكل 000 10 نسمة 
في البلدان المنخفضة الدخل مقابل 107.7 ممرضين/ 

ممرضات لكل 000 10 نسمة في البلدان المرتفعة 
الدخل )الجدول 5-5 والشكل 7-5(.

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

5 2 1 االستنتاجات الرئيسية
يوجد حوالي 81٪ من كادر التمريض في العالم في إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وإقليم غرب المحيط الهادئ، 	 

التي تضم 51٪ من سكان العالم.

                                                                                                                                           

وفرادى البلدان التي تعاني من قلة أفراد كادر التمريض تقع معظمها في اإلقليم األفريقي وإقليمي جنوب شرق آسيا 	 

وشرق المتوسط، وأجزاء من أمريكا الالتينية.

                                                                                                                                           

والتفاوتات العالمية في توافر أفراد كادر التمريض مردها إلى حد كبير إلى الدخل، حيث تبلغ الكثافة 1 9 ممرضين/ 	 

ممرضات لكل 000 10 نسمة في البلدان المنخفضة الدخل مقابل 7 107 ممرضين/ ممرضات لكل 000 10 نسمة 

في االقتصادات ذات المرتفعة الدخل.

                                                                                                                                           

وهناك تباينات ال ُيستهان بها داخل البلدان: ففي 35 بلداً تتوافر بشأنها بيانات مصنفة حسب المناطق الحضرية-	 

الريفية، ُتنشر نسبة تبلغ 36٪ من كادر التمريض على مراكز العمل في المناطق الريفية، حيث يعيش 49٪ من 

السكان. وفي 76 بلداً تتوافر بشأنها بيانات، تعمل نسبة تبلغ 75٪ من كادر التمريض في القطاع العام، في حين تعمل 

النسبة المتبقية البالغة 25٪ في القطاع الخاص.

2.5 اإلنصاف في توافر القوى العاملة في مجال التمريض وإتاحتها
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كثافة أفراد كادر التمريض لكل 000 10 نسمة في عام 2018 الشكل 5.5 

التفاوتات اإلقليمية في كثافة أفراد كادر التمريض لكل 000 10 نسمة )2018( الشكل 6.5 
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ملحوظة: يشمل "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. أحدث البيانات المتاحة خالل الفترة 2018-2013.

ملحوظة: يشمل "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث عدد للعاملين في مجال التمريض متاح من البلدان التي أبلغت به بين عامي 2013 و2018.
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الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

كثافة أفراد كادر التمريض لكل 000 10 نسمة حسب فئة الدخل )2018( الشكل 7.5 
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ملحوظة: يشمل مصطلح "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث عدد للعاملين في مجال التمريض متاح من البلدان التي أبلغت به بين عامي 2013 و2018. والتقسيم حسب فئة 

الدخل مأخوذ من تصنيف البنك الدولي حتى عام 2018.

وعند النظر في وضع 46 بلدًا صنفتها لجنة السياسة . 93
اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة ضمن أقل البلدان نموًا حتى 
كانون األول/ ديسمبر 2018، يتبين أن كثافة أفراد كادر 
التمريض تبلغ 6.4 أفراد لكل 000 10 نسمة، أي أقل 
بستة أضعاف من المتوسط في جميع البلدان األخرى، 

وأقل كثيرًا من المتوسط في البلدان المنخفضة الدخل. 
وُتعتبر الغالبية العظمى من هذه البلدان أيضًا بلدانًا ضعيفة 
)"ذات تحذيرات شديدة" أو "ذات تنبيهات"( وفقًا لمؤشر 

الدول الهشة.8 ويعرض اإلطار 5-1 مزيدًا من المعلومات 
عن اإلنصاف داخل البلدان.

                  https://fragilestatesindex.org/ :8   البلدان التي حصلت، حسب مؤشر الدول الهشة، على درجة +80.  المصدر
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كثافة أفراد كادر التمريض حسب كل فئة دخل )2018( الجدول  5.5 

ملحوظة: يشمل مصطلح "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث رصيد متاح أبلغت به البلدان بين عامي 2013 و2018.

فيما يخص جزر كوك ونيووي، لم تكن تصنيفات فئة الدخل متاحة. لذلك، ُصنِّفت على أنها من بلدان  الشريحة العليا من الدخل المتوسط، على غرار البلدان األخرى في المنطقة نفسها. 
والتقسيم حسب فئة الدخل مأخوذ من تصنيف البنك الدولي حتى عام 2018. 

فئات الدخل
عدد البلدان الُمَبلِّغة/ 

اإلجمالي

الكثافة لكل 000 10 نسمة

المعدل من أعاله إلى أدناه أعلى مستوى للمعدلأدنى مستوى للمعدلاإلجمالي

31/309.10.642.068:1البلدان المنخفضة الدخل 

بلدان الشريحة الدنيا من الدخل 
46/4416.71.8104.657:1المتوسط 

بلدان الشريحة العليا الدخل 
60/6035.65.0124.225:1المتوسط 

57/57107.719.4196.110:1البلدان المرتفعة الدخل 

1319:1 6196 90 194/19136العالم

اإلطار 1.5 اإلنصاف داخل البلدان 

توافر التمريض في المناطق الريفية

يتسم توزيع القوى العاملة في مجال التمريض داخل البلدان بالقدر نفسه من األهمية فيما يتعلق باإلتاحة المنصفة. 
وقد قدم ما مجموعه 35 بلدًا )معظمها في أمريكا الالتينية وأفريقيا(9 بيانات عن نسبة القوى العاملة في مجال 

التمريض في المناطق الريفية. ففي المتوسط، يعمل حوالي 36٪ من كادر التمريض، في هذه البلدان، في المناطق 
الريفية، مقارنًة بـ 50٪ من السكان المقيمين هناك.

توافر التمريض في القطاعين العام والخاص

داخل البلدان، هناك مصدر محتمل آخر لعدم اإلنصاف وهو التوزيع حسب القطاع العام مقابل القطاع الخاص. ففي 
76 بلدًا قدمت بيانات، كانت نسبة تبلغ 75٪ في المتوسط من كادر التمريض تعمل في القطاع العام، مع تفاوت 

محدود نسبيًا بين األقاليم.

9     أنتيغوا وبربودا، بليز، البرازيل، بروني دار السالم، كمبوديا، إكوادور، مصر، السلفادور، إسواتيني، غامبيا، غانا، غينيا-بيساو، غيانا، هندوراس، آيسلندا، كينيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 
مدغشقر، جزر مارشال، منغوليا، ميانمار، باكستان، باراغواي، بيرو، ساموا، صربيا، سيراليون، سري النكا، طاجيكستان، تايلند، تيمور- ليشتي، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، جمهورية 

فنزويال البوليفارية.
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الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

5 3 2 التحديات التي يواجهها قياس تنقل كادر 
التمريض على المستوى الدولي

أدت االتجاهات الديموغرافية والوبائية والمالية والصحية . 94
والسياساتية إلى تسارع تنقل العاملين الصحيين على 
المستوى الدولي في العقود األخيرة، ومن المتوقع أن 
يزداد هذا التنقل )18(. وُتعد مدونة المنظمة العالمية 

لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على 
المستوى الدولي، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية 

في عام 2010، أداة قانونية دولية رئيسية تستهدف 
تعزيز اإلدارة األخالقية لتنقل العاملين الصحيين على 

المستوى الدولي.

ولطالما اعُترف بحركة العاملين الصحيين من البلدان . 95
المنخفضة الدخل إلى البلدان المرتفعة الدخل ونوقشت 

تلك الحركة، عالوة على ما يصاحبها من تحديات. 
ومع ذلك، تقتصر البيانات الالزمة لالسترشاد بها في 
اتخاذ القرارات السياساتية، إلى حد كبير، على عدد 

مختار من البلدان المرتفعة الدخل. وتشير التحسينات 
التي ُأجريت مؤخرًا في توافر البيانات، وخاصة من 

خالل نظام حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، إلى 
وجود تفرقة أقل وضوحًا بين المنشأ )في جنوب العالم( 
والمقصد )في شمال العالم( مقارنة بما كان ُيعتقد سابقًا.

وحتى عام 2018، قدم ما مجموعه 86 بلدًا بيانات . 96
عن نسبة أفراد كادر التمريض المولودين أو المدربين 
في الخارج بوصفه مؤشرًا بدياًل لحجم ظاهرة الهجرة 
)الجدول 5-6( من خالل الحسابات ونظم اإلبالغ لدى 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي والمكتب اإلقليمي ألوروبا 

التابع لمنظمة الصحة العالمية. وفي البلدان المبلغة، 
ُولد أو تدرب واحد من أفراد كادر التمريض من كل 

ثمانية أفراد )13٪( في بلد غير البلد الذي يزاول فيه 
مهنته حاليًا. وتطبيق هذه الحصة على رصيد أفراد 

كادر التمريض يعطي تقديرًا يفيد أن نحو 3.7 ماليين 
ممرض وممرضة مولودون أو مدربون في الخارج 

على مستوى العالم. ويوجد أفراد كادر التمريض 
المولودون أو المدربون بالخارج بصفة رئيسية في 

البلدان المرتفعة الدخل، حيث تستأثر بحصة تبلغ نسبتها 
15.2٪، مقارنة بحصة أقل من 2٪ في البلدان المنتمية 

إلى فئات الدخل األخرى.

5 3 1 االستنتاجات الرئيسية
بناء على البيانات الواردة من 86 بلداً، ُولد واحد من كادر التمريض من أصل ثمانية )13٪( أو تدرب في بلد غير 	 

البلد الذي يزاول فيه مهنته حالياً.

                                                                                                                                           

ومن بين البلدان المجيبة، كان هناك اعتماد كبير على أفراد كادر التمريض المولودين في الخارج في البلدان المرتفعة 	 

الدخل، حيث بلغت نسبة أفراد كادر التمريض من المولودين أو المدربين في الخارج 2 15٪ حسبما أُبلغ به.

                                                                                                                                           

وعلى الرغم من التحسن في التوافر، التزال البيانات المتعلقة بالهجرة والتنقل غير كافية للتمكين من إجراء تقييم 	 

شامل لتعقُّد أنماط الهجرة.

3.5 هجرة أفراد كادر التمريض وتنقلهم على المستوى الدولي 
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© Ian Miles-Flashpoint Pictures/Alamy

النسبة المئوية ألفراد كادر التمريض المولودين )أو المدربين( في الخارج حسب كل فئة دخل  الجدول  6.5 

عدد البلدان الُمَبلِّغة/ اإلجماليفئة الدخل
نسبة أفراد كادر التمريض المولودين أو 

المدربين في الخارج

غير ُمبّلغ به31/3البلدان المنخفضة الدخل 

4 0%46/18 الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط                   

7 0%60/27الشريحة العليا من الدخل المتوسط 

2 15%57/38البلدان المرتفعة الدخل 

2 13%194/86المجموع

ملحوظة: يشمل مصطلح "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم. وقد اسُتخدم مصطلح "المدربين في الخارج" بوصفه مؤشرًا غير مباشر لعدد يبلغ 30 بلدًا لم تستطع 
تقديم بيانات عن النسبة المئوية للمولودين في الخارج.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث رصيد متاح أبلغت به البلدان بين عامي 2013 و2018. والتقسيم حسب فئة الدخل مأخوذ من تصنيف البنك 
الدولي حتى عام 2018. 

غير ُمبلَّغ به = لم يبلغ به بسبب قلة عدد البلدان.
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5 4 2 تحليل النتائج
تتضمن االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية . 97

الصحية: القوى العاملة 2030 مرحلة رئيسية مخططًا 
لبلوغها في عام 2020 هي أن تكون لدى البلدان آليات 

تنظيم واعتماد لتعليم القوى العاملة الصحية. ويعرض 
هذا الفرع توليفة من تسعة مؤشرات أبلغ بها ذاتيًا تتعلق 

بتنظيم تعليم التمريض والتدريب عليه )الشكل 8-5(.

وأبلغت الغالبية العظمى من البلدان بوجود معايير تتعلق . 98
بمدة تعليم التمريض ومحتواه وآليات اعتماد المؤسسات 
التعليمية وقائمة رئيسية تضم مؤسسات التعليم المعتمدة 

)91٪ و89٪ و81٪ من البلدان المجيبة، على التوالي(. 
ومن بين البلدان المجيبة، أبلغت نسبة هي 77٪ بوجود 
معايير لمؤهالت أعضاء هيئة التدريس، في حين أبلغت 
73٪ بوجود نظم للتطوير المهني المستمر. ولدى نحو 

ثلثي البلدان المجيبة معايير للتعليم المتعدد التخصصات، 
وامتحانات اللياقة للممارسة، ورابطة وطنية للطالب 

الذين لم يحصلوا بعُد على ترخيص مزاولة المهنة 
)67٪ و64٪ و62٪ على التوالي(. ومن بين 95 

بلدًا مجيبة، أبلغت نسبة هي 53٪ عن وجود أدوار 
ممارسة متقدمة في مجال التمريض. وال يعني وجود 
هذه العمليات أو النظم التنظيمية بالضرورة أنها تعمل 

بطريقة وافية.

يعرض الجدول 5-7 بيانات عن وجود آليات وأنظمة . 99
تنظيمية تتعلق بالتعليم والتدريب في مختلف أقاليم منظمة 

الصحة العالمية. وقد أبلغت البلدان في اإلقليم األفريقي 
وإقليم األمريكيتين واإلقليم األوروبي بوجود أحكام 

تنظيمية تتناول التعليم أكثر مما لدى البلدان في سائر 
األقاليم. ففي إقليم شرق المتوسط، أبلغت البلدان بتوافر 
قدر أكبر من امتحانات اللياقة للممارسة ووجود أدوار 
تمريضية متقدمة. ولم يبلغ سوى عدد أقل من البلدان 

في إقليم جنوب شرق آسيا بوجود نظم للتطوير المهني 
المستمر، ورابطات وطنية للطالب الذين لم يحصلوا بعد 

على ترخيص مزاولة المهنة أو معايير التعليم المتعدد 
التخصصات مقارنًة بالبلدان في سائر األقاليم. وهذه 
االختالفات اإلقليمية قد تعكس، إلى حد ما، اختالف 

التفسيرات المتعلقة بهذه المؤشرات.

5 4 1 االستنتاجات الرئيسية
أبلغت جميع البلدان تقريباً وفقاً لمؤشرات تنظيم تعليم التمريض، وأجابت نسبة زادت على ٪50 من البلدان عن أسئلة 	 

تندرج تحت كل مؤشر من المؤشرات التسعة ذات الصلة.

                                                                                                                                           

وأُبلغ بوجود آليات وعمليات تنظيمية بدرجة مرتفعة في اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي.	 

                                                                                                                                           

وهناك اهتمام أكبر بتنظيم محتويات التعليم )مثل معايير المدة والمحتوى أو آليات اعتماد المؤسسات التعليمية( أكثر 	 

من االهتمام بقيادة التعليم وتصريف شؤونه.

                                                                                                                                           

وتبدو نظم تعليم التمريض أكثر تنظيماً في اإلقليم األوروبي وأقل تنظيماً في أقاليم جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط 	 

وغرب المحيط الهادئ، السيما فيما يتعلق بامتحان اللياقة للممارسة ومعايير تأهيل أعضاء هيئة التدريس.

4.5 تنظيم تعليم التمريض وممارسته 
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%0 %20 %40 %60 %80 %100

معاییر مدة التعلیم ومحتواه
(154 نعم من أصل 169)

آلیات اعتماد المؤسسات التعلیمیة
(147 نعم من أصل 165)

القائمة الرئیسیة التي تضم مؤسسات التعلیم
(118 نعم من أصل 146) 

معاییر مؤھالت أعضاء ھیئة التدریس
(76 نعم من أصل 99)

التطویر المھني المستمر
(96 نعم من أصل 132)

معاییر التعلیم المتعدد التخصصات
(66 نعم من أصل 99)

امتحان اللیاقة للممارسة
(73 نعم من أصل 114) 

الرابطة الوطنیة للطالب الذین لم یحصلوا بعد ترخیص مزاولة المھنة
(55 إجابة بنعم من أصل 89)

وجود األدوار التمریضیة المتقدمة
(50 نعم من أصل 95)

نسبة البلدان المجیبة بنعم

%91

%53

%62

%64

%67

%73

%77

%81

%89

النسبة المئوية للبلدان المجيبة التي أشارت إلى وجود نظم ومعايير في مجال التمريض الشكل 8.5 

النسبة المئوية للبلدان المجيبة التي أبلغت بوجود أحكام تنظيمية تتعلق بالتعليم والتدريب في 
مجال التمريض، حسب إقليم المنظمة 

الجدول  7.5 

أقاليم المنظمة

قائمة رئيسية تضم 
المؤسسات التعليمية 

المعتمدة
معايير لمدة التعليم 

ومحتواه
آليات اعتماد 

المؤسسات التعليمية
معايير التعليم 

المتعدد التخصصات
التطوير المهني 

المستمر
وجود أدوار 

تمريضية متقدمة
امتحان اللياقة 

للممارسة
معايير مؤهالت هيئة 

التدريس

رابطة وطنية للطالب 
الذين لم يحصلوا بعد 
على ترخيص مزاولة 

المهنة

66%78%68%74%68%81%90%100%91%أفريقيا

91%75%57%55%71%49%94%91%77%األمريكتان

38%64%72%75%61%60%78%85%69%جنوب شرق آسيا

67%94%64%30%91%87%98%94%85%أوروبا

30%80%70%50%50%20%70%80%80%شرق المتوسط 

35%71%56%52%63%52%78%77%70%غرب المحيط الهادئ

62%77%64%53%73%67%89%91%81%العالم

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019، وتقرير حالة التمريض في العالم مؤشرات لعام 2020 للعوامل الثالثة األخيرة. وأحدث البيانات المتاحة التي أبلغت بها 
البلدان بين عامي 2013 و2018.
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ملحوظة: مع دمج أسئلة كثافة التعليم، يصبح التقييم الخام من صفر إلى 9.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019

وقد اسُتخدمت البيانات الخاصة بالمؤشرات التسعة . 100
الستخالص درجة الُمَركَّب "تنظيم التعليم والممارسة" 
لكل بلد )انظر الملحق 2(. ويمكن تسجيل كل مؤشر 

من صفر )الغياب( إلى 1 )الوجود(، وبقيمة 0.5 
للوجود الجزئي؛ مع اعتبار اإلجابات المفقودة صفرًا. 

ثم ُلخصت هذه الدرجات بحد أقصى 9. ونظرًا إلى أن 
التحليل يعَتِبر ضمنيًا أن اإلجابة المفقودة لمؤشر تعطي 

درجة صفر، فقد ُأجري تحليل حساسية الستكشاف 
اآلثار المترتبة على تصنيف القيم المفقودة بطريقة 

مختلفة، وهذا لم يغير تفسير النتائج. ويعزز الشكل 9-5 
االستنتاج الذي مفاده أن وجود آليات تنظيمية ُنِظر فيها 
هذا التقرير إنما يشير إلى وجود بيئة تنظيمية تعليمية 

أقوى نسبيًا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى.

4 فأقل 5 6 7 8 9

ال ینطبقلم ُیبلغ عنھا

خريطة درجات تنظيم تعليم التمريض، حسب البلد الشكل 9.5 
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5 5 2 العمليات الجارية في مجال التعليم
يلزم تخصيص استثمارات كبيرة للتعليم والتدريب . 101

لتحقيق التناسب مع االحتياجات الحالية والمتوقعة للنظم 
الصحية وتلبية االحتياجات الوطنية ودون الوطنية. 

وبغية تقييم مدى كفاية العمليات الجارية في مجال . 102
التعليم، ُطلب إلى البلدان اإلبالغ بعدد من خريجي 

التمريض في آخر سنة متاح عنها بيانات. وإجمااًل، 
أبلغ 88 بلدًا، نصفها تقريبًا )41( في أوروبا، وفقًا 

لهذا المؤشر. لذلك، ينبغي تفسير األرقام "اإلجمالية" 
الواردة في الجدول 5-8 بحذر شديد، إذ إنها منحرفة 

بفعل البيانات الواردة من إقليم جنوب شرق آسيا واإلقليم 
األوروبي، وال تمثل الحالة السائدة في سائر األقاليم.

وعلى غرار االرتباط بكثافة التمريض، كان مستوى . 103
 الدخل عاماًل مرتبطًا بزيادة عدد الخريجين لكل

000 100 نسمة.

بالمحاكاة المستندة إلى البيانات المتاحة وتطبيقها . 104
على سكان العالم، ستنتج الكثافة اإلجمالية، البالغة 22.6 

خريجًا لكل 000 100 نسمة، 1.72 مليون خريج 
تمريض في السنة. وينبغي أن ُينظر إلى هذا التحليل 

على أنه مجرد مثال توضيحي نابع من عدد صغير من 
البلدان لكل إقليم، باستثناء اإلقليم األوروبي. ومع ذلك، 
لم ُتظِهر البيانات، رغم محدوديتها في التغطية، تباينًا 
كبيرًا في نسبة الخريجين إلى رصيد كادر التمريض. 
وإضافة إلى ذلك، ُقورنت هذه النتائج المقدرة للرصيد 

بحصة الفئة العمرية التي تقل عن 35 عامًا، أي القوى 
العاملة التي بدأت العمل خالل السنوات العشر الماضية 
تقريبًا. وباستخدام ُعشر هذه الفئة األصغر سنًا بوصفها 
مؤشرًا للرصيد الذي يدخل السوق سنويًا، يتبين أن هذا 
يتوافق مع الرصيد البالغ 1.06 مليون المقرر مقارنته 

بالتقدير الحالي البالغ 1.7 مليون خريج. ونظرًا إلى 
عدم التحاق جميع العاملين بالعمل، يبدو ترتيب الحجم 

معقواًل.

5 5 1 االستنتاجات الرئيسية
أبلغ ما مجموعه 88 بلداً، معظمها من جنوب شرق آسيا وأوروبا، ببيانات عن عدد خريجي القوى العاملة في مجال 	 

التمريض سنوياً.

                                                                                                                                           

ا األقاليم ذات كثافة كادر التمريض األدنى )اإلقليم األفريقي وإقليما شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا(، فقد سجلت 	  أمَّ

أيضاً أدنى معدالت التخرج )7 7 و1 7 و2 12 لكل 000 100 نسمة، على التوالي(.

                                                                                                                                           

وسجل إقليم األمريكتين عدداً بلغ 10 أضعاف خريجي اإلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط منسوباً إلى عدد سكان 	 

تلك األقاليم.

                                                                                                                                           

ومن بين البلدان التي أبلغت بالبيانات، كان متوسط مدة التعليم المهني التمريضي في اإلقليم األفريقي وإقليم غرب 	 

المحيط الهادئ ما بين سنتين وثالث سنوات لنحو 75٪ من البلدان، في حين كان ما بين أربع وخمس سنوات ألكثر 

من نصف البلدان في أقاليم األمريكتين وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط.وغرب المحيط الهادئ، السيما فيما يتعلق 

بامتحان اللياقة للممارسة ومعايير تأهيل أعضاء هيئة التدريس.

5 5 المعروض من القوى العاملة في مجالي التعليم والتمريض  
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© WHO/Yoshi Shimizu

عدد البلدان الُمَبلِّغة/ 
اإلجمالي

متوسط عدد خريجي التمريض لكل 100 فرد تمريض مشتغل بالمهنة
عدد الخريجين لكل
أعلى مستوى للمعدلأدنى مستوى للمعدلاإلجماليحسب أقاليم المنظمة 000 100 نسمة

47/148.82.823.77.7أفريقيا

35/149.80.830.881.2األمريكتان

11/87.53.913.812.2جنوب شرق آسيا

53/414.01.031.931.9أوروبا

21/54.60.616.57.1شرق المتوسط 

27/65.73.412.020.6غرب المحيط الهادئ

حسب فئة الدخل

31/813.84.131.910.4البلدان المنخفضة الدخل

بلدان الشريحة الدنيا من الدخل 
46/157.72.813.812.8المتوسط 

بلدان الشريحة العليا من الدخل 
60/266.40.630.822.7المتوسط 

57/403.61.57.638.7البلدان المرتفعة الدخل

6 922 631 20 194/886المجموع

اإلنتاج من خريجي التمريض، حسب إقليم المنظمة وفئة الدخل  الجدول  8.5 

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. والتقسيم حسب فئة الدخل مأخوذ من تصنيف البنك الدولي حتى عام 2018.
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5 5 3 مدة التعليم السابق للخدمة
وردت من مصادر متنوعة بيانات عن مدة برامج . 105

تعليم التمريض السابق للخدمة بخصوص 157 بلدًا. 
وهناك عدد قليل من البلدان، تقع بصفة أساسية في 

اإلقليم األفريقي وإقليمي شرق المتوسط وغرب المحيط 
الهادئ، لديها برامج مدتها سنتان، في حين أن غالبية 
البلدان في جميع األقاليم لديها برامج مدتها ثالث أو 
ا البرامج التي مدتها خمس سنوات،  أربع سنوات؛ أمَّ

فنادرة في مختلف األقاليم )الشكل 5-10(. وفي اإلقليم 
األفريقي وإقليم غرب المحيط الهادئ، يوجد لدى حوالي 

ا في  ثالثة أرباع البلدان برامج مدتها ثالث سنوات، أمَّ
إقليم جنوب شرق آسيا، فنحو ثالثة أرباع البلدان لديها 

برامج مدتها أربع سنوات.

وفي عصر التوسع في مجاالت الممارسة . 106
التمريضية، من المهم مراعاة تعليم التمريض خارج 

إطار التعليم السابق للخدمة، وكذلك المدخالت المتغيرة 
عبر مسارات الدخول المباشر )بشروط مسبقة محددة(. 

ويتأثر اإلبالغ عن طول مدة برنامج التعليم السابق 
للخدمة بهذه القيود المتأصلة، مما يحد من قدرة البيانات 

المقدمة على وصف تعليم كادر التمريض بما يتسم به 
من تنوع وثراء على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق 

بأدوار الممارسة المتقدمة. 

سنتان 3 سنوات   4 سنوات     5 سنوات  

%0 %20 %40 %60 %80 %100

أفریقیا

األمریكتان

شرق المتوسط

أوروبا

جنوب شرق آسیا

غرب المحیط الھادئ

أقالیم المنظمة

العالم

متوسط مدة )سنوات( تعليم أخصائيي التمريض، حسب إقليم المنظمة الشكل 10.5 

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019 بشأن 99 بلدًا، وقاعدة بيانات سيغما بشأن 58 بلدًا. وأحدث البيانات المتاحة التي أبلغت بها 
البلدان بين عامي 2013 و2018.
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5 6 2 تحليل النتائج
سمات الوظيفة وشروط العمل عامالن رئيسيان . 107

يؤديان إلى زيادة جاذبيتها وزيادة األداء واإلنتاجية 
واستبقاء القوى العاملة الصحية. وتدعو االستراتيجية 
العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 

2030 إلى الحفاظ على "دعم الحقوق الشخصية 
والمتعلقة بالعمل والمهنية لجميع العاملين الصحيين، 

بما في ذلك بيئات العمل المأمونة والالئقة والتحرر من 
جميع أنواع التمييز واإلكراه والعنف". وقد استلزم تقييم 

هذا البعد دراسة ستة مؤشرات تتعلق بتنظيم سمات 
الوظيفة وشروط العمل )الشكل 5-11(. وتجدر اإلشارة 
إلى أن ثالثة مؤشرات )تنظيم ساعات العمل وشروطه، 

ومجلس التمريض، ووجود أدوار تمريضية متقدمة( 
تخص التمريض وحده: فالباقي ينطبق على القوى 

العاملة الصحية برمتها، بما يشمل كادر التمريض. 

ومن بين البلدان المجيبة، أبلغت أكثر من 80٪ بوجود . 108
أحكام تنظيمية تنظم ساعات العمل وشروطه، والحماية 

االجتماعية والحد األدنى لألجور، ولديها مجلس تمريض 

أو ما يعادله، لكن عددًا أقل منها )53٪( لديه أدوار 
تمريض متقدمة. وأجاب ما مجموعه 55 بلدًا وفقًا لمؤشر 

وجود تدابير لمنع االعتداءات على العاملين الصحيين، 
التي أفاد أكثر من الثلث بقليل )37٪( بأنها قائمة.

ويشير الجدول 5-9 إلى أن بلدانًا في إقليم شرق . 109
المتوسط قد أبلغت بوجود مستويات أعلى لألحكام 

التنظيمية المتعلقة بتوظيف كادر التمريض مقارنة بما 
ُنِظر في سبيل إعداد هذا التقرير: فأكثر من 70٪ من 

البلدان أجابت بنعم وفقًا لجميع المؤشرات الستة. وكان 
إقليما جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط اإلقليمين 

الوحيدين اللذين أبلغت فيهما أغلبية البلدان باتخاذ تدابير 
لمنع االعتداءات على العاملين الصحيين، مما يحتمل 
أن يعكس ارتفاع عدد هذه االعتداءات نسبيًا في هذين 

اإلقليمين.10 وأجاب اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكيتين 
واإلقليم األوروبي بنعم وفقًا لمعظم المؤشرات التي 

جرى تتبعها؛ إال أن 30٪ فقط من البلدان األوروبية 
المجيبة أبلغت بوجود أدوار تمريضية متقدمة، بينما 

أبلغت 26٪ عن وجود تدابير تستهدف الحيلولة دون 
وقوع االعتداءات على العاملين الصحيين.

5 6 1 االستنتاجات الرئيسية
أبلغ اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وإقليم شرق المتوسط بمستويات عالية من وجود آليات 	 

تنظيمية تتعلق بشروط عمل كادر التمريض.

                                                                                                                                           

وأبلغت بعض البلدان، معظمها في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، بل في اإلقليم األفريقي وفي 	 

أمريكا الجنوبية أيضاً، بانخفاض مستويات هذه األحكام التنظيمية.

                                                                                                                                           

وأبلغ ما يزيد قليالً على ثلث البلدان )37٪( بوجود تدابير لمنع االعتداءات على العاملين الصحيين، معظمهم في 	 

إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط.

                                                                                                                                           

ووجود دور تمريض متقدم )أبلغت به 53٪ من 95 بلداً مجيبة( أكثر شيوعاً في البلدان ذات الكثافة المنخفضة 	 

لألطباء، مما يشير إلى أن وجود مزيد من االستقاللية المهنية التي يتمتع بها كادر التمريض قد يكون استجابة 

سياساتية رامية إلى تقليل درجة النقص في األطباء.

6.5 الممارسة: تنظيم الوظيفة وشروط العمل 

.https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx :10 نظام ترصد االعتداءات على مرافق الرعاية الصحية
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نسبة البلدان التي لديها أحكام تنظيمية لشروط العمل الشكل 11.5 

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019، والمؤشرات المحددة الخاصة بالعامل األخير الواردة في تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020. وأحدث البيانات 
المتاحة التي أبلغت عنها البلدان بين عامي 2013 و2018.

النسبة المئوية للبلدان المجيبة التي أبلغت بوجود أحكام تنظيمية تتعلق بالتمريض من حيث 
شروط العمل، حسب إقليم المنظمة

الجدول  9.5 
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ذكرت نسب عالية من البلدان في إقليم غرب المحيط . 110
الهادئ أن لديها أحكاما تنظيمية تتناول ساعات العمل 

وشروطه والحد األدنى لألجور، ولديها مجلس التمريض 
أو ما يعادله. ومع ذلك، أبلغت بانخفاض مستويات 

وجود آليات التنظيم الثالث األخرى. وبلغت إجابات 
إقليم جنوب شرق آسيا بنعم أدنى مستوى لها وفقًا 

للمؤشرات التي تقيم البيئة التنظيمية، على الرغم من أن 
نصف بلدان هذا اإلقليم أجابت بنعم وفقًا لكل مؤشر من 
المؤشرات الستة. وكما ُذكر في الفرع 5-4، قد تعكس 

هذه االختالفات بين األقاليم إلى حد ما تصورات مختلفة 
لمعنى هذه المؤشرات، وكذلك معدالت اإلبالغ المختلفة 

في مختلف األقاليم. والبيانات التي ُجِمعت ال توفر 
معلومات عن مدى كفاية األحكام التنظيمية أو مستوى 

تنفيذ أحكامها ذات الصلة.

وقد اسُتخدمت البيانات الخاصة بالمؤشرات التسعة . 111
الستخالص درجة الُمَركَّب "تنظيم شروط العمل" لكل 

 بلد باستخدام منهجية مماثلة لتلك المستخدمة في
الفرع 5-4، وباألساليب الموضحة في الملحق 2. 

ويعزز الشكل 5-12 االستنتاج الذي مفاده، كما هو 
الحال فيما بتعلق بالنظام التعليمي الذي ورد تحليله في 

الفرع 5-4، أن البيئة التنظيمية أقوى نسبيًا، حسبما أبلغ، 
في أمريكا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

واإلقليم األوروبي.

ملحوظة: مع دمج األسئلة المتعلقة بظروف العمل، يصبح التقييم الخام من صفر إلى 6.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019

خريطة درجات تنظيم تعليم التمريض، حسب البلد الشكل 12.5 

2 3 4 5 1 أو ال توجد6
ال ینطبقلم ُیبلغ عنھا
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وُوجد أن األدوار التمريضية المتقدمة أكثر تواترًا . 112
في البلدان ذات كثافة األطباء المنخفضة، كما هو مبين 

في الشكل 13-5.

© AKDN/Christopher Wilton-Steer

كثافة األطباء لكل 000 10 نسمة
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المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.
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5 7 2 تحليل النتائج
يتطلب التطور المستقبلي لمهنة التمريض توافر . 113

مهارات قوية في مجالي القيادة وتصريف الشؤون 
في أوساط كادر التمريض )264، 265(. واسُتخدم 

مؤشران من مؤشرات تقرير حالة التمريض في العالم 
لعام 2020 لتقييم حالة القيادة تصريف الشؤون في 
أوساط كادر التمريض، هما: وجود منصب حكومي 

لرئيس التمريض، ووجود برامج مدعومة وطنيًا لتطوير 
المهارات القيادية أو مهارات البحث أو اإللمام بمبادئ 

 السياسات في مجال التمريض )أجابت 115 بلدًا
و76 بلدًا على التوالي(.

ومن بين 115 بلدًا مجيبة، أبلغت 71٪ بأن . 114
لديهم منصبًا حكوميًا لرئيس التمريض، وهي تتراوح 
بين 54٪ في إقليم شرق المتوسط و86٪ في اإلقليم 

األوروبي )الجدول 5-10(. ولم يبلغ سوى عدد أقل من 
البلدان )53٪ من 76 بلدًا مجيبة( عن وجود برنامج 
لتطوير المهارات القيادية في مجال التمريض، وهي 

تتراوح بين 40٪ في إقليم جنوب شرق آسيا و64٪ في 
اإلقليم األفريقي.

وهناك ارتباط ال ُيستهان به بين ما ُأبلغ بوجوده من بيئة . 115
تنظيمية قوية من جهة ومهارات قيادية تمريضية وبيئة 

تصريف شؤون من الجهة األخرى. ويوضح الشكل 14-5 
أن البلدان التي لديها منصب حكومي لرئيس التمريض 

وبرنامج لتطوير المهارات القيادية في مجال التمريض 
حققت، في المتوسط، درجات أعلى في مجال تنظيم شروط 

العمل لكادر التمريض وتنظيم تعليم التمريض. 

وعلى الرغم من أن وجود المنصب الحكومي . 116
وبرنامج تطوير المهارات مرتبطان كالهما بوجود ببيئة 

تنظيمية قوية، فاالرتباط أقوى قلياًل فيما يتعلق ببرامج 
المهارات القيادية منه فيما يتعلق بالمنصب. وبعبارة 

أخرى، ال يؤدي وجود منصب تمريض رفيع المستوى 
داخل الحكومة الوطنية بالضرورة إلى اتخاذ إجراءات 

مثل استحداث برامج لتطوير المهارات القيادية: ففي 
الواقع، لم يكن لدى 37٪ من البلدان، التي لديها ذلك 

المنصب، برامج التطوير. 

وبغية اختبار فرضية ما إذا كانت مهارات القيادة . 117
وتصريف الشؤون في مجال التمريض يترجمان أيضًا 

إلى زيادة في االستثمارات، كما يتضح من تسارع 
التخرج في التمريض وما يلحق به من توظيف بغية 

معالجة النقص، قورن معدل الخريجين في البلدان 
التي توجد فيها تدابير للقيادة وتصريف الشؤون بتلك 

الموجودة في البلدان التي ال توجد بها تلك التدابير. ولم 
ُيستبن وجود أي ارتباط ذي داللة، مما يشير إلى أن 
تطوير مهارات القيادة وتصريف الشؤون في مجال 

التمريض ال ُيترجمان بالضرورة إلى تسريع في إنتاج 
خريجي التمريض.

5 7 1 االستنتاجات الرئيسية
من البلدان المجيبة البالغ عددها 115 بلداً و76 بلداً، أبلغت ٪71 من األولى بأن لديهم منصباً حكومياً هو رئيس 	 

التمريض أو القبالة، في حين أبلغت 53٪ من األخرى بأن لديها برنامجاً لتطوير المهارات القيادية في مجال 

التمريض.

                                                                                                                                           

ووجود منصب لرئيس التمريض في الحكومة وبرنامج لتطوير المهارات القيادية في مجال التمريض مرتبطان كالهما 	 

بوجود بيئة تنظيمية أقوى للتمريض.

                                                                                                                                           

إال أن المناصب الحكومية أو برامج تطوير المهارات القيادية ال ترتبط بزيادة معدالت إنتاج كادر التمريض.	 

7.5 تصريف الشؤون والقيادة

59الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض



برنامج تطوير المهارات القيادية في مجال التمريضمنصب رئيس التمريض

نسبة اإلجابة بنعمعدد البلدان المجيبة/ المجموعنسبة اإلجابة بنعمعدد البلدان المجيبة/ المجموعأقاليم المنظمة

64%6047/28%47/26أفريقيا

46%7935/16%35/26األمريكتان

40%6011/4%11/6جنوب شرق آسيا

56%8653/10%53/30أوروبا

62%5421/8%21/7شرق المتوسط 

43%7427/10%27/20غرب المحيط الهادئ

53%71194/76%194/115العالم
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األحكام التنظیمیة في مجال التعلیم
برنامج تطویر المھارات القیادیة في مجال التمریض   منصب حكومي لرئیس التمریض

P <0.001 (اختبار كروشال-والیس)P = 0.007 (اختبار كروشال-والیس)

 P <0.001 (اختبار كروشال-والیس)P = 0.008 (اختبار كروشال-والیس)

االرتباط بين منصب رئيس التمريض في الحكومة وبرنامج تطوير المهارات القيادية في مجال 
التمريض من جهة والبيئة التنظيمية من الجهة األخرى

الشكل 14.5 

مؤشرا القيادة وتصريف الشؤون: النسبة المئوية للبلدان التي لديها منصب لرئيس التمريض 
وبرنامج لتطوير المهارات القيادية في مجال التمريض، حسب إقليم المنظمة

الجدول  10.5 

المصدر: مؤشرات عام 2019 الخاصة بتقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020. وأحدث البيانات المتاحة التي أبلغت بها البلدان بين عامي 2013 و2018.

المصدر: حالة التمريض في العالم، 2020، المؤشرات المحددة، 2019.

حالة التمريض في العالم عام 602020



الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

وستحتاج الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية . 118
في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات 
الصلة بالصحة، إلى تعليم عدد كاٍف من كادر التمريض 
من أجل ما يلي: )أ( التعويض عن الخسائر المتكبدة في 

المهنة )بسبب الوفاة أو الهجرة أو التقاعد، على سبيل 
المثال(؛ )ب( تلبية الطلب المتزايد في أجزاء كثيرة من 

العالم بسبب النمو السكاني والشيخوخة وتغيير احتياجات 
الرعاية الصحية؛ )ج( سد النقص العالمي الحالي.

5 8 2 توقعات رصيد كادر التمريض وكثافته 
حتى عام 2030

ابتكر نموذج "الرصيد والتدفق" األساسي لكل . 119
بلد، باحتساب العاملين في مجال التمريض حاليًا، 

ومعدل التقاعد الُمقدَّر )على أساس التوزيع العمري 
للقوى العاملة في مجال التمريض(، والنمو السكاني، 

واالفتراضات المتعلقة بدخول سوق العمل )انظر الملحق 
2 لالطالع على بيان للسيناريوهات(. ووفقًا لالتجاهات 
الحالية، من المتوقع أن يزيد عدد أفراد كادر التمريض 

من 27.9 مليون ممرض وممرضة في عام 2018 إلى 
35.9 مليون ممرض وممرضة في عام 2030.

وسوف تتركز الزيادة المتوقع حدوثها في موعد . 120
غايته عام 2030 في البلدان المرتفعة الدخل، إلى جانب 

نمو محدود للغاية في البلدان المنخفضة الدخل )الشكل 
5-15(. ومن المتوقع أن تستمر التباينات الموثقة في 

عام 2018 )انظر الفرع 5-2( دون توقف إلى حد كبير 
حتى عام 2030.

5 8 1 االستنتاجات الرئيسية
تفيد تقديراتنا أن النقص يبلغ 9 5 ماليين ممرض وممرضة مقارنة ببيانات عام 2018 حسب القيم المرجعية 	 

المحددة في االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية؛ حيث تتركز معظم الفجوات )89٪( في البلدان 

المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

                                                                                                                                           

وإذا حافظت جميع البلدان على مستوى إنتاجها الحالي من أفراد كادر التمريض الخريجين، فمن المتوقع أن يرتفع 	 

عدد العاملين في مجال التمريض من حوالي 28 مليوناً في عام 2018 إلى حوالي 36 مليوناً في عام 2030؛ ومع 

ذلك، من المتوقع أن تحدث نسبة تبلغ 70٪ من هذه الزيادة المتوقعة في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة 

الدخل وحيث ال توجد أوسع فجوات.

                                                                                                                                           

ومع احتساب النمو السكاني المتوقع وشيخوخة القوى العاملة في مجال التمريض، من المتوقع أن تظل الكثافة في 	 

اإلقليم األفريقي وإقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط في عام 2030 أقل من 25 ممرضاً/ ممرضة لكل 000 

10 نسمة. ومن المتوقع أالَّ تتحسن الكثافة في اإلقليم األفريقي إالَّ تحسناً هامشياً.

                                                                                                                                           

وتستلزم معالجة النقص في أفراد كادر التمريض في البلدان المنخفضة الكثافة زيادة متوسط عدد من يتخرجون سنوياً 	 

بنسبة 8 8٪ في الفترة من عام 2018 إلى عام 2030 )المدى: 2 0-4 13٪(، وتحسين قدرة االستيعاب إلى ٪70 

على األقل. 

                                                                                                                                           

وقد يكلف رفع مستوى تعليم كادر التمريض من أجل سد الفجوات ما يقرب من 10 دوالرات أمريكية للفرد الواحد 	 

للفترة 2018-2030 في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط المتضررة.

5 8 تقييم المسار المتجه حالياً صوب تحقيق حصائل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
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ومسار نمو الرصيد المتوقع ال يكفي لتلبية . 121
االحتياجات تلبية كاملة، خاصًة في اإلقليم األفريقي، 

حيث يتوقع أن يبلغ النمو السكاني 34٪. وكذلك، من 
المتوقع أالَّ يشهد إقليم شرق المتوسط إال زيادات هامشية 

في رصيد أفراد كادر التمريض )الجدول 11-5(.

ُأجريت التوقعات بافتراضات وسيناريوهات مختلفة، . 122
مع االعتماد على توافر البيانات وجودتها إزاء العوامل 

المستخدمة في التحليل. وترد مناقشة القيود المحتملة في 
الملحق 2.

وفي المقابل، من المتوقع أن يزداد الرصيد المتوافر . 123
من كادر التمريض زيادة كبيرة في أقاليم األمريكتين 
وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. وعند أخذ 

التجميع حسب مستوى الدخل في الحسبان، ُيتوقع تحقيق 
نسبة تبلغ 88٪ من الزيادة في الرصيد في البلدان 

المتوسطة الدخل )الشكل 16-5(.

5 8 3 النقص في القوى العاملة في مجال 
التمريض

قدرت االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية . 124
 الصحية الصادرة في عام 2016 أنه بحلول

عام 2030 سيكون هناك نقص عالمي قدره 7.6 ماليين 
فرد في كادري التمريض والقبالة في البلدان التي 
تقل الكثافة فيها عن 4.45 أفراد من كوادر الطب 

والتمريض والقبالة لكل 000 1 نسمة؛ واستبعدت هذه 
القيمة المبدئية معظم البلدان المرتفعة الدخل. وباعتماد 

المنهجية والقيم المرجعية نفسها، ولكن باستخدام بيانات 
 أحدث، ُقدِّر أن عام 2018 قد شهد نقصًا بلغ

5.9 ماليين ممرض وممرضة، وسيبلغ 5.7 ماليين 
بحلول عام 2030. والبلدان التي تستأثر بأكبر درجة 

من النقص )من حيث العدد( في عام 2018 تضم 
بنغالديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان. ويرتبط 

مستوى الدخل ارتباطًا قويًا بالنقص في القوى العاملة 
في مجال التمريض )الملحق 2، الجدول )أ(2-2(، حيث 

تتركز نسبة تبلغ 89٪ من الفجوات في عام 2018 

۰ ۱,۱۰۰ ۲,۲۰۰ ۳,۳۰۰ ٤,٤۰۰٥٥۰
km

10 إلى 19 20 إلى 29 30 إلى 39 40 إلى 49 50 إلى 74 75 إلى 99 10 فأقل+100
ال ینطبقلم ُیبلغ عنھا

توقعات كثافة أفراد كادر التمريض لكل 000 10 نسمة في عام 2030 )التوزيع العالمي( الشكل 15.5 

ملحوظة: يشمل مصطلح "أفراد كادر التمريض" أخصائيي التمريض ومعاونيهم.
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الزيادة المتوقعة )حتى عام 2030( في رصيد كادر التمريض، حسب إقليم المنظمة 
وفئة الدخل القطرية

الشكل 16.5 

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

الرصيد الملحوظ في عام 
2018 )بالماليين(

الرصيد المتوقع حتى عام 2030 )بالماليين(

أقاليم المنظمة

السيناريو 1:
الشيخوخة واستقرار الفئة 

العمرية للشباب

السيناريو 2:
الشيخوخة والتخرج حتى 

السنوات األخيرة

السيناريو 3:
الشيخوخة والتخرج بنسبة 50٪ 

بحلول عام 2030

0.91.21.52.0أفريقيا

8.49.212.417.7األمريكتان

3.34.75.06.1جنوب شرق آسيا

7.38.68.010.4أوروبا

1.11.91.51.7شرق المتوسط 

6.910.39.011.2غرب المحيط الهادئ

3 449 937 935 27العالم

محاكاة الرصيد المتوقع ألفراد كادر التمريض من عام 2018 إلى عام 2030 وفقاً لثالثة 
سيناريوهات، حسب إقليم المنظمة 

الجدول  11.5 

ملحوظة: التقسيم حسب فئة الدخل مأخوذ من تصنيف البنك الدولي حتى عام 2018.

الشریحة الدنیا من 
الدخل المتوسط

27%

الشریحة العلیا من الدخل المتوسط
%61

الدخل المرتفع
%6

الدخل المنخفض
%6

األمریكتان
%43

أوروبا
%7

أفریقیا
%6

شرق المتوسط
%4

 غرب المحیط الھادئ
%22

جنوب شرق 
آسیا

%18

ARABIC

حسب الدخل حسب اإلقليم 
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في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من 
الدخل المتوسط.

ويمكن مقارنة هذا التقدير بنتائج االستراتيجية . 125
العالمية الصادرة في عام 2016 عن طريق تصحيح 

التقدير السابق لعرض النقص في كادر التمريض دون 
ن  غيره )أي باستثناء عنصر القبالة( والحتساب تحسُّ

البيانات )الشكل 17-5(.

وُقدِّر النقص بالنظر إلى القيمة المرجعية المستخدمة . 126
في االستراتيجية العالمية. وعلى هذا النحو، ُتستبعد 

جميع البلدان الموجودة فوق المؤشر من هذا التقدير. 
وهذا ال يعني أن البلدان التي فوق المستوى المرجعي 

ال تعاني من نقص في عدد أفراد كادر التمريض. 
فمعظمها، في الواقع، يعاني من مستوى ال ُيستهان 
به من النقص المحدد مقابل غايات تقديم الخدمات 

المحددة وطنيًا وتشكيل المكونات التي يتألف منها النظام 

الصحي. وفيما يتعلق بتلك البلدان، ينبغي إجراء تقديرات 
محددة للنقص. وينبغي أن تطبق تلك البلدان المنهجيات 
التي تحتسب شيخوخة السكان والقوى العاملة، وتغيير 

األنماط الوبائية، وتنفيذ استراتيجيات االستبقاء، 
وديناميات سوق العمل األخرى. فعلى سبيل المثال، 
خلص تحليل قائم على االحتياجات السكانية المحددة 

وطنيًا ومتطلبات النظام الصحي إلى احتمال وجود نقص 
يصل إلى 3.2 ماليين ممرض في 31 بلدًا من دول 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المرتفعة 
الدخل حتى عام 2030 )266(. وُأبلغ عن تقديرات 

مماثلة للنقص المستقبلي في كادر التمريض في اليابان 
)000 270 فرد تمريض بحلول عام 2025( )267(، 

وألمانيا )حوالي 000 500 عامل صحي بحلول 
عام 2030، وخاصة العاملين وأفراد كادر التمريض 
العاملين في مجال رعاية المسنين( )268(، والمملكة 
المتحدة )نقص يفوق 000 108 ممرض وممرضة 

بحلول عام 2030( )269(، وغير ذلك.

تقدير النقص في القوى العاملة في مجال التمريض في األعوام 2013 و2018 و2030  الشكل 17.5 

عوامل التصحيح المستخدمة:
1. حذف حصة القابالت من مجموع رصيد العاملين في التمريض والقبالة الوارد في االستراتيجية العالمية باستخدام بيانات أحدث )%90 من الممرضات من مجموع الممرضات + 

القابالت(.
2. ُأدخل تصحيح لتحسين البيانات، مما أّدى إلى تقديرات أعلى لمجموع العاملين ونسبة نقص أقل: 4.4 مليون ممرض وممرضة من أصل 27.8 مليون في عام 2018، نتيجة 

تحسين البيانات مقارنة بما جاء في االستراتيجية العالمية.

ملحوظة: ُيقدَّر النقص بمقارنة رصيد كادر التمريض في كل بلد في كل عام بالكثافة المرجعية.
المصدر: االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية لعام 2016 وتقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 على المستوى العالمي.

ويتماشى التقدير الوارد في تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 للنقص المتوقع في مجال التمريض بحلول عام 2030، متى استمرت االتجاهات الحالية، مع التقدير الوارد 
في االستراتيجية العالمية )5.7 ماليين ممرض وممرضة مقابل 5.6 ماليين ممرض وممرضة(.

استراتيجية عام 2016

تقرير حالة التمريض 
لعام 2020

7.6 ماليين فرد في كادر التمريض والقبالة

6.9 ماليين ممرض وممرضة

تقدير متسق للنقص 6.5 ماليين ممرض وممرضة

المقدر حدوثه 

بحلول عام 2030

1 التصحيح للتمريض فقط

2 التصحيح للبيانات المحسنة

5.7 ماليين ممرض وممرضة 5.9 ماليين ممرض وممرضة

201320182030

9 ماليين فرد في كادر التمريض والقبالة

8.2 ماليين ممرض وممرضة

6.6 ماليين ممرض وممرضة
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5 8 4 اإلنتاج والتكلفة الالزمان لسد النقص في 
كادر التمريض بحلول عام 2030

ُقدِّرت الزيادة المطلوبة في التخرج والوظائف . 127
الالزمة لسد النقص بالكامل بحلول عام 2030 

بفرضيات مختلفة.

ووفقًا لالتجاهات الحالية، سيتطلب األمر تحقيق زيادًة 	 
بمعدل 10٪ تقريبًا في السنة في عدد الخريجين )الذين 

تتراوح نسبتهم بين 1.5٪ و٪14.9(.

وإذا تحسنت قدرة سوق العمل على استيعاب خريجي 	 
التمريض، باستخدام معدل استيعاب يبلغ 70٪ من 

الخريجين في سوق العمل، فإن متوسط الزيادة السنوية 
في الخريجين الالزمة لسد الفجوة سيبلغ ٪8.8 )تتراوح 

النسبة بين 0.2٪ و٪13.4(.

وفي إطار سيناريو يتضمن حدوث زيادة أخرى في 	 
تحسن قدرة سوق العمل على االستيعاب )80٪ من 

الخريجين(، سيكون متوسط الزيادة المطلوبة في معدل 
التخرج 8.1٪ سنويًا )من 0.03٪ إلى 12.2٪( لسد 

النقص في كادر التمريض بحلول عام 2030.

وبغية تقدير االستثمار المطلوب لمعالجة النقص . 128
معالجة تامة بحلول عام 2030، ُضِرب العدد اإلضافي 

ألفراد كادر التمريض )المتوقع في إطار سيناريو 
توظيف 80٪ من الخريجين( من عام 2018 إلى 

عام 2030 لكل بلد في متوسط تكلفة تدريب كل فرد 
)270(. وبناء على المؤلفات المنشورة وغير المنشورة 
التي تتناول تكاليف التعليم في البلدان المنخفضة الدخل 
وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، اسُتخدمت 

ثالثة افتراضات مختلفة لحساب متوسط تكلفة التدريب 
 لكل ممرض/ ممرضة: 000 5 دوالر أمريكي

و000 10 دوالر أمريكي و000 20 دوالر أمريكي 
)271(. وبلغت االستثمارات المطلوبة لتدريب أفراد 
كادر تمريض إضافيين لمعالجة النقص معالجة تامة، 

على التوالي، 5.2 دوالرات أمريكية و10.5 دوالرات 
أمريكية و21 دوالرًا أمريكيًا للفرد في المتوسط.11  
وبالنظر إلى الحساسية التحليلية لالفتراضات المقدمة 

وقلة البينات، قد يكون من المعقول اعتماد تقدير مركزي 
يبلغ نحو 10 دوالرات أمريكية للفرد الواحد لوضع 

عمليات محاكاة توضيحية.

الوضع الحالي للبينات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مجال التمريض

11   تشكل األرقام المقتبسة استثمارًا لمرة واحدة في البلدان التي تعاني من نقص في تغطية تدريب جميع الخريجين.
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االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 

توفر البينات المقدمة في هذا التقرير، بناء على كل . 129
من األطر الحالية والمؤلفات المنشورة )الفصول 2 و3 

و4( وتحليل الوضع الحالي للقوى العاملة التمريضية 
)الفصل 5(، حجًة دامغًة على ضرورة إحداث تغيير 

جذري في طريقة تعليم القوى العاملة في مجال 
التمريض ونشرها على مراكز العمل وإدارتها ودعمها، 

في إطار سياسات القوى العاملة الصحية والنظام 
الصحي األوسع نطاقًا. 

وستكون االستثمارات المطلوبة كبيرة، ولكن ستكون . 130
العائدات التي تجنيها المجتمعات واالقتصادات منها أكبر 
من حيث تحسين الحصائل الصحية لمئات الماليين من 
الناس، وإيجاد الماليين من فرص العمل الذي يشترط 
فيه توافر المؤهالت، خاصًة للنساء والشباب، وتعزيز 

األمن الصحي العالمي.

ويتطلب تسخير هذه اإلمكانات بذل جهود متضافرة . 131
تشمل قطاعات مختلفة على المستويات المحلية 

والوطنية والعالمية. وفي هذا الفصل، نناقش بدورنا 
االستنتاجات الرئيسية الناشئة عن الخطاب العالمي 

والبينات المحددة المجمعة في سبيل إعداد هذا التقرير؛ 
وعلى هذا األساس، نرسم الخطوط العريضة لإلجراءات 

الالزمة لتحفيز االستثمارات المستدامة، وبناء القدرات 
المؤسسية، وتحفيز العمل السياساتي الالزم لدعم القوى 
العاملة في مجال التمريض المناِسبة للغرض والمناِسبة 

للممارسة. 

وهذه الخيارات السياساتية موجهة إلى كل من . 132
الدول األعضاء، وإلى أصحاب المصلحة اآلخرين عند 
االقتضاء. وينبغي أن تنظر البلدان في قابليتها للتطبيق 
وأهميتها على أساس كل حالة على حدة، وهذا يتوقف 

على أغراض نظامها الصحي وظروفها األساسية 
وقدرتها التنفيذية. 

االتجاهات المستقبلية 
لسياسات القوى العاملة 

في مجال التمريض 
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اإلطار 1.6 تحليل سوق العمالة الصحية في اسكتلندا 

في كانون األول/ ديسمبر 2019، أعلنت حكومة اسكتلندا عن خطة متكاملة للقوى العاملة في مجالي الرعاية الصحية 

والخدمات االجتماعية السكتلندا )272(. وتتضمن الخطة رؤية لتمكين الناس من البقاء في المنزل بدالً من اإلقامة في 

المستشفى. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ زيادة في عدد أفراد كادر التمريض في كل مقاطعة. 

واستخدمت الحكومة االسكتلندية بيانات واردة من شعبة خدمات المعلومات في دائرة الصحة الوطنية في اسكتلندا، لوضع 

سيناريوهات ذات نماذج محددة لعدد طالب التمريض اإلضافيين المطلوبين. وقد نظرت الحكومة أيضاً في المعروض من 

المهن الصحية األخرى والنقص فيها، وكيفية تأثير النقص على الرعاية التي يجب تقديمها، وكيف يمكن معالجة ذلك. 

وأُطلِعت المجموعة المرجعية لمدارس التمريض والقبالة وأصحاب المصلحة اآلخرين على البيانات واالستنتاجات. وأدى 

هذا الحوار إلى اتخاذ قرارات التباع نهج استباقي في تدريب كادر التمريض في المقاطعات، وزيادة االستثمار في تعليم 

كادر التمريض وتدريبه في المقاطعات، ودراسة ترتيبات التوظيف التي تسمح لكادر التمريض العامل بالفعل بتلقي هذا 

التعليم والتدريب. 

ويمثل هذا أول محاولة للحكومة لمعالجة قضايا القوى العاملة الصحية واالجتماعية بطريقة متكاملة على المستوى الوطني 

واالنتقال من التخطيط لمهنة واحدة إلى التخطيط للرعاية التي تقدمها أفرقة رعاية متعددة التخصصات.

6 1 تعزيز قاعدة البينات من أجل 
التخطيط والرصد والمساءلة 

مستخلص النتائج
يمثل تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 . 133

أشمل البيانات والبينات العالمية الخاصة بالتمريض. ففي 
حين أن 80٪ من البلدان أبلغت وفقًا لـ 15 مؤشرًا على 
األقل، فإن الفجوات التي انُتهي إلى وجودها في البيانات 

تعكس القدرة المتفاوتة لنظم معلومات القوى العاملة 
الصحية بالبلدان، وتمثل فرصًا ثمينة ينبغي اغتنامها 

لتركيز االهتمام على ُسبل المضي قدمًا.

وقد بلغ توافر البيانات أعلى مستوى له حسب . 134
مؤشرات من قبيل رصيد القوى العاملة في مجال 

التمريض المشتغلة بالمهنة وتكوينها العمري )191 
و132 بلدًا على التوالي(، لكن اإلبالغ وفقًا للمؤشرات 

المتعلقة بالتعليم والتمويل وتدفقات سوق العمالة الصحية 

كان أقل كثيرًا، مما أضعف القدرة على إجراء تحليالت 
صحية شاملة للسوق. فعلى سبيل المثال، االقتصار 

على معرفة بيانات الرصيد دون فهم القدرة اإلنتاجية 
ومعدالت الشغور والبطالة والخروج من الخدمة من 
حيث الكم قد تجعل راسمي السياسات غير متأكدين 

هل ينبغي زيادة اإلنتاج أم هو كاٍف بالفعل. وينبغي أن 
يعرف راسمو السياسات والمخططون ما إذا كان إنتاج 

قطاع التعليم واالستيعاب في سوق العمالة الصحية 
متكافئين أم يؤديان إلى أي شكل من أشكال عدم التوازن 
)النقص في مقابل البطالة( )انظر اإلطار 6-1 في سوق 

العمالة الصحية في اسكتلندا(.
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وتشمل العوامل التي تؤثر على توافر البيانات وقدرة . 135
البلدان على اإلبالغ وفقا لهذه المؤشرات مستوى التنسيق 

بين وزارات الصحة والعمل والتعليم والمالية، إضافًة 
إلى العمل مع سائر أصحاب المصلحة، مثل الرابطات 

المهنية والمجالس والمؤسسات التعليمية. 

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان أن تسرع في تنفيذ حسابات القوى . 136

العاملة الصحية الوطنية لديها، بما يشمل إصدار 
التقارير المفصلة عن القوى العاملة التمريضية. وسد 

الفجوات الكائنة في عناصر البيانات األساسية من أجل 
إجراء تحليالت وطنية لسوق العمالة الصحية مسألة لها 

أهمية خاصة. وينبغي تحقيق ذلك من خالل بذل جهد 
شامل لتعزيز وبناء قدرات الموارد البشرية في نظام 
المعلومات الصحية )273(. وقد أمكن وصف القوى 

العاملة في مجال التمريض عالميًا بفضل الجهود العالمية 
التي ُبِذلت لتنفيذ الحسابات وااللتزام بتنويع مصادر 

البيانات. وقد يستلزم بناء القدرات المؤسسية للموارد 
البشرية في نظم المعلومات الصحية إنشاء آليات دائمة 
لجمع أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة التمريض، 

وإنشاء آليات واضحة لجمع البيانات وتبادلها، ومناقشة 
توافر البيانات والجودة والتحديات، وتنفيذ نظم البيانات 
القابلة لالستعمال المتعدد بين أكثر من جهة. وقد يوفر 

التنسيق بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة أيضًا 
فرصًا إلضفاء الطابع الرسمي على التكليف السياسي 

بجمع البيانات وتقاسمها، وإلجراء حوار في مجال 
السياسات بين القطاعات لترجمة البيانات إلى تغييرات 

سياسية ذات جدوى. وينبغي للبلدان االستفادة من تحسين 
بيانات القوى العاملة في مجال التمريض والصحة 

إلدراجها في تحليالت سوق العمالة الصحية كي ُيسترشد 
بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات واالستثمار 

على المستوى الوطني )انظر اإلطار 6-2 الذي يتناول 
أفرقة القيادة التمريضية التي تستخدم مؤشرات الحسابات 

لتحليل سوق العمل في مجال التمريض(.

6 2 التنقل والهجرة 
مستخلص النتائج

يزاول نحو 3.7 ماليين ممرض وممرضة )أو واحد . 137
من بين كل ثمانية( المهنة في بلدان أخرى غير تلك التي 
ُولدوا أو تدربوا فيها على التمريض. وتشير االستنتاجات 

إلى ارتفاع درجة تنقل كادر التمريض على المستوى 
الدولي مدفوعًا باالعتماد القوي على كادر التمريض من 

المهاجرين في البلدان ذات اإلنتاج المحلي المنخفض. 
ويمكن للطلب الوارد من البلدان المرتفعة الدخل )حيث 

أبلغ أن أكثر من 15٪ من كادر التمريض مولودون 
أو مدربون في الخارج( أن يجذب أكثر أفراد كادر 

التمريض تأهياًل من البلدان ذات الدخل األقل وأن يوسع 
الفجوة الكائنة في الجودة والتوزيع التي تضر بصحة 

السكان )انظر اإلطار 6-3 الذي يتناول نهج ألمانيا في 
إدارة الهجرة(.

ويمكن تفسير ارتفاع مستويات الهجرة الخارجية . 138
)عندما ال تكون نتيجًة لسياسة متعمدة لتصدير القوى 

العاملة في مجال التمريض إلى الخارج( على أنها 
أحد أعراض عدم جاذبية شروط العمل في الوطن. 

ولذلك، ينبغي أن تركز الوصفة السياسية على معالجة 
األسباب الكامنة )من حيث تحسين بيئة العمل ونظم 

الدعم واألجور(، بداًل من محاولة معالجة ظاهرة الهجرة 
بمعزل عن غيرها. وكذلك، يجب، في إعداد كادر 

التمريض، إيجاد توازن مناسب بين المهارات والكفاءات 
الالزمة إلعداد كادر التمريض للعمل في بيئته المحلية 

وفي الرعاية األولية من جهة، ورغبة الطالب في 
اكتساب المهارات التي تتيح لهم زيادة فرص الدخل إلى 
أقصى حد والهجرة للعمل في بيئة مهنية أكثر تخصصًا 

أو أخرى عالمية من الجهة األخرى. 

فمع تزايد أعداد أفراد كادر التمريض المهاجرين . 139
تزايدًا كبيرًا، يصبح النهج المعتاد لوضع حلول لحماية 

الجمهور في منطقة واحدة بعينها غير كاٍف، كما أن 
النظم التي تخضع لإلصالح يلزم أن توفر الحلول 

اإلقليمية والعالمية وتعززها )245، 278، 279(. 
وعالوة على ذلك، نظرًا إلى أن العديد من البلدان 
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اإلطار 2.6 الجماعة الصحية لشرق أفريقيا ووسطها وجنوبها: التعاون الوطني في 
اإلبالغ ببيانات التمريض باستخدام مؤشرات حسابات القوى العاملة 

الصحية الوطنية 

الجماعة الصحية لشرق أفريقيا ووسطها وجنوبها منظمة صحية حكومية دولية تعمل على تعزيز التعاون اإلقليمي في 

مجال الصحة وتشجيعه )274(. فالنقص في كادر التمريض شائع في المنطقة دون اإلقليمية. ويساهم سوء شروط العمل 

وارتفاع عدد الحاالت في عدم وجود حوافز لكادر التمريض لدخول سوق العمل وارتفاع مستويات الهجرة إلى الخارج. 

وغالباً ما يعوق نظَم التعليم التي تتسم بالتجزؤ عدُم كفاية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقدرات التنظيمية، مما يؤدي إلى 

محدودية القدرة على تدريب عدد كاٍف من أفراد كادر التمريض ذوي المهارة. 

وقد تعاونت مجموعة البنك الدولي مع مؤسسة جبيجو، والمجلس الدولي للممرضين والممرضات، وكلية التمريض في 

شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها على إجراء دراسة لتقييم سوقي العمل في مجالي التمريض وتدريسه. وكان الغرض هو 

تقدير حجم التحديات في هذه النظم وتحديد السياسات الالزم رسمها لتوسيع نطاق تعليم التمريض في المنطقة من خالل 

االستثمارات العامة والخاصة المحددة األهداف. وقد تناولت الدراسة كيف توسط سوق عمل كادر التمريض في التفاعل 

بين نظام التعليم والنظام الصحي، مع وضع التحديات التنظيمية وتصريف الشؤون في االعتبار. وكانت البيانات التي 

ُجِمعت عبارة عن مؤشرات من الحسابات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية )273( عالوة على  بيانات نوعية إضافية 

ُجِمعت خالل المشاورات اإلقليمية. وكانت األفرقة القطرية التي تنسق اإلبالغ بالبيانات ألغراض إجراء الدراسة عبارة عن 

"رباعي" مؤلف من قيادات التمريض الوطنية مصحوب بالدعم اإلضافي المقدم من المنظمة في عملية االستعراض )انظر 

أيضاً الفرع 3-3-6(. 

وكشفت النتائج عن عدم توازن السوق، وعن اختالل شديد في الطلب على كادر التمريض والمعروض منه في المنطقة 

دون اإلقليمية. ولئن زاد المعروض من كادر التمريض بوتيرة أسرع من وتيرة الزيادة السكانية على مدى السنوات العشر 

الماضية، فإنه يأتي مصحوباً بانخفاض معدالت استيعاب كادر التمريض في وظائف القطاع العام )غالباً بسبب أوجه 

القصور في التوظيف أو شروط العمل غير المرغوب فيها( في العديد من البلدان، والنقص الكبير في تلبية االحتياجات. 

ر تحليل التوقعات أن الطلب الفعال سيزيد بنسبة 33٪ بين عامي 2019 و2039، لكنه اليزال يترك فائضاً يفوق  وقد قدَّ

ر النقص في تلبية االحتياجات  220 000 ممرضة لم يكن القطاعان العام والخاص قادريِن على تلبيته. وفي المقابل، ُيقدَّ

بنحو 000 841 ممرض وممرضة بحلول عام 2030، مما يوسع من نطاق االختالالت الحالية في سوق العمل في مجال 

التمريض. 

وخلصت الدراسة إلى أن زيادة المعروض من كادر التمريض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدان شرق أفريقيا 

ووسطها وجنوبها سوف يتطلب رفع مستوى تعليم التمريض، وتحسين جودة مدارس التمريض )بما يشمل تطبيق آليات 

ضمان الجودة(، وزيادة الموارد الالزمة الستيعاب كادر التمريض في سوقي العمل المحلية واإلقليمية. ويمكن تسهيل ذلك 

من خالل االستثمارات الكافية في الموارد المادية والبشرية وتصريف شؤون التمريض والتنظيم وإنتاج البيانات والقدرات 

التحليلية لتمكين البلدان من رصد تأثير االستثمارات. 
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االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 

اإلطار 3.6 نهج ألمانيا في إدارة الهجرة  

في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصدر البرلمان األلماني قانون تعزيز الرعاية، الذي يهدف إلى زيادة انجذاب العاملين 

وموظفي الرعاية في المستشفيات والمنازل السكنية للرعاية الصحية والرعاية الطويلة األجل )275(. وكان تحسين عدد 

الموظفين في هذه المرافق هو جوهر السياسة الصحية للحكومة الجديدة. فلطالما عانت الرعاية الصحية والرعاية الطويلة 

األجل على مدى سنوات عديدة من نقص حاد في عدد أفراد كادر التمريض، مع انتشار النقص في العاملين فيهما على 

نطاق واسع في المستشفيات والمنازل السكنية. وكانت أعداد المهنيين الذين يتركون الخدمة الصحية بسبب التقاعد وعدم 

الرضاء عن العمل أكبر من األعداد التي تدخل سوق العمل بعد التخرج في برامج التدريب المهني. وعالوة على ذلك، 

كان من المتوقع أن يؤدي النقص في عدد الموظفين إلى تدهور شروط العمل للموظفين وتدني جودة الرعاية. وفي عام 

2012، صدرت توقعات مفادها أن ألمانيا ستعاني من نقص في الرعاية التمريضية يتراوح بين 000 263 و000 500 

فرد بحلول عام 2030 )276(. وقد اعتمدت ألمانيا، في محاولة منها للحد من النقص في عدد الموظفين، استراتيجية 

متعددة الجوانب تشمل رفع مستوى التعليم، وإيجاد وظائف جديدة للتمريض، وتحسين توظيف العاملين الصحيين 

المهاجرين على المستوى الدولي، مثل استقدام كادر التمريض من وسط أوروبا وجنوب شرقها )277(. وفيما يتعلق بهذا 

العنصر األخير، اتخذت ألمانيا خطوات لتسخير الفرص لتحقيق منافع متبادلة مع دول المنشأ من تنقل العاملين الصحيين 

 على الصعيد الدولي، بوسائل منها التعاون التقني واالتفاقيات الثنائية التي توِجد فرص التدريب واالستثمار في بلد

المنشأ )168( 

هي بلدان منشأ ومقصد في الوقت نفسه، فال غنى عن 
تحسين فهم أنماط الحركة من أجل إدارة التنقل بفعالية 

وتخطيط متطلبات القوى العاملة الصحية في المستقبل. 
ومع ذلك، لم ُتبلِّغ بالنسبة المئوية لكادر التمريض 

المولودين بالخارج أو المدربين في الخارج في القوى 
العاملة إال 86 دولة عضوًا، وهو أحد متطلبات اإلبالغ 
األساسية المنصوص عليها في مدونة المنظمة العالمية 
لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على 

المستوى الدولي.

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان والهيئات التنظيمية تعزيز تنفيذ . 140

األحكام التنظيمية التي تنظم تنقل العاملين الصحيين على 

المستوى الدولي، بما في ذلك القوى العاملة في مجال 

التمريض. ويتعين على الهيئات التنظيمية في بلدان 

المقصد إثبات أن إعداد كادر التمريض وتأهيله وسجله 
االنضباطي تلبي جميعًا متطلبات الترخيص المطلوب 

والمعايير التعليمية واألخالقية ومدونات قواعد السلوك، 
من أجل حماية الجمهور. ويمكن أن تسهل النماذج 

المعززة لتنظيم التنقل من خالل تحقيق المواءمة بين 
متطلبات االلتحاق ببرنامج التمريض والمحتوى التعليمي 
المطلوب للحصول على اعتماد مزاولة المهنة واستبقاء 

كادر التمريض. وتوفر الخبرات اإلقليمية المتعلقة بإبرام 
اتفاقات االعتراف المتبادل بمؤهالت التمريض المهنية 
أساسًا يمكن البناء عليه إلبرام اتفاقيات أوسع نطاقًا في 

المستقبل. 
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تنفيذ مدونة الممارسات العالمية التي وضعتها المنظمة. 

وقد تتطلب القدرة على رصد تنقل القوى العاملة 
التمريضية على المستوى الدولي والتحكم فيه وتنظيمه 
بفعالية بناَء القدرات واالستفادَة من الشراكات والتعاوَن 

بين الهيئات التنظيمية ونظم معلومات القوى العاملة 
الصحية وأرباب العمل والوزارات الحكومية وسائر 

أصحاب المصلحة من قبيل الرابطات المهنية. وينبغي 
للبلدان التي تعاني من خسارة فادحة في القوى العاملة 
في مجال التمريض من جراء الهجرة إلى الخارج أن 

تنظر في وضع تدابير مخففة، من قبيل تحسين الرواتب 
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)والتكافؤ في األجور( وشروط العمل، وضمان العمل 
الالئق، وتنفيذ حزم استبقاء مصممة خصيصًا حسبما 

تقتضي الحالة. 

6 3 تطوير القوى العاملة في مجال 
التمريض ودعمها

6 3 1 التعليم 
مستخلص النتائج

ترسم االستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير . 142
مالمح وضع معقد فيما يتعلق بإنتاج خريجي برنامج 

التمريض. وقد ظهر في اإلقليم األوروبي وإقليم شرق 
المتوسط والبلدان المرتفعة الدخل أقل عدد من الخريجين 

منسوبًا إلى الرصيد المتوافر. وما لم تتمكن البلدان 
المتوسطة الدخل واألخرى المرتفعة الدخل من زيادة 

اإلنتاج، فإن البيانات تشير إلى استمرار اعتماد البلدان 
المرتفعة الدخل المحتمل على التوظيف على المستوى 
الدولي، مما قد يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي وزيادة 

مشكلتي اإلتاحة واإلنصاف. 

وهناك تنوع كبير في مدة برامج تعليم وتدريب . 143
التمريض في أقاليم مختلفة من العالم. ومع ذلك، أبلغت 

البلدان بأغلبية ساحقة )154 من أصل 169 بلدًا مجيبة( 
بوجود معايير لمحتوى التعليم والتدريب ومدتهما. 

وتشمل األمور البالغة األهمية التي يجب وضعها في 
االعتبار لدى وضع مثل هذه المعايير ما إذا كانت تساعد 

المعلمين على تزويد الطالب بالكفاءات المطلوبة لتلبية 
االحتياجات الصحية للسكان، بما في ذلك اإلعداد لتقديم 
خدمات الرعاية األولية والوقائية، والكوارث، وحاالت 

الطوارئ، والكفاءات المتصلة بالنزاعات عند ِذكر ذلك، 
ومهارات القيادة، واالستخدام المالئم للتكنولوجيا )انظر 
اإلطار 6-4 الذي يتناول استخدام التكنولوجيا في تعليم 

التمريض وممارسته(. 

وأبلغت معظم البلدان )89٪( أيضًا بوجود آليات . 144
اعتماد للمؤسسات التعليمية واالحتفاظ بقائمة رئيسية 

تضم المؤسسات المعتمدة. ويشير هذا، فيما يتعلق بمعظم 

البلدان، إلى وجود فرصة للتركيز على تعزيز مجاالت 
االعتماد الرئيسية، بما في ذلك النماذج الفعالة وذات 

األسعار المعقولة، وضمان المساءلة االجتماعية للبرامج 
وأهميتها في تحقيق أولويات صحة السكان. ويمكن 

آلليات االعتماد القوية أن تغطي المحتوى، والمناهج 
الدراسية، والخبرات السريرية للطالب، ومؤهالت 

أعضاء هيئة التدريس، والتعلم المتعدد التخصصات. وقد 
أشارت االستنتاجات التي توصلنا إليها إلى أن 67٪ من 
البلدان المجيبة لديها معايير للتعلم المتعدد التخصصات، 

ولكن في بعض األقاليم كان هذا أقل من النصف أو 
منخفضًا بنسبة ٪20. 

ويتطلب ضمان وجود قوة عاملة صحية ممثِّلة، . 145
إلى جانب تركيبة تعكس تركيبة السكان الذين يحصلون 
على الخدمات، التنوع في أولئك الذين يلتحقون ببرامج 
التمريض وينجزونها. وتشير االستنتاجات التي خلص 

إليها هذا التقرير إلى أن القوى العاملة في مجال 
التمريض التزال تغلب عليها اإلناث، السيما في إقليمي 

األمريكتين وغرب المحيط الهادئ. وتعزيز التكوين 
المناسب للقوى العاملة في مجال التمريض لن يتطلب 

زيادة التحاق فئات الطالب المتنوعة فحسب؛ بل 
سيتطلب أيضًا التصدي للتحديات الهيكلية والتنظيمية 
التي إما تستبعد بعض الطالب من التمريض )إكمال 

التعليم الثانوي على سبيل المثال( وإما تمنع إتمام 
دراساتهم )التكاليف الزائدة على الحد على سبيل المثال( 

)126(. وقد يتأثر الطلب على برامج التمريض أيضًا 
بالفصل المهني القائم على نوع الجنس وتدني المركز 
الذي يتبوؤه كادر التمريض في بعض البلدان. والبد 

من مواجهة هذه التحديات لجعل مهنة التمريض اختيارًا 
جذابًا، خاصة في أقاليم مثل إقليم األمريكتين، حيث 

يصل عدد الخريجين إلى أدنى مستوى له نسبًة إلى عدد 
السكان.
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الخيارات السياساتية
د برامج تعليم . 146 ينبغي أن تضمن البلدان أن ُتزوِّ

التمريض والتدريب عليه كادَر التمريض بالكفاءات 

الالزمة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتكاملة محورها 

اإلنسان. وتتمثل إحدى القضايا ذات األولوية في التقييم 

 الدقيق لمزيج المهارات داخل مهنة التمريض وتحديد
ما إذا كانت مستويات كادر التمريض وأنواع 

التخصصات ذات جدوى في تحقيق أغراض النظام 

الصحي، وضمان توافر عدد كاٍف من الوظائف 
التدريبية بناء على احتياجات النظام الصحي وقدرته 

االستيعابية. وينطوي إنشاء المستويات العليا في تعليم 
التمريض أو زيادة عددها -مثل برامج البكالوريوس 
أو الماجستير أو دكتوراه الفلسفة- على آثار هيكلية، 

مثل استحداث برامج تعليمية، وتزويدها بهيئة التدريس 
المالئمة، وضمان أن يزود كادر التمريض بهذا النوع 

من المسار التعليمي سيكون له دور محدد في النظام 
الصحي. 

اإلطار 4.6 استخدام التكنولوجيا في تعليم التمريض وممارسته  

تؤدي التكنولوجيا دوراً متزايداً في كل من تعليم القوى العاملة في مجال التمريض وممارسته. ويمكن تسخير التكنولوجيا 

إلتاحة وسائل دعم اتخاذ القرارات السريرية، وإجراء التطبيب عن ُبعد من مقدم الخدمة إلى العميل، وتلقي التدريب 

واالستشارة من مقدم الخدمة إلى مقدم الخدمة )280( بطرق يمكن أن تعزز اإلتاحة والتمكين من تقديم الرعاية عن ُبعد 

وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية وتمكين المرضى. وينبغي أن يكون كادر التمريض مجهزاً بالمحددات 

الرقمية للصحة وملماً بها: وتشمل مستوى إلمامه بمبادئ التكنولوجيا الرقمية، وإتاحة استخدام المعدات التكنولوجية، 

والبنية التحتية لإلنترنت، بما في ذلك النطاق العريض متى أتيح )281(  

وتعمل تقنيات الصحة الرقمية، سواء أكانت ذكاء اصطناعياً أم أشكاالً أخرى من قبيل الواقع المعزز إلى جانب استخدام 

تقنيات اإلنسان اآللي، بالفعل على إحداث تحول في التمريض ورعاية المرضى )282(. والطب الشخصي وعلم الجينوم 

لديهما القدرة على تحسين رعاية المرضى )283(. وإحدى أعظم الطاقات الكامنة في الصحة الرقمية هي فرص التعلم 

مدى الحياة. ويمكن أن تسمح تكنولوجيات من قبيل الذكاء االصطناعي بإضفاء الطابع الشخصي على التعلم وجعله ملبياً 

لالحتياجات الخاصة ومواكباً ألحدث التطورات. 

وتشير االستنتاجات المستخلصة من استعراض كوكرين المنهجي لخبرات العاملين الصحيين في مجال الرعاية الصحية 

األولية إلى أن العاملين الصحيين، بمن فيهم كادر التمريض، أعربوا عن تقديرهم لفوائد استخدام تكنولوجيا الهاتف 

المحمول في تقديمهم الرعاية، لكنهم واجهوا تحديات كذلك )284(. وشملت الفوائد المذكورة االستمرار في االتصال، 

وتولي مهام جديدة، وتحسين التنسيق وجودة الرعاية، وتحسين التواصل مع العمالء، والوصول إلى العمالء في المناطق 

التي يصعب الوصول إليها )284(. في الوقت نفسه، أوضحت حسابات العاملين في مجال الصحة وجود تحديات متعددة 

ومعقدة، يمكن أن تكون شخصية )مثل ضعف اإللمام بمبادئ التكنولوجيا الرقمية(، أو ذات صلة بالعالقات )تفضيل االتصال 

وجهاً لوجه مع العمالء والزمالء(، أو مهنية )الشعور بأن مهاراتهم السريرية مهددة بأدوات الدعم السريري الرقمية(، أو 

ظرفية )عدم قدرة العمالء على تحمل تكلفة الهواتف المحمولة(، أو ذات صلة بالبنية التحتية )نقص الكهرباء( )284(  

وفي حين تقدم التطورات التكنولوجية العديد من الفوائد، تشير حسابات العاملين الصحيين المدرجة في هذا االستعراض 

المنهجي إلى أن متخذي القرار في النظام الصحي يحتاجون إلى التفكير ملياً في كيفية تنفيذه في بيئاتهم من أجل تقليص 

التحديات التي يواجهها العاملون الصحيون، ومنهم أفراد كادر التمريض.

73االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 



ينبغي للبلدان النظر في إنشاء آليات لزيادة التنوع . 147

الديموغرافي والجغرافي للطالب في مدارس/ كليات 

التمريض. وقد يعني هذا التصدي للتحيزات التي تؤثر 

سلبًا على التمريض بوصفه خيارًا وظيفيًا للرجال أو 
الشباب أو فئة عرقية محددة، واستيعاب أولئك الذين 

يرغبون في دخول مجال التمريض بوصفه خيارًا 
وظيفيًا ثانيًا أو الحقًا. وقد يتطلب األمر في بعض 
السياقات تعزيز "ارتباط المسار الوظيفي بالريف" 

لتشجيع المدخالت المتوازنة جنسانيًا والتحاق عدد مالئم 
من الطالب من المناطق والمجتمعات المحلية الريفية 
والنائية والمحرومة بأي شكل آخر بالبرامج. ويمكن 
أيضًا استخدام الدعم المالي المحدد األهداف وآليات 

الحوافز لزيادة فرص التعليم الرسمي لألقليات والفئات 
المستضعفة والمحرومة، ولجذب أعضاء هيئة التدريس 

الذين يمثلون الفئات السكانية التي ينتمي إليها الطالب 
والمجتمع. وتعد معايير االعتماد التعليمي التي تعزز 

تدابير المساءلة االجتماعية إحدى تلك اآلليات. 

وينبغي للمؤسسات والجهات التنظيمية في مجال . 148

التعليم الصحي أن تعتمد مناهج قائمة على الكفاءة وأن 

تستفيد من التكنولوجيا المناسبة. وينبغي أن تتجلى 

الجودة في ممارسة التمريض في جميع مكونات المناهج 
الدراسية. وإضافة إلى المعرفة التقنية والمهارات 
اإلجرائية للتدخالت السريرية الفردية، ينبغي أن 

يكون كادر التمريض مجهزًا للعمل في أفرقة متعددة 
التخصصات؛ إلظهار التعاطف والرحمة تجاه المرضى؛ 

والتخاذ القرارات تحت الضغط؛ وللحصول على 
األدوات الالزمة لمواصلة التعلم المهني لعقود من 

الزمن. وينبغي أن تكون المناهج الدراسية متوافقة مع 
كل من نطاق ممارسة الطالب الخريجين واالحتياجات 

الصحية للسكان. ويمكن أن يستكمل تقديم المحتوى 
التعليمي والتدريبي رقميًا الطرَق التقليدية على نحو 
يحقق الفائدة. ويتطلب نجاح هذه الجهود في مجال 

"التعلم الموزع" ضمان أن يحصل الطالب على الحد 
األدنى من اإللمام بمبادئ التكنولوجيا الصحية الرقمية 

في إطار تعليمهم، وأن تستعين المناهج الدراسية بالتعلم 
الرقمي وتعلم تقديم الخدمة الصحية عن ُبعد للحصول 
على الكفاءات المطلوبة إلى جانب الدعم واإلشراف 

في التدريب السريري )285(، وأن تتوافر الموارد 
المؤسسية والبنية التحتية الالزمة للتمكين من سد الفجوة 

الرقمية )286(. 

وينبغي للحكومات وأصحاب المصلحة إقامة شراكات . 149

بين القطاعات واالستفادة منها للمضي قدماً في تحقيق 

برامج عمل تعليم التمريض. ومن شأن التعاون مع 

الهيئات التنظيمية أن يسهل استعراض متطلبات االلتحاق 
ببرامج التمريض وتوافر الحد األدنى من معايير التعليم 

لكادر التمريض )بالنظر إلى األدوار المهنية الحالية 
والمستقبلية في النظام الصحي(، ويمكن أن يعزز 

مواءمة المعايير على المستوى اإلقليمي. ومن شأن 
الحوار بين القطاعات من جهة مع هيئات االعتماد من 

الجهة األخرى أن يساعد في تحديد اآلليات الالزمة 
لتعزيز جوانب المساءلة االجتماعية لالعتماد، كأن 
ُيضمن إعطاء مؤسسات التعليم التمريضية األولوية 
إلنتاج الخريجين القادرين على تقديم خدمات صحية 

جيدة، بداًل من تحسين دخلهم المؤسسي ووضعهم 
من خالل الرسوم الدراسية والمنح الحكومية. ويمكن 

للوزارتين المختصتين )التعليم، الصحة( تحسين 
التنسيق الرسمي لتعزيز العلوم والتكنولوجيا باعتبارها 
أساسيات مهنة التمريض، وتسويق التمريض بوصفه 

مزيجًا من )العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات(، 
ووضع آليات الجتذاب مجموعة متنوعة من طالب 

المدارس الثانوية إلى مجال التمريض. ويمكن أن تساعد 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد 
المواقع الالزمة لتقديم التدريب السريري في مرافق 
الرعاية الصحية األولية؛ ويمكن أن يساعد التعاون 

مع برامج تعليم المهن الصحية األخرى في جعل هذه 
الممارسات السريرية متعددة التخصصات. 

وينبغي أن تعزز مؤسسات تعليم التمريض قدرتها . 150

عن طريق معالجة أوجه القصور في أعداد أعضاء هيئة 

التدريس أو كفاءاتهم، والقيود المفروضة على البنية 

التحتية، وتوافر مواقع الممارسة السريرية المناسبة 

)انظر اإلطار 6-5 الذي يتناول التزامات باكستان 
بشأن إنتاج مزيد من أفراد كادر التمريض(. ومن أجل 

زيادة وظائف التدريب مع الحفاظ على الجودة في 
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الوقت نفسه، قد تكون هناك حاجة إلى االستثمار في 
برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس. وينبغي أن 
تزيد البلدان المرتفعة الدخل أو البلدان التي تعتمد على 

التوظيف على المستوى الدولي من إنتاج كادر التمريض 
محليًا ومن نشره على مراكز العمل.

وينبغي أن تنظر البلدان في تطبيق أدوات التمويل . 151

ذات الصلة لتوسع نطاق جودة تعليم كادر التمريض )عند 

الحاجة( أو تعزيزه من أجل معالجة إخفاقات سوق العمالة 

الصحية. وتتمتع اآلليات المالية بطاقات كامنة ضخمة 

كفيلة بزيادة تنوع الرصيد المتاح من الطالب أو أعضاء 
هيئة التدريس، أو عدد المقاعد المتاحة في برامج 

التمريض، وتخفيف بعض القيود الحالية المفروضة على 
التدريب السريري. وتستخدم اإلعانات المالية لبرامج 

التعليم التالي للتعليم األساسي في بعض األحيان لتعزيز 
سبل بلوغ مستويات أرفع في مجال ممارسة التمريض. 

ومع ذلك، يجب أن تكون الحكومات قادرة على اتخاذ 
قرارات مستنيرة بشأن تحديد ما إذا كان االستثمار 

في دعم تعليم التمريض ذا مردودية مالئمة، وفي أي 

شروط، وبأي طرق، مع تحديد أولويات الموارد النادرة 
ه لالستثمارات التي يمكن أن تساهم مساهمة  التي ُتوجَّ
مباشرة في تحقيق غرضي العدالة والكفاءة )289(. 

فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يحدد تحليل سوق العمالة 
الصحية البيئات التي يكون إنتاج كادر التمريض فيها 
ناقصًا أو مفرطًا مقارنة باحتياجات النظام الصحي. 

وعند توثيق نقص اإلنتاج المنهجي، يظهر مبرر تدخل 
الحكومة للتخفيف من العوائق غير الضرورية التي 

تحول دون االلتحاق، ولدعم التعليم السابق للخدمة إذا 
لزم األمر، خاصة إذا ُمنحت األولوية لفئة من الطالب 

المحرومين، من أجل تمهيد مسارات التعليم المؤدية إلى 
مزاولة مهنة مفضلة في مرافق الرعاية الصحية األولية، 
والحصول، في المقابل، على الحد األدنى المضمون من 

 الخدمة المقدم لتلك الفئة دون غيرها داخل القطاع
العام )140(.

اإلطار 5.6 جهود باكستان لزيادة القدرات في مجال تعليم التمريض  

تحاول باكستان معالجة النقص البالغ مليون عامل صحي. ففي عام 2018، أطلقت مبادرة تسخير الموارد البشرية تحقيقاً 

للرؤية الصحية لعام 2030، التي تهدف إلى معالجة مزيج مهارات القوى العاملة الصحية والقوى العاملة في مجال 

 التمريض. والتمريض، الذي ُيعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي، ركيزة رئيسية من ركائز هذه الرؤية، حيث أصبح

عام 2019 عام التمريض في باكستان، مما يبرز إسهامات التمريض في تحقيق تمتع السكان بالصحة )287(. ولدى 

اإلعالن عن عام التمريض، أعلن الرئيس ألفي عن إنشاء جامعة تمريض في إسالم أباد، تهدف إلى توفير التدريب لعدد 

يبلغ 000 25 طالب كل عام )287(. ويخطط البلد لمضاعفة حجم قطاع التمريض في غضون عامين، للتغلب على النقص 

في عدد كادر التمريض على الصعيد الوطني. وقد وصف الدكتور نوشين حميد، األمين البرلماني المعني بالخدمات الصحية 

الوطنية، النقص في عدد كادر التمريض بأنه عائق أمام تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث إن ثمة حاجة إلى وجود 

أعداد كافية من أفراد كادر التمريض ذوي األداء الجيد لتحقيق فعالية النظام صحي )288(  
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6 3 2 ممارسة التمريض
مستخلص النتائج

تشير االستنتاجات التي خلص إليها التقرير إلى . 152
أن حجم القوى العاملة في مجال التمريض أكبر مما 

أفادت به التقديرات السابقة، أي ما يقرب من 28 مليون 
في عام 2018، بما في ذلك ما ال يقل عن 69٪ من 
األخصائيين و22٪ على األقل من معاونيهم. ويعزى 

النمو، مقارنة بتقديرات عام 2016 السابقة الواردة في 
االستراتيجية العالمية للموارد البشرية من أجل الصحة، 
ن كبير  في أجزاء تكاد تكون متساوية، إلى تحقيق تحسُّ

في توافر بيانات القوى العاملة في مجال التمريض 
وجودتها، وإلى النمو الفعلي في الرصيد. 

وحتى مع نمو الرصيد، يمثل التوزيع الجغرافي غير . 153
العادل للعاملين الصحيين، بما يشمل كادر التمريض، 

تحديًا على الصعيد العالمي. وقد انتهى هذا التقرير إلى 
أن ثمة اختالفات كبيرة في توزيع كادر التمريض بين 

مختلف البلدان واألقاليم وفي داخلها. وتشير االستنتاجات 
التي خلص إليها كذلك إلى أن نسبة تبلغ ٪53 من 

البلدان المجيبة لديها أدوار ممارسة متقدمة في مجال 
التمريض. وتوجد هذه األدوار بكثرة في البلدان ذات 
الكثافة المنخفضة لألطباء مقارنة بغيرها. وتسلط هذه 
المعلومة الضوء على مرونة وسرعة استجابة القوى 

العاملة في مجال التمريض مقارنة بوضع القوى العاملة 
الصحية األوسع في البلدان. وقد يكون أفراد كادر 

التمريض هؤالء في وضع جيد يمكِّنهم من تقديم الرعاية 
للفئات السكانية في المناطق الريفية والنائية، إذا كان 
مزيج المهارات الحالي يشير إلى أن هذه الخطوة من 

شأنها أن تزيد من الكفاءة. 

ا داخل البلدان، فتشير البيانات إلى استمرار . 154 أمَّ
الحاجة إلى التركيز على معالجة سوء توزيع كادر 
التمريض القائم في المناطق الريفية مقابل القائم في 

المناطق الحضرية من أجل تحسين المساواة في اإلتاحة. 
ويرتبط استبقاء العاملين الصحيين بمجموعة متنوعة 

من العوامل المعقدة والمترابطة من قبيل شروط العمل 
والسالمة المهنية ومستويات األجور والحوافز غير 

النقدية. ومن المرجح أن يكون النجاح المطرد في 
تحسين استبقاء كادر التمريض بفضل التدخالت المخطط 

لها والمتسلسلة والمتعددة السياسات المصممة خصيصًا 
بما يتناسب مع السياق المحلي. وال ينبغي دراسة 

االستبقاء أو معالجته بمعزل عن سياق سائر سمات 
شروط عمل كادر التمريض ومعيشته. 

الخيارات السياساتية 
ينبغي للبلدان أن تمكن كادر التمريض من العمل بما . 155

يحقق أقصى استفادة من تعليمه وتدريبه )180(  وينبغي 

أن يكون هذا الغرض جزءًا من الجهود الوطنية األوسع 
نطاقًا الرامية إلى اعتماد نماذج الرعاية التي تصل 

بتقسيم المهام في أفرقة الرعاية الصحية األولية المتكاملة 
إلى المستوى األمثل )179(. ويستلزم ذلك تعظيم 

مساهمة كادر التمريض في تعزيز الرعاية الصحية 
األولية في المجاالت ذات األولوية )انظر اإلطار 6-6 

الذي يتناول توسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية 
المجتمعية في ُعمان(. ويمكن أن تشمل األساليب 

الممكنة أداء أدوار متقدمة في الممارسة، وتوسيع نطاق 
العيادات التي يتولى قيادتها كادر التمريض، واستحداث 
سلطة وصف األدوية والعالجات أو توسيع نطاقها، إلى 
جانب ما يناسب ذلك من التطور أو التعزيز الالزم في 
مجالي التعليم والتدريب. وينبغي أن يعمل أفراد كادر 
التمريض الحاصلون على مؤهالت اعتماد للممارسة 

المتقدمة في المرافق التي تعمل على تحسين إنتاجيتهم 
في توفير رعاية المرضى أو تولي المهام القيادية وإدارة 

األطباء اآلخرين. وينبغي دعم أفراد كادر التمريض 
الذين يؤدون أدوار الممارسة المتقدمة أو في العيادات 
التي يقودها كادر التمريض بالتوجيهات أو الشراكات 

التعاونية حسب الحاجة، وتزويدهم باإلمدادات واألدوية 
الكافية، وباإلرشادات الواضحة السريرية منها والمتعلقة 
بالمرافق الالزمة للممارسة، وإتاحة الموارد المطلوبة، 

ومنها المراجع والتكنولوجيا المناسبة المتاحة عبر 
اإلنترنت. ويتطلب إدماج اإلصالحات المطلوبة في 

سياسات التعليم والصحة والعمل وغيرها من السياسات 
ذات الصلة أن تتوافر القدرة المؤسسية على التعاون 

والتنسيق الفعالين؛ والهياكل المؤسسية الداعمة والموارد 
المخصصة؛ والدعم السياساتي في مجالي القيادة 
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االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 

واإلدارة؛ واإلشراف اإلداري الفعال؛ والثقافة التنظيمية 
الفعالة. ومن المهم أيضًا أن ُيطلع سائر مقدمي الرعاية 

الصحية والجمهور بدقة على أدوار كادر التمريض 
ووظائفه استنادًا إلى نطاق الممارسة والكفاءات. 

ينبغي للبلدان الوصول إلى المستوى األمثل بالطرائق . 156

واآلليات التي تستخدمها لنشر القوى العاملة في مجال 

التمريض على مراكز العمل وإدارتها. وُتعد الكفاءة 

واإلنصاف والشفافية في التوظيف والنشر على مراكز 
العمل عناصر أساسية في برنامج العمل المتعلق بالعمل 

الالئق )16(. وينبغي أن يتمتع راسمو السياسات 
والمديرون بإمكانية االطالع على المقاييس التي يمكن 
التعويل عليها والتي تقيِّم كفاءة عملية التوظيف وحسن 

توقيتها، مثل النسبة المئوية للخريجين الجدد الذين 
يعملون لمدة ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة واحدة 

بعد الترخيص، ومتوسط الوقت المستغرق بين التخرج 
والترخيص، ومتوسط الوقت المستغرق بين الترخيص 

والتوظيف. فقد يكون انخفاض معدل توظيف الخريجين 
من أعراض تشبع سوق العمل، ولكن إذا ترافق ذلك 
مع فترات تأخر طويلة للغاية بين التخرج والحصول 

على ترخيص مزاولة المهنة والتوظيف، فإنه يمكن أن 
يشير، بداًل من ذلك، إلى اتسام النظام اإلداري بالجمود 

والعقبات البيروقراطية. وطرائق النشر على مراكز 
العمل لها أهمية كذلك: فما لم يكن القطاع العام قادرًا 

على ضمان استيعاب جميع المرشحين المؤهلين، يظل 
التوظيف التنافسي بعد اإلعالن عن الشواغر وتقييم 

اإلطار 6.6 توسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية المجتمعية في ُعمان  

تضرب ُعمان مثاالً على إعادة توجيه تعليم التمريض والقبالة والتأكيد على الكفاءات المتعلقة بالرعاية الصحية األولية، 

التي كانت مكوناً من مكونات الدعوة إلى العمل لتعزيز القوى العاملة في مجال التمريض التي اعتمدتها الدورة السادسة 

والستون للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط )تشرين األول/ أكتوبر 2019( )290( 

وقد شهدت ُعمان نمواً سريعاً في عدد السكان ومأمول الُعمر. ومع ذلك، تأتي التحسينات في الوضع االجتماعي االقتصادي 

مصحوبًة بزيادة في عبء االعتالالت المزمنة. وبغية معالجة هذه المشكلة الصحية للسكان، قررت الحكومة االستثمار في 

كادر التمريض الصحي المجتمعي )291(. ودشنت دائرة شؤون التمريض والقبالة بوزارة الصحة برنامج تدريب أثناء 

العمل مدته 16 أسبوعاً، حيث ُجرب البرنامج ألول مرة في العاصمة مسقط، ثم امتد إلى محافظات أخرى. وُدمجت خدمات 

 تمريض الصحة المجتمعية في هياكل الرعاية الصحية األولية تماشياً مع الخدمات المقدمة في مراكز الصحة

األولية )292(  

وفي نهاية المطاف، تحول التدريب الذي استمر لمدة 16 أسبوعاً إلى منح درجة البكالوريوس في التمريض مع التركيز 

على تمريض الصحة المجتمعية، ثم على دبلومة ما بعد التعليم األساسي في تخصص تمريض الصحة المجتمعية )291(  

وساهم هذا البرنامج التخصصي في الحفاظ على توفير المعروض من كادر التمريض المؤهل للعمل في ميدان الصحة 

المجتمعية لتلبية احتياجات خدمة الرعاية الصحية األولية في البلد.
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كفاءات المرشحين حسب مبدأ الجدارة هو الطريقة التي 
ينبغي اختيارها )289(. وكذلك ينبغي ربط فرص التقدم 
الوظيفي والترقية بالجدارة والقدرات، بداًل من أن تستند 

ا  بصفة أساسية إلى األقدمية )عدد سنوات الخدمة(. أمَّ
فيما يتعلق بالفئات المهنية األخرى، فينبغي أن تؤخذ 

في الحسبان حدود البرامج اإلجبارية للنشر على مراكز 
العمل والتناوب عند النظر في هذه البرامج. وينبغي أن 
يعتمد نشر كادر التمريض على الخيارات والتفضيالت 
الوظيفية والتطوعية فيما يتعلق بمركز العمل، متى كان 

ذلك ممكنًا. والتوفيق بين تفضيالت كادر التمريض 
واحتياجات النظام الصحي، السيما فيما يتعلق باإلنصاف 

الجغرافي، قد يمثل تحديًا. وعندما تنشأ تجاذبات بين 
الجانبين، يكون من المستحسن وضع مجموعة من 

االستراتيجيات ذات األهمية التي يعزز بعضها بعضًا 
للنشر واالستبقاء في المناطق الريفية من منظور الفعالية 

وحقوق العمال على حد سواء )289(.

وينبغي للبلدان أن تتوقع على نحو صريح واستباقي . 157

التحديات التي ستصادفها في مجال استبقاء كادر 

التمريض ورسم السياسات المتعلقة بذلك. تشمل النهوج 

المسندة بالبينات الرامية إلى تعزيز االستبقاء إتاحة 
فرص تطوير المهارات القيادية والتوجيه )293، 

294(، ووضع جداول عمل مرنة، وتقديم حوافز غير 
نقدية، وتوفير التعلم مدى الحياة. ويمكن أن تؤدي برامج 

التدريب التالية للتخرج ذات الصبغة الرسمية التي ُتقدَّم 
إلى الخريجين الجدد قبل االلتحاق بالقوى العاملة إلى 

تحسين انتقالهم إلى مجال الممارسة والكفاءة السريرية 
والرضاء الوظيفي والتنشئة االجتماعية والمهنية، وكل 
ذلك قد يؤثر على استبقاء أفراد كادر تمريض جديد في 

القوى العاملة )295(. وتأثير برامج التدريب التالية 
للتخرج على دور الكفاءة واالستبقاء متشابه ألفراد 

كادر التمريض الجدد، سواء في المناطق الريفية أو 
في المناطق الحضرية )296(. وينبغي رسم سياسات 

محددة لزيادة دور المرأة القيادي، والتصدي للتمييز بين 
الجنسين، ومنع التحرش الجنسي، الذي يرتبط، إضافًة 
إلى كونه انتهاكًا لكرامة العمال وحقوقهم، بزيادة معدل 

الخروج من الخدمة )122، 297، 298(.

6 3 3 التنظيم
مستخلص النتائج

يؤدي تنظيم التمريض دورًا أساسيًا في حماية . 158
الجمهور وتمكين النظم الصحية من االستجابة 

الحتياجات المرضى والسكان المتغيرة. ويمكن أن يوفر 
أيضًا إطارًا لالرتقاء بالمهنة )243، 299(. وتشير 

 االستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير إلى أن
164 دولة عضوًا )86٪( لديها سلطة مسؤولة عن 

تنظيم تعليم التمريض وممارسته. ومع ذلك، تجب دراسة 
قوة وفعالية األحكام التنظيمية الصادرة على مستوى 

كل بلد على حدة. فعلى سبيل المثال، أشارت ٪73 من 
البلدان إلى أن لديها متطلبات تنظيمية للتعلم مدى الحياة، 

لكن عددًا أقل )64٪( أشار إلى وجود أحكام تنظيمية 
تتطلب صدور ترخيص أو الخضوع المتحان ُيقيِّم 

المالءمة للممارسة. 

ولألحكام التنظيمية المهنية أهمية كذلك في الحفاظ . 159
على الرعاية الجيدة في سياق يتزايد فيه التنقل على 
المستوى الدولي، وضمان تمتع العاملين الصحيين 

الوافدين بالكفاءات التي تلبي احتياجات السكان، والقدرة 
على الممارسة دون المساس بالسالمة العامة. ويشهد 

الوقت الحالي تناميًا في األنظمة اآلنية العاملة عبر 
شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تسهل االعتراف السريع 
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بالمؤهالت وتوفر معلومات مصنفة عن حالة الترخيص 
الحالية والسجل المهني للممارس بوصفها أدوات مفيدة 
على المستوى اإلقليمي، ويمكن أن تتطور حتى تصبح 

حلواًل عالمية )168، 302-300(.

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان وضع األحكام التنظيمية المنظمة . 160

للتمريض وتعزيز القائم منها لدعم التعليم والممارسة 

على نحو مأمون ومستدام وبجودة عالية. وقد يلزم 

إنشاُء السلطِة المسؤولِة عن تنظيم التمريض بموجب 
تشريع أولي جديد أو محدث يحدد دور ووظائف السلطة 
التنظيمية واألحكام والمعايير الرئيسية لتعليم التمريض 
وممارسته. ويتمثل أحد التحديات المتكررة في الحاجة 

إلى تحقيق التوازن الصحيح، أي ضمان أن تكون 
األحكام التنظيمية أقل تقييدًا مع تحقيق منفعة الحماية 

العامة المطلوبة في الوقت نفسه )303-306(. وينبغي 
للبلدان النظر في وضع اشتراطات التعلم مدى الحياة 

لضمان تعرض كادر التمريض في مختلف المستويات 
لفرص التعلم المناسبة لدورهم. وهناك تزايد في عقد 
امتحان الترخيص الالزم لتقييم اإللمام بالحد األدنى 

من المعرفة األولية من عدمه قبل السماح ألفراد كادر 
التمريض بممارسة مهام عملهم )255، 307(. وبينما 
التزال ثمة حاجة إلى بينات قوية على الفعالية النسبية 
للنهوج المختلفة، فهناك توافُق آراٍء واسع النطاق على 

ضرورة أن يكون تقييم الكفاءة صحيحًا وعاداًل ومستقاًل 
ومستندًا إلى المعرفة والمهارات التي سيحتاج إليها كادر 

التمريض في مجموعة متنوعة من بيئات الممارسة. 

وينبغي أن تستثمر البلدان في قدرة النظم التنظيمية . 161

على تعزيز وتحسين جودة تعليم التمريض وممارسته. 

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية في التأكد من امتالك 
الجهات التنظيمية سجالت محدثة قابلة للعمل المتبادل 

مع قواعد البيانات األخرى في النظام الصحي والجهات 
التنظيمية األخرى ومداومة إمساك تلك السجالت. 
وهناك طريقة إلمساك سجالت محدثة هي اشتراط 

إعادة التسجيل أو إعادة الحصول على الترخيص، وهي 
طريقة يمكن أن تكون أيضًا مفيدة في تحفيز التعلم مدى 
الحياة وكذلك إدرار الدخل للجهة التنظيمية. ويلزم أيضًا 

تقوية القدرة الفردية التي لدى الجهات التنظيمية المعنية 
بالتمريض. فالجهات التنظيمية المعنية بالتمريض، 

كما هو حال المهن الصحية األخرى كذلك، قد تكون 
قد تلقت تدريبات رسمية قليلة أو لم تتلقَّ أيًا منها في 

مجال التنظيم المهني قبل اضطالعها بهذا الدور. ويمكن 
للجهات التنظيمية أن تتعلم من تجربة البلدان األخرى 

ومن الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي التي 
نجحت في تعزيز األطر التنظيمية )انظر اإلطار 7-6 

الذي يتناول الجمعية التعاونية التنظيمية األفريقية لمهنة 
الصحة(.
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ضمان شروط العمل الالئق أمر ذو أهمية وضرورة . 162
لجميع المهن الصحية، وإن كانت مهنة التمريض تواجه 

تحديات خاصة. والقوى العاملة في مجال التمريض 
بحكم طبيعتها، بوصفها قوى يغلب عليها العنصر 

النسائي وبالنظر إلى الموروث السلبي السائد في بعض 
السياقات الذي يعتبرها ذات دور تابع في العادة، أكثر 

عرضة لمواجهة التحيز بين الجنسين والتمييز في العمل. 
ويخضع كادر التمريض أيضًا للعمل ساعات طويلة، 

ويواجه خطر التعرض لالعتداءات في بعض الظروف، 
إلى جانب التحرش الجنسي والمعاملة غير العادلة اللذين 

يتعرض لهما العاملون المهاجرون. وقد أبلغت نسبة 
تبلغ 94% من البلدان بوجود أحكام تنظيمية تتناول 
ساعات العمل وشروطه، وأبلغت 91% بوجود نظم 

تتناول الحماية االجتماعية، بينما أبلغت 89% بوجود 

نظم تتناول الحد األدنى لألجور، رغم قلة المعلومات 
المتوافرة عن الكفاية والمستوى الفعلي لتنفيذ تلك 

السياسات. وأبلغ ما مجموعه 55 بلدًا )36٪(، معظمها 
في إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، بتدابير 

تستهدف منع االعتداءات على العاملين الصحيين.

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان تنفيذ برنامج العمل في مجال العمل . 163

الالئق واالستثمار في تهيئة شروط العمل المواتية لكادر 

التمريض. وتشمل العناصر األساسية األجور الكافية، 

والحماية االجتماعية، وشروط العمل العادلة، وساعات 
العمل المعقولة، والسالمة المهنية، والحوافز غير 

النقدية، وإتاحة فرص التقدم الوظيفي الشفافة والقائمة 
على الجدارة. وترتبط هذه الشروط ارتباطًا وثيقًا 

باستبقاء كادر التمريض وينبغي أن تنطبق على كادر 
التمريض بغضِّ النظر عن نوع جنس أفراده أو خلفيتهم 

اإلطار 7.6 الجمعية التعاونية التنظيمية األفريقية لمهنة الصحة

أُنشئت الجمعية التعاونية التنظيمية األفريقية لمهنة الصحة لمساعدة البلدان في تحديث األحكام التنظيمية في مجالي 

التمريض والقبالة لتيسير اتباع النماذج المأمونة والمستدامة في رعاية المرضى المصابين بفيروس العوز المناعي 

البشري وعالجهم. وتشارك في الجمعية التعاونية 17 بلداً، تضم معظم أعضاء كلية التمريض في شرق أفريقيا ووسطها 

وجنوبها )308( 

واجتمعت الجمعية مع المسؤول الحكومي عن التمريض، ورئيس الرابطة الوطنية للتمريض، وأحد رموز األوساط 

األكاديمية، وأمين سجل المجلس الوطني للتمريض والقبالة من كل بلد، وَدَعمْت تحديد األولويات والتعاون في مواجهة 

التحديات التنظيمية المحددة على المستوى الوطني. وعملت أفرقة القيادة القطرية، التي أطلقت على نفسها "الرباعي"، 

معاً على أولوياتها التنظيمية )من قبيل نطاق الممارسة الذي يضم المهام المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري 

ومتطلبات التطوير المهني المستمر لمحتوى فيروس العوز المناعي البشري( في الدورات السنوية. والتقى أعضاء 

الرباعي كثيراً بالزمالء في البلد وكذلك بالزمالء اإلقليميين الذين يعملون على أولويات مماثلة. وقِيس التقدم المحرز 

بانتظام وبمقاييس متنوعة )309( 

وعلى مدار خمس سنوات )2011-2016( ُعززت األحكام التنظيمية في مجالي التمريض والقبالة، وأبلغ الرباعي بحدوث 

زيادات كبيرة في مهارات القيادة والقدرة التنظيمية والتعاون بين المنظمات الوطنية المعنية بالتمريض والقبالة )310(  

ورغم أن الجمعية التعاونية كانت عبارة عن مبادرة تمولها الجهات المانحة، فقد أُضفي الطابع المؤسسي على الترتيبات 

المتمثلة في "الرباعي" في بلدان الجماعة الصحية لشرق أفريقيا ووسطها وجنوبها، وهي تؤدي دور اآللية المستمرة 

لالرتقاء بالتمريض والقبالة من أجل معالجة األولويات الصحية الوطنية.
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االجتماعية أو بلد أو إقليم منشئهم أو جماعتهم اإلثنية أو 
لغتهم، وينبغي تنفيذها من خالل آليات مساءلة واضحة. 

وُتعد حقوق العاملين الصحيين، بما في ذلك األجور 
المناسبة وشروط العمل المالئمة، من أكثر األسباب 

شيوعًا لألعمال االحتجاجية أو اإلضرابات التي ينفذها 
العاملون الصحيون )انظر اإلطار 6-8 الذي يتناول 

إضرابات العاملين الصحيين(. 

ويجب على البلدان توفير الحماية والدعم لكادر . 164

التمريض المتضرر تضرراً مباشراً من األزمات اإلنسانية. 

وتحتاج وزارات الصحة ومنظمات التمريض المهنية 

والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع السلطات 
واألطراف المعنية لضمان توفير الحماية والدعم ألفراد 

كادر التمريض الذين قد يقدمون الرعاية في ظل شح 
شديد في الموارد أو في ظروف بالغة القسوة )مثل 

مخيمات الالجئين أو المالجئ(، أو الذين قد يكونون 
جزءًا من السكان النازحين عبر الحدود ويقدمون 
الرعاية في ظل أحكام تنظيمية ال تعترف رسميًا 

بممارستهم المهنة. وسيساعد ذلك في ضمان أمن جميع 
العاملين الصحيين والمرافق الصحية في جميع البيئات، 
وخاصة للنساء، الالتي قد يكنَّ أكثر عرضة للهجوم أو 

التحرش أثناء األزمات.

اإلطار 8.6 إضرابات العاملين الصحيين  

في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يحق للعمال اإلضراب قانوناً، ويعتبر هذا على نطاق واسع حقاً من الحقوق 

المدنية )311(. ومع ذلك، تتسم ممارسة العاملين الصحيين هذا الحق بالتعقيد ألن ذلك يؤدي إلى التعارض مع حقوق 

المرضى في الرعاية، ومع حقوق المواطنين في التغطية الصحية الشاملة، وقد يؤدي أو ال يؤدي إلى زيادة الوفيات 

)311-314(. وعلى الرغم من ذلك، تحدث إضرابات العاملين الصحيين، بما في ذلك إضرابات كادر التمريض، في جميع 

أنحاء العالم، في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل )313، 314(. وقد انتهى 

تحليل لإلضرابات في البلدان المنخفضة الدخل إلى أن التقارير تفيد بلوغ إضرابات العاملين الصحيين 875 يوم عمل، في 

23 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، وذلك بين عامي 2009 و2018 )311(. وذكرت الدراسة أن اإلضرابات يمكن أن 

تستمر أياماً أو شهوراً، وقد تتكرر أيضاً على مدار أشهر أو سنوات )311(. وكانت العوامل السببية الرئيسية التي أدت 

إلى هذه اإلضرابات هي الشكاوى المتعلقة باألجور وتأخر المدفوعات، تليها االحتجاجات على التنفيذ غير المرضي التفاق 

جرى التوصل إليه سلفاً، أو ضد تصريف الشؤون والسياسات في القطاع الصحي، وكذلك الشكاوى المتعلقة بشروط العمل 

وقضايا األمن. ويتطلب الحد من إضرابات العاملين في المجال الصحي اتباع النهوج المتعددة األوجه والمتعددة القطاعات 

التي تشمل أصحاب المصالح المتعددين )311، 314، 315(. وثمة حاجة إلى إجراء مزيد من البحث لفهم العوامل 

المسببة للحاالت الفردية، وكذلك األنماط السائدة في مختلف األقاليم، وتحديد الجهات الفاعلة التي ينبغي إشراكها في األمر 

للتوصل إلى حل إيجابي )311(. ومع ذلك، من الواضح أن العمل المتعدد القطاعات، بدعم من القيادة السياسية، ضروري 

بين القطاعات الصحية والقطاعات األخرى لمعالجة العوامل الكلية المرتبطة بإضرابات العاملين الصحيين )314(. وال غنى 

نة وفعالة، إلعمال  عن االستثمار في شروط عمل الئقة بالعاملين الصحيين، حيث ُيضمن لهم توفير بيئة عمل آمنة وُممكِّ

الحق في التغطية الصحية الشاملة وحمايته )314( 
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تتألف نسبة تبلغ 90٪ من القوى العاملة في مجال . 165
التمريض على مستوى العالم من النساء. ويؤدي 

المستوى العالي للفصل بين الجنسين في مجال التمريض 
إلى أنماط معقدة من األجور: وفي العديد من البلدان 

هناك "فجوة في األجور بين الجنسين"، على الرغم من 
أن البينات واردة، إلى حد كبير، من البلدان المرتفعة 
الدخل )21(. والتنفيذ والرصد الفعاالن لسياسات سد 

فجوة األجور بين الجنسين ضروريان لتعزيز المساواة 
بين الجنسين بطريقة مقصودة داخل القوى العاملة 
الصحية، والتغلب على اإلرث التاريخي الذي يقلل 

من أهمية عمل كادر التمريض، بصور منها التحيز 
الجنساني )121، 232(. وقد انتهت التحليالت التي 

أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الرجال اليزالون 
يهيمنون على المناصب القيادية في مجال الصحة، 

حيث ال تشغل النساء سوى 25 في المائة من المناصب 
القيادية في مجال الصحة على الصعيد العالمي )21(. 

ولم تتحدث دراسة تناولت العوائق التي تحول دون 
تولي المناصب القيادية وكذلك دور الميسرين في مجال 

التمريض، أجريت بتكليف من حملة التمريض اآلن، 
عن وجود "سقف زجاجي" للنساء فحسب، بل إنها 

تحدثت أيضًا عن وجود "مصعد زجاجي" للرجال، الذين 
يضطلعون بعدد كبير من أدوار التمريض العليا على 

نحو غير متناسب )122(. هذا مجرد مظهر من مظاهر 
االختالالت العميقة بين الجنسين التي تتخلل النظم 

الصحية على جميع المستويات وتؤثر على جميع جوانب 
إدارة القوى العاملة في مجال التمريض. 

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان سد فجوة األجور بين الجنسين التي . 166

تؤثر على كادر التمريض. ففي بعض البلدان، قد يكون 

الدافع وراء األجر غير المنصف بين الجنسين هو 
ارتفاع مستويات الفصل المهني بين الجنسين في مجال 

التمريض مقارنة بالمهن األخرى. ويمكن أن تبدأ معالجة 
ذلك بتحليل جداول األجور الوطنية وااللتزام بالتطبيق 

التدريجي لنظام أجور أكثر إنصافًا ومحايدة جنسانيًا بين 

العاملين الصحيين. ويجب أن تتضمن رسم سياسات 
سليمة وإعادة النظر في الترتيبات المالية فيما يتعلق 
بأجر العاملين الصحيين. ومع االعتراف بضرورة 

تأثير قوى السوق على مستويات األجور، ينبغي تطبيق 
السياسات والقوانين التي تسد الفجوة في األجور بين 

الجنسين على أنها تخص القطاع الخاص كذلك. ويجب 
إدراج القيادة التمريضية في تقييم اإلنصاف في المكافآت 

ووضع سياسات لمعالجة هذه المشكلة. 

وينبغي للبلدان إعطاء األولوية للسياسات التي تتناول . 167

التحرش الجنسي والتمييز داخل مجال التمريض وبين 

القوى العاملة الصحية بوجه عام وتنفيذ تلك السياسات. 

وينبغي أن يشمل ذلك سياسة عدم التسامح مطلقًا 
إزاء العنف والتحرش اللفظي والجسدي والجنسي؛ 

 والسياسات التي تخلق بيئات عمل الئقة للنساء،
بما في ذلك ساعات العمل المرنة والقابلة للتنظيم التي 
تلبي االحتياجات المتغيرة للممرضات؛ وفرص تطوير 

المهارات القيادية التي تراعي الفوارق بين الجنسين 
لصالح النساء في القوى العاملة في مجال التمريض. 

6 4 بناء القدرات المؤسسية والمهارات 
القيادية من أجل تحقيق الفعالية في 

تصريف الشؤون 

مستخلص النتائج
أبلغت أكثر من 80 بلدًا بوجود منصب قيادي . 168

للتمريض على المستوى الوطني مع تحمل شاغله 
مسؤولية تقديم مدخالت في القرارات السياساتية المتعلقة 

بالصحة والتمريض. وينبغي أن يعمل المسؤولون 
الحكوميون عن التمريض بوصفهم شركاء كاملي 

المشاركة مع القيادة المهنية الصحية األخرى في اتخاذ 
القرارات االستراتيجية التي تؤثر على تخطيط الخدمات 

الصحية وتقديم الرعاية وشروط العمل )316(. وثمة 
حاجة إلى توافر قدرات في سوق العمل وإجراء تحليل 

للحيز المالي ورسم سياسة للقوى العاملة والتخطيط 
وتصريف الشؤون للوقوف على األولويات ووضع 

الحلول المسندة بالبينات بغية تعزيز القدرة التعليمية، 
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وإيجاد فرص عمل لكادر التمريض واستبقائه. وتشير 
االستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير إلى أنه من 

بين 76 بلدًا مجيبة، كان لدى 53٪ منها برامج وطنية 
لتطوير المهارات القيادية لكادر التمريض، رغم أن 

التوزيع كان غير متكافئ ألن غالبية البلدان التي أبلغت 
بهذه البرامج تقع في اإلقليم األفريقي وفي إقليم شرق 

المتوسط التابعين للمنظمة. 

تتطلب قدرات تصريف الشؤون الالزمة لرسم . 169
سياسات التمريض والصحة وتنفيذها على الوجه 

الصحيح أيضًا مؤسسات وآليات وسياسات وإجراءات 
تكفل النظر في أولويات القوى العاملة في مجال 
التمريض وتشكل جزءًا ال يتجزأ من اإلجراءات 

الحكومية األوسع نطاقًا في القطاع الصحي وخارجه. 
وقد أبرزت االستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير 

أن منصب رئيس التمريض ووجود برامج تطوير 
المهارات القيادية لكادر التمريض مرتبطة بوجود بيئة 

تنظيمية أقوى للتمريض. ومع ذلك، ال يرتبط وجود 
منصب مسؤول التمريض بالضرورة بوجود برامج 

تطوير المهارات القيادية. وقد يكون هذا بسبب أن برامج 
المهارات القيادية غالبًا ما كان الباعث على إنشائها 
الرابطات المهنية إما بوصفها خدمة ألعضائها وإما 

بوصفها فرصة إلدرار الدخل.

الخيارات السياساتية
يجب تطوير المهارات القيادية التمريضية على . 170

المستويات القطري واإلقليمي والعالمي. ويجب أن 

تتاح لكادر التمريض فرص لتطوير إمكاناتهم القيادية 
والمشاركة في محافل اتخاذ القرار. وينبغي النظر في 

كادر التمريض، على قدم المساواة مع غيره من كوادر 
المهن الصحية، بغية تعيينهم في مناصب قيادية داخل 
الحكومات الوطنية وحكومات الواليات، وكذلك داخل 

الهياكل التنظيمية المحلية وغيرها. وسيتطلب هذا الجهد 
تخصيص ميزانية خاصة لتطوير المهارات القيادية 

التمريضية. ويمكن إنشاء آليات منح الجوائز والتقدير 
في كل بلد على حدة لإلعراب عن التقدير لمساهمات 

التمريض في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وبحيث 
تكون نماذج يحتذي بها كادر التمريض األصغر سنًا 
)انظر اإلطار 6-9 الذي يتناول برنامج الزمالة في 

مجال القيادة في إقليم غرب المحيط الهادئ(.
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ينبغي أن تضع محافل رسم السياسات على الصعيد . 171

الوطني منظور التمريض في اعتبارها لدى اتخاذ القرارات 

في النظام الصحي. وينبغي أن تضمن السياسات تمثيل 

كادر التمريض على جميع مستويات اتخاذ القرار 
وإعطاءهم مساحة للتأثير في قرارات النظام الصحي 

الرئيسية والمسائل السياساتية في مجال الصحة 
العمومية. وينبغي أيضًا أن تشمل عملية اتخاذ القرارات 

السريرية على مستوى السكان كادَر التمريض، مما 
يعني ضمنًا، على سبيل المثال، ضم كادر التمريض في 
أفرقة وضع المبادئ التوجيهية ولجان استعراضها كي 

تشمل المبادئ أبحاَث التمريض وكذلك رؤية متعمقة في 
جدوى التوصيات السريرية ومقبوليتها.

6 5 تحفيز االستثمار إليجاد وظائف في 
مجال التمريض

مستخلص النتائج
يعرض هذا التقرير بينات إضافية إلدراج تركيز . 172

أكبر على التمريض في إطار مبررات االستثمار األوسع 
نطاقًا في القوى العاملة الصحية لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة. وعلى الرغم من االتجاه اإليجابي المسجل 
خالل السنوات القليلة الماضية، فما لم يزد إنتاج كادر 
التمريض واستيعابه زيادة كبيرة، فإن كثافة التمريض 

لن تتحسن إال تحسنًا هامشيًا في معظم األقاليم على 
مدار العقد المقبل، مع استمرار النقص الكبير القائم على 
االحتياجات في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة 

الدنيا من الدخل المتوسط، السيما في اإلقليم األفريقي 
وإقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط. 

اإلطار 9.6 برنامج الزمالة في مجال القيادة في إقليم غرب المحيط الهادئ 

تتحمل النظم الصحية في إقليم غرب المحيط الهادئ عبئاً مزدوجاً قوامه األمراض غير السارية واألمراض السارية، 

وتواجه في الوقت نفسه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. ويقدم الممرضون والممرضات نحو ٪78 من الرعاية 

في إقليم غرب المحيط الهادئ )317(، لذلك من المهم تمكينهم وتعليمهم إلى مستوى يمنحهم التأثير الذي يحتاجون إليه 

لتحسين الحصائل الصحية للمجتمع. ومع ذلك، يعاني إقليم غرب المحيط الهادئ عادة من نقص في برامج القيادة )318، 

319(، بما يشمل قلة عدد البرامج الخاصة بالمهنيين الصحيين )320-322(، والبرامج الحالية لم توضع في سياقها 

الثقافي المطلوب )317، 323، 324(  

وفي الفترة من عام 2009 إلى عام 2017، نفذت جامعة سيدني للتكنولوجيا برنامجاً للحصول على درجة الزمالة 

األسترالية في مجالي القيادة والتوجيه في إطار من الشراكة مع تحالف رؤساء كادري التمريض والقبالة في جنوب 

المحيط الهادئ )318(. وركز برنامج القيادة على الموارد البشرية الصحية والثقافات الجماعية واإلرشاد التربوي وتنفيذ 

السياسات والروابط القائمة مع التغطية الصحية الشاملة. وقد َشِمل تقييم التأثير أكثر من 300 من أصحاب المصلحة 

والمشاركين في البرنامج من 14 بلداً )318(  

وتظهر النتائج األولية أن ٪85 من المشاركين في نموذج القيادة قد حظوا بتطورات مهنية كبيرة وتولوا أدواراً متقدمة في 

مجالي التمريض والقبالة. ونفذوا أيضاً مشاريع في بلدانهم األصلية في مجاالت مثل التخطيط لتعاقب الموظفين والتطوير 

المهني والتنظيم والتدريب التنشيطي )319(. ومن النتائج الرئيسية األخرى أن هذه المهن ممثلة اآلن في مؤتمرات القمة 

العالمية، وهو ما يؤثر على السياسات على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني )325(. وحضر تسعة من مسؤولي 

التمريض والقبالة من برنامج القيادة جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. وأصبح ستة منهم مسؤولين حكوميين عن 

التمريض في بلدانهم، في حين أصبح اثنان وزيَرْي صحة في بلديهما.
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االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 

ستكون هناك حاجة إلى حوار السياسات بين . 173
القطاعات لتحديد موارد كافية في الميزانية وااللتزام 

بها لالستثمار في التعليم والمهارات وإيجاد فرص 
العمل، وسياسات التوظيف والنشر على مركز العمل 

واالستبقاء، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ذات 
الصلة، من قبيل هيئات الترخيص واالعتماد. وتوسيع 

أسواق العمل الصحية ُيوِجد فرص عمل، خاصة للنساء. 
ويمكن أن ُيساعد توسيع نطاق فرص العمل في مجال 
التمريض في تعزيز مشاركة اإلناث في القوى العاملة 

-التي تبلغ نسبتها 48٪ فقط على مستوى العالم، مقارنة 
بنسبة الرجال البالغة 75٪- وزيادة معدل توظيف 

اإلناث )326، 327(. واالستفادة من االستثمار في 
إنشاء وظائف في مجال التمريض مسألة تدعمها بينات 
ضخمة تتحدث عن "المكاسب الثالثية" - في مجاالت 

الصحة والمساواة بين الجنسين والتنمية )21(. 

الخيارات السياساتية
ينبغي للبلدان تنسيق العمل المشترك بين القطاعات . 174

والتمويل المستدام للتمكين من زيادة الطلب االقتصادي 

على إيجاد وظائف التمريض. ويمكن إنشاء الوظائف 

الجديدة المطلوبة في مجال التمريض البالغة 5.9 
ماليين وظيفة )مع عدم التركيز إال على تلك المطلوبة 
لسد الفجوات الحالية( في معظم البلدان بأموال محلية 

قائمة من خالل اإلدارة الفعالة لتحقيق النمو في 
مخصصات األجور. وينبغي للمخططين الوطنيين النظر 

في كفاءة االستثمار في كادر التمريض مقارنة بغيره 
من الفئات المهنية وتحسين إنتاجية القوى العاملة في 

مجال التمريض الحالية والمستقبلية من خالل الحوافز 
ونظم اإلدارة المناسبة. ويمكن لألموال العامة أن تفي 

بالتكاليف المتكررة للعاملين الصحيين في معظم البلدان 
المرتفعة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل )بافتراض 
حدوث نمو مالي عادي والقدرة على تحديد األولويات 

الصحية( )328(. ويمكن لبعض البلدان المرتفعة الدخل 
والمتوسطة الدخل أن تسد النقص وتطلق العنان للطلب 

من خالل رفع القيود المفروضة على المعروض من 
العاملين الصحيين، مع تقليل االعتماد المفرط على تنقل 

اليد العاملة الدولية والهجرة في الوقت نفسه.

ينبغي أن يربط شركاء التنمية المساعدة اإلنمائية . 175

الرسمية المقدمة لتعليم التمريض وفرص العمل في ذلك 

المجال بالقوى العاملة الصحية الوطنية واستراتيجيات 

القطاع الصحي. وستواجه بعض البلدان المنخفضة الدخل 

وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط تحديات تعوق 
توفير وظائف للتمريض بسبب عدم كفاية الحيز المالي. 

وتحقيق التواؤم والتنسيق في الدعم المقدم من الجهات 
المانحة والشركاء في التنمية من شأنهما توسيع نطاق 
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التمويل المستدام الالزم لتعزيز القوى العاملة الصحية 
واالجتماعية مع ضمان إمكانية زيادة مخصصات 
األجور واستدامتها لتسريع التقدم المحرز صوب 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة )انظر اإلطار 10-6 
الذي يتناول االستثمار في رأس المال البشري(. ومتى 
كانت الموارد المحلية غير كافية على المديين المتوسط 

والطويل، كما هو الحال في البلدان المنخفضة الدخل 
وفي السياقات الهشة والمنكوبة بالنزاعات والضعيفة، 
ومتى سمحت ظروف تصريف الشؤون بذلك، يمكن 
النظر في إنشاء آليات من قبيل الترتيبات المؤسسية 

لتجميع األموال.

ينبغي للبلدان معالجة مسألة مقدار المكافآت التي . 176

ينبغي أن يحصل عليها كادر التمريض بالنظر إلى ظروف 

سوق العمالة المحلية والوطنية والدولية السائدة. وينبغي 

لراسمي السياسات والجهات التنظيمية، مثل الخدمة 
المدنية أو لجنة الخدمات الصحية، تجنب بعض المآزق 
النموذجية عن قصد. وقد يشمل ذلك االستمرار في دفع 

مستويات أجور شديدة االنخفاض )وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى إلغاء التحفيز، واإلفراط في تغيُّر العاملين 
واستراتيجيات المواجهة غير المشروعة(، أو شديدة 
االرتفاع )وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضخم األجور 
وحدوث مشاكل في استدامة مخصصاتها(، أو إدامة 

الفوارق القائمة في األجور بين الجنسين. ولطريقة دفع 
المكافآت أهمية كذلك: فعادة ما ُيدَفع لكادر التمريض دخل 

ثابت في شكل مرتب في معظم السياقات، ويكون الدخل 

اإلطار 10.6 االستثمار في رأس المال البشري  

بغية زيادة إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية الجيدة، باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يلزم 

تخصيص استثمارات كبيرة للبنية التحتية )مثل المستشفيات والمراكز الصحية( ورأس المال البشري المرتبط بها )القوى 

العاملة الصحية، بما يشمل المعرفة والمهارات( )14، 328(. ويركز عدد من مبادرات رأس المال البشري على مساعدة 

البلدان على تخصيص مزيد من االستثمارات -مع مزيد من الفعالية- في شعوبها من أجل تحسين الحصائل في مجاالت 

الصحة والتغذية والتعليم الجيد والمهارات. 

قطع البنك الدولي التزاماً على نفسه باستثمار 15 مليار دوالر أمريكي لدعم إصالحات رأس المال البشري في البلدان 	 

المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، مع التركيز الخاص على أفريقيا؛ والتزمت 63 بلداً بأن 

تكون بلداناً تضم مشاريع في مجال رأس المال البشري.

ويعزز صندوق النقد الدولي جميع البرامج من خالل مبادرة اإلنفاق االجتماعي بوصفها هدفاً من األهداف األساسية. 	 

وسيقدم مساعدة تقنية إضافية في مجاالت اإلنفاق االجتماعي والحماية االجتماعية والتعليم والصحة. 

وفي سياق التغطية الصحية الشاملة، يشترك بنك االستثمار األوروبي ومنظمة الصحة العالمية في برنامج عمل رأس 	 

المال البشري من خالل ابتكار أداة مالية تربط استثمارات بنك االستثمار األوروبي بالدعم المحدد األهداف الموجه إلى 

التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة. 

وأنشأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية الصناديق 	 

االستئمانية المتعددة الشركاء التابعة لألمم المتحدة لتجميع الموارد الالزمة لتنفيذ التوصيات المقدمة من الهيئة 

الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي المتعلقة بالتعليم التحويلي والمهارات وإيجاد 

فرص العمل.
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االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 

المحصل من خالل الممارسة المزدوجة أقل أهمية مقارنة 
بالفئات المهنية األخرى. وينبغي إيالء االهتمام لتجنب 

العيوب المعروفة للحوافز اإلضافية التي ُتمنح في حاالت 
أمراض أو برامج بعينها، حيث إنها تسبب االرتباك في 

األولويات الوطنية وال تميل إلى أن تكون ذات طبيعة 
مستدامة. وينبغي لراسمي السياسات النظر أيضًا في 

تماسك المكافآت في جميع المهن الصحية من أجل تجنب 
خلق مثبطات تثني عن اختيار مهنة التمريض، على 

سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يحصل كادر 
التمريض على مكافآت بمستوى يجذبهم ويحقق استبقاءهم 

وتحفيزهم بما يكفي لتلبية احتياجات البلد.

6 6 برنامج عمل البحوث والبينات

عرض هذا التقرير ذخيرة غير مسبوقة من البيانات . 177
ونظرة عامة على البينات البحثية المتوافرة عن القوى 

العاملة في مجال التمريض، وهو ما سمح بوضع 
الخيارات السياساتية كي تنظر فيها الدول األعضاء 

وأصحاب المصلحة اآلخرون. وفي الوقت نفسه، تأثر 
وضعها بالعديد من القيود في كل من البيانات والبينات 

المتوافرة عن الفعالية. وفيما يلي سرد للفجوات الرئيسية 
التي حددناها ويمكن اعتبارها جزءًا من جدول أعمال 

األبحاث االستشرافية.

بينات التمريض الكمية وشبه الكمية. أحد . 178

االستنتاجات التي خلص إليها تقرير حالة التمريض 
في العالم 2020 ليس مستمدًا من البيانات، بل إنه 

عن البيانات. فثمة فجوات كبيرة ومهمة في المعلومات 
الالزمة لفهم القوى العاملة في مجال التمريض بطريقة 

شاملة وإجراء تحليل سوق العمالة الصحية، السيما فيما 
يتعلق بالقدرة اإلنتاجية والخروج من الخدمة ومستويات 

األجور واالستيعاب في سوق العمالة الصحية. ويجب 
تعزيز أنظمة الدعم التي يقوم عليها جمع هذا النوع 

من البينات وتحليله واستخدامه. واستخدام الحسابات، 
الذي يعتمد على المشاركة القوية بين القطاعات، يمكن 

أن يدعم حوار السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة 
باالستثمارات المخططة والمستدامة الالزمة لتحفيز 

التقدم في المجاالت الرئيسية للتمريض. 

البينات المتوافرة عن فعالية القوى العاملة في مجال . 179

التمريض في الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية 

الشاملة. لخص هذا التقرير البينات المتوافرة عن 

مساهمة كادر التمريض في مختلف التدخالت السريرية 
ومجاالت الصحة العمومية. وأقوى بينات مستمدة من 

استعراض منهجي شمل 18 تجربة عشوائية ذات 
أهداف محددة أظهرت فعالية التدخالت التي يقودها كادر 

التمريض عبر مجموعة من وظائف الرعاية األولية 
)30(. ومع ذلك، ُأجريت 17 من أصل 18 دراسة في 
البلدان المرتفعة الدخل، إلى جانب واحدة فقط واردة من 

بلد متوسط الدخل مع عدم ورود أي منها من البلدان 
المنخفضة الدخل. وُأجري أيضًا مزيد من استعراضات 

كوكرين وكامبل في مجاالت سريرية أو برنامجية 
محددة، بما في ذلك العالج المضاد للفيروسات القهقرية، 

واإلقالع عن تعاطي التبغ، والصحة النفسية، وفحص 
االعتداءات الجنسية. ومن بين هذه االستعراضات، 

لم يتشمل سوى واحد على تجارب عشوائية موجهة، 
في حين شملت التجارب األخرى ُكاًل من الدراسات 

التجريبية وشبه التجريبية، بما في ذلك التجارب الموجهة 
)العشوائية أو غير العشوائية(، والموجهة قبل الدراسات 
وبعدها، ودراسات األتراب )المحتملين أو بأثر رجعي(، 
ودراسات السالسل الزمنية المتقطعة، وهو ما يمكن من 

عقد المقارنة بين التدخل والتوجيه )31، 33، 34(. 
وقد ركز استعراض كامبيل على الممارسات السائدة 

في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن ثم، اقتصر 
على دراسات واردة من تلك البلدان. وشمل االستعراض 

المتعلق بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية دراسات 
واردة من أفريقيا فحسب. وكانت جميع الدراسات التي 

شملها االستعراض وتتناول اإلقالع عن تعاطي التبغ 
واردة من بلدان مرتفعة الدخل، ومعظمها واردة من 

الواليات المتحدة. ولم يركز استعراض الصحة النفسية 
إال على البلدان المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة 

الدخل، بما في ذلك سبع دراسات واردة من بلدان 
منخفضة الدخل و15 دراسة واردة من بلدان منخفضة 

الدخل وأخرى متوسطة الدخل )31، 33، 34(. وتسلط 
النظرة العامة الضوء أيضًا على الفجوات المحددة 
في البينات المتعلقة بالفعالية، مثل فعالية التدخالت 

التمريضية إزاء المحددات االجتماعية للصحة، بما في 
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ذلك تغيُّر المناخ، والتدخالت التمريضية في حاالت 
الطوارئ المعقدة.

االستفادة من مختلف بيئات البحث ومنهجياته. . 180

لئن كانت استعراضات البينات المذكورة أعاله 
ضرورية إلثبات فعالية التدخالت التمريضية، فإن 
تحديد الدراسات المشمولة يحد من قابليتها للتعميم 

وتطبيقها عالميًا. وعالوة على ذلك، كثيرًا ما قارنت 
االستقصاءات التجريبية وشبه التجريبية كادر التمريض 

بالمهنيين الصحيين اآلخرين. وعلى الرغم من أن هذا 
قد يوفر رؤى مفيدة، فالطريقة غير مناسبة لتوضيح 
وفهم الطبيعة الجماعية للجهود والعمليات المترابطة 
الالزمة إلنجاح تقديم الرعاية الصحية الجيدة. وتوفر 
مجموعة واسعة من الدراسات، التي تضم الدراسات 
األولية الكمية )التجريبية وغير التجريبية( والنوعية، 
واستعراضات األساليب المختلطة، ووصف المجال، 
نظرة عامة أكثر شمواًل على قضايا سياسة التمريض 

في جميع أنحاء العالم )انظر الملحق المنشور على شبكة 

اإلنترنت(. ومع ذلك، أنتج معظم هذه البينات في مرافق 
البلدان المرتفعة الدخل )30، 329(، بما في ذلك تحديد 

أولويات البحوث )330(. 

ويجب االضطالع بمزيد من العمل لدعم توثيق . 181
التدخالت التمريضية في البلدان المنخفضة الدخل 

واألخرى المتوسطة الدخل ودعم علوم التمريض في 
البلدان المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل، 

حتى يتسنى ألفراد كادر التمريض أنفسهم تولي 
زمام القيادة في خطط أبحاثهم بناء على خبرتهم التي 

اكتسبوها في العمل في تقديم الخدمات الصحية. ويقدم 
كادر التمريض بالفعل إسهامًا كبيرًا في علوم الرعاية 

الصحية، بما في ذلك تطوير أساليب بحثية مبتكرة 
واستخدام هذه الطرق الستكشاف القضايا ذات األهمية 
لتحسين الصحة العالمية )331(. وقد أظهرت البحوث 
أن جودة البينات المتوافرة بشأن االستراتيجيات الفعالة 

الرامية إلى تحسين ممارسات العاملين الصحيين في 
البلدان المنخفضة الدخل واألخرى المتوسطة الدخل 
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جودة متدنية )332(. ولذلك، يجب أالَّ يركز االستثمار 
في األبحاث التمريضية على زيادة كمية المخرجات 

فحسب، بل أيضًا على زيادة جودة العلوم، حيث سيساهم 
ذلك في إثراء معرفتنا الشاملة بالقوى العاملة الصحية.

البينات المتوافرة عما يلزم لتحسين دور التمريض . 182

من سياسات فعالة ودعم للنُّظم. أبرز هذا التقرير البينات 

المتوافرة عن فعالية الخيارات السياساتية الالزمة 
لتحسين مساهمة التمريض وأثره، بما في ذلك مجاالت 
متنوعة مثل التعليم والتنظيم والنشر على مراكز العمل 
والممارسة واالستبقاء. وفي الوقت نفسه، كانت البينات 

المتوافرة عن المجاالت األخرى أقل قوة. فعلى سبيل 
المثال، يمكن تحسين فهم العائد على االستثمارات في 

التمريض والقوى العاملة الصحية األوسع نطاقًا وينبغي 
دراسته في مجموعة متنوعة من البيئات وسياقات 
السياسات، بوسائل منها الدراسات التي ُتجرى عن 

مردودية رعاية التمريض، وخاصة في مرافق الرعاية 
الصحية األولية في المناطق المنخفضة واألخرى 

المتوسطة الدخل. وهناك أيضًا مجال لتعزيز البينات 
المتوافرة عن فعالية التدخالت السياساتية الستبقاء 

كادر التمريض في بيئات الممارسة والنهوج التنظيمية 
ونهوج تصريف الشؤون الالزمة لتمكين كادر التمريض 

من استخدام كامل طاقته في تقديم خدمات الرعاية 
الصحية األولية، واآلليات الفعالة الالزمة لتنظيم التعليم 
والممارسة في القطاع الخاص. ومن شأن إجراء تقييم 
أكثر قوة للسياسات الرامية إلى معالجة اآلثار السلبية 
للهجرة أن يتيح تصميمًا أفضل واستهدافًا أكثر واقعية 

لالستجابات السياساتية. وفي جميع هذه المجاالت، ينبغي 
استخدام منظور جنساني واضح في التحليل. ونظرًا 

إلى أن معظم الدراسات التي اسُتعرضت لها أفق زمني 
قصير عادة، فقد تساعد الدراسات الطولية الطويلة 

األجل في إيجاد مستوى أرفع من الثقة في مدى مالءمة 
االستنتاجات لظروف السياسات الواقعية. 

89االتجاهات المستقبلية لسياسات القوى العاملة في مجال التمريض 
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الخالصة

أكد تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 . 183

محورية كادر التمريض في إطار األفرقة المتكاملة المكلفة 

بتقديم مساهمات حيوية صوب تحقيق التغطية الصحية 

الشاملة وغيرها من األغراض الصحية الوطنية والعالمية. 

ويمثل كادر التمريض أكبر فئة مهنية، حيث ُقدِّر عدد 
 أفراده في عام 2018 بنحو 28 مليون نسمة، وهو
ما يمثل عنصرًا رئيسيًا في أنظمة الرعاية الصحية 

األولية والنظم الصحية في البلدان أيًا كان مستوى التنمية 
االجتماعية االقتصادية فيها. 

والبيانات والبينات المجمعة في سبيل إعداد هذا . 184

التقرير أقوى اآلن من أي وقت مضى. وقد أبلغ ما 

مجموعه 191 بلدًا برصيد القوى العاملة - حيث بلغ 
أعلى مستوى له على اإلطالق، وبحدوث زيادة بنسبة 

53٪ مقارنة بأحدث ببيانات القوى العاملة الصحية 
الصادرة في عام 2018. وللمرة األولى، زودت ٪80 

 من البلدان منظمة الصحة العالمية ببيانات وفقًا لما
ال يقل عن 15 مؤشرًا تتعلق بالتمريض تغطي أبعادًا 

مختلفة من سياسة القوى العاملة. ويشير تحليل اتجاهات 
بيانات الرصيد إلى أن ثمة نقصًا قدره 5.9 ماليين 

ممرض وممرضة في عام 2018 يتركز تركزًا أساسيًا 

في اإلقليم األفريقي وإقليمي جنوب شرق آسيا وشرق 
المتوسط. ويدل هذا على حدوث تحسن في رصيد 

القوى العاملة في مجال التمريض في البلدان المتضررة 
من النقص، مقارنًة بالوضع المرجعي الذي حددته 

االستراتيجية العالمية. 

ورغم عالمات التقدم، أبرز التقرير كذلك المواضع . 185

الرئيسية التي تثير القلق. فتمشيًا مع التوقعات التي 

وردت في االستراتيجية العالمية في عام 2016، 
سيكون من الالزم تسريع وتيرة التقدم المحرز في 

البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل 
المتوسط واإلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط من أجل 

سد الفجوات الرئيسية. ومازال إقليم جنوب شرق آسيا 
يستأثر بأكبر نصيب من النقص في األعداد المطلقة. 

ويواجه إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي تهديدًا إضافيًا 
في ضوء تقدُّم قواهما العاملة في مجال التمريض في 
العمر. ويبدو أن العديد من البلدان المرتفعة الدخل في 

إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وإقليم شرق المتوسط 
يعتمد اعتمادًا مفرطًا على تنقل كادر التمريض على 

المستوى الدولي. 

الخالصة

7 الفصل
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دعونا نغتنم هذه الفرصة لقطع 

االلتزام بجعل هذا العقد

عقد عمل يبدأ باالستثمار 

في التمريض من حيث 
التعليم والوظائف والمهارات 

القيادية.

وينبغي للحكومات الوطنية، بدعم من شركائها . 186

المحليين والدوليين، عند االقتضاء، أن تحفز على تسريع 

وتيرة الجهود المبذولة من أجل ما يلي وأن تتولى زمام 

قيادتها: 

بناء القدرات القيادية واإلشرافية واإلدارية للمضي 	 
قدمًا ببرامج العمل المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل 

ونوع الجنس فيما يتصل بالقوى العاملة في مجال 
التمريض؛ 

تحسين عائد االستثمارات الحالية في مجال التمريض 	 
من خالل اعتماد الخيارات السياساتية المطلوبة في 
القوى العاملة في مجال التمريض من حيث التعليم 

والعمل الالئق والنشر على مراكز العمل والممارسة 
واإلنتاجية والتنظيم واالستبقاء؛ 

تخصيص استثمارات ضخمة في القوى العاملة 	 
الصحية، وفي كادر التمريض في هذا اإلطار، 

واالستفادة منها لتحقيق حصائل التنمية المتعددة، 
بما في ذلك إيجاد فرص العمل والتمكين الجنساني 

وتمكين الشباب. 

وستتطلب ترجمة البينات الواردة في هذا التقرير . 187

والخيارات السياساتية الموصى بها فيه والتوجهات 

االستراتيجية المبينة أعاله إلى قرارات ملموسة في 

مجالي السياسات واالستثمار تنسيقاً بين القطاعات 

الحكومية وتعاوناً مع أكثر أصحاب المصلحة أهمية. 

وينبغي استخدام االستنتاجات والبيانات المطروحة 
إلطالق فرص إجراء حوار حول السياسات في البلدان 
التي تضم أهم أصحاب المصلحة. وينبغي االستفادة من 
آليات حوار السياسات هذه الستنباط القرارات المطلوبة 

من حيث اعتماد سياسات سليمة ومسترشدة بالبينات 
وتخصيص االستثمارات بالمستويات المالئمة. 
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الملحق 1- ما تعريف الممرض؟

يقدم أفراد كادر التمريض مجموعة 
واسعة من الخدمات لألشخاص في 
جميع مرافق الرعاية الصحية، من 

المستشفيات المتخصصة إلى المراكز 
الصحية والمجتمعات المحلية. ويحمل 

هؤالء األفراد طائفة متنوعة من 
المسميات الوظيفية ويؤدون مختلف 
األدوار ويسلكون مختلف المسارات 
التعليمية. وأكثر المسميات الوظيفية 

الستة شيوعًا في مجال التمريض 
هي الممرض/ الممرضة المسجلة، 
والممرض/ الممرضة، والممرض/ 

الممرضة المسجلة ذات أدوار الممارسة 
المتقدمة، والممرض/ الممرضة 

الُمماِرسة، والممرض/ الممرضة 
المساِعدة. ومع ذلك، قد يختلف دور 

الفرد في بلد ما عن دوره في بلد آخر، 
حتى لو كان يحمل المسمى الوظيفي 
نفسه. وهذا يجعل استخدام المسمى 
الوظيفي بوصفة أسلوبًا للتصنيف 

والتحليل على المستوى الدولي غير 
مناسب. 

ويهدف هذا التقرير إلى تقديم أفضل 
البيانات المتاحة والقابلة للمقارنة دوليًا 

عن القوى العاملة في مجال التمريض، 
ف في التصنيف  على النحو الُمعرَّ

الدولي الموحد للمهن 2008 الذي تعده 
منظمة العمل الدولية، وحسبما تبلغ به 

وتتحقق منه الدول األعضاء في منظمة 
الصحة العالمية. وبغية المساعدة في 
تحقيق هذا الهدف، تستخدم حسابات 
القوى العاملة الصحية الوطنية نظام 

التصنيف الدولي لعام 2008 لتصنيف 
القوى العاملة الصحية. وقد ُطلب إلى 

البلدان تصنيف القوى العاملة في مجال 
التمريض بها إلى واحد من اثنين من 

رمزي التصنيف الدولي لعام 2008: 
أخصائي التمريض )الرمز 2221( 

 ومعاون أخصائي التمريض
)الرمز 3221(. وتجدر اإلشارة إلى 
أن هذا الفرع يتضمن معلومات عن 

أفراد كادر التمريض بوصفهم يشكلون 
فئة مهنية محددة أعاله، ولكن تجدر 

اإلشارة إلى أن "الرعاية التمريضية"، 
التي تضع أفراد كادر التمريض داخل 

نظام صحي متعدد التخصصات، 
تنطوي على العديد من المهن األخرى 

غير المذكورة في هذا الفرع. فعلى 
سبيل المثال، يصنف التصنيف الدولي 

ونظام البلد الذي يتبع ذلك التصنيف 
"مساعد الممرض" على أنه مساعد 
رعاية صحية، وهي فئة دعم مهني 

أوسع نطاقًا.12 

وتوفر إرشادات التصنيف الدولي 
وصفًا مفصاًل ينبغي بموجبه أن يدرج 

العاملون الصحيون تحت كل فئة 
)اإلطار )أ(1-1(. وبإيجاز، يتحمل 
أخصائيو التمريض المسؤولية عن 

تخطيط الرعاية التمريضية للمرضى 
وإدارتها، والعمل على نحو مستقل 

أو ضمن أفرقة مع األطباء وغيرهم. 
ويوفر معاون أخصائي التمريض 

خدمة التمريض األساسية والرعاية 
الشخصية، ويعمل عمومًا تحت إشراف 

األخصائيين الطبيين أو أخصائيي 
التمريض أو غيرهم من األخصائيين 

الصحيين أو بدعم منهم. 

ومع ذلك، في بعض البلدان، يتسم 
التمييز بين أخصائيي التمريض 

 ومعاونيهم بعدم الوضوح. وكذلك،
ال يتسم التمييز بين معاوني أخصائيي 

التمريض ومساعدي التمريض 
بالوضوح دائمًا. ولذلك، في هذه 

الحاالت، كان على أصحاب المصلحة 
الوطنيين أن يقدروا الفرق. وقد 

ُنصحت البلدان بالنظر في كل من 
األدوار والمسؤوليات ومدة التعليم 

السابق للخدمة عند تقرير ما إذا كان 
ينبغي تصنيف فئة مهنية على أنها فئة 
أخصائيين أو فئة معاونين، أو ليست 

من كادر التمريض على اإلطالق. 
فعلى سبيل المثال، القاعدة العامة هي 

أن يكون أخصائي التمريض قد أتم 
دورة تعليم سابقة للخدمة تستغرق 

ثالث سنوات على األقل. وفي حالة 
عدم قدرة أي بلد على تحديد الفئة التي 

يجب استخدامها، تتضمن حسابات 
القوى العاملة الصحية الوطنية خيار 
"ممرض/ ممرضة: ليس له تعريف 

آخر"، واختارت بعض البلدان وضع 
بعض القوى العاملة في مجال التمريض 

أو جميعها في هذه الفئة. وتقاِبل هذه 
الفئة إما أخصائيي التمريض وإما 
معاونيهم، ولكنها تستثني مساعدي 

التمريض الذين ينتمون إلى الفئة المهنية 
التي تضم مساعدي الرعاية الصحية، 
ولم يتناولها هذا التقرير بالتحليل.  

.ILO International Standard Classification of Occupations: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/   12
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الملحق -1 

ملحوظة: ينبغي التمييز بين أخصائيي التمريض ومعاونيهم على أساس طبيعة العمل المنجز فيما يتعلق بالمهام المحددة أعاله. والمؤهالت التي يحملها األفراد أو السائدة في البلد ليست 
العامل الرئيسي في هذا التمييز، حيث يختلف التدريب الذي يحصل عليه كادر التمريض اختالفًا كبيرًا باختالف البلدان وباختالف الوقت الذي حصل عليه فيه داخل البلد الواحد.

المصدر: مقتبس من التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008. 

تعريفات التصنيف الدولي الموحد للمهن ألفراد كادر التمريض  اإلطار )أ(  1.1 

تشمل المهام المهنية لمعاون أخصائي التمريض ما يلي:تشمل المهام المهنية ألخصائي التمريض ما يلي:

تخطيط الرعاية التمريضية للمرضى وتوفيرها وتقييمها	 

تنسيق رعاية المرضى بالتشاور مع غيرهم من األخصائيين الصحيين	 

وضع وتنفيذ خطط الرعاية لعالج المرضى بالتعاون مع غيرهم من 	 
األخصائيين الصحيين

تخطيط وتوفير الرعاية الشخصية والعالجات والمعالجات، بما في 	 
ذلك إعطاء األدوية ورصد االستجابات للعالج أو الرعاية

تنظيف الجروح ووضع الضمادات	 

رصد األلم والتململ لدى المرضى وتخفيف األلم باستخدام المعالجات، 	 
بما في ذلك األدوية المسكنة لأللم

تخطيط برامج التثقيف الصحي والترقيات الصحية وأنشطة تعليم 	 
الممرضين والممرضات والمشاركة فيها

اإلجابة عن أسئلة المرضى واألسر وتقديم معلومات عن الوقاية من 	 
اعتالل الصحة والعالج والرعاية

اإلشراف على عمل العاملين الصحيين اآلخرين وتنسيقه	 

إجراء البحوث على الممارسات واإلجراءات المتصلة بالتمريض	 

تقديم خدمات التمريض والرعاية الشخصية والعالج والمشورة 	 
الصحية للمرضى وفقًا لخطط الرعاية التي وضعها األخصائيون 

الصحيون

إعطاء األدوية وغيرها من العالجات للمرضى، ورصد حالة 	 
المرضى واستجاباتهم للعالج، وإحالة المرضى وأسرهم إلى أخصائي 

صحي للحصول على رعاية متخصصة حسب الحاجة

تنظيف الجروح ووضع الضمادات	 

تحديث المعلومات المتعلقة بحالة المرضى والعالجات الواردة في نظم 	 
حفظ السجالت

المساعدة في تخطيط رعاية المرضى األفراد وإدارتها	 

المساعدة في إعطاء عالج اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ	 
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الملحق 2- األساليب

المؤشرات المستخدمة في 
تقرير حالة التمريض في العالم 

لعام 2020 
ُدعيت الدول األعضاء في منظمة 

الصحة العالمية إلى أن تقدم، اعتبارًا من 
تموز/ يوليو 2019 إلى تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2019، أحدث البيانات المتاحة 
عن القوى العاملة في مجال التمريض 

وفقًا لـ 36 مؤشرًا، هي 30 مؤشرًا من 
حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية 

و6 مؤشرات محددة إضافية )انظر 
 القائمة الواردة في الجدول

فة  )أ( 2-1(. والمؤشرات الثالثون ُمعرَّ
في كتيب حسابات القوى العاملة الصحية 
الوطنية،13 الذي يعرض أيضًا تعريفات 
وبيانات وصفية تفصيلية عن كل مؤشر.

عملية جمع البيانات
حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية 

عملية مستمرة تؤدي إلى تحسين 
تدريجي في توافر بيانات القوى العاملة 

الصحية وجودتها واستخدامها. في إطار 
هذه العملية، ُشجعت البلدان على تشكيل 

مجموعات عمل ألصحاب المصلحة 
المتعددين حول جميع الجوانب المتعلقة 
ببيانات القوى العاملة الصحية إلجراء 

التحقق الداخلي قبل تقديم البيانات؛ 
وقد ُنفذ ذلك في عدد كبير من البلدان. 
وأدى إعداد تقرير حالة التمريض في 

العالم لعام 2020 إلى تسريع هذا 
الجهد العالمي الرامي إلى تحسين رصد 

البيانات الموحدة واإلبالغ بها. وُطلب 
إلى البلدان تعيين مراكز االتصال، 
التي أتيح لها دخول الحسابات عبر 

اإلنترنت إلدخال البيانات أو التحقق من 
صحتها. وإضافة إلى ذلك، ُأدخلت سلفًا 
البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي المستقاة 

من استبيان جمع البيانات المشترك 
بين منظمة التعاون والتنمية والمكتب 

اإلحصائي لالتحاد األوروبي والمكتب 
اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة 
العالمية لتجنب ازدواجية جهود إبالغ 
المنظمات الدولية، ونصحت مراكز 

االتصال باستعراض البيانات والتحقق 
من صحتها. واستخرج عدد السكان لكل 

بلد وسنة من تقرير التوقعات السكانية 
في العالم، في نسخته المحققة لعام 

2019، الذي أصدرته إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم 

المتحدة.14  وجمعت أيضًا بيانات 
إضافية عن مؤشرات تقييم تصريف 

الشؤون وبيئة السياسات من خالل 
أسئلة ثنائية اإلجابة )نعم/ ال( عن وجود 
اآلليات والعمليات ذات الصلة، وكذلك 
عن مدة التعليم والتدريب، من قواعد 

بيانات سيغما والمجلس الوطني لهيئات 
التمريض الحكومية15 إلكمال المعلومات 

المتعلقة بعدد صغير من البلدان.

وبغية دعم عملية جمع البيانات، نظمت 
منظمة الصحة العالمية حلقات عملية 

إقليمية عن الحسابات في جميع األقاليم 
الستة، وقدمت أدوات ومعلومات بعدة 
لغات. وإجمااًل، حضر أكثر من 250 

ممثاًل من حوالي 80 بلدًا فعاليات 
بناء القدرات هذه. وُقدمت البيانات في 

الفترة بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ 
نوفمبر 2019، وُأجريت عمليات تنقية 

البيانات وتحليلها بين تشرين األول/ 
أكتوبر وكانون األول/ ديسمبر 2019. 

ويستند هذا التقرير إلى مجموعة البيانات 
المستقاة من منصة الحسابات المتوافرة 

 عبر اإلنترنت حتى
17 كانون األول/ ديسمبر 2019.

وقد ُنِصحت مراكز االتصال المعنية 

بالحسابات بإشراك قادة التمريض 
والجهات الوطنية صاحبة المصلحة 
األخرى. ودعمت المكاتب القطرية 

واإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية عملية التنفيذ واإلبالغ المتعلقة 
بالحسابات، بما في ذلك جمع البيانات 
ذات الصلة واإلبالغ بها والتحقق من 

صحتها. 

البيانات المبلغ بها
أبلغت 193 دولة، من الدول األعضاء 
في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 

 194 دولة، ببيانات )حيث أبلغت
191 دولة منها بالرصيد( إما مباشرة 

من خالل منصة الحسابات وإما من 
خالل المكاتب اإلقليمية وغيرها من 
العمليات الدولية مثل منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي والمكتب 
اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة 

العالمية عن إحصاءات الرعاية الصحية 
غير النقدية. ويوضح الشكل )أ(1-2 
أن ٪80 من البلدان قدمت بيانات من 

خالل ما ال يقل عن 15 من 36 مؤشرًا 
مختارًا، و٪23 من البلدان فعلت ذلك 
من خالل ما ال يقل عن 25 مؤشرًا.

كانت الفجوات الرئيسية في البيانات 
تتعلق بالمؤشرات المتصلة باألجور 

واإلنفاق على تعليم التمريض والقضايا 
األخرى المتعلقة بالتعليم. وفيما يخص 
المؤشرات المختارة، ُحددت مصادر 

بديلة الستكمال بيانات الحسابات، 
مثل مدة التعليم والتدريب واألجور 

ومؤشرات القدرات. فعلى سبيل 
المثال، تدير الجمعية الدولية للتمريض 

)سيغما( قاعدة بيانات عن حالة تعليم 
التمريض على الصعيد العالمي، بما 
في ذلك المؤشرات المتعلقة بأجور 

.National Health Workforce Accounts: implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2018  13
 Department of Economic and Social Affairs and Population Division. World population prospects 2019, online edition, revision 1. New York,  14

.United States of America: United Nations; 2019
15  بيانات سيغما المستخرجة من: https://www.sigmanursing.org/advance-elevate/research/research-resources. واستخرجت بيانات المجلس الوطني لهيئات التمريض 

.https://www.ncsbn.org/national-nursing-database.htm :الحكومية من العنوان اإللكتروني التالي
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استمدت ثالثون مؤشرًا من كتيب الحسابات وصممت ستة مؤشرات خصيصًا في سبيل إعداد هذا التقرير.

اسم المؤشر )المختصر المستخدم في الحسابات(
الرقم المستخدم في 

الحسابات

معدل اإلجابة حتى 17 
كانون األول/ ديسمبر 

2019

رصيد القوى العاملة في مجال التمريض 
وتوزيعها

98%01-1كثافة كادر التمريض حسب نوع/ مستوى الفرد

31%02-1كثافة كادر التمريض على المستوى دون الوطني

55%03-1توزيع كادر التمريض حسب الفئة العمرية

68%04-1القوى العاملة من الممرضات

47%05-1توزيع كادر التمريض حسب ملكية المرفق

34%06-1توزيع كادر التمريض حسب نوع المرفق

35%07-1حصة أفراد كادر التمريض المولودين في الخارج

46%08-1حصة أفراد كادر التمريض المدربين بالخارج

88%01-2القائمة الرئيسية التي تضم المؤسسات التعليمية المعتمدةالتعليم والتدريب

56%02-2مدة التعليم والتدريب

12%03-2عدد طلبات التعليم والتدريب

10%05-2نسبة طالب التمريض إلى المعلمين المؤهلين

87%01-3معايير مدة التعليم ومحتواهتنظيم التعليم والتدريب واعتمادهما

84%02-3آليات اعتماد المؤسسات التعليمية

80%06-3معايير التعليم المتعدد التخصصات

82%08-3التطوير المهني المستمر 

7%05-4اإلنفاق على تعليم التمريض لكل خريجماليات التعليم

14%01-5الخريجون الذين يبدؤون الممارسة في غضون سنة واحدةتدفقات سوق العمالة الصحية

45%02-5معدل التجديد بفضل الجهود المحلية 

11%03-5معدل دخول أفراد كادر التمريض األجانب

9%04-5معدل الخروج الطوعي من سوق العمالة الصحية

8%06-5معدل البطالة

6%02-6العاملون الصحيون المشتغلون بعقد بدوام جزئيسمات الوظيفة وشروط العمل

86%03-6أحكام تنظيمية لساعات العمل وشروطه

86%04-6أحكام تنظيمية للحد األدنى لألجور

86%05-6أحكام تنظيمية للحماية االجتماعية

80%09-6تدابير لمنع االعتداءات على العاملين الصحيين

42%05-7مستوى األجور والمرتبات على مستوى المبتدئيناإلنفاق على القوى العاملة ومكافآتها

3%07-7الفجوة في األجور بين الجنسين

79%06-8وجود أدوار تمريضية متقدمةتكوين مزيج المهارات حسب نماذج الرعاية

مؤشرات محددة لتقرير حالة التمريض في 
العالم لعام 2020

84%–منصب كبير مسؤولي التمريض و/ أو القبالة في الحكومة 

76%–برامج تطوير القيادة التمريضية

76%–الرابطة الوطنية للشباب والمبتدئين في مجال التمريض

98%–مجلس التمريض 

68%–معايير مؤهالت هيئة التدريس 

92%–امتحان اللياقة للممارسة

قائمة تضم 36 مؤشراً مستخدماً إلعداد تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020 الجدول )أ(  1.2 

ملحوظة: لالطالع على مزيد من المعلومات عن مؤشرات حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، تتوافر معلومات مفصلة مع البيانات الوصفية في كتيب الحسابات:
. https://www.who.int/hrh/documents/brief_nhwa_handbook/en/

.SOWN2020@who.int :والبيانات الوصفية الخاصة بالمؤشرات الستة األخرى غير الخاصة بالحسابات متاحة عند طلبها بتوجيه رسالة إلى العنوان التالي
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المبتدئين ومدة البرنامج التعليمي لنحو 
50 بلدًا إضافية. وفيما يخص مجموعة 
المؤشرات الثنائية ذات الصلة بسياسات 

ونظم ممارسة التمريض وتعليمه، 
اسُتخدم األطلس التنظيمي العالمي 

لتحديد المكان الذي يشترط فيه الخضوع 
المتحان قبل الحصول على الترخيص 

وأين توجد الهيئات التنظيمية.

قدمت نسبة بلغت ٪83، من 191 بلدًا، 
بيانات عن عدد الموظفين اعتبارًا من 
عام 2017 أو عام 2018. وتمكنت 

بلدان أخرى من تقديم بيانات من السنوات 
السابقة )من عام 2013 إلى عام 

2016( فحسب. وفي مثل هذه الحاالت، 
ُقدر عدد العاملين في عام 2018 من 

خالل تطبيق كثافة أحدث األعوام على 
عدد السكان في عام 2018. وفيما 

يخص أربعة بلدان لم ُيبلغ بعدد الموظفين 
فيها، طبقت الكثافة اإلقليمية المقابلة على 

عدد سكانها في عام 2018.

وتشير الحقيقة التي مفادها أن العديد 
من البلدان -خاصًة في غرب أفريقيا 

ووسطها ووسط آسيا- كانت غير قادرة 
على تقديم بيانات وفقًا لعدة مؤشرات 

إلى أن ثمة حاجة ماسة للغاية إلى 
مواصلة تعزيز الموارد البشرية في نظم 

المعلومات الصحية في هذه المناطق.

وال يعرض هذا التقرير جميع البيانات 
التي ُجِمعت: حيث إنه لم يحلل ويعرض 
سوى المؤشرات التي أبلغ عدد كبير من 
البلدان بالبيانات وفقًا لها. وسُتقدم بيانات 

إضافية تدريجيًا من خالل بوابة عامة 
تتيح االطالع على بيانات الحسابات. 

ب لتنظيم التعليم   التقييم الُمركَّ
 وشروط العمل في

الفرعين 4 5 و6 5
لئن كانت معظم التحليالت وصفية 

بحتة بحكم طبيعتها، حيث تركز 
تركيزًا أساسيًا على النسب المئوية، فقد 

استخدمت التقييمات المركبة لتلخيص 
مؤشرات تنظيم التعليم وشروط العمل. 

وفي كال التقييمين، منح البلد نقطة واحدة 
لكل مؤشر كانت اإلجابة عليه بـ »نعم«، 
و0.5 نقطة إذا كانت اإلجابة »جزئيًا«، 

وصفر إذا كانت اإلجابة بـ »ال«، ثم 
ُجِمعت الدرجات للتوصل إلى تقييم 

ُمركَّب. ومن ثم، كانت النتيجة القصوى 
الممكنة 9، وكان الحد األدنى صفرًا. 

وفيما يخص المؤشرات التي تفتقر إلى 
المعلومات، اعُتبر المؤشر »ال«، ومن 

ثم، كانت نقاطه صفرًا.  

تحليل التناظر المتعدد لتنظيم 
التعليم وشروط العمل في 

الفرعين 4 5 و6 5
ُتظِهر المؤشرات المتعلقة بتنظيم التعليم 
وممارسته مستوى عاليًا من االرتباط: 

ففي حالة اإلجابة على أحدها بـ »نعم«، 
من المحتمل أن يكون الرد على بعضها 

اآلخر بـ »نعم«. وبغية تحسين فهم 
هذه األنماط، ُأجرى تحليل التناظر 

الشكل )أ(1.2 عدد المؤشرات المبلغ وفقا لهاً عالمياً في سبيل إعداد تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020

0 1,000 2,000 3,000 4,000500

<= 5 من 5 إلى 9 من 10 إلى 14 من 20 إلى 24 من 15 إلى 19 25+

km

ال ینطبق لم یبلغ عنھا

مالحظة: يتضمن 30 مؤشرًا من مؤشرات حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وستة أسئلة عن القدرات.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019.
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نوع التحليل: تحليل التناظر المتعدد للمتغيرات المتعلقة بتنظيم منظومة تعليم التمريض؛ واألقاليم معروضة في شكل متغيرات مستقلة. ويرد ملخص المتغيرات في هذا الرسم 
البياني: M2-01: القائمة الرئيسية التي تضم مؤسسات التعليم المعتمدة؛ M3-01: معايير مدة التعليم ومحتواه؛ M3-02: آليات اعتماد المؤسسات التعليمية؛ M3-06: معايير 
التعليم المتعدد التخصصات؛ M3-08: التطوير المهني المستمر؛ M8-06: األدوار التمريضية المتقدمة؛ NN2: امتحان اللياقة للممارسة؛ NN3: معايير مؤهالت أعضاء هيئة 

التدريس.
AFR = اإلقليم األفريقي؛ AMR = إقليم األمريكتين؛ SEAR = إقليم جنوب شرق آسيا؛ EUR = اإلقليم األوروبي؛ EMR = إقليم شرق المتوسط؛ WPR = إقليم غرب 

المحيط الهادئ.
المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث البيانات المتاحة التي أبلغت بها البلدان بين عامي 2013 و2018 
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الشكل )أ(2 2 ارتباط مؤشرات التعليم بتحليل التناظر المتعدد

المتعدد، وهو ما أدى إلى أن تبسيط 
العالقة بين العديد من المتغيرات في 

رسم بياني واحد ثنائي األبعاد )الشكل 
)أ(2.2(. وأتاح التحليل استخراج ُبعدين 
)المحورين )س( و)ص((. ويمكن تفسير 

»البعد« األول )المحور )س(( على 
أنه عوامل مرتبطة بعدم وجود تنظيم 
على اليمين مقابل وجود تنظيم على 

اليسار. ويوضح البعد األول 79.7٪ 
من التباين بين المتغيرات. ويمكن تفسير 

البعد الثاني )المحور )ص(( على أنه 
عدم وجود آليات اعتماد تجاه الجزء 
العلوي من المحور مقابل عدم وجود 

تنظيم تعليمي تجاه الجزء السفلي منه. 
ويوضح هذا البعد ٪2.1 من التباين بين 
المؤشرات. ويتضمن الرسم البياني أيضًا 
بيان األقاليم إلبراز المؤشرات المرتبطة 
بها على نحو أوثق. وقد أكد التحليل أنه 

مع وجود أقاليم جنوب شرق آسيا وشرق 
المتوسط وغرب المحيط الهادئ على 

الجانب األيمن من الرسم البياني، من 
المرجح أن ترتبط هذه األقاليم بانخفاض 

مستوى تنظيم تعليم التمريض. وهناك 
 ارتباط قوي بين مؤشرات شروط العمل،

كما يتضح من تحليل التناظر المتعدد 
)الشكل )أ(2.3(. وكان هناك مؤشران 

يدالن على وجود ارتباط قوي هما 
التدابير الرامية إلى منع االعتداءات 

ووجود دور تمريضي متقدم: قد يشير 
هذا إلى أن كادر التمريض قد ُيمنح، في 
البيئات التي تتسم بمزيد من الخطورة، 

مستوى أعلى من االستقاللية المهنية 
لمواصلة ضمان حصول المرضى على 
الرعاية في الظروف الصعبة. وقد ظهر 

في اإلقليم األوروبي نمط مختلف عن 
أنماط األقاليم األخرى، وهو ما يؤشر 
على اتخاذ عدد أقل من التدابير لمنع 

االعتداءات على العاملين وقلة األدوار 
التمريضية المتقدمة.

 الرصيد المتوقع بحلول
عام 2030

بغية تقييم رصيد كادر التمريض بحلول 
عام 2030، ُأعدت ثالثة سيناريوهات، 

على النحو التالي:

السيناريو 1: الشيخوخة )تأثير وحيد • 
لشيخوخة القوى العاملة في مجال 
التمريض في العمر(. اسَتخدم أحد 

التوقعات التوزيع العمري لكل بلد وفئة 
عمرية مستقرة تقل عن 35 عامًا، مع 

مراعاة تجديد ُعشر حجم هذه الفئة 
العمرية التي يبلغ عمرها أقل مستوى 
له. وقد َدَرس شيخوخة القوى العاملة 

التي تنتهي بتقاعد ُعشر حجم فئة كادر 
التمريض الذين تبلغ أعمارهم 55 

عامًا أو أكثر. وال يأخذ هذا السيناريو 
في اعتباره إحصائيات التخرج ويعتبر 
نسبة الفئة العمرية األصغر ِسنًا ثابتة 

في السنوات القادمة.
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السيناريو 2: التجديد. سيناريو • 
مشابه للشيخوخة الوارد في السيناريو 

1، ولكن باستخدام أحدث معدل 
تخرج حسب اإلقليم المحسوب في 
الفرع 5-5 الذي ُطبق عليه عامل 

تصحيح قدره 0.6، على افتراض أن 
٪60 من الخريجين الجدد سيجدون 

وظيفة في القطاع الصحي، وذلك 
لتقليد الفرق بين التخرج وااللتحاق 

بالقوى العاملة النشطة كما لوحظ في 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي.

ل. •  السيناريو 3: التجديد الُمعجَّ
سيناريو مشابه للسيناريو 2 ولكن 
مع مراعاة تعجيل معدل التخرج 

واالستيعاب، مع زيادة عدد 
الخريجين سنويًا بحلول عام 2030، 
مع افتراض حدوث نمو بنسبة 50٪ 
من عام 2018 إلى عام 2030 في 

 قدرة البلدان على التخريج )أي

ما يعادل زيادة سنوية قدرها 
٪3.44(. ويفترض هذا السيناريو 

أيضًا استيعاب ٪60 في سوق 
العمالة الصحية.

ومن خالل هذه السيناريوهات، ُحسبت 
الكثافة المتوقعة المقدرة لعام 2030 

باستخدام التقديرات السكانية المسمدة من 
تقديرات التوقعات السكانية الصادرة عن 

األمم المتحدة لعام 2030.

وبغية تقييم تأثير السيناريو 3، اسُتخدمت 
عمليات محاكاة مختلفة مع التفاوت 

في الزيادة في الخريجين: زيادة بنسبة 
٪25، وزيادة بنسبة ٪50، وزيادة 

بنسبة ٪100 )مضاعفة اإلنتاج( )الشكل 
)أ(2.4(. ويدل هذا على أن اختيار 

معدل نمو عدد خريجي التمريض ال 
يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الرصيد المقدر 

بلوغه بحلول عام 2030، مع توقع 
بلوغ أرصدة كادر التمريض 38.0 

مليونًا و39.7 مليونًا و42.8 مليونًا 
بمعدالت نمو إجمالية قدرها 25٪ 

و٪50 و٪100 على التوالي.

تحذير يتعلق بتفسير التوقعات
الُبد من مراعاة العديد من القيود عند 

تفسير التوقعات.

فيما يتعلق بتوافر البيانات، لم تتمكن . 1
جميع البلدان من اإلبالغ بالعمر، 

المستخدم في السيناريو 1، ومعدل 
التخرج، المستخدم في السيناريو 
2. وأظهر التحليل نتائج متسقة 

 للسيناريوهين 1و2، وهو
ما يوفر الطمأنينة بشأن معدل دخول 

الخريجين الجدد إلى سوق العمل.

اسُتخدمت افتراضات عديدة بشأن . 2
معدل خروج األفراد الذين تبلغ 
أعمارهم 55 عامًا أو أكثر من 
الخدمة. وقد يختلف هذا األمر 

 :03-M6 :نوع التحليل: تحليل تناظر متعدد للمتغيرات المتصلة بتنظيم شروط العمل؛ وتعرض األقاليم في شكل متغيرات مستقلة. ويرد ملخص المتغير في هذا الرسم البياني
وجود أحكام تنظيمية لساعات العمل وظروفه؛ M6-04: وجود أحكام تنظيمية للحد األدنى لألجور؛ M6-09: وجود تدابير لمنع االعتداءات؛ M8-06: وجود دور تمريضي 

متقدم؛ NN1: وجود مجلس تمريض.
AFR = اإلقليم األفريقي؛ AMR = إقليم األمريكتين؛ SEAR = إقليم جنوب شرق آسيا؛ EUR = اإلقليم األوروبي؛ EMR = إقليم شرق المتوسط؛ WPR = إقليم غرب 

المحيط الهادئ.

المصدر: حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، 2019. وأحدث البيانات المتاحة التي أبلغت عنها البلدان بين عامي 2013 و2018 

الشكل )أ(3.2 ارتباط مؤشرات شروط العمل بتحليل التناظر المتعدد
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باختالف األقاليم وقد يكون مسببًا 
للتفاؤل، بالنظر إلى أن سن التقاعد 

ستصل إلى 65 عامًا. وكذلك، طبق 
التحليل معداًل يبلغ 0.6 إلضافة 

الخريجين الذين بدؤوا في الممارسة، 
على أساس معدل الممارسة الذي 

حددته منظمة التعاون والتنمية إلى 
القوى العاملة في مجال التمريض 

الحاصلة على الترخيص. ومع ذلك، 
من المحتمل أن يختلف ذلك باختالف 

اإلقليم. وبغية اختبار تأثير جميع 
االفتراضات الضمنية للسيناريوهات 

من 1 إلى 3، ُأجريت سلسلة من 
تحليالت الحساسية. ولم تختلف 

النتائج إال اختالفًا هامشيًا، وظلت 
النتائج دون تغيُّر إلى حد كبير.

وال تعكس التوقعات إال االتجاهات . 3
الحديثة وتوفر فهمًا واسع النطاق 

لمسار رصيد القوى العاملة في 
مجال التمريض. وسوف يحتاج 
ذلك إلى التنقيح في المستقبل مع 

توافر مزيد من البيانات. وإضافة 
إلى ذلك، ال تحل هذه التوقعات محل 
االستنتاجات المستخلصة من النمذجة 
على المستوى الوطني، التي تأخذ في 
اعتبارها طائفة واسعة من مؤشرات 
القوى العاملة الصحية وغيرها من 

المؤشرات في جميع أنحاء سوق 
العمالة الصحية وكذلك اإلحصاءات 
االقتصادية األكثر تفصياًل، بما في 

ذلك الحيز المالي.

 تقدير النقص
اتبع تقدير النقص في أفراد كادر 

التمريض طريقة مماثلة لتلك الموضحة 
في االستراتيجية العالمية بشأن الموارد 
البشرية الصحية. ومع ذلك، ال يمكن، 

بسبب البيانات المحدَّثة، مقارنة قيم 
النقص مقارنًة مباشرًة بتلك المقدرة في 

االستراتيجية العالمية.

ويوضح التحليل أن التقدير في 
االستراتيجية العالمية كان مبنيًا على 

أساس 102 بلد لديها رصيد متاح للفترة 
2009-2013؛ واسُتخدمت بيانات 

قديمة أو مبتورة للبلدان المتبقية. وبناء 
على البيانات الحديثة المتاحة في سبيل 
إعداد تقرير حالة التمريض في العالم 

لعام 2020، كان لدى 174 بلدًا بيانات 
عن رصيد عام 2013 أو السنوات 

الخمس السابقة )بما في ذلك 130 بلدًا 
لديها بيانات عن عام 2013(، وُقدِّر 

الرصيد المنقح لعام 2013 بنحو 23.2 
مليون ممرض وممرضة. ويعتمد رصيد 

عام 2018 على بيانات واردة من 
191 بلدًا للفترة 2013-2018، بما 

في ذلك نسبة تبلغ ٪89 لديها بيانات عن 
عامي 2017 و2018. لذلك، يمكن 

اعتبار الرصيد المبلغ به في تقرير حالة 
التمريض في العالم لعام 2020 عن عام 

2018 تقديرًا دقيقًا للغاية.

وبغية تقدير النقص، قورنت كثافتي 
عامي 2018 و2030 بالقيمة المرجعية 

المستخدمة في االستراتيجية العالمية. 

الشكل )أ(4.2 تطور رصيد كادر التمريض عالمياً )بالماليين( في إطار سيناريو »العمل كالمعتاد« وثالثة 

سيناريوهات »زيادة في إنتاج أفراد كادر التمريض الخريجين«، من عام 2018 إلى عام 2030

مالحظة: يشمل »رصيد التمريض« األخصائيين والمساعدين في مجال التمريض.
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عوامل التصحيح المستخدمة، الخاصة باألقاليم هي: عامل الشيخوخة )ُعشر الفئة البالغ عمرها 55 سنة أو أكثر في عام 2018 التي تتقاعد كل سنة(، ومعدل التخرج المستمد 
من التحليل الذي أجري في الفرع 5-5 مصححاً بنسبة 6 0 )معدل الممارسة الذي حددته منظمة التعاون والتنمية إلى المعدل الكادر الحاصل على الترخيص( لحساب األنشطة التي 

تزاول خارج نطاق ممارسة التمريض.
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الجدول )أ(2 2 تقديرات النقص في أفراد كادر التمريض )بالماليين( في البلدان التي تقل عن العتبة المحددة في 
االستراتيجية العالمية حسب مستوى الدخل: 2018 و2030 )ثالثة سيناريوهات(

2018

2030

فئة الدخل
الشيخوخة واستقرار الفئة 

العمرية للشباب
الشيخوخة والتخرج حتى 

السنوات األخيرة
الشيخوخة والتخرج بنسبة ٪50 

بحلول عام 2030

1.341.801.541.26البلدان المنخفضة الدخل

بلدان الشريحة الدنيا من الدخل
3.913.442.811.54المتوسط

بلدان الشريحة العليا من الدخل 
0.670.450.250.12المتوسط

البلدان المرتفعة الدخل )تستخدم 
بوصفها مرجعًا، وكلها ذات 

كثافة أعلى من العتبة(
––––

92 602 694 915 5العالم

مالحظة: يشمل »العاملون في مجال التمريض« األخصائيين والمساعدين في مجال التمريض. وبيانات فئات الدخل مستمدة من تصنيف البنك الدولي لعام 2018.

ل هذا المعيار البالغ  وبعد ذلك، ُحوِّ
4.45 أفراد من األطباء وكادري 

التمريض والقبالة لكل 000 1 نسمة 
إلى قيمة مرجعية للتمريض. 

ففي البداية، طبقت حصة كادري 	 
التمريض القبالة الواردة في 

االستراتيجية العالمية على هذا 
المعيار: فبالمعدالت البالغة 20.7 
من أفراد كادري التمريض والقبالة 
لكل 000 10 نسمة و9.8 أطباء 
بشريين لكل 000 10 نسمة في 
عام 2013، يصحح المؤشر إلى 

3.02 أفراد من كادري التمريض 
والقبالة لكل 000 1 نسمة )4.45 

.)))20.7 + 9.8( /20.7( ×

وبعد ذلك، بغية حساب القيمة 	 
المرجعية لكادر التمريض فحسب، 
طبقت حصة كادر التمريض ضمن 
كادري التمريض والقبالة مجتِمَعين 
)90.7٪ من آخر سنة( على هذا 
المؤشر، مع إعطاء قيمة مرجعية 

قدرها 2.74 من أفراد كادر 
التمريض لكل 000 1 نسمة.

ونظرا إلى أن كثافة القوى العاملة 	 
الصحية يعبر عنها لكل 000 10 

نسمة، اسُتخدمت القيمة البالغة 27.4 
 من أفراد كادر التمريض لكل

000 10 نسمة بوصفها معيارًا.

وقورنت هذه القيمة المرجعية 	 
بالكثافة التي لوحظت في عام 2018 

والمتوقعة لعام 2030 في ظل 
السيناريوهات الثالثة.

وُقدِّر النقص المقدَّر بحلول عام 2030 
حسب سيناريوهات التوقعات الثالثة 

الموضحة أعاله، التي توضح أن النقص 
اليزال مرتفعًا في البلدان المنخفضة 

الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل 
 المتوسط في ظل كل سيناريو

)الجدول )أ(2.2(.

التكلفة لكل خريج
حددت مصادر متعددة متباينة لتكاليف 

كل خريج فيما يتعلق بالبلدان المنخفضة 
الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل 

المتوسط، حيث يوجد معظم النقص. 

وتتراوح تلك التكاليف بين 180 5 
دوالرًا أمريكيًا في مدغشقر، و589 

5 دوالرًا أمريكيًا في تحليل البنك 
الدولي والجماعة الصحية لشرق أفريقيا 
ووسطها وجنوبها،16  و656 5 دوالرًا 

 أمريكيًا في موزمبيق،
و794 19 دوالرًا أمريكيًا في غانا.17  

لذلك، ُأجريت حسابات التكاليف 
بسيناريو منخفض التكلفة قدره 000 5 

دوالر أمريكي لكل خريج، وسيناريو 
متوسط قدره 000 10 دوالر أمريكي 

لكل خريج، وسيناريو مرتفع التكلفة قدره 
000 20 دوالر أمريكي لكل خريج. 

والحظ أن البيانات المتاحة عن هذه 
 التكاليف وردت من بلدان أفريقية

وال يمكن تطبيقها على البلدان المرتفعة 
الدخل، التي تظهر البيانات المنشورة 

االرتفاع الشديد في تكلفة كل خريج بها.

 Araujo EC, Garcia-Meza AM. Nurse labour market analysis in 16 countries in east, central, and southern Africa )preliminary findings,    16
.unpublished(. Washington )DC(: World Bank; 2020
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