
 

 
 

RESOLUTION  

  EM/RC55/R.5  اللجنة اإلقليمية
   5 - ق/55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008 أآتوبر/تشرين األول                                           والخمسونالدورة الخامسة 

   العمل على تطوير التمريض والِقَبالة في إقليم شرق المتوسط
  اللجنة اإلقليمية،

التمريض والِقَبالة في إقليم شرق العمل على تطوير استعرضت الورقة التقنيَّة حول  مابعد 
   ،)1 (المتوسط

 الحاجة إلى تخطيط وطني في مجال التمريض 10 –ق /41ل إ/تستذآر القرار ش م وإْذ
وعية التمريض والقبالة نتحسين  12 –ق /45ل إ/والقبالة في إقليم شرق المتوسط، والقرار ش م

  ،في إقليم شرق المتوسط

 على الصعيد العالمي لقوى العاملة في التمريض والقبالةايساورها القلق إزاء نقص  وإْذ
 في مجال التمريض  للعملقوى عاملة جيدة التعليم ومتحفزةواإلقليمي، وإزاء الفجوات في توفير 

   ، والقبالة

القوى العاملة ها العولمة، وهجرة يساورها القلق أيضًا إزاء التحديات الجديدة التي تفرض وإْذ
  ،لةفي التمريض والقبا

  ،تالحظ ما تحقق من منجزات في تطوير التعليم األساسي للتمريض والقبالة وإْذ

  :الدول األعضاء على ما يليتحث .   1

سرعة تعزيز القوة العاملة التمريضية من أجل التصّدي للتفاوت في العرض والطلب،    1.1
ية، ريضبما في ذلك انخفاض نسبة العناصر الوطنية في بعض القوى العاملة التم

القوى العاملة في التمريض ز َدْور ي، بما في ذلك تعزوإعداد استراتيجية الستبقائها
  ؛ا المهني، وتطوير مسارات وظيفية واضحة لهووضعها

  أو لجانمواصلة تقوية اآلليات التنظيمية للتمريض والِقَبالة، بما في ذلك إنشاء مجالس   2.1
  للتمريض والِقَبالة؛

القوى العاملة في إلدارة هجرة  دساتير لقواعد السلوك األخالقيةوقات ثنائية إعداد اتفا   3.1
  ؛هذه القوى، وتعزيز التعاون بين البلدان على إعداد وتوظيف التمريض والِقَبالة
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ية اتخاذ تدابير لضمان انعكاس إسهام خدمات التمريض والِقَبالة والخطط االستـراتيج   4.1
  الوطنية للتمريض في السياسات والخطط الصحية بوجه عام؛

  :إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب   .2

إعداد استراتيجية إقليمية شاملة جديدة للتمريض والقبالة، بالتشاور مع الدول    1.2
  ؛األعضاء

يئة دعم الدول األعضاء في ما تبذله من جهود لتعزيز قدرات التمريض والقبالة، وته   2.2
بيئات إيجابية لممارسة التمريض، وإعداد قيادات ملتزمة قوية، والدعوة إلى إيجاد 

  .جديدة للتمريضتخّصصية أدوار 

  


