
أعلنت منظمة الصحة العالمية سنة 2020 سنًة لكادر التمريض والقبالة، ونكرِّس يوم الصحة العالمي هذا العام لالحتفاء بهذا الموضوع. 

ــة بالصحــة،  ــة المســتدامة المتعلق ــوغ أهــداف التنمي ــة الشــاملة، وبل ــة الصحي ــق التغطي ي تحقي
ــا �ف ــؤدون دوًرا جوهريً ــة ي ــض والقبال ــم التمري فطواق

امهــم وعملهــم الشــاق حــىت يكــون عالمنــا أوفــر صحــة وأكــرث أمنــاً ومكانــاً  ف وضمــان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب. ونريــد أن نســلِّط الضــوء عــى الرت
أفضــل.

ــا المســتجد. ويعمــل  وس كورون ، حيــث يواجــه العالــم الخطــر الداهــم لجائحــة فــري امهــم هــذا اليــوم أوضــح مــن أي وقــت مــىف ف وقــد أصبــح الرت
العاملــون الصحيــون، ومــن بينهــم طواقــم التمريــض والقبالــة، بــدأٍب يَِصلــون الليــل بالنهــار دون كلــل لرعايــة المــر�ف وإنقــاذ حياتهــم. ويخاطــرون 
بصحتهــم بــل بحياتهــم وهــم يكافحــون مــرض كوفيــد  -  19. ول يقتــر الأمــر عــى احتمــال إصابتهــم بالعــدوى، بــل يواجهــون أيًضــا الضغــوط والتعــب 
رهــاق بســبب ســاعات عملهــم الطويلــة، ويتعــرض بعضهــم أيًضــا للوصــم والعنــف. ولــذا فمــن المهــم الآن أكــرث مــن أي وقــت مــىف أن نشــيد  والإ

ي وســعنا للحفــاظ عــى ســالمتهم وأمنهــم. 
، وأن نبــذل كل مــا �ف ف ف الصحيــ�ي بطواقــم التمريــض والقبالــة وســائر العاملــ�ي

ي إقليمنــا تاريــخ تليــد؛ 
ويصــادف عــام 2020 الذكــرى المئويــة الثانيــة لميــالد فلورنــس نايتنجيــل، إحــدى مؤســ�ي التمريــض الحديــث. وتاريــخ التمريــض �ف

ســالم. ي الإ
ي ُعِرفــت كأول ممرضــة مســلمة وأول جراحــة �ف

فالمراجــع تشــري إىل الصحابيــة رفيــدة الأســلمية الــىت

ي إقليمنــا، ومــع ذلــك نحتــاج إىل المزيــد مــن طواقــم التمريــض والقبالــة 
تشــكل طواقــم التمريــض والقبالــة أكــرث مــن نصــف القــوى العاملــة الصحيــة �ف

ايــد الأمــراض الســارية، ومعالجــة الأمــراض غــري الســارية وتعزيــز أنمــاط  ف ي تلّقــت تعليًمــا أفضــل ضمــن فــرق الرعايــة الصحيــة للتصــّدي بفعاليــة لرت
الــىت

ي تعزيــز طواقــم التمريــض والقبالــة 
. ومــا زال التقــدم الــذي يحــرزه إقليمنــا حــىت الآن �ف ف ف النســاء والأطفــال والمراهقــ�ي الحيــاة الصحيــة، ل ســّيما بــ�ي

ي يواجهونهــا.
امــات والجهــود المســتمرة لمعالجــة التحديــات الــىت ف بطيًئــا للغايــة، عــى الرغــم مــن اللرت

ــة  ــدورة السادســة والســتون لّلجن ــع«، اعتمــدت ال ــع وبالجمي ق المتوســط »الصحــة للجمي ــم �ث ي إقلي
ــة �ف ــة الصحــة العالمي ــة منظم ــع رؤي وتماشــًيا م

ــة.  ــز التمريــض والقبال ــر 2019، قــراراً يدعــو إىل اتخــاذ الإجــراءات لتعزي يــن الأول/أكتوب ي ت�ث
قليــم، �ف ي الإ

قليميــة، وهــي الجهــاز الرئــاسي الرئيــ�ي �ف الإ
ي أعــداد 

ة الجهــود المبذولــة وتكثيــف الســتثمار للحــّد ممــا نواجهــه مــن نقــص يُنــِذر بالخطــر �ف وأدعــو دولنــا الأعضــاء إىل تنفيــذ هــذا القــرار، وت�يــع وتــري
طواقــم التمريــض والقبالــة. 

نــات عــن القــوى العاملــة  م أحــدث البيِّ ي العالــم، الــذي يقــدِّ
واليــوم، تطلــق منظمــة الصحــة العالميــة التقريــر الأول مــن نوعــه عــن حالــة التمريــض �ف

م أحــدث المعلومــات  ي العالــم، الــذي ســيقدِّ
ي التمريــض عــى الصعيــد العالمــي؛ وسيشــهد العــام المقبــل إطــالق التقريــر الثالــث عــن حالــة القبالــة �ف

�ف
اتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن صحــة  عــن التقــدم المحــَرز والتحديــات المســتقبلية لضمــان التغطيــة الفعالــة بخدمــات القبالــة ســعياً إىل تنفيــذ الســرت
ي التمريــض 

ي تتخذهــا البلــدان مــن أجــل تعزيــز القــوى العاملــة �ف
شــد بــِكال التقريريــن الإجــراءاُت الوطنيــة الــىت المــرأة والطفــل والمراهــق. وســوف تسرت

ي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030. 
ّ قدًمــا �ف ي

للمــىف

إن لــكل فــرد مــن طواقــم التمريــض والقبالــة قصصــاً مهمــة جديــرة بــأن يطلــع عليهــا العالــم، وأقــول لهــم: رجــاًء، ِارُووا لنــا قصصكــم. وليســمع الجميــع 
كيــف تخدمــون النــاس وتجعلــون العالــم مكانًــا أفضــل. إن تعريــف النــاس بمــا تفعلونــه - طواقــم التمريــض والقبالــة - ســُيلِهم الشــباب لينضمــوا إىل 

فع مســتوى التقديــر العــام لهــذه المهــن الجوهريــة.  صفوفكــم، وســري

ي جميــع أرجــاء العالــم وإقليمنــا عــى حــدٍّ ســواء. ونعــرب عــن امتناننــا لهــم وتضامننــا 
إننــا، اليــوم وكل يــوم، نقــّدر عمــل طواقــم التمريــض والقبالــة �ف

معهــم، ونعــوِّل عــى البلــدان كي تحشــد كل الدعــم لهــم، فهــذا مــا يســتحقونه.
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