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10 شباط/فبراير 2019 - في 30 كانون الثاني/يناير 2019، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الرابعة
والأربعون بعد المائة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن عام 2020 هو "عام الُممّرضة والقابلة" ، احتفاًلا بدور التمريض

والقبالة في جميع أنحاء العالم.

  

وقد ترأست ديبرا توماس، رئيسة التمريض والقبالة في أستراليا، جلسات المجلس التنفيذي باعتبارها واحدة من نواب الرئيس. وأعرب
عدد من الدول الأعضاء عن تأييدهم لعام الممرضة، فانفجرت قاعة المجلس التنفيذي بالتصفيق لهذا الإعلان.

  

ومن المحتمل في عام 2020 أن يتضمن يوم الصحة العالمي (7 نيسان/أبريل) وجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون في أيار/مايو
مواضيع حول التمريض والقبالة. وسيبدأ في عام 2020 تقديم أول تقرير على الإطلاق عن حالة التمريض، وتقرير آخر عن حالة القبالة

في العالم لعام 2020.

  

وسيصف تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم كيف ستساعد القوى العاملة في التمريض على تحقيق التغطية
الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة، وسيسلط الضوء على المجالات الخاصة بإعداد السياسات خلال الأعوام الثلاثة إلى الأعوام

الخمسة المقبلة. كما أن التقرير سيصف القوى العاملة في مجال التمريض الموجودة في الدول الأعضاء، وهذا سيشمل أعداد
الممرضين ونوعياتهم وتعليمهم، واللوائح، والممارسات، والقيادة، والمسائل الجنسانية الخاصة بهم.

  

والتقريران سيرشدان حوار السياسات الوطنية بشأن تعزيز التمريض والقبالة وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة. ويمكن أن
تساعد قاعدة البّينات الخاصة بدور الممرضات والقابلات في دفع تطوير القوى العاملة الوطنية وفتح مجال الاستثمار في التمريض

والقبالة، وستدعم جداول أعمال المساواة بين الجنسين على مستوى الأجيال. أما التقرير عن حالة القبالة في العالم لعام 2020 فسيعرض
التطورات والتحّدِيات المستقبلية التي تواجه تحقيق تغطية فعالة وجودة عالية لخدمات القبالة. وسيكون هذا هو التقرير الثالث عن

حالة القبالة في العالم.

  

وسيركز المنتدى العالمي التاسع لكبار موظفي التمريض والقبالة، والاجتماع الثلاثي الثامن في عام 2020 على التقريَرْين وكيف يمكن
للموظفين الرئيسيين في التمريض والقبالة الاستفادة من نتائج حوار السياسات حول التمريض والقبالة في جمعية الصحة العالمية

الثالثة والسبعين.

المواقع ذات الصلة  
  

تغريدة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

  

مداخلة المجلس الدولي للممرضات في المجلس التنفيذي
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بيان من مبادرة «التمريض الآن»

  

معلومات حول التقرير عن حالة التمريض والتقرير عن حالة القبالة في العالم لعام 2020
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