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معدالت وفيات األمهات على الصعيد العاملي مبا يناهز النصف. وخالل الفرتة على مدى العقدين املاضيني، اخنفضت 
يف املائة، حيث أصبحت كل حالتني من بني ثالث حاالت  05نفسها، زادت معدالت توافر القابالت املاهرات بنسبة 

حلول املوعد النهائي  يوم على 011والدة مصحوبتني بوجود أحد األخصائيني الصحيني املاهرين. وإذ مل يتبق أكثر من 
احملدد لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، يقتضي األمر بذل جهود متضافرة لزيادة حجم التدخالت الفعالة من حيث 

التكلفة الرامية إىل تثقيف القابالت وغريهن من املتخصصات يف جمال القبالة وتزويدهن باملهارات الالزمة يف هذا اجملال.  
من األهداف  5هلا أمهيتها البالغة لتعجيل باجلهود الرامية إىل حتسني الصحة النفاسية وبلوغ اهلدف فهذه االستثمارات 

 اإلمنائية لأللفية، وهو أحد األهداف اليت يواجه بلوغها تأخراً شديداً. 
رابة إن توفري فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن هناك ق

مليون امرأة ال حتظى بوجود رعاية صحية متخصصة عند الوضع، األمر الذي يضاعف من خطر التعرض للموت أو  21
العجز سواء بالنسبة إىل األم أو الوليد. إن العامل اليوم يف حاجة إىل القابالت أكثر من أي وقت مضى. ومن شأن 

من الوفيات النفاسية  491 111ث أعداد كبرية تصل إىل االستثمار يف توفري القابالت أن يساعد على جتنب حدو 
وثالثة ماليني حالة وفاة بني املواليد واليت حتدث كل عام جراء عدم توافر األخصائيني الصحيني النظاميني وذوي التعليم 

اعدة يف عملية اجليد فضاًل عن عدم توافر املرافق الصحية الكافية. ذلك أن القابالت حيققن ما هو أكثر من جمرد املس
الوضع: فهن يقمن أيضًا بتوفري معلومات وخدمات الصحة اإلجنابية املنقذة للحياة، مبا يف ذلك الرعاية قبل الوالدة 

 وبعدها إىل جانب خدمات تنظيم األسرة. 
/يونيه وسوف تنشر أدلة وشواهد جديدة على العائدات اليت ميكن أن حتققها االستثمارات يف جمال القبالة يف حزيران

وذلك يف مؤمتر االحتاد الدويل للقابالت الذي يعقد كل حالة القبالة في العالم لدى إطالق التقرير الثاين عن  4102
وهو جهد مشرتك بني صندوق األمم  –ثالث سنوات يف مدينة براغ، باجلمهورية التشيكية. وسوف يكشف هذا التقرير 

 95من البلدان اليت تستأثر بأكثر من نسبة  37عن أحدث البيانات من  –املتحدة للسكان واالحتاد الدويل للقابالت 
يف املائة من حاالت الوفيات بني األمهات واملواليد واألطفال. وستؤدي البيانات اجلديدة إىل حتسني قاعدة األدلة يف هذا 

هذا اجملال من أجل دعم اجملال كما ستساعد على تعبئة القيادات واإلجراءات يف البلدان ذات العبء األكرب يف 
 اخلدمات الصحية لألمهات واملواليد وتيسري توفري خدمات القبالة عالية النوعية للحوامل ومواليدهن. 

ويف هذا اليوم الدويل للقابلة، يطيب لصندوق األمم املتحدة للسكان واالحتاد الدويل للقابالت أن يشيدا جبميع القابالت 
ن حدود الواجب الواقع على كاهلهن، والاليت تعملن يف معظم األحيان يف ظل ظروف امللتزمات الاليت تفوق خدماهت

 بالغة الصعوبة ومبوارد حمدودة من أجل توفري الرعاية لألمهات واملواليد لكل النساء والفتيات حول العامل. 
غ هدفنا املتمثل يف ضمان أن يكون  وإننا معاً نعيد تأكيد تعهدنا بتقدمي الدعم للقابالت على الصعيد العاملي يف إطار بلو 

 كل محل مأمون، ويف أن يصبح تعميم خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للجميع حقيقة واقعة بالنسبة للجميع. 


