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  نشرة صحفیة عالمیة

  االستثمار في القبالة يمكن أن ينقذ أرواح الماليين من النساء واألطفال الحديثي الوالدة 

  من البلدان ذات العبء الكبير بلداً  73التقرير الجديد يكشف ثغرات كبرى في خدمات القابالت في 

  

بالتوقیت  13:30بالتوقیت الصیفي لشرق الوالیات المتحدة / الساعة  19:30، الساعة 2014حزیران/یونیھ  3یحظر نشره حتى 

  الصیفي لوسط أوروبا 

  

ان مع االتحاد الدولي كشف تقریر أصدره الیوم صندوق األمم المتحدة للسك -  )2014حزیران/یونیھ  3براغ، الجمھوریة التشیكیة (

تشتد فیھا الحاجة إلى  بلداً  73في القوة العاملة في القبالة یحدث في  اً كبیر اً للقابالت، ومنظمة الصحة العالمیة وشركاء آخرین عن أن عجز

  الحديثي الوالدة.ويوصي التقرير باستراتيجيات جديدة للتصدي لهذا العجز وإنقاذ أرواح الماليين من النساء واألطفال  ھذه الخدمات.

  

مسلك  :2014م في عام لحالة القبالة في العا’’وتمثل البلدان الثالثة والسبعین المنتمیة إلى أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة والواردة في تقریر 

في  93في المائة من حاالت اإلمالص و  91في المائة من العبء العالمي للوفيات النفاسية، و  96‘‘ حق المرأة في الصحة -عالمي 

في المائة من القابالت والممرضات واألطباء في العالم. ويحث التقرير  42وفيات األطفال الحديثي الوالدة، لكنها ال تمثل إال من المائة 

على االستثمار في تعليم القبالة والتدريب عليها للمساهمة في سد الثغرات البارزة القائمة. فاالستثمار في التعليم والتدريب في مجال  البلدان

في المائة، على غرار ما يتبين من دراسة أجريت  1600على االستثمار بمعدل  عائداً  يثمرأن القبالة بالمعايير الدولية المتفق عليها يمكن 

  بنغالديش. في

  

إن القابالت یسھمن مساھمة ھائلة في صحة النساء ’’ وقال الدكتور باباتوندي أوشیتیمن، المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان

 واألطفال الحدیثي الوالدة ورفاه المجتمعات المحلیة برمتھا. فإتاحة فرصة االستفادة من الرعایة الصحیة الجیدة حق أساسي من حقوق

ً  ھو كبیراً  واالستثمار في القبالة استثماراً . اإلنسان ً  السبیل لجعل ھذا الحق واقعا   ‘‘.للمرأة في كل مكان ملموسا

  

(تعزيز صحة األمهات) من األهداف  5(تخفيض وفيات األطفال) والهدف  4وللقابالت دور حاسم يمكن أن يقمن به لتحقيق الهدف 

في المائة  90بكامل طاقته، فإن بإمكانهن أن يوفرن  يعملاإلنمائية لأللفية. فإذا تم تعليمهن حسب المعايير الدولية وفي إطار نظام للصحة 

اسية للنساء واألطفال الحديثي الوالدة ويحتمل أن يخفضن الوفيات النفاسية ووفيات األطفال الحديثي الوالدة بمقدار من الرعاية األس

ً في المائة  3 بمعدل ،رثالثة والسبعین المشمولة بالتقریورغم االنخفاض الحاد في الوفیات النفاسیة في البلدان الالثلثين.  عام  منذ سنویا

ً في المائة  1.9األطفال الحدیثي الوالدة  بمعدل  وانخفاض وفیات ،1990 فإن ھذه البلدان یلزمھا القیام بالمزید من ، 1990 عاممنذ  سنویا

  أجل معالجة النقص الحاد في رعایة القبالة.

  

إن للقابالت أهمية محورية في الرعاية التي توفرها القبالة وفي حياة المرأة ’’ ستيرك -دي وقالت رئيسة االتحاد الدولي للقابالت، فرانسيس

التي ستوفر إلى جانب التقریر أدلة یھتدي بھا  The Lancetل السلسلة الخاصة بالقبالة لمجلة یویأتي ھذا التقریر قب. والطفل الحديث الوالدة

  ‘‘.یة ووفیات األطفال الممكن تجنبھاكل واضعي السیاسات في سعیھم إلى إنھاء الوفیات النفاس
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الذي یعقد كل ثالث  المؤتمر الثالثین لالتحاد الدولي للقابالت الجمھوریة التشیكیة، فيبویبرز التقریر الذي أعلن عن صدوره في براغ، 

المجاالت الرئیسیة األربعة  لعقبات المبینة فيا لتخطي والحلول التي وضعت 2011، التقدم المحرز منذ التقریر االفتتاحي لعام سنوات

ً  وقد عزز عدد من البلدان القبالة تعزيزاً  وھي: مدى إتاحة خدمات القبالة، وإمكانیة الوصول إلیھا ومقبولیتھا ونوعیتھا: وحسن فرص  فعليا

لقابالت في المناطق النائية وزاد ذ تدابير ترمي إلى استبقاء افي المائة ) البلدان الثالثة والسبعين نفّ  45االستفادة منها: فما يقارب نصف (

في المائة منها جمع  71ن في المائة منها قوانين ممارسة جديدة وحسّ  20 ذفي المائة منها من توظيف ونشر القابالت، في حين نف 28

  المعلومات لتمكين البلدان من معالجة النقص في القبالة وضبط معايير تعليمها.

  

التفاوت من قبيل انعدام فرص االستفادة من خدمات القبالة وتفشي الفقر قد تزايدت داخل هذه البلدان ورغم التقدم المحرز، فإن حاالت 

ية لدعم صحة النساء واألطفال الحديثي الوالدة، وهذا ما يساهم اوفيما بينها. وال يزال ثمة نقص في عدد القابالت المتعلمات بما فيه الكف

ً في حدوث مئات اآلالف من الوفيات سنوي وفي الوقت الراھن ال یملك من القابالت باألعداد التي یحتمل أن ، وهي وفيات يمكن تجنبها. ا

في المائة من تلك البلدان، مما  22تكون كافیة للقیام بالتدخالت المنقذة للحیاة بغرض تلبیة احتیاجات النساء واألطفال الحدیثي الوالدة إال 

ً في المائة) تواجھ نقص 78ما یفوق ثالثة أرباع البلدان ( یعني أن في الرعایة المالئمة. وبتزاید السكان، تتزاید الھوة القائمة في  شدیداً  ا

  . عاجلةالموارد والھیاكل األساسیة البالغة األھمیة، ما لم تتخذ إجراءات 

  

واإلنجابیة وصحة  توصیات لسد ھذه الثغرات وضمان فرص استفادة كل النساء من خدمات الصحة الجنسیة 2014ویتضمن تقریر 

فیر فرص ومسائل من قبیل الرعایة الوقائیة والداعمة من فریق تعاوني للقبالة، وتھذه الخدمات وتشمل  األمھات واألطفال الحدیثي الوالدة.

زواج، وأن تتاح ومن منظور أوسع، ینبغي أن تؤخر المرأة ال االستفادة الفوریة من الخدمات الطارئة عند الحاجة، وإتمام التعلیم الجامعي.

  فحوص سابقة للوالدة. ةلھا فرصة التغذیة الصحیة وأن تقوم بأربع

  

إن هذا التقرير، ’’ وقالت الدكتورة فالفيا بوستريو، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بصحة األسرة والمرأة والطفل

ً ، يرسم ‘‘خطة عمل كل طفل حديث الوالدة’’ على غرار ً  طريقا نحو المستقبل. فكالهما يتوخى تشجيع الحكومات على تخصيص  واضحا

لخدمات صحة األم والطفل الحديث الوالدة في إطار الخطط الوطنية لقطاع الصحة. وهذا ما يشمل توفير األموال لتعليم  الموارد الكافية

ً  ا تدخالً ھالقبالة لدیھا باعتبار وسنواصل دعم البلدان من أجل تطویر وتعزیز خدماتالقابالت واستبقائهن.  إلنقاذ أرواح النساء  حاسما

  ‘‘.واألطفال الحدیثي الوالدة

  

  معلومات عامة:

 76 21 81، (نيويورك)+ 1 212 297 2629 هاتف: mikulla@unfpa.org،  (صندوق األمم المتحدة للسكان) لوثار ميكوال

  (براغ) + 420 604

+ 420 724 012 618 )، (المكتب  212- 704-0117، هاتف:  charity.tooze@edelman.com، إدلمان تشاريتي توز،

  (الهاتف الخلوي)

  

  براغ:

، المكتب)( AMI Communications ، lucie.prachmanova@amic.cz,   112 124 234 420ا، لوسي براشمانوف

  (الهاتف الخلوي) + 420 724 012 618
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  للمحررين:

: خطة عمل وھما حزیران/یونیھ في جوھانسبرغ، جنوب إفریقیا 30تقریرین آخرین ھامین سیعلن عن صدورھما في  2014تكمل استنتاجات تقریر عام 
  .2015التنازلي إلى عام كل طفل حدیث الوالدة إلنھاء الوفیات الممكن تجنبھا وقت الوالدة وتقریر السنتین للعد 

  
( برنامج  + 4الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمیة، باسم شراكة ‘‘ 2014حالة القبالة في العالم في عام ’’قام بتنسیق تقریر و

وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز)، 
كل ’’األمین العام المتحدة للطفولة، وھیئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمیة، والبنك الدولي)، ومع االتحاد الدولي للقابالت ودعم من حملة 

  ‘‘.امرأة، كل طفل

  
ومیلندا غیتس؛ وإدارة التنمیة مؤسسة بیل ویة؛ وبرنامج تجنب الوفیات النفاسیة وإعاقة األمھات؛ لوكالة االسترالیة للتنمیة الدولومن الشركاء الداعمین ا

؛ ومعھد التعاون من أجل Girls’ Globeومنظمة  ؛إدارة الشؤون الخارجیة والتجارة والتنمیةو ،المنظمة الدولیة لرعایة األسرةوالدولیة (المملكة المتحدة)؛ 
التحاد الدولي لطب النساء والتولید؛ ومنظمة جبیغو، جونسون أند جونسون؛ ومنظمة اواإلدماج االجتماعي؛ والمجلس الدولي للممرضین والممرضات؛ 

الشراكة من أجل ، وة للتعاون اإلنمائيالوكالة النرویجیو؛ ووزارة الشؤون الخارجیة والتنمیة الدولیة (فرنسا)؛ Evidence for Actionمامایي! ومنظمة 
؛ وجامعة صحة األمھات واألطفال الحدیثي الوالدة وصحة األطفال؛ ومنظمة إنقاذ الطفولة؛ والوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة؛ وجامعة ساوثھامبتن

 White Ribbonللوالیات المتحدة وتحالف الوشاح األبیض (التكنولوجیا، سیدني؛ والبرنامج المتكامل لصحة األم والطفل التابع لوكالة التنمیة الدولیة 

Alliance.(  


