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للقابلة، نقف متضامنني مع القابالت يف مجيع أحناء العامل، ونعرب عن يف هذا اليوم، الذي حنتفل فيه باليوم الدويل 

 شكرنا هلن ملا يقمن به من عمل من أجل إنقاذ احلياة. 
ُعباده، وهو املولود ويف هذه املناسبة، ليس هناك من بيان يعرب عن رعايتهن والتزامهن أقوى من ذلك الذي ميثله الوليد 

لعيادة النسوية يف خميم الزعرتي لالجئني السوريني يف األردن. فمنذ أن بدأت هذه الذي ولد بسالم يف ا 3 000رقم 
، أصبح مجيع املواليد ينعمون بالصحة، وانعدمت وفيات 2013حزيران/يونيه العيادة يف تقدمي خدمات التوليد العادية يف 

 الرضع والوفيات النفاسية. 
نشعر بالفخر ملا أحرز من تقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،  وإننا إذ نقرتب من املوعد النهائي احملدد لبلوغ

يف املائة، حيث اخنفضت  50، حتسني الصحة النفاسية. فقد اخنفضت الوفيات النفاسية مبعدل يبلغ قرابة 5اهلدف 
 حالة.  289 000وبلغ أحدث معدل هلا  1990حالة يف عام  523 000الوفيات من حنو 
نتيجة  امرأة متوت يومياً  800لتقدم يعد مدعاة للرتحيب، إال أنه ليس كافياً. فاليوم، ال يزال هناك قرابة ولئن كان هذا ا

 للمضاعفات الناجتة عن احلمل والوالدة. 
 وجيب أن نبدأ يف توفري التدريب للقابالت وإتاحة املزيد منهن. فعلينا أن نبذل املزيد. 

يف املائة من الرعاية األساسية  87والاليت تتبعن معايري القبالة الدولية ميكنهن توفري  وتبني الشواهد أن القابالت املتعلمات
 للنساء واملواليد.املطلوبة 

إننا اليوم ندعو إىل استخدام املزيد من االستثمارات من أجل زيادة عدد القابالت وحتسني نوعية اخلدمات الاليت يقدمنها 
فيهن أن ينقذ ماليني األرواح  االستثمار زيادة و إزاء القابالت لتزام سياسي قوي وفرص احلصول عليها. ومن شأن وجود ا

 كل عام. 
اجلنسية واالجنابية الشاملة لألم وإننا اليوم، بل ويف كل يوم، يف حاجة إىل سد الثغرات القائمة يف توفري الرعاية الصحية 

يف هذا  ، الذي حيدد معامل املضي قدماً عن حالة القبالة 2014تقرير عام والوليد. وهذه الثغرات جرى توثيقها يف 
 السبيل. 

وأخصائيني يف اجملال الصحي وذلك يف ضوء اندالع وباء اإليبوال يف إىل توفري نظم صحية قوية احلاجة  ولقد برزت مؤخراً 
 إىل احلصول على اخلدمات الصحية اليت توفر هلن حاالت الوضع املأمون. ل سعياً غرب أفريقيا، حيث كافحت احلوام

واستجابة لذلك، فإن صندوق األمم املتحدة للسكان عمد إىل توسيع ما يقدمه من خدمات يف جمال القبالة من أجل 
 دعم تكيف النظم الصحية يف البلدان املتأثرة بالوباء. 

وتوفري الصحة اجلنسية واإلجنابية جلميع النساء. واليوم، وسيواصل صندوق األمم املتحدة للسكان دعمه خلدمات القبالة 
من مدارس القابالت من خالل تزويدها بالكتب والتدريب  250ميول صندوق األمم املتحدة للسكان أكثر من 
 قابلة على الصعيد العاملي.  15 000يزيد على واملعدات وأطقم التدريب، وساعد على تدريب ما 
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ساعد يف  2014يف العامل، ويف عام  بلداً  70ويدعم صندوق األمم املتحدة للسكان خدمات القبالة يف أكثر من 
 ، وبوركينا فاسو، وزامبيا، والصومال. إطالق برامج ملنح درجه البكالوريوس يف القبالة يف كل من أفغانستان

تعهدات بتقدمي تربعات وطنية بغرض تعزيز القبالة. وعلى سبيل  بلداً  35اضية، أعلن أكثر من وخالل السنوات األربع امل
، وأعلنت أهنا ستبلغ 8635قابلة إىل  2050املثال، تعهدت إثيوبيا بزيادة عدد القابالت لديها إىل أربعة أمثال، من 

قابلة خيضعن  2 000إضافية، وهناك حنو قابلة  3 000هذا اهلدف قبل املوعد احملدد. وتعهدت بنغالديش بتدريب 
وخرَّجت هاييت أول جمموعة من القابالت من مدرسة جديدة  من مراكز التدريب. مركزاً  31بالفعل للتدريب يف 

. وقامت أفغانستان بإحياء وتدعيم القبالة 2010للقابالت يف هاييت مت بناؤها إثر الزلزال الذي ضرب البالد يف عام 
 . 2002يف املائة منذ عام  80بأكثر من  ساعدت على خفض معدالت الوفيات النفاسيةاجملتمعية اليت 

، فإن املستقبل الذي نصبو إليه هو 2015ويف هذا العام، وإذ نعد العدة الستقبال خطة التنمية الدولية ملا بعد عام 
ومحاية صحة وتعزيز املباعدة الصحية بني الوالدات، مستقبل تؤدي فيه القابلة دورها الكامل يف ضمان الوالدات املأمونة، 

 .وحقوق النساء والفتيات
يف صندوق األمم املتحدة للسكان سنواصل دعمنا للقابالت على الصعيد  وخالل هذا العام، وما بعده، فإننا مجيعاً 

 ألجيالنا احلاضرة واملقبلة. منا إىل حتقيق مستقبل ينعم بالصحة  سعياً  العاملي
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