
                                                           

  

  2014صحيفة وقائع: حالة القبالة يف العامل، يف عام 
  

تقرير ل ا   كلمة بشأن 
من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان  بلداً  73، تقرير يتناول املشهد العاملي للقبالة يف 2014تقرير حالة القبالة يف العامل، يف عام 

 املتوسطة الدخل، ويدعو إىل االستثمار العاجل يف الرعاية العالية النوعية اليت توفرها القبالة ملنع ما يقارب ثلثي الوفيات النفاسية
  .وإنقاذ ماليني األرواح سنو�ً  -ووفيات األطفال احلديثي الوالدة 

  
يف املائة من الوفيات النفاسية يف العامل،  96 املنتمية إىل أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والواردة يف التقرير ومتثل البلدان الثالثة والسبعني

يف املائة  42إال  يف املائة من وفيات األطفال احلديثي الوالدة. لكن هذه البلدان ال متثل 93يف املائة من حاالت اإلمالص، و  91و 
ومتنع ما يقارب ثلثي الوفيات  الفجوةهذه  تسدمن القابالت واملمرضات واألطباء يف العامل. ولعل االستثمار يف قبالة جيدة �مكا�ا أن 

  النفاسية ووفيات األطفال احلديثي الوالدة. 
  

تقدم احملرز  ل   ا
يف املائة. ويف البلدان  41وفيات األطفال مبعدل  واخنفضتصف الوفيات النفاسية تتناقص مبا يقارب الن، ظلت 1990 عام منذ

واخنفضت وفيات األطفال احلديثي  يف املائة سنو�ً  3الثالثة والسبعني اليت تناوهلا التقرير =لتحليل، اخنفضت الوفيات النفاسية مبعدل 
واهليئات التنظيمية  اختذت البلدان واحلكوماتمن التقرير،  2011. ومنذ صدور طبعة عام يف املائة سنو�ً  1.9الوالدة مبعدل 

  ومؤسسات التدريب واجلمعيات املهنية واملنظمات غري احلكومية املصدرة لتقاريرها خطوات جريئة لتعزيز القبالة.
  على حتسني استبقاء القابالت يف املناطق النائية. يعمل يف املائة)  45ما يقارب نصف البلدان الثالثة والسبعني (ف •
  يف املائة منها من توظيف القابالت وتوزيعهن. 28ويزيد ما يقارب  •
  . تنظيمياً  يف املائة من هذه البلدان قوانني جديدة للممارسة و/أو إطاراً  20ويسن  •
    يف املائة منها بتحسني البياDت واملعلومات واملساءلة. 71ويقوم  •
  

  التحد�ت
مبا فيه الكفاية لدعم صحة النساء والرضع. ويف الوقت الراهن ال ميلك من القابالت وال يزال مثة نقص يف عدد القابالت املتعلمات 

البلدان.  يف املائة من هذه 22=ألعداد اليت حيتمل أن تكون كافية لتلبية االحتياجات األساسية للنساء واألطفال احلديثي الوالدة إال 
  يف القبالة سيفضي إىل وفيات نفاسية ووفيات لألطفال ال لزوم هلا. خطرياً  يف املائة من البلدان نقصاً  78واجه يو 
  

لنجاح   عوامل ا
ير أربعة وبتزايد السكان، تتزايد اهلوة القائمة يف املوارد البالغة األمهية، من قبيل فنيي الرعاية الصحية، واهلياكل األساسية. ويناقش التقر 

ن فرص االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال عوامل يتعني تناوهلا لضمان متكني كافة النساء م
التقدم احملرز منذ الطبعة االفتتاحية للتقرير الصادرة عام  من حقوق اإلنسان. ويربز التقرير أساسياً  احلديثي الوالدة =عتبارها حقاً 

 االستفادة منها ومقبوليتها توفر خدمات القبالة وإمكانية مدى: هي ويدعو إىل إحداث تغيري يف أربعة جماالت رئيسية 2011
  .ونوعيتها



                                                           

  

  مدى توفر خدمات القبالة
مكافئ الدوام ’’إىل  حتساب عدد القابالت املتاحات استناداً القابالت =لنواتج الصحية. بل إنه =ال تكفي مقارنة عدد  •

  ، ميكن أن تقدم البياDت صورة أفضل عن فرص االستفادة من القابالت.‘‘الكامل
. من أثر كبريلقابالت وأجور القابالت من أدىن األجور يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، رغم ما ل •

  املهنة. جاذبيةيساهم األجر يف  أن وميكن

  دة من خدمات القبالةإمكانية االستفا
‘‘ جمموعة من منافع احلد األدىن املضمونة’’البلدان  لكي تتاح لكافة النساء فرص االستفادة من القابالت، ينبغي أن تضع •

 ًDيف نقاط  توفر اخلدمات األساسية يف جمال الصحة اإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة وتتاح جما
  االستفادة. 

ني مجع البياDت عن طريق نظم للمعلومات تقيس فرص استفادة املرأة من خدمات مقدمي الرعاية الصحية من ولعل حتس •
  شأنه أن يلقي الضوء على مدى توفر خدمات القبالة.

  مقبولية خدمات القبالة:
إذا كانت النساء  من العوامل املهمة يف ز�دة االستفادة من خدمات صحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة مسألة ما •

مقدمي الرعاية الصحية. ويستنتج التقرير أن من قبل =حرتام  ويعاملن وأخالقياً  يعتربن الرعاية اليت يتلقينها رعاية مقبولة ثقافياً 
مثة سبع تصورات تصرف النساء عن التماس خدمات القابلة، منها انعدام معلومات عن القبالة وأمهيتها =لنسبة للحمل 

  والوالدة. 
من املهم للغاية . و من البلدان اليت مت استقصاؤها بلداً  18من القابالت إال  العامةواقف املوليست على علم بدراسات توثق  •

  القيام ببحث عميق للفهم الشامل هلذه العقبات وتشجيع النساء على ختطيها من أجل احلصول على الرعاية املنقذة للحياة.

  نوعية خدمات القبالة 
تشكل الثغرات يف اهلياكل األساسية واملوارد حتد�ت تواجه القبالة مما يؤثر على نوعية الرعاية. ويتمثل انعدام القدرة على  •

، وقلة التجهيزتعليم القابالت يف النقص يف املدارس الثانوية واإلعدادية، وقلة احلجرات الدراسية وهيئة التدريس، ورداءة 
  فرص ممارسة التدريب. 

وز�دة التغطية لوحدها، دون معاجلة نوعية الرعاية،ال يكفي لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات األطفال احلديثي الوالدة أو  •
  احلاالت املرضية.

  
  2030 الطريق إىل عام

إن الرؤية اليت يرمسها التقرير هي أن كل النساء البالغات سن  •
مبن فيهن املراهقات، ستعمم عليهن فرص  اإلجناب،

  .2030االستفادة من القبالة حبلول عام 

ومن املتوقع أن يظل العدد السنوي حلاالت احلمل يف العامل  •
مليون  166 حدود يف مستقراً  2030من اآلن وحىت عام 

  +H4من تصوير: أبي ترافلر سميث/بانوس /يف القابالت، يلزم أن  صحالة محل. وللتعويض عن النق



                                                           

  لتوسيع نطاق القبالة. تعزز البلدان سياساrا وختطيطها
، التدابري الرئيسية يف جمال التخطيط والسياسة العامة اليت ستزيد ‘‘، مسلك إىل الصحة2030القبالة يف عام ’’ويوجز تقرير  •

 فرص بقاء األمهات واألطفال احلديثي الوالدة على قيد احلياة وفرص تعايف اxتمعات احمللية. ومن هذه التوصيات:
          }خري الزواج •
  إمتام التعليم الثانوي •
  توفري الرتبية اجلنسية الشاملة للفتيان والفتيات •
  استخدام وسائل منع احلمل للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية •
  تنظيم األسرة =ستخدام أساليب منع احلمل احلديثة •
  احلفاظ على صحة املرأة أثناء احلمل •
  التأهب للوالدة ووضع خطة ملواجهة الطوارئومناقشة  -القيام على األقل {ربعة فحوص  •
  املطالبة بقبالة مهنية وقائية وداعمة واحلصول عليها •
  إشراك املرأة يف القرارات املتعلقة =لرعاية اليت تتلقاها هي ووليدها •
  اجة إىل رعاية طارئةاحل فريق قبالة تعاوين وفعال عند هاالستفادة من دعم يقدم •

  
لعمل   دعوة عاملية إىل ا

أن تعاجل نقاذ أرواح املزيد من النساء واألطفال عن طريق قبالة جيدة، يتعني على البلدان املشمولة =الستقصاء الوارد يف التقرير إل
  يلي:ما

  ضمان تعزيز القوة العاملة يف جمال القبالة بتعليم جيد وتنظيم وإدارة فعالة للموارد البشرية وغريها من املوارد. •
  اجليد للقبالة. برامج للتعليم مناصرة •
  دعم التنظيم والتشريع املتعلقني مبمارسة القبالة. •
  ضمان إيالء األولوية للقبالة يف امليزانيات الوطنية للصحة وتوفري احلماية املالية الشاملة لكافة النساء. •
  ان فرص استفادة كافة النساء من هذه اخلدمات.ممناصرة القبالة وض •
  .عند احلاجة من املرأة وأسرrا مع إمكانية اإلحالة السلسة إىل املستوى التايل من الرعاية تقريب املستوى األول من القبالة •
  يف املرافق. توسيع قدرة القابالت على التدخل إلنقاذ األرواح •
  عيات القابالت احملرتفات.مجتعزيز وز�دة عدد  •
  وجتديد املعارف.القبالة تشرتط التعليم املستمر مارسة وضع وتنفيذ أنظمة للرتخيص مب •
  .وتعميم تلك املعلوماتمجع البياDت الدقيقة بشأن القوة العاملة يف قطاع الصحة  •



                                                           

  القابالت في جنوب السودان يستجبن للنداء من أجل إنقاذ النساء: قصة قابلة

سنة في بلدها أوغندا. وعندما التحقت ببرنامج القبالة  24سنة، عملها كقابلة منذ  49بدأت جينيفر إيكوكولي، البالغة من العمر 
. فجنوب السودان، وهو ُصمم على مقاسهالصندوق األمم المتحدة للسكان في جنوب السودان منذ سنتين خلتا، أدركت أن عملها قد 

له أعلى معدالت الوفيات النفاسية في العالم. وتعاني المرافق الصحية من سوء التجهيز والنقص في  أحدث نشأة في العالم، بلد
  الموظفين، مما يجعل البلد ميدان معركة ضد الوفيات النفاسية.

من  يمنعها ال شيء يمكن أنفإنه  ورغم أنها كانت تعمل في ظل ظروف قاسية، في غمرة الطوارئ اإلنسانية التي حلت بالبلد،
عندما طلب مني أن آتي وأعمل في مخيم المشردين، لم يقل ’’اح النساء واألطفال الذين ترعاهم. وقالت ورالعمل من أجل إنقاذ أ

 أحد بأن األمر هين. فالظروف لم تكن حسنة، لكن مساعدة األمهات نداء ال بد أن أستجيب له، بل إنني أجد راحة في القيام به.

   ‘‘.بسالم نهأن يضعن مواليدأعلم بأنني أنقذ األرواح بمساعدة األمهات على  من دواعي ارتياحي أننيو

والقابالت هن أول من تتصل بهن الحوامل عندما يعرضن أنفسهن على أخصائيي الصحة، وهن أمل النساء المحرومات من 
السيما خالل األزمة اإلنسانية الراهنة. وعندما تحدث مضاعفات في الحمل، تكون ألخصائيي  -العيادات  من رعاية األطباء أو

الصحة المدربين أهمية حاسمة في إنقاذ أرواح النساء وأطفالهن. لكن العديد من نساء جنوب السودان يلدن في البيت، دون أن 
تعول قابالت صندوق األمم المتحدة للسكان على المتطوعات من  يساعدهن في ذلك قابالت مدربات. وداخل مخيم الحماية،

   لخدمات األمومة في المخيم. ةالقابالت التقليديات لتوعية النساء بالخدمات المتاحة في خيمة مؤقت

  

  ان/كينيث أوديوورمن تصوير: صندوق السك تقوم جينيفر إكوكولي بمهمة القبالة لحامل في خيمة خدمات األمومة التابعة لصندوق السكان.

  

داعمون ل ا ء  لشركا   ا

( بر"مج األمم املتحدة +  4الصحة صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، 	سم شراكة ‘‘ 2014حالة القبالة يف العامل يف عام ’’قام بتنسيق تقرير 

(اإليدز)، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة  املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب

لوكالة ومن الشركاء الداعمني ا‘‘. كل امرأة، كل طفل’’للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل)، ومع االحتاد الدويل للقابالت ودعم من محلة األمني العام 

وميلندا غيتس؛ وإدارة التنمية الدولية (اململكة املتحدة)؛ املنظمة الدولية لرعاية ؛ وبر"مج جتنب الوفيات النفاسية وإعاقة األمهات؛ مؤسسة بيل نمية الدوليةاالسرتالية للت

عي؛ وا9لس الدويل للممرضني واملمرضات؛ االحتاد ؛ ومعهد التعاون من أجل اإلدماج االجتماGirls’ Globeاألسرة؛ إدارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية؛ ومنظمة 

؛ ووزارة الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية Evidence for Actionالدويل لطب النساء والتوليد؛ ومنظمة جبيغو، جونسون أند جونسون؛ ومنظمة مامايي! ومنظمة 

ألمهات واألطفال احلديثي الوالدة وصحة األطفال؛ ومنظمة إنقاذ الطفولة؛ والوكالة السويدية للتنمية (فرنسا)؛ الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي؛ الشراكة من أجل صحة ا

Gت املتحدة ؛ وحتالف الوشاح األبيض الدولية؛ وجامعة ساوثهامبنت؛ وجامعة التكنولوجيا، سيدين؛ والرب"مج املتكامل لصحة األم والطفل التابع لوكالة التنمية الدولية للوال

)White Ribbon Alliance.(  


