رف الكتب

حالة القبالة في العالم عام  :2011تقدمي خدمة الصحة ،إنقاذ األرواح
صندوق األمم املتحدة للسكان ،منظمة الصحة العاملية ،االحتاد الدولي للقابالت.2011 ،
ترجمة :غادة طنطاوى

«ال تُعتبر القبالة تدخال ً
رأسيا ،بل أنها خدمة يجب
ً
إدماجها في جميع مستويات النظام الصحي»
موجز املقال :تركز اجلهود الدولية على تعزيز قدرة
النساء للحصول على خدمة القبالة الكفء،
وذلك كي يصبح حق احلصول على أفضل خدمة
صحية خالل فترة احلمل وأثناء الوالدة متا ًحا لكل
امرأة .ويعد توفير هذا احلق مسئولية احلكومات
وقادتها السياسيني ،كما يعد استثمارًا حيويًّا من
أجل خفض حاالت الوفيات واألمراض بني األمهات
واألطفال حديثي الوالدة .متتد الفوائد الناجمة
عن توفر خدمة توليد كفء لتشمل جميع أعضاء
اجملتمع إلى حدود بعيدة املدى ،ومن بينها اإلسهام في
التنمية البشرية واالقتصادية للبلد .إلى جانب إنقاذ
األرواح واحلماية من اإلعاقة.
لكــن هنــاك الكثيــر مــن اجلهــد الــذي يتعــن
بذلــه ،ذلــك أنــه فــي كل ســنة ،متــوت نحــو 350
ألــف امــرأة حامــل أثنــاء فتــرة احلمــل أو الــوالدة،
كمــا ميــوت نحــو  2مليــون مولــود خــال الـــ
 24ســاعة التاليــة للــوالدة ،وهنــاك نحــو 2,6
مليــون طفــل يولــدون موتــي ،وحتــدث الغالبيــة
العظمــى مــن هــذه احلــاالت فــي البلــدان ذات
الدخــل املنخفــض ،ومعظــم هــذه احلــاالت كان
فــي اإلمــكان احليلولــة دون حدوثهــا ،ألن الســبب
وراء حدوثهــا هــو عــدم قــدرة النســاء -عــادة مــا
تكــون الفقيــرات واملهمشــات -علــى احلصــول
علــى اخلدمــات الصحيــة أو الوصــول إلــى املهنيــن
الصحيــن األك ْفَ ــاء.
ويــؤدي توفــر خدمــات القبالــة الكــفء
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التــي تُقــدم بالتنســيق والتكامــل مــع اجملتمــعاحمللــي والنظــام الصحــي -إلــى ضمــان توفــر
خدمــة الرعايــة الصحيــة األساســية علــى نحــو
متواصــل خــال فتــرة احلمــل والــوالدة ومــا بعدهــا.
كمــا تســهل خدمــات القبالــة إحالــة األمهــات
أو األطفــال حديثــي الــوالدة مــن املنــزل أو مركــز
الرعايــة الصحيــة إلــى املستشــفى عنــد احلاجــة،
واحلصــول علــى اخلدمــة املقدمــة مــن أطبــاء
التوليــد واألطفــال وأي طبيــب متخصــص آخــر.
وميثــل تقريــر «حالــة القبالــة فــي العالــم عــام
 :2011تقــدمي اخلدمــات الصحيــة وإنقــاذ األرواح»
الــذي نســقه صنــدوق األمم املتحــدة للســكان،
نتا ًجــا لتضافــر جهــود  30وكالــة ومنظمــة ومئــات
األشــخاص العاملــن علــى مســتويات قوميــة
ودون القوميــة وإقليميــة ودوليــة .ويأتــي التقريــر
اســتجابة لـــ «الدعــوة العامليــة للفعــل» التــي
أصدرتهــا نــدوة تعزيــز القبالــة وقــت الوضــع ،فــي
واشــنطن العاصمــة ،فــي يونيــو  ،2010كمــا يعــد
داعمــا إلســتراتيجية األمــن العــام لــأمم املتحــدة
ً
ومرتبطــا بهــا.
العامليــة لصحــة املــرأة والطفــل،
ً
وميثــل التقريــر دلي ـا ً
معرفيــا مــن أجــل بيــان
ً
مــا هــو عليــه حــال هــذه اخلدمــة ،وكذلــك زيــادة
إتاحــة خدمــات التوليــد الكــفء للنســاء واألطفــال
حديثــي الــوالدة .ويهــدف التقريــر إلــى تقــدمي
إســهامات ذات قيمــة مــن أجــل زيــادة العمالــة فــي
مجــال القبالــة فــي العالــم والتخطيــط الضــروري
الرامــي إلــى حتقيــق أهــداف األلفيــة للتنميــة
الصحيــة .ويركــز هــذا التقريــر -الــذي يعــد أول
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تقريــر علــى اإلطــاق يصــدر حــول حالــة القبالــة
فــي العالــم -علــى  58بلــ ًدا يتســم بارتفــاع
معــدالت وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي
الــوالدة وفقــدان األجنــة .ويرتكــز محتــوى هــذا
التقريــر -إلــى حــد كبيــر -علــى مســوح تفصيليــة
أجريــت مــن أجــل جمــع بيانــات ومعلومــات جديــدة
أو جــرى حتديثهــا فــي ســتة مجــاالت هــي طاقــم
العاملــن فــي مجــال القبالــة وطريقــة ممارســة
العمــل ،والتعليــم ،والتنظيــم والروابــط املهنيــة
والسياســات ومســاعدات حتســن اخلدمــة التــي
تأتــي مــن اخلــارج.
وقــد جــرى تعريــف معظــم الـــ  58بلـ ًدا التــي
أســهمت فــي التقريــر باعتبارهــا تعانــي مــن
أزمــة فــي املــوارد البشــرية املتعلقــة بالصحــة.
وعلــى نحــو مجمــع ،وضعــت النســاء فــي هــذه
البلــدان  81مليــون طفــل فــي  ،2009وهــو مــا
ميثــل  %58مــن إجمالــي املواليــد فــي ذلــك العــام.
ولعــل االرتفــاع املفــرط لعــدد الوفيــات فــي هــذه
البلــدان ميثــل الدليــل األهــم علــى «الوضــع اجلائــر»
علــى املســتوى العاملــي؛ ذلــك أن هــذه البلــدان
تســهم مبــا نســبته  %91مــن وفيــات األمهــات فــي
العالــم ،و %80مــن حــاالت األطفــال الذيــن يولــدون
ميتــن ،و %82مــن موتــى األطفــال حديثــي الــوالدة.
جزئيــا توزيــع قــوة العمــل
وتعكــس هــذه األرقــام
ًّ
فــي هــذا اجملــال علــى املســتوى العاملــي ،ذلــك أن
نصيــب هــذه البلــدان الـــ  58مــن القابــات املاهرات
فــي العالــم ميثــل أقــل مــن .%17
ويؤكــد التنــوع فــي االســتجابات وجــود
فجــوات مهمــة فــي البيانــات واالســتخبارات
اإلســتراتيجية .لكــن هنــاك ثــاث نقــاط أساســية
اتضحــت عنــد اجلمــع بــن املــواد املتاحــة املرتبطــة
بحالــة املهنــة والتحديــات والعوائــق العديــدة
التــي تؤثــر علــى قــوة العمــل العاملــة فــي مجــال
القبالــة وعلــى تطويرهــا وفعاليتهــا.

هناك فجوة ثالثية تضم الكفاءة والتغطية وإتاحة
اخلدمة
فــي معظــم البلــدان التــي أســهمت فــي التقريــر،
ال يوجــد عــدد كاف مــن القابــات كامــات التأهيــل،
وال خدمــة قبالــة كــفء ،كــي تتعامــل مــع العــدد
املتوقــع مــن حــاالت احلمــل ،ومــا يتبعــه مــن عــدد
املواليــد ،والنســبة املعتــادة اخلاصــة مبضاعفــات
الــوالدة والتــي تقــدر بـــ  .%15ووفقً ــا لتقديــرات
منظمــة الصحــة العامليــة ،يعانــي  38بلــ ًدا مــن
النقــص احلــاد فــي هــذه اخلدمــة .وســوف حتتــاج
بضعــة بلــدان إلــى أكثــر مــن عشــرة أضعــاف عــدد
القابــات املتــاح ،فيمــا حتتــاج معظــم تلــك البلدان
إلــى ضعــف أو ثالثــة أو أربعــة أمثــال العــدد املتــاح
حاليــا ،إذا كان لهــا أن ُت ِســن مــن مســتوى اخلدمــة
ً
ثانيــا ،يعــد مســتوى التغطيــة خلدمــة
والتغطيــةً .
الرعايــة الصحيــة بالنســبة إلــى حــاالت الطــوارئ
أثنــاء الــوالدة وبالنســبة إلــى األطفــال حديثــي
الــوالدة ضعيفً ــا ،وفــي األغلــب تكــون املنشــآت
املوجــودة لهــذا الغــرض ضعيفــة مــن حيــث
عــدد العاملــن بهــا والتجهيــزات املتاحــة .ويبــدو
هــذه الوضــع أكثــر حــدة فــي املناطــق الريفيــة
و/أو البعيــدة .ثالثًــا ،فــي أغلــب األحيــان ال يتــم
التعامــل مــع اجلوانــب املتعلقــة بإتاحــة اخلدمــة
مــن املنظــور الــذي تتبنــاه املــرأة.
ثالوث التعليم والتنظيم والروابط ال يركز مبا فيه
الكفاية على جودة خدمة الرعاية
أوالً ،بالرغــم مــن أن بعــض البلــدان تشــهد تطــورًا
واعـ ًدا فــي التعليــم ،بغــرض تخريــج أعــداد إضافية
مــن القابــات املاهــرات ملمارســة جميــع املهــام
األساســية ،فــا تــزال املعاييــر املثلــي ملمارســة
املهنــة غيــر متوفــرة ،إذ توجــد حاجــة إلــى تعزيــز
كل مــن املناهــج واملــوارد التعليميــة والتدريــب
ثانيــا ،يُعــد
فــي عيــادات حتــت إمــرة مشــرفنيً .
التنظيــم والعمليــات التنظيميــة الراهنــة غيــر
كافيــة لتعزيــز االســتقالل املهنــي للقابلــة والوفــاء
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بااللتــزام احلكومــي باحلفــاظ علــى حيــاة الشــعب.
وفــي جميــع هــذه البلــدان ،توجــد حاجــة إلــى
تطويــر عمليــة تنظيــم وترخيــص القــوى العاملــة
فــي مجــال القبالــة ،مبــا فــي ذلــك معاييــر جتديــد
ترخيــص ممارســة املهنــة ،مــن أجــل حتســن جــودة
الرعايــة .ثالثًــا ،بالرغــم مــن التوجــه اإليجابــي فــي
هــذه البلــدان إلنشــاء وتطويــر الروابــط املهنيــة
املمثِلــة للقابــات ،فــإن العديــد مــن هــذه الروابــط
ً
وهشــا ،وحتتــاج هــذه الروابــط إلــى
ال يــزال جدي ـ ًدا
املزيــد مــن الدعــم والتعــاون مــن جانــب شــركاء
املهنــة علــى املســتوى القومــي واإلقليمــي
والدولــي.
ضعف التماسك السياسي ،ومستوى التخطيط
االستراتيجي الضروري ،والعمل املبني على األدلة
فــي األغلــب واألعــم ،تعجــز السياســات الوطنيــة
التــي تســتهدف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة
لألمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة عــن إدراك
مركزيــة القــوى العاملــة فــي مجــال القبالــة
أو أهميــة تطويــر كفــاءة اخلدمــة بالنســبة
حلقــوق املرضــى .وفــي الوقــت احلالــي ،ال تتوفــر
لــدى معظــم تلــك البلــدان القــدرة علــى حصــر
وتســجيل عــدد القابــات العامــات بدقــة ،ســواء
فــي القطــاع العــام أو اخلــاص ،وال حتديــد مــدى
قــدرة القــوى العاملــة فــي مجــال القبالــة علــى
التدخــل الكــفء اســتجابة حلاجــة الســكان ،ويحد
ذلــك مــن اخلطــط اإلســتراتيجية املتاحــة مــن
أجــل تســجيل التحســن فــي السياســة .وباملثــل،
بالرغــم مــن ظهــور آليــات ملراجعــة جــودة الرعايــة
الصحيــة ،فــا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يتعــن
القيــام بــه مــن أجــل قيــاس اجلــودة وأداء العمــل
بنــاء علــى البرهــان.
ويضــع تقريــر «حالــة القبالــة فــي العالــم عــام
 »2011عــددًا مــن األعمــال األساســية بحســب منــط
جماعــة أصحــاب املصلحــة ،بغــرض تعظيــم تأثيــر
114

االســتثمارات ،وحتســن احملاســبة املتبادلــة ،وتعزيــز
القــوى العاملــة فــي مجــال القبالــة واخلدمــات
التــي تقدمهــا .ويجــب أن تتــم جميــع األعمــال فــي
ســياق اخلطــة الصحيــة علــى املســتوى القومــي،
بالتركيــز علــى االحتياجــات الصحيــة لألمهــات
واألطفــال حديثــي الــوالدة ،علــى أن تكــون مدمجــة
فــي النظــم الصحيــة ومســتندة إلــى األدلــة
واخلبــرات واالبتــكار اخلــاص بالبلــد ذاتــه.
ويحث تقرير احلكومات على القيام مبا يلي:
•االعتــراف بالقبالــة مهنــ ًة مســتقلة بذاتهــا،
وأساســية فيمــا يخــص تقــدمي خدمــات
الرعايــة الصحيــة لألمهــات واألطفــال حديثــي
الــوالدة ،وتقويتهــا عبــر مناصــب خاصــة بهــا
علــى املســتوى القومــي.
•ضمــان إدراج القبالــة والقابــات ضمــن خطــط
محســوبة التكاليــف للرعايــة الصحيــة
لألمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة ،علــى أن
تتماشــى مــع خطــط املــوارد البشــرية فــي
مجــال الصحــة
•ضمــان التوفــر والتوزيــع الكافيــن ملؤسســات
الرعايــة الصحيــة اخلاصــة باحلــاالت الطارئــة
لألمهــات أو األطفــال حديثــي الــوالدة ،مبــا فــي
ذلــك وحــدات الرعايــة التــي تشــرف عليهــا
القابــات
•االســتثمار فــي إدارة املــوارد البشــرية مــن
أجــل توفيــر وتطويــر الكفــاءة ،وإدارة املداخــل
واخملــارج ،وتطويــر البيانــات حــول تدريــب القــوي
العاملــة فــي مجــال القبالــة.
الهيئات التنظيمية متك ِّن من التركيز على اجلودة
واملهنة والرعاية بإمكانهم:
•حمايــة اللقــب املهنــي «قابلــة» وإقامــة أفــق
للتدريــب.
•إقامــة معاييــر لدخــول املهنــة ،ومســتويات
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تعليميــة وقــدرات للممارســة.
•اعتمــاد املــدارس واملناهــج التعليميــة فــي كل
مــن القطاعــن العــام واخلــاص.
•إعطــاء التراخيــص للقابــات وإعــادة
الترخيــص ،اإللتــزام مبدونــات لقواعــد األخــاق
والســلوك ،وإدارة العقوبــة.

املعــارف والدعــوة إلــى حتســن ظــروف العمل.
•التعــاون مــع روابــط املهــن الصحيــة األخــرى
واالحتــادات الدوليــة والنســاء واجملتمعــات
احملليــة.
•إدارة الروابــط بطريقــة محكمــة وتعزيــز
القــدرات اإلداريــة ،وتطويــر إدارتهــا املاليــة

وال يقتصــر دور املــدارس واملؤسســات التعليميــة
علــى تعليــم املزيــد مــن القابــات ،بــل ميتــد
ليشــمل تطويــر املهــارات والكفــاءة لــدى اخلريجات.
وتتضمــن األعمــال التــي يتعــن علــى املؤسســات
التعليميــة االهتمــام بهــا مــا يلــي:

وأخيــرًا ،تتضمــن األعمــال املطلوبــة مــن
املنظمــات الدوليــة ،والشــراكات العامليــة،
والــوكاالت املانحــة ،واجملتمــع املدنــي مايلــي:

•مراجعــة املناهــج مــن أجــل ضمــان إتقــان
اخلريجــات جلميــع املهــارات األساســية كمــا
هــي محــددة بواســطة احلكومــة والهيئــة
التنظيميــة
•االســتفادة مــن املعاييــر احملــددة بواســطة
االحتــاد الدولــي للقابــات واملعاييــر التعليميــة
األخــرى مــن أجــل تطويــر كفــاءة وقــدرات
القابــات ،مــع التركيــز علــى التــوازن الواجــب
بــن النظريــة والتطبيــق.
•تعيــن املدرســن واملدربــن واملدرســن
اخلصوصيــن وصيانــة وتعزيــز كفاءتهــم فــي
مجــال القبالــة والتعليــم التحويلــي
•تعزيــز األبحــاث واألنشــطة األكادمييــة ودعــم
تطويــر املهــارات القياديــة فــي القبالــة
ميكــن أن حتفــز الروابــط املهنيــة للقبالــة علــى
التغييــر عبــر عــدة وســائل منهــا مــا يلــي:
•رفــع مكانــة القابــات فــي مجــال السياســة
الصحيــة علــى املســتوى القومــي وتعزيــز
مدخالتهــن فــي اخلطــط الصحيــة وتطــور
السياســات.
•رفــع مســتويات التدريــب أثنــاء اخلدمــة وحتديث

•دعــم البرامــج علــى املســتويات احملليــة
واإلقليميــة والدوليــة ،مــن أجــل رفــع مســتوى
خدمــات القبالــة وقيــاس النتائــج ،ممــا ميك ِّــن
مــن وفــاء البلــد بالتزاماتــه جتــاه اإلســتراتيجية
العامليــة.
•الدعــوة لتعزيــز خدمــات قبالــة أكثــر كفــاءة
ورعايــة أعلــى جــودة ،فيمــا يخــص حقــوق
املرضــي وتضمينهــم فــي اإلســتراتيجيات
واخلطــط محــددة التكاليــف.
•تقــدمي دعــم مالــي ونوعــي مــن أجــل بنــاء
قــدرات روابــط القبالــة ،وتســهيل تبــادل
املعرفــة ،والتدريــب اجليــد واالبتــكار.
•تشــجيع بنــاء أجنــدة دوليــة لبحــوث القبالــة
(مــن أجــل أهــداف األلفيــة للتنميــة أو مــا
يتجاوزهــا) ودعــم تطبيقاتهــا علــى مســتوى
البلــد.
يجــب أن تكــون رســالة وتوصيــات تقريــر
«حالــة القبالــة فــي العالــم عــام  »2011فــي
مقدمــة احلــوار حــول السياســة والعمــل علــى
املســتوى القومــي ،كمــا يتعــن إدماجهــا فــي
اإلســتراتيجيات والشــراكات وااللتزامــات العامليــة
املتعلقــة بالصحــة ،مــن أجــل تعزيــز احملاســبة
املتبادلــة وحتســن النتائــج فيمــا يخــص صحــة األم
والطفــل .ميثــل «تقــدمي خدمــات الصحــة وحفــظ
األرواح» مســئولية جماعيــة،
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مــن الطبيعــى أن تقــوم كل دولــة بتبنــي
توصيــات التقريــر وفقً ــا لظروفهــا ومســتوى
املمارســة لديهــا ،وســوف تتوقــف النتائــج علــى
املــوارد املتاحــة والنظــام الصحــي علــى املســتوى
القومــي ،وعلــى األولويــات التــي تضعهــا اخلطــط
الصحيــة علــى املســتوى القومــي ،وعلــى اإلرادة

السياســية مــن أجــل حتويــل السياســة إلــى
ممارســة.
التقريــر ومعلومــات إضافيــة موجــوده علــى موقــع :
www.stateoftheworldsmidwifery.com

United Nations Population Fund, World Health Organization, International Confederation of Midwives, 2011

جيني ماثيوس

عاما مصابة بتسمم احلمل ،وهي حامل في الشهر اخلامس ،مستشفى فايزاباد ،أفغانستان 2011
صورة :امرأة عمرها ً 35
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شكل  2.3عدد القابالت لكل  1000والدة في السنة *
اجلابون
بوليفيا
باكستان
جزر القمر
ماينمار
تيمور الشرقية
بنجالديش
أوغندا
نيكاراجوا
جيبوتي
كمبوديا
زامبيا
اليمن
بوركينا فاسو
غانا
كينيا
املغرب
جامبيا
مدغشقر
بوروندي
رواندا
ماالوي
نيبال
بنني
كوت دبفوار
موزمبيق
جمهورية إفريقيا الوسطى
موريتانيا
مالي
ليبيريا
الكاميرون
غينيا بيساو
السنغال
الوس
الكونغو الدميقراطية
توجو
أفغانستان
إثيوبيا
تنزانيا
غينيا اجلديدة
الصومال
غينيا
النيجر
السودان
هايتي
سيراليون
تشاد

* املؤشر فيما يخص كفاية العدد هو  6قابالت لكل  1000والدة.

جدول توقع مضاعفات عملية الوضع وأمراض األطفال حديثي
الوالدة في اليوم ،مناذج بلدان

احلاالت في
اليوم

بلد

أفغانستان

478

320

بنجالديش

1415

1005

بوركينا فاسو

306

277

جمهورية إفريقيا الوسطى

75

45

تشاد

217

157

الكونغو الدميقراطية

1313

854

إثيوبيا

1397

1146

اجلابون

18

4

هايتي

113

54

الهند

10976

7683

إندونيسيا

2028

1136

نيجيريا

2727

1364

باكستان

2281

1368

السودان

586

352

تيمور الشرقية

19

13

أوغندا

653

555

تنزانيا

758

531

فيتنام

658

461

اليمن

399

272

في اليوم/الريف

املصدر ،صندوق السكان التابع لألمم املتحدة 2011

الرقم املتفق عليه لكفاية عدد القابالت هو  1.000/1والدة
املصــدر :ترتكــز هــذه التقديــرات علــى البيانــات القوميــة لألطلــس
العاملــي للقــوى العاملــة فــي القبالــة الــذي يصــدر عــن منظمــة
الصحــة العامليــة وحالــة مســح القبالــة فــي العالــم مقابــل
تقديــرات املواليــد لــدى إدارة الشــئون االجتماعيــة واالقتصاديــة،
بــاألمم املتحــدة ،قســم الســكان)2009( .
في :تقرير حالة القبالة في العالم  2011صفحة 18
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