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الرياض ،المملكة العربية السعودية

حنن ،مجموعة اخلرباء وممثيل وزارات الصحة من  71دوةل عربية ،يه اململكة العربية السعودية ،اجلزائر ،البحرين ،جيبويت،
مرص ،العراق ،ا ألردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،سلطنة عامن ،فلسطني ،الصومال ،السودان ،تونس ،الإمارات العربية
املتحدة والمين ،واملعنني بش ئون دمع وتطوير همنة القباةل يف ادلول العربية ،اجمتعنا يف مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية
للمشاركة يف فعاليات املؤمتر ا إلقلميي العريب الثاين للقباةل من  7اإىل  2أأبريل  ،2172ملناقشة التحدايت والفرص اليت تواجه برامج
اإعداد القابالت يف املنطقة ،وتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة ،والتفاق عىل وادلعوة اإىل تبين بعض الاسرتاتيجيات ا إلقلميية
والإجراءات الالزمة لتعزيز أليات تدريب وإاعداد القابالت ،أكحد أأراكن ا إلاطار اذلي يتبناه الإحتاد العاملي للقابالت لتمنية همنة
القباةل.
نقطة البداية
يف نومفرب  ،2172التقت مجموعة من اخلرباء والقابالت من عرشة دول عربية يف مدينة ديب بدوةل الإمارات العربية املتحدة للمرة
ا ألوىل ملناقشة وحتليل وضع همنة القباةل ابملنطقة العربية واقرتاح عدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية ا إلقلميية والتدخالت هبدف
تعزيز ودمع القباةل وتطوير معل القابالت يف املنطقة.
ادرااك منا بأأمهية ادلور الفاعل اذلي تقوم به القابالت وبغية ا إلرساع بتحسني املؤرشات اخلاصة بصحة ا ألهمات ،ويقينا بتأأثري
القوة اجملمتعة للقابالت ومنظامت اجملمتع املدين وادلول ادلامعة ملهنة القباةل ،عكفنا عىل اعداد تصور خلطة و أأهداف اسرتاتيجية دلمع
القباةل اس تجابة لنتاجئ وخمرجات حتليل الوضع ا ألويل ملهنة القباةل ابملنطقة العربية.
وقد أأبرز حتليل الوضع السامت العامة للقباةل ابملنطقة كام أأوحض نقاط القوة الرئيس ية والتحدايت اليت تواهجها وتناول أأيضا ادلعوة
للتوعية ابلفرص املتاحة اليت متكن همنة القباةل يف املنطقة من التقدم والتطور .وقد اقرتح
املشاركون يف اللقاء ا ألول بديب عددا من ا ألهداف والتدخالت الاسرتاتيجية لتعزيز القباةل يف املنطقة العربية ،كام نتج عن اللقاء
"اإعالن ديب  "2172واذلي دعى احلكومات واجلهات املاحنة ومجعيات ورابطات القابالت ل إاللزتام بتعزيز ورفع مس توى همنة
القباةل يف اكفة دول املنطقة.
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إعداد الق ابالت :أولوية ملحة
لقد أأبرز التحليل املبديئ لوضع القباةل ابملنطقة أأن هناك حاجة ملحة لتحسني وتطوير أأليات وس بل اإعداد القابالت ،وتوفرياملوارد
املالية والبرشية والتقنية الالزمة لتحسني أأداء القابالت يف املنطقة العربية ،واليت تفتقد ،ل ألسف ،الاهامتم وادلمع الرضوري
لتحقيق أأهدافها وعىل ر أأسها تقدمي الرعاية املناس بة ل ألهمات قبل و أأثناء وبعد الولدة .وبناءا عىل مبادرة كرمية من وزارة الصحة
ابململكة العربية السعودية ابلرشاكة مع صندوق ا ألمم املتحدة للساكن  -UNFPA-املكتب ا إلقلميي لدلول العربية ابلقاهرة،
وحفاظا عىل الزمخ اذلي نتج عن اللقاء ا ألول بديب ،مت عقد هذا اللقاء واذلي تناول نقاشات معمقة حول تعزيز أأليات اإعداد
وتدريب القابالت يف املنطقة ابعتبارها أأحد احملاور الثالث اليت يتبناها ويدعو اإلهيا الإحتاد العاملي للقابالت دلمع وتعزيز القباةل.
كام تناول أأيضا اس تكشاف خمتلف مكوانت اإعداد القابالت مبا يف ذكل التجارب الناحجة وادلروس املس تفادة يف املنطقة العربية،
وكذكل ما يتعلق بتحديد الثغرات واقرتاح مهنجية وخطة معل لتحسني وتطوير القباةل يف املنطقة.
وبناء علي نق اشاتنا خالل المؤتمر

ف إاننا

نؤكد عىل ادلور احملوري اذلي تقوم به القابالت لتحسني حصة ا ألهمات وا ألاطفال ،واملرأأة بصفة عامة،
وندعو ونطلب من حكومات ادلول العربية واملنظامت ادلولية ومنظامت اجملمتع املدين العامةل عىل
تطوير همنة القباةل أأن تقود ،بش ىت الس بل ،التايل:

 تبين التعريف املتفق عليه دوليا من منظمة الصحة العاملية و الإحتاد العاملي للقابالت مع ربطه بربامج اإعداد وتدريبالقابالت ،املبنية عىل املهارات ،عىل املس توى القطري
 اإجراء حتاليل قطرية معمقة لوضع برامج اإعداد وتدريب القابالت وخدمات القباةل من أأجل الارتقاء مبس توى اخلدماتوبرامج التدريب
 الاستامثر يف اإعداد القابالت مكدربني مؤهلني يف اكفة ادلول العربية وتفعيل ألية التعاون اجلنوب-اجلنوب لتبادلاخلربات وتعظمي املنفعة
 دمع وتوفري املوارد الالزمة لإجراء البحوث العلمية وحبوث العمليات ذات العالقة مبامرسة القباةل تبنيا ملبد أأ "املامرسةاملبنية عىل ادلليل" ودمع معلية اختاذ القرار لالرتقاء ابملهنة

وإاننا

نتعهد ابلعمل عىل اإعداد خطط وبرامج معل قطرية لرتمجة توصيات املؤمتر اإىل نتاجئ ملموسة عىل أأرض
الواقع عىل أأن يمت متابعة تنفيذها ابلتعاون مع صندوق ا ألمم املتحدة للساكن.

