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شكر وتقدير

إن تطويــر هــذه الوثيقــة بتمويــل مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان (UNFPA)، عمليــات عــ�ب الحــدود، لــم يكــن ليتحقــق مــن دون 
ي ســورية وذلــك عــىل 

ي مجــال القبالــة �ف
ي العمــل �ف

ي قطــاع الصحــة الذيــن اســتمروا �ف
ف �ف المســاهمات المتفانيــة مــن قبــل العديــد مــن العاملــ�ي

ف الشــجعان - مقدمــي الرعايــة  ي يبــدو أنــه ل يمكــن تجاوزهــا. ويتقــدم ميــرّس العمليــة بالشــكر إل مجموعــة المشــارك�ي
رغــم العقبــات الــ�ت

، والأطــراف المعنيــة  ف الصحيــة عــىل الخطــوط الول ؛ مــدراء مــن مديريــات الصحــة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة؛ المدربــ�ي
اتيجية. إن مســاهمتهم، حواراتهــم المفتوحــة، وقلوبهــم  ســ�ت ي إحيــاء الحاجــة لهــذه الإ

ي الســوري والذيــن ســاعدوا �ف
مــن المجتمــع المــد�ف

الدافئــة لــن تنــ� أبــدا. 
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ملخص تـنفيذي  .1

كيــة فــرض قيــود عــىل حريــة التحــرك بســبب  ي بعــض المناطــق الواقعــة عــىل الحــدود الســورية ال�ت
تواجــه العديــد مــن النســاء والفتيــات �ف

ايــدة القائمــة عــىل النــوع الجتماعــي مــن جهــة أُخــرى، إل جانــب مشــاكل الــزواج المبكــر وعــدم  ف مشــاكل أمنيــة مــن جهــة، والتفرقــة الم�ت
نجابيــة لــدى  القــدرة عــىل الوصــول إل خدمــات تنظيــم الأرسة. تجتمــع هــذه العوامــل معــاً لتؤثــر عــىل الحاجــات المتعلقــة بالصحــة الإ

ف بــآن واحــد.  المــرأة وإمكانيــة الوصــول إل الخدمــات الصحيــة، الأمــر الــذي يؤثــر بصــورة ســلبية عــىل صحــة الأم والجنــ�ي

ي ظــل اعتبــار عمليــات الــولدة القيريــة أمــراً اعتياديــاً 
ي الوقــت نفســه، يواجــه النظــام الصحــي تحديــاً حقيقيــاً بســبب �اع الدائــر �ف

و�ف
ــة مــن التخصــص  ــل الــراع عــىل درجــة عالي ي الســورية قب

ــة«. كان النظــام الصحــي �ف ــات الجراحي ــذ التقني بســبب »ســالمة ورسعــة تنفي
 . ي المجتمــع المحــىلي

ي لــم تدعــم اســتقاللية ممارســة القبالــة ســواء ضمــن المرافــق الصحيــة أو �ف
والمركزيــة ضمــن المرافــق الصحيــة الــ�ت

ي تنــدرج تحــت المهــارات الأساســية 
دراك الشــامل لكافــة المهــارات الطبيــة الــ�ت ي حقيقــة الأمــر، لــم يكــن لــدى العديــد مــن القابــالت الإ

و�ف
لممارســة مهنــة القبالــة.

، ولســيما أولئــك الذيــن يمتلكــون مهــارات ممارســة القبالــة، يوجــد هنــاك حاجــة  ف ولتعويــض خســارة مــزودي العنايــة الصحيــة المؤهلــ�ي
ي مجــال الرعايــة الصحيــة.

يــة �ف ي التوفــ�ي الرسيــع للمــوارد البرسش
ي ســوف تســاهم �ف

ي مجــال القبالــة والــ�ت
اتيجية بنــاء القــدرات �ف ة لســ�ت كبــ�ي

ي 
ات المختصــة، توفــ�ي الخدمــات الطبيــة المنقــذة للحيــاة، وتأســيس قــوة عاملــة يمكــن دمجهــا �ف ي محاولــة منــه لســد الحاجــة إل الخــ�ب

و�ف
ي متعــدد المراحــل لبنــاء كادر جديــد مــن  ح صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان (UNFPA) تقديــم نظــام تدريــ�ب النظــام الصحــي، اقــ�ت
ــدولي  تحــاد ال ــ�ي الإ وط ومعاي ــب كامــل وفــق رسش ــن عــىل تدري ــالت حصل ــة قاب ي النهاي

ــذي ســوف يقــدم �ف ــة وال مقدمــي الخدمــات الصحي
ف  للقابــالت (ICM). وكشــف التقييــم الرسيــع وجــود العديــد مــن المناهــج المختلفــة حــول تقديــم الرعايــة الصحيــة مــن قبــل العاملــ�ي
ي 

ي الذيــن يقدمــون الجهــود المتعلقــة بالســتجابة الطارئــة لصحــة لأم. وتضمنــت تلــك المناهــج المختلفــة التباســات �ف
نســا�ف ي المجــال الإ

�ف
ي تقديــم الرعايــة.

تعريــف القابلــة وتحديــد المهــارات الأساســية المتضمنــة �ف

ــة  ــث أن مــزودي الرعاي ــود (MNH)، حي ي مجــال صحــة الأم والمول
ــف عــن النمــاذج الأخــرى �ف ــة يختل ــة القبال ي مهن

ــة �ف أن نمــوذج الرعاي
نجابيــة ورعايــة الأطفــال  ي حمايــة وتعزيــز الصحــة الإ

ف المــرأة والمســاعدة �ف اكــة مــع النســاء لتمكــ�ي ف للعمــل بالرسش الصحيــة - القابــالت،  تســع�ي
ي مهنــة القبالــة بــأن الحــالت الطبيعيــة قــد تتحــول إل تعقيــدات ربمــا تهــدد الحيــاة، وبالتــالي 

ي الــولدة. وبالطبــع، هنــاك وعــي �ف
حديــ�ش

يجــب أن تكــون القابلــة جاهــزة للتعامــل معهــا بفعاليــة وكفــاءة.
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ســهام  ي مجــال بنــاء القــدرات بهــدف الإ
إن تحليــل مســتقبل مهنــة القبالــة الســورية يشــ�ي إل الحاجــة الملحــة لتقديــم دعــم طويــل الأمــد �ف

ي مجــال صحــة الأمومــة والقبالــة ســوف يحتــاج إل اســتغالل السياســات العامــة، 
ف نوعيــة المداخــالت. كمــان أن المجتمــع العامــل �ف ي تحســ�ي

�ف
ــه حجــر  ي كون

ــاء القــدرات والمهــارات ســوف يســتمر �ف ــم برنامــج قصــ�ي مكثــف لبن اتيجيات و المداخــالت. إن تقدي وتوكــولت، الســ�ت ال�ب
ي المســتقبل.

ي مهنــة القبالــة �ف
ي تحديــد مجموعــة مــن القــادة �ف

ي تقديــم الرعايــة، تعزيــز المهــارات الأساســية، والمســاعدة �ف
الأســاس �ف

كاء التنميــة، القطــاع الخــاص، والمجتمعــات المحليــة هــي مــن  ، رسش ي
اتيجية مــع الســلطات المحليــة، المجتمــع المــد�ف ســ�ت اكات الإ إن الــرسش

ح  ــة المقــ�ت اتيجية القبال اف إطــار برنامــج إســ�ت ــع الأنشــطة الواقعــة تحــت إرسش اتيجية. وجمي ســ�ت ــذ هــذه الإ العوامــل المهمــة لنجــاح تنفي
ــا  ــة بم ــة الحالي ــع خدمــات القبال ــم جمي ف الأســاسي هــو تقدي ــ�ي ك ــل الخدمــة. وســيكون ال�ت ــا قب ــاء الخدمــة وم ــات أثن ســوف تشــمل مكون
ــاً  ي ســتكون وفق

ــ�ت ــار، وال عم ــادة الإ ة إع ــ�ت ي ف
ــة خــالل الــراع و�ف ــة ذات جــودة عالي ــم خدمــات قبال يتمــاسش مــع المســار المعــدل لتقدي

ــة. ــة للقبال ــ�ي الدولي للمعاي

ــع  اكات م ــرسش ــىل ال ــاء ع ــن أجــل البن ي ســورية. وم
ــة �ف ــة القبال ــوى لمهن ــح الأساســية لمســتقبل أق ــاون هــي المفاتي ــة والتع اك ــاء الرسش إن بن

ــي؛  ــة ه ــال القبال ي مج
ــدرات �ف ــاء الق اتيجية بن ــ�ت ــل إس ــية لدلي ــة الأساس ــإن الرؤي ــاون، ف ــروح التع ــاظ ب الحتف

”توســيع نطــاق تغطيــة الخدمــات العاليــة الجــودة، المبنيــة عــىل أدلــة، الفعالــة، 
ي 

ي مجــال القبالــة والمداخــالت المقدمــة لالأمهــات والأطفــال حديــ�ش
والقتصاديــة �ف

ي شــمال ســورية“.
الــولدة �ف

اتيجية فرعية، وهي: وتتضمن خطة بناء القدرات هذه خمسة أهداف إس�ت

ــادة . 1 ــالل زي ــن خ ــك م ــود وذل ــة الأم والمول ــال صح ي مج
ــودة �ف ــة الج ــة وعالي ــات منصف ــىل خدم ــول ع ــرص الحص ــادة ف زي

ــاص.  ــام والخ ف الع ــ�ي ي القطاع
ــم �ف ــم والتنظي ف التعلي ــ�ي ــاون ب التع

ي مجــال صحــة الأم . 2
ــة �ف ــة الجهــود مــن أجــل المشــاركة والســتفادة مــن خدمــات القبال ي المجتمــع وتعبئ

ــادة الندمــاج �ف زي
ــود.  والمول

ي مجال القبالة عىل مستوى تقديم الخدمات الرسيرية قبل الخدمة وأثناءها. . 3
ي بناء القدرات �ف

المساهمة �ف

ي ذلــك بنــاء القــدرات التنظيميــة مــن . 4
دعــم تقديــم برامــج صحــة الأم والطفــل المســتدامة عــىل مختلــف المســتويات بمــا �ف

خــالل نطــاق ممارســة توســيع وتخطيــط مهنــة القبالــة. 

ي . 5
ــ�ف ــن الوط ــىل الصعيدي ــتفادة ع ــدروس المس ــتخالص ال ــود لس ــة الأم والمول ــة وصح ــج القبال ــم برام ــة تقيي ــز عملي تعزي

 . ــدولي وال

ي شــمال ســورية، 
ي التوجيــه المنظــم حــول الركائــز المهنيــة لتعليــم القبالــة، ونظــراً لعــدم وجــود قواعــد أو جمعيــة حاليــاً �ف

بســبب العجــز �ف
وذلــك نتيجــُة للــراع الدائــر، تميــل هــذه الوثيقــة بشــكل كبــ�ي نحــو توفــ�ي التوجيــه حــول ركائــز تعليــم هــذه المهنــة. ومــع تقديــم أســاس 
ي مجــال القبالــة، والــذي يتضمــن توفــ�ي التعليــم حــول الخدمــات المقدمــة أثنــاء الخدمــة وبعدهــا، ســوف يكــون 

قــوي للرعايــة الصحيــة �ف
عمــار بعــد نهايــة الــراع.  ضافيــة عنــد بدايــة مرحلــة إعــادة الإ مــكان تقويــة الركائــز الإ بالإ

ي تكــون 
ي مجــال القبالــة بعمليــة تحديــد الحــد الأد�ف مــن معايــ�ي المتفــق عليهــا لممارســة القبالــة، والــ�ت

اتيجية بنــاء القــدرات �ف تبــدأ إســ�ت
ي الــولدة 

ي وجــدت قبــل الــراع. ويتــم ذلــك عــىل أســاس أن حيــاة النســاء والأطفــال حديــ�ش
ي بعــض الحــالت أكــ�ش �امــة مــن تلــك الــ�ت

�ف
ي 

ي أعقــاب المواقــف المؤذيــة الــ�ت
ي يمكــن أن تــزداد ســوءاً �ف

ي تقــدم فيهــا رعايــة ذات نوعيــة منخفضــة، والــ�ت
ي الحــالت الــ�ت

عــىل المحــك �ف
ي مراحلهــا 

ف أن القــرارات العاجلــة ل تــزال �ف ي حــ�ي
تنتــج بســبب العتقــاد الســائد بــأن أي مســاعدة هــي مســاعدة جيــدة خــالل الأزمــات. و�ف

ي الــذي ســوف يضــع أســس المداخــالت  اتيجية بنــاء قــدرات القبالــة يأمــل القيــام بإرشــاد العمــل التحضــ�ي التمهيديــة، فــإن برنامــج إســ�ت
ي مجــالي القبالــة وصحــة الأم والمولــود.  

المســتقبلية �ف
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. ي
ي مجال قبالة لم ولن يكون مجرد حل إسعا�ف

ي سورية هي أن جودة الرعاية �ف
اتيجية بناء قدرات القبالة �ف س�ت إن الرسالة الأساسية لإ

ي سورية
الرسالة الأساسية لبناء قدرات القبالة �ف

» ي
» إن القبالة ذات الجودة العالية هي ليست مجرّد حٍل إسعا�ف

: من أجل العمليات الحالية والمستقبلية، يتم تعريف القابلة فقط عىل النحو التالي
ي البلــد الــذي يتواجــد بــه، والــذي يعتمــد عــىل 

ف بــه حســب الأصــول �ف »هــو الشــخص الــذي اجتــاز بنجــاح برنامــج لتعليــم قبالــة معــ�ت
المهــارات الأساســية لممارســة مهنــة القبالــة حســب التحــاد الــدولي للقابــالت، وإطــار المعايــ�ي العالميــة لتعليــم مهنــة القبالــة لالتحــاد 
الــدولي للقابــالت؛ وهــو الشــخص الــذي اكتســب المؤهــالت الالزمــة ليصبــح مســجالً و/أو يحمــل رخصــة قانونيــة لممارســة القبالــة ولــ�ي 

ي ممارســة القبالــة.«
يطلــق عليــه )عليهــا(  لقــب القابلــة والــذي يــدل عــىل الكفــاءة �ف

(http://www.internationalMidwives.org)

الرؤية الأساسية:

ــة  ي مجــال القبال
ــة �ف ــة، واالقتصادي ــة، الفعال ــة عــى أدل ــة الجــودة، المبني ــة الخدمــات العالي “توســيع نطــاق تغطي

ي شــمال ســورية”.
ــوالدة �ف ي ال

ــ�ث ــال حدي ــات واالأطف ــة للأمه ــاء المقدم ومداخــلت البق

ي مجال القبالة: 
اتيجية بناء القدرات �ف س�ت ملخص القرارات الرئيسية لإ

وتوكول . 1 تطوير المهارات التقنية الأساسيه. السياسات ،وال�ب

مسارات الدخول للممارسة الأساسية لمهنة القبالة . 2

ات محدودة مسار الخروج المبكر لممارسة القبالة المجتمعية . 3 مرحلة الطوارئ المؤقتة لف�ت

ي مستوى دبلوم. 4
امج القبالة �ف إرشادات و معاي�ي القبول ل�ب

ي الممارسة الرسيرية . 5
المعاي�ي الدنيا للقبول �ف

ي الممارسة النظرية والرسيرية. 6
الحد الأد�ف للدرجات وعالمات القبول �ف

ي المستمر المب�ف عىل أساس الكفاءة لمقدمي القبالة. 7
التحقق من الحاجة إل التطوير المه�ف

ي مجال القبالة . 8
التوصيف الوظيفي القياسي للقابالت والمرشدين �ف

ي 
عند النتهاء من هذه الدراسات، سوف تحتفظ كل القابالت، سواء القابالت القانونيات أو القابالت المجتمعيات، بإمكانية العمل �ف

ل أو المشفى مع استكمال الكفاءات الأساسية لمهنة القبالة.  ف الم�ف
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الخلفية  .2

ــة،  ات الصحي ف والمــؤرسش ف الســوري�ي ــاة ماليــ�ي ي التأثــ�ي بصــورة ســلبية عــىل حي
ي ســورية �ف

ي عامــه الســادس، يســتمر الــراع �ف
ــه �ف مــع دخول

ف مــن قلــة أو انعــدام إمكانيــة  نجــاب تعانــ�ي ي ســن الإ
ي ســورية، يقــدر عــدد أن حــوالي 2٫8 مليــون امــرأة �ف

ة الأمــد، للســكان. �ف طويلــة وقصــ�ي
ي مجــال الصحــة. 

يــة �ف ي النظــام الصحــي ونقــص المــوارد البرسش
الوصــول إل الخدمــات الصحيــة الأساســية ويرجــع ذلــك إل التدهــور الحــاد �ف

ي جميــع 
ة �ف نجابيــة بصــورة كبــ�ي ضافــة إل التأثــ�ي الشــديد عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة، انخفــض توافــر خدمــات الصحــة الإ وبالإ

ــاك  ــرات إل أن هن نســانية لعــام 2016 (HNO)، تشــ�ي التقدي ــاً للنظــرة العامــة عــىل الحتياجــات الإ ــذ عــام 2011. ووفق أنحــاء ســورية من
ي ذلــك 45٫000 امــرأة عــىل الأقــل ســوف يكــن بحاجــة إل الرعايــة التوليديــة الطارئــة. وتشــ�ي 

حاليــاً حــوالي 488٫000 مــن النســاء الحوامــل بمــا �ف
ــولدة قــد يتعرضــون للمــوت  ي ال

ــ�ش اً مــن الأطفــال حدي ــ�ي نســانية أن عــدداً كب ي النظــرة العامــة عــىل الحتياجــات الإ
ــواردة �ف المعلومــات ال

ي الــولدة 
ي ذلــك رعايــة الأطفــال حديــ�ش

ي الوقــت المناســب بمــا �ف
ي حــال عــدم توفــ�ي المداخــالت الطبيــة الأساســية �ف

عاقــة الدائمــة �ف أو الإ
ف  ي حــالت مــرض الأمهــات تقــدر بنســبة 40٪ منــذ بدايــة الــراع. إن هــذه الأرقــام ل تشــمل الالجئــ�ي

ضافــة إل وجــود زيــادة �ف نعــاش1. بالإ والإ
ي الــدول المجــاورة لســورية والذيــن ينتظــرون العــودة إل ديارهــم بعــد توقــف الــراع.

ي المــدن أو المخيمــات �ف
الذيــن يقيمــون �ف

ــة  ــوارد الصحي اف الم ف ــت�ف ي اس
ــ�ي �ف ــة دور كب ــة الصحي ــال الرعاي ي مج

ف �ف ــ�ي ــة والعامل ــة الصحي ــق الرعاي ــتهدف مراف ي تس
ــ�ت ــات ال وكان للهجم

المتاحــة. وقــّدر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بــأن 58٪ مــن المستشــفيات العامــة و 49٪ مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة هــي إمــا 
ي لهــا 

يــن والــ�ت ي القــرن الحــادي والعرسش
نســانية �ف تعمــل بصــورة جزئيــة أو قــد أغلقــت أبوابهــا. ويعتــ�ب الــراع الســوري مــن أكــ�ب الأزمــات الإ

ات صحيــة بعيــدة المــدى ســوف تقــّدر بصــورة حقيقــة خــالل العقــد المقبــل.  تأثــ�ي

. وقــد  ي
نســا�ف ي القطــاع الإ

ويتبــ�ف صنــدوق الأمــم المتحــدة شــعار »ولدة آمنــة حــ�ت هنــا«، و هــو مــزود عالمــي لخدمــات رعايــة الأمومــة �ف
ــاء القــدرة عــىل الصمــود كجــزء مــن  ي الوقــت المناســب، وبن

ــة �ف ــز القــدرات، تقديــم الســتجابة الفعال صممــت الجهــود الراميــة إل تعزي
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــراع، وم ــة لل ــة قريب ــود عــىل وجــود نهاي ــل معق ــة. إن الأم نمائي نســانية والإ مجــة الإ ــط وال�ب ــن التخطي ــة م سلســلة متصل
ي معالجتهــا. وحــ�ت الوقــت الراهــن، قامــت 

ي المســتقبل للبــدء �ف
احتياجــات النســاء والفتيــات ل يمكــن لهــا النتظــار حــ�ت تلــك النقطــة �ف

ف عــىل حــالت الطــوارئ والصدمــات النفســية. ومــع عــدم وجــود  كــ�ي الكثــ�ي مــن هيــاكل الدعــم الصحيــة المعنيــة بالأزمــة الســورية بال�ت
نجابيــة الأساســية والتحديــات الالحقــة الناتجــة، تتضــح الحاجــة  فــرص الوصــول إل الخدمــات رعايــة الأم والمولــود، الصحــة الجنســية والإ

إل نهــج أكــ�ش شــمولَ لبنــاء هيــكل لتقديــم خدمــات القبالــة.

.FiguresـandـFactsـResponseـUNFPAـ:CrisisـSyriaـtheـinـgirlsـandـWomenـ.2015ـUNFPAــ   ١
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ي تطويــر فهــم مســتقبىلي واضــح لصحــة المــرأة مــن خــالل إنشــاء خطــة 
طــار، تســعى عمليــات عــ�ب الحــدود للمســاعدة �ف ومــن ضمــن هــذا الإ

ي مجــال صحــة 
حــة لبنــاء القــدرات إل توفــ�ي إطــار لمواجهــة التحديــات �ف اتيجية المق�ت ســ�ت ي مجــال القبالــة. وتهــدف هــذه الإ

بنــاء للقــدرات �ف
اتيجية شــاملة النطــاق تهــدف إل رفــع  ف مرتبــط بالأطــراف المعنيــة المتعــدده. وهــي إســ�ت الأم، المولــود، والطفــل مــن خــالل نهــج محــ�ت
ي 

يــة المختصــة �ف مســتوى الســتجابة للحــد مــن المســتويات الحاليــة مــن الوفيــات وحــالت مــرض الأم إل جانــب زيــادة أعــداد المــوارد البرسش
مجــال الصحــة، وذلــك تمشــياً مــع إعــادة البنــاء الــالزم للنظــام الصحــي الســوري. إن تطويــر خريطــة الطريــق هــذه اعتمــدت عــىل النهــج 

ليــة وصــولً إل المرافــق الصحيــة.  ف ي عــىل دورة الحيــاة واســتمرار مفهــوم الرعايــة، بــدءاً مــن الرعايــة الم�ف
المبــ�ف

بمــا يتمــاسش مــع جوانــب مــن دورهــا الســابق، ومــن المتوقــع ان تقــوم مديريــات الصحــة، المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، ومؤسســات تعليــم 
ي مجــال القبالــة لضمــان الأداء العــالي وجــودة الرعايــة لتحقيــق 

ي تنســيق وتنفيــذ خطــة بنــاء القــدرات هــذه �ف
القبالــة بلعــب دور أســاسي �ف

ي الــولدة والأمهــات.
ي النتائــج الصحيــة لالأطفــال حديــ�ش

التحســينات المتوقعــة �ف
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المنهجية  .3

ــة، اجتماعــات مــع المصــادر  ــن المراجعــات المكتبي ــاء نهــج شــامل تضّم ة ببن ــارسش ــة هــذه، تمــت المب اتيجية القبال ــر إســ�ت مــن أجــل تطوي
يــة الأساســية، إل جانــب إقامــة ورشــات  ، وتقييــم الخدمــات الرسيريــة الشــاملة / المــوارد البرسش ف كــ�ي الرئيســية للمعلومــات، مجموعــات ال�ت
ي بــادئ الأمــر المنظمــات غــ�ي 

ة 6 أشــهر. وقــد شــمل الســتطالع �ف ، وذلــك لتجميــع المدخــالت عــىل مــدى فــ�ت ف عمــل تشــاركية لمــدة يومــ�ي
ي تقــدم حاليــاً خدمــات صحــة الأم داخــل ســورية للحصــول عــىل لمحــة لمــا يحــدث 

نســانية الــ�ت ى والجهــات الفاعلــة الإ الحكوميــة الكــ�ب
ي الوقــت الراهــن، ســواء داخليــاً أو خارجيــاً، يوجــد 

عــىل أرض الواقــع. وبســبب نــزوح العديــد مــن مقدمــي خدمــات الأمومــة والقابــالت �ف
ي تقــدم خدمــات صحيــة لــالأم.

يــة الــ�ت ي البيانــات حــول مقــدرات المــوارد البرسش
هنــاك نــدرة �ف

ي المراحــل المبكــرة مــن وضــع خطــة بنــاء 
ي ســياقات أخــرى حــول مــا يصلــح ومــا ل يصلــح، تقــرر �ف

وبالســتفادة مــن الــدروس المتعلمــة �ف
ي العــادة. وعــىل الرغــم مــن أن هــذا النهــج القائــم 

ي يتــم إهمالهــا �ف
القــدرات أنــه يجــب الســتماع لأصــوات وآراء القابــالت والممرضــات والــ�ت

ء للقابــالت إل مــن القابــالت«، ســوف يطيــل أمــد العمليــة التطويريــة، إل أنــه ســوف يســاعد عــىل اســتقطاب وتطويــر  ي
عــىل مبــدأ »ل سش

ي المســتقبل.
مجموعــة قياديــة يمكــن العتمــاد عليهــا �ف

ي شمال سورية
ي مجال القبالة �ف

اتيجية بناء القدرات �ف نامج إس�ت ي ل�ب
الجدول الزم�ف

لقاءات لجمع المعلومات الأساسية مع مقدمي خدمات القبالة  أيار - حزيران 2016

تطوير مهارات القبالة / أدوات تقييم القدرات  حزيران - تموز  2016

جمع المعلومات الأولية وتقييم تدريبات وخدمات الرعاية الصحية لالأم  تموز 2016

ي مجال القبالة 
ورشة العمل التشاركية الأول لبناء القدرات �ف

ي الموقع(
)ورشة عمل �ف

آب 2016

اتيجية القبالة  نامج إس�ت نت(  ل�ب ن�ت ي )ع�ب الإ
ا�ف التشاور الف�ت أيلول 2016

اتيجية  س�ت مراجعة مسودة الإ ي 2016
ين الثا�ف ين أول - ترسش ترسش

ي مجال القبالة 
ورشة العمل التشاركية الثانية لبناء القدرات �ف

نت معاً(   ي الموقع وع�ب الن�ت
)ورشة عمل �ف

ي دور القابلة عىل المستوى المحىلي والدولي 
افية �ف عرض حول الح�ت

كانون الأول 2016

ي 2017
كانون الثا�ف

اتيجية  س�ت مراجعة المسودة النهائية لالإ

ي الولدة مدعومة 
ف عىل مهارات الرعاية التوليدية الطارئة والعناية الأساسية بالأطفال حدي�ش ك�ي ال�ت

ف عىل مستوى القبالة   بالمنهج، الأدوات، والمعدات الالزمة لتدريب مدرب�ي
أيلول 2016 - نيسان 2017
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اتيجيات وذلــك لتوفــ�ي الأســاس  قليميــة القائمــة، السياســات والســ�ت وقــد تــم تحليــل الأطــر الدوليــة للقبالــة والتمريــض، مناهــج القبالــة الإ
الــذي تبــ�ف عليــه الأهــداف. وبعــد التعــرف عــىل الحتياجــات الهيكليــة الأوليــة، تــم إجــراء سلســلة مــن المشــاورات عــىل مــدى شــهرين 
ك وتوفــ�ي  ــاء فهــم مشــ�ت ف عــىل بن كــ�ي اتيجي. ومــع ال�ت رشــاد الســ�ت ــات الرئيســية والتعاريــف المرتبطــة بالإ لتأكيــد الفهــم الأســاسي للمكون
ي الوقــت نفســه 

اتيجية بنــاء القــدرات وتنفيــذ خطواتهــا الرئيســية �ف ي كل خطــوة، تــم تأســيس إســ�ت
وتوكــول �ف التدريــب المؤقــت مــع تقــدم ال�ب

ة فريــدة تتوافــق مــع احتياجــات الأزمــة. ف وهــو الأمــر الــذي يعــّد مــ�ي
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تحليل الموقف والسياق  .4

منــذ آذار 2011، قتــل أكــ�ش مــن ربــع مليــون ســوري وأصيــب أكــ�ش مــن مليــون آخريــن. واضطــر 4٫8 مليــون ســوري إل مغــادرة البــالد، ونــزح 
ي عــام 2016، يوجــد هنــاك مــا يقــدر بنحــو 

6٫5 مليــون شــخص داخليــاً، ممــا يجعــل ســورية أكــ�ب أزمــة إنســانية عــىل مســتوى العالــم2. و�ف
ي مناطــق يصعــب الوصــول 

نســانية؛ منهــم 4٫6 مليــون شــخص �ف ف طفــل، بحاجــة إل المســاعدة الإ 13٫5 مليــون شــخص، مــن بينهــم 6 ماليــ�ي
ي عــام 2010 يقــدر 

ي الســورية �ف
ي المناطــق المحــا�ة. وقــد كان معــدل وفيــات الأمهــات �ف

ي ذلــك حــوالي نصــف مليــون شــخص �ف
إليهــا، بمــا �ف

بـــ 68 حالــة وفــاة لــكل 100٫000 ولدة حيــة. 

هــا  ي إطــار الحــرب وتأث�ي
ي عــام 2011، ل تتوفــر أي بيانــات موثوقــة بشــأن معــدلت وفيــات وحــالت مــرض الأمهــات. و�ف

ومنــذ بدايــة الــراع �ف
ي تزايــد مــع 

اض بــكل ثقــة أن معــدل وفيــات الأمهــات ومعــدل وفيــات المواليــد هــي �ف ي الكبــ�ي عــىل صحــة الأم، فإنــه يمكــن الفــ�ت الســل�ب
التصعيــد وإطالــة أمــد الــراع.

ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــن مقدم ــفهية م ــر الش ــو التقاري ــرب ه ــل الح ــوري قب ــي الس ــام الصح ــول النظ ــرة ح ــات المتوف ــدر المعلوم إن مص
ف أقــل عــىل الرعايــة  ي عــىل مســتوى عــاٍل مــن التخصــص مــع تركــ�ي ة الزمنيــة. وتشــ�ي المعلومــات إل وجــود نظــام طــ�ب ي تلــك الفــ�ت

ف �ف الممارســ�ي
ي خدمــات رعايــة الأمومــة ووجــود نظــام قائــم عــىل 

ي �ف الصحيــة الأوليــة والقبالــة العاديــة. كان هنــاك قلــق إزاء تزايــد مســتوى التدخــل الطــ�ب
التكنولوجيــا و منفصــل مهنيــا. 

ي مجــال الرعايــة الصحيــة 
ف �ف ي ل تــزال تســتهدف العاملــ�ي

ي حالــة مــن الفــو�ف مــع الهجمــات الــ�ت
إن نظــام الرعايــة الصحيــة3 هــو حاليــاً �ف

ي مجــال الرعايــة الصحيــة إل الفــرار وذلــك لأســباب تتعلــق بالســالمة إل 
ف �ف والمرافــق الخاصــة بذلــك. وقــد اضطــر عــدد كبــ�ي مــن العاملــ�ي

ي ظــل ظــروف يــر�ش لهــا مــع القليــل مــن الدعــم. هنــاك 
ي العمــل، فهــم يقومــون بذلــك �ف

جانــب تدمــ�ي المرافــق. أمــا أولئــك المســتمرون �ف
. كمــا قامــت بعضهــن  ي

تقاريــر تتحــدث عــن قابــالت قمــن بعمليــات توليــد تحــت أنقــاض البنيــة التحتيــة المدمــرة بالســتعانة بمصبــاح ضــو�أ
ف الذهــاب لأســباب  بتحويــل أجــزاء مــن منازلهــن لســتيعاب عمليــات ولدة النســاء غــ�ي القــادرات عــىل الذهــاب إل مركــز الــولدة  أو تخشــ�ي
ي مرحلــة مــا 

ي بيئــة مجتمعيــة. �ف
ي الموقــف مــن فكــرة حضــور القابلــة أثنــاء ولدة �ف

مختلفــة. ويشــ�ي ذلــك إل حــدوث تغيــ�ي نفــ�ي واضــح �ف
ل، حيــث اعتــ�ب هــذا الأمــر  ف ي المــ�ف

ي الــولدات �ف
قبــل الــراع، كان هنــاك تأييــد ضعيــف لفكــرة أن القابلــة المختصــة يمكــن لهــا المســاعدة �ف

ايــد باطــراد بســبب القــدرة عــىل إجــراء  ف ضافــة إل ذلــك، فــإن عــدد العمليــات القيريــة ي�ت مــن اختصــاص »الدايــة“ أو القابلــة التقليديــة. بالإ
ي إطــار يحكمــه الخــوف مــن الهجمــات عــىل المرافــق الصحيــة.

ي 45 دقيقــة أو أقــل �ف
عمليــة جراحيــة لتوليــد رضيــع �ف

UnitedـNationsـOfficeـforـtheـCoordinationـofـHumanitarianـAffairsـ,ـSyriaـCrisis;ـRegionalـOverviewـ–ـAboutـtheـconflict. ـ٢
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisisــ ـ

ofـJournalـAvicennaـ.crisisـtheـduringـandـbeforeـSyriaـinـcareـHealthـ.(2012)ـ.Gـ,Jamilـ&ـ,.Dـ.Kـ,Eddinـ,.Zـ,Sahloulـ,.Tـ,Alahfezـ,.Mـ,Kherallahـ ـ٣
Medicine,ـ.53–51ـ,(3)2ـhttp://doi.org/10.4103/2231-0770.102275
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ايــدة بســبب مخــاوف أمنيــة وتزايــد  ف ي مجــال تقديــم الرعايــة الصحيــة إل مخاطــر م�ت
نــاث �ف عــىل وجــه الخصــوص، تتعــرض العامــالت الإ

ي تؤثــر عــىل قــدرة وإمكانيــة تقديــم الخدمــات دون وجــود مرافــق مــن الذكــور. ول يــزال الطلــب 
شــدة الأعــراف الدينيــة المحافظــة، والــ�ت

. كمــا أن المرافــق التعليميــة للتدريــب الأولي والمســتمر  عــىل خدمــات التمريــض والقبالــة عاليــاً مــع حاجــات تفــوق القــدرات المتوفــرة بكثــ�ي
ي 

يــة والهيكليــة والتقلبــات الســكانية. �ف للقابــالت والممرضــات هــي خــارج الخدمــة لأســباب واضحــة متعلقــة بإعــادة تحديــد المــوارد البرسش
ــل النضمــام إل المــدارس  ــة مث ي ممارســة القبال

ف إل وجــود وســائل متعــددة للدخــول �ف ــ�ي ك اع، وتشــ�ي مجموعــات ال�ت ف ــ�ف ــل ال ــا قب ة م ــ�ت ف
ــة  ــات صارم ــود متطلب ــدم وج ف 30-50٪ وع ــ�ي ــا ب اوح م ــ�ت ــاح ت ــدلت نج ــع مع ــم م ــة والتعلي ــار الصح ي إط

ــة �ف ــض والقبال ــة للتمري المهني
ــارات  ــن ذوي المه ــة م ــات الصحي ــي الخدم ــن مقدم ــدد م ــع الإجــراءات. ويعمــل ع ــة والمســاعدة م ــدا المراقب ــا ع ــة م للممارســة الرسيري

ي والجتماعــي.
المختلفــة تحــت مســمى قابلــة وهــو اســتعمال خاطــئ لهــذا اللقــب، ممــا يســبب اللتبــاس عــىل المســتوى المهــ�ف

ي تقــدم خدمــات صحــة الأمومــة 
وعــىل الرغــم مــن التحديــات، ل تــزال تشــكل القابــالت والممرضــات الجــزء الأكــ�ب مــن القــوى العاملــة الــ�ت

ــات  ــ�ي خدم ــىل توف ــة ع ــ�ي الحكومي ــات غ ــدرة المنظم ــبب مق ــاع  بس ــذا القط ي ه
ف �ف ــ�ي ــع العامل ــدان جمي ــم فق ــم يت ــث ل ــورية. حي ي س

�ف
ف  نجابيــة المتنقلــة، إل جانــب وجــود معاهــد تدريبيــة جديــدة للقبالــة قيــد التأســيس. وقــد تــم مؤخــراً إدخــال نظــام العاملــ�ي الصحــة الإ
نجابيــة،  ي التعليــم والوعــي المتعلــق   بالصحــة الإ

نجابيــة كخطــوة مؤقتــة لتوفــ�ي المســتوى الأســاسي �ف ي مجــال الصحــة الإ
ف �ف المجتمعيــ�ي

ف عــىل تطويــر قــدرات القبالــة للحفــاظ عــىل صحــة  كــ�ي ز هنــاك الحاجــة لل�ت طــار، تــ�ب ي هــذا الإ
ــا. و�ف وهــو الأمــر الــذي حقــق نجاحــاً أولي

المــرأة والأرسة.
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رشادات أهداف واستخدامات الإ  .5
ي 

اتيجية بناء القدرات �ف الخاصة بإس�ت  
مجال القبالة

برامــج   ، والــدولي المحــىلي  المســتوى  عــىل  القــرار  صّنــاع  أمــام  إرشــادي  دليــل  هــو وضــع  اتيجية  ســ�ت الإ هــذه  مــن  الهــدف  إن 
المرتبطــة  والأنشــطة  التدخــالت  ورصــد  وتنفيــذ  وتخطيــط  تقييــم  ي 

�ف لســتخدامه  المحليــة  والســلطات  التدريــب،  ومؤسســات 
4 الأمومــة  رعايــة  جــودة  إطــار  مــع  يتمــاسش  ســورية  شــمال  ي 

�ف قبالــة  قــدرات  بنــاء  إرشــادات  إطــار  إن  الأم.  وصحــة  بالقبالــة 
ــىل  ــادر ع ــذه المص ــد ه ــوام 2016 - 2020. وتؤك ــة  لالأع ــض والقبال ــالي التمري ي مج

ــة  �ف ــة العالمي ــة الصح اتيجية لمنظم ــ�ت س ــات الإ والتجاه
ي تكــون متاحــة، مقبولــة، وقابلــة للوصــول مــن قبــل متلقيــات الرعايــة الصحيــة مــن الأمهــات. 

الحاجــة إل خدمــات قبالــة ذات جــودة والــ�ت
طــار المفاهيمــي الــذي كان جــزءا ل يتجــزأ مــن التطويــر.  ويوضــح الشــكل أدنــاه الإ

� مجا�� التمريض والقبالة  ل��عوام ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ : االطار المفاهيمي 
اتيجية لمنظمة الصحة العالمية �� س�ت الش�ل ١.االتجاهات اال�

متوافرة، قابلة للوصول، مقبولة، ذات جودة، اقتصادية التمريض والقبالة
  SDGs و UHC للجميع، بما يتوافق مع حاجات السكان وبدعم من

ضمان قوة عمل من
الممرضات والقاب�ت ع�
درجة من العلم، الكفاءة،

والتحفز ضمن نظام
ّصحي فّعال ع� كافةصحي فعال ع� كافةصحي فّعال ع� كافة

� كافة
�المستويات و��المستويات و��

الظروف

�تحس��تحس�� عملية تطوير ��تحس�
اكةالسياسات، ال�اكةالسياسات، ال�اكة �السياسات، ال��

دارة، والحوكمة ّالفّعالة، ا�الفعالة، ا�الفّعالة، ا��

العمل معاً لزيادة قدرات
وإمكانيات الممرضات

�� تعاون مه�� تعاون مه� �والقاب�ت ع¡�والقاب�ت ع¡�
اكات،فعال، ال�اكات،فعال، ال�اكات، �فعال، ال��

التعليم، والتطوير
�المه��المه�� المستدام

رادة السياسية ع� حث ا��
� بناء تطوير

�ا�ستثمار ��ا�ستثمار ��

قوى عمل فعالة مبنية
¨ع� ا̈�ع� ا�دلة من الممرضات̈دلة من الممرضات̈دلة من الممرضات

والقاب�ت

�
����خ���خ ���اكةال�اكةال�اكةالملكيةالصلة (الم�ئمة)خ���خ��الت�ف ا�خ���خ���الت�ف ا��خ��الت�ف ا�خ��الت�ف ا�خ���خ الجودة�ال��

الدول

المناطق

كاءال�كاءال�كاء �ال��

�العالمي��العالمي� �العالمي��
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اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية ٢٠١٧ - ٢٠٢١ اسـ�ت

ي مجال القبالة:
اتيجية التوجيهية لبناء القدرات �ف س�ت ف  لالإ ف الأساس�ي ويعتقد بأن المجموعات التالية سوف تتضمن المستخدم�ي

 
نجابية . 1 ي مجال الصحة الإ

كاء �ف الوكالت والرسش

: المحافظات ومديريات الصحة. 2 ي
المستوى الوط�ف

معاهد التدريب عىل القبالة والتمريض . 3

4 .) ف ي مجال صحة الأم )قابالت، أطباء، ممرض�ي
القوى العاملة �ف

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية والوطنية . 5

المنظمات الدولية. 6

كاء التنمية / الجهات المانحة . 7 رسش

المجتمعات المتلقية للرعاية. 8
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اتيجية  المبادئ التوجيهية الخاصة باس�ت  .6
ي شمال 

ي مجال القبالة �ف
بناء القدرات �ف

سورية 

ــا  ــ�ف عليه ي تب
ــ�ت ــات الأساســية ال ي شــمال ســورية اللبن

ــة �ف ي مجــال القبال
ــدرات �ف ــاء الق اتيجية بن ــة لســ�ت ــات التوجيهي يديولوجي وتشــكل الإ

القــرارات المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة المتعلقــة بالقبالــة. وتتبــ�ف المبــادئ الأساســية النظــرة الفلســفية حــول الــولدة كعمليــة طبيعيــة يجــب 
: ها وهــي كمــا يــىلي أن يتــم تيســ�ي

• المساواة 

، الوضــع  ي
ي الديــن، العــرق، المعتقــدات السياســية، الوضــع الجغــرا�ف

ف �ف إن جميــع النســاء، المواليــد الجــدد، والأطفــال، ومــن دون تميــ�ي
القتصــادي، أو الحالــة الماديــة - يتمتعــون بحــق الوصــول إل جميــع خدمــات صحــة الأمومــة عــىل قــدم المســاواة.

� مختلف البيئات
• استمرارية الرعاية بصورة شاملة ��

ي الــولدة بأعــىل مســتوى ممكــن مــن الرعايــة الصحيــة، والــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــالل 
يجــب أن تتمتــع جميــع النســاء والأطفــال حديــ�ش

ل / المجتمــع ومؤسســات الرعايــة الصحيــة. ف ي كل مــن المــ�ف
تلقــي أفضــل رعايــة ممكنــة �ف

ــة المتاحــة والممارســات  • اســتخدام إرشــادات الرعايــة الرسيريــة، السياســات، والمناهــج القائمــة عــ� اال�دل
الفضــ� 

ي مجــال القبالــة بعمليــات التقييــم، نتائــج البحــوث، الرصــد والتقييــم 
يجــب أن يتــم دعــم السياســات القائمــة، المناهــج، والممارســات �ف

المســتمر، الــدروس المســتفادة، والقواعــد والمعايــ�ي العالميــة القائمــة عــىل الأدلــة. 

� مجال القبالة
• القيادة ��

اف، المســاءلة، والشــفافية عــىل  رسش ي تعزيــز الوعــي حــول جــودة الرعايــة الرسيريــة، الإ
يجــب أن تقــوم القابــالت بلعــب الــدور الأســاسي �ف

ي الرسيــر. 
جميــع مســتويات خدمــات القبالــة بــدءاَ مــن صنــع السياســات وصــولً إل الرعايــة �ف

ام نسانية واالح�ت � تتصف باال�
• خدمة رعاية اال�مومة ال�ت

ــل  ــكل مــن العمي ــة الرحيمــة ل نســان بالحصــول عــىل الرعاي ــة مــن خــالل منظــور حقــوق الإ ي مجــال القبال
ــة �ف ــة الصحي ــم دعــم الرعاي يت

ــة. ــة الصحي ــدم الرعاي ومق
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7.  الغايات والأهداف الأساسية
ي مجال 

اتيجية بناء القدرات �ف لس�ت  
ي شمال سورية

القبالة �ف

اتيجية القبالة هي نامج إس�ت إن الرؤية الأساسية ل�ب

ــة،  ــة، الفعال ــة عــىل أدل ــة جــودة، المبني ــة الخدمــات العالي ”توســيع نطــاق تغطي
ي 

ي مجــال القبالــة والمداخــالت المقدمــة لالأمهــات والأطفــال حديــ�ش
والقتصاديــة �ف

ي شــمال ســورية“.
ــولدة �ف ال

ل  ف ي المــ�ف
اتيجيات للخدمــات قبــل وأثنــاء التقديــم �ف ف التنفيــذ مــن خــالل تصميــم وتنفيــذ اســ�ت ي حــ�ي

ومــن المتوقــع أن توضــع هــذه الرؤيــة �ف
عمــار  ي ســورية خــالل حالــة الطــوارئ ومرحلــة إعــادة الإ

ي الــولدة �ف
والمشــفى مــن أجــل الحــد مــن معــدل وفيــات الأمهــات الأطفــال حديــ�ش

اكات  ف عــىل تعزيــز تعليــم القبالــة والتنظيــم مــن خــالل الــرسش كــ�ي اتيجية مــن خــالل ال�ت ســ�ت بعــد انتهــاء الــراع. وســيتم تحقيــق هــذه الإ
التنظيميــة والحكوميــة.

اتيجية فرعية، وهي: وتتضمن خطة بناء القدرات هذه خمسة أهداف إس�ت

ي مجــال صحــة الأم والمولــود وذلــك مــن خــالل زيــادة التعــاون . 1
زيــادة فــرص الحصــول عــىل خدمــات منصفــة وعاليــة الجــودة �ف

ف العــام والخــاص.  ي القطاعــ�ي
ف التعليــم والتنظيــم �ف بــ�ي

ي مجال صحة الأم والمولود. . 2
ي المجتمع وتعبئة الجهود من أجل المشاركة والستفادة من خدمات القبالة �ف

زيادة الندماج �ف

ي مجال القبالة عىل مستوى تقديم الخدمات الرسيرية قبل الخدمة وأثناءها. . 3
ي بناء القدرات �ف

المساهمة �ف

ي ذلــك بنــاء القــدرات التنظيميــة مــن خــالل . 4
دعــم تقديــم برامــج صحــة الأم والطفــل المســتدامة عــىل مختلــف المســتويات بمــا �ف

نطــاق ممارســة توســيع وتخطيــط مهنــة القبالــة. 

5 . . ي والدولي
تعزيز عملية تقييم برامج القبالة وصحة الأم والمولود لستخالص الدروس المستفادة عىل الصعيدين الوط�ف

ي مجــال 
ــة �ف ي ــر المــوارد البرسش ي تطوي

ــب الطــرق المختــرة �ف ــة الأمومــة بصــورة عامــة أن تتجن ــه مــن الأفضــل لخدمــات رعاي ويعتقــد بأن
ة.  ــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدي إل عواقــب خطــ�ي القبال
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الستجابة لحالت الطوارئ والتوجيه   .8
ي مرحلة ما بعد الرصاع

الفوري �ف

ــولدة  ــالت ال ي ح
ــة �ف ــة القبال ــة مهن ــوارئ إل ممارس ــالت الط ي ح

ــة �ف ــة المجتمعي ــن القبال م   8.1
ي كافــة الظــروف 

الطبيعــة �ف

اتيجية  ي ظهــرت حاليــاً نتيجــًة للــراع، يُعتقــد أن هنــاك حاجــة إســ�ت
ي مجــال صحــة الأمومــة والــ�ت

ف �ف ف فّعالــ�ي مــع وجــود حاجــة ملحــة لعاملــ�ي
ي مجــال صحــة 

ــة �ف ي الأطــراف المعني
ــد إمعــان التفكــ�ي �ف ــة. وعن ــة بصــورة عاجل ي مجــال القبال

ف �ف ــ�ي ــل مجموعــة أساســية مــن العامل لتأهي
ي مجــال القبالــة ســيكون هــو الأمــر الــذي يحقــق فوائــد أكــ�ش 

يــة �ف ف أن إتبــاع نهــج متوســط أكــ�ش تدرجــاً لزيــادة المــوارد البرسش
ّ الأمومــة، يتبــ�ي

ــة، كشــفت  ــة القبال ي حــالت الطــوارئ الخاصــة بمهن
اتيجية لالســتجابة �ف ــل وضــع إســ�ت ــل. وقب ي المــدى الطوي

عــىل مســتوى الحاجــات �ف
ــدرج  ي المــدة، الأهــداف، وت

ــة �ف ي ســورية كانــت متباين
ــم تقديمهــا �ف ي ت

ــ�ت ــة ال ــة المهني ــة أن دورات القبال المشــاورات مــع الأطــراف المعني
ي عــىل مســتوى قطاعــات متعــددة حــول مجموعــة التعاريــف والمهــارات المتوقعــة مــن القابلــة الفّعالــة.

المنهــج. وهــذا أدى إل التبــاس مهــ�ف

، فقــد تــم إثبــات أن القيــام بخطــوات  ف نجابيــة والمدربــ�ي ي مجــال الصحــة الإ
ومــع التقديــم الناجــح للــكادر الجديــد مــن عامــىلي المجتمــع �ف

ي المجــال الصحــي يمكــن أن يكــون أمــراً فّعــالً. 
مؤقتــة مدروســة لتشــكيل قــوة عاملــة �ف

ي هــذا المجــال، مــع 
يــة �ف وهكــذا، تقــرر أن اتبــاع منهــج تدريجــي شــامل لتدريــب القبالــة والــذي ســوف يســمح بدعــم تراكــم المــوارد البرسش

. ويوضــح الشــكل رقــم 1 هــرم مقدمــي  ّ ي الوضــع الحــالي هــو أمــر عمــىلي
ف العتبــار أن توفــ�ي »مســاعدين« ذوي كفــاءات أساســية �ف الأخــذ بعــ�ي

نجابيــة(RH-TWG).ــ ي الصحــة الإ
ي العامــل �ف

ي تمــت المصادقــة عليهــا مــن خــالل الفريــق التقــ�ف
الرعايــة والتوقعــات الــ�ت
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� مجال القبالة لحاالت الطوارئ 
ية العاملة �� الش�ل رقم ٢ - هرم تطور استجابة الموارد البرس�

��لية لحا�ت الحمل غ � �� المتابعة الم
 المعقدة، الو�دات، رعاية مابعد

 الو�دة. تحديد وإحالة المضاعفات
 عند ا��م والطفل، وتنظيم ا���ة

 متابعة حا�ت الحمل غ�� المعقدة،
 الو�دة. إدارة وإحالة المضاعفات
 عند ا��م والطفل، وتنظيم ا���ة

 معالجة المضاعفات

ويج ��نجابية، ال  تعليم الصحة ا��
 وا��حا�ت وفقاً لوجود ع�مات

  الخطر

ل وتشمل حا�ت � ��� الم
 عناية ��

لية الطارئة � �� الو�دة الم

 منشأة رعاية صحية أساسية (تتضمن
 الرعاية التوليدية ا��ساسية الطارئة

والعناية بالمواليد)

 مشفى ا��حالة (تتضمن الرعاية التوليدية
الشاملة الطارئة والعناية بالمواليد)

ل، باستثناء � ��� الم
 عناية صحية ��

  كافة مداخ�ت القبالة

القاب�ت

القاب�ت المجتمعيات

�
� المجتمعي�� المجتمعي� �� � المجتمعي�� �العامل��العامل�� �العامل��

نجابية �
�مجال الصحة ا
�مجال الصحة ا   

مستوى العناية الكادر المهارات

طبيـب التوليـدطبيـب التوليـد

ي الوقــت الراهــن هــي بحاجــة إل المزيــد مــن الدعــم 
ي بنــاء قــدرات العنايــة الصحيــة لــالأم والمولــود القائمــة �ف

إن المســتويات المتفاوتــة �ف
ف  ي حــ�ي

ي انتقــال أكــ�ش سالســة مــن مجــرد الســتجابة لحــالت الطــوارئ لتصــل إل مســتوى التنميــة الشــاملة لخدمــات القبالــة. و�ف
للمســاعدة �ف

قــد تبــدو بعــض القــرارات التوجيهيــة المتخــذة غــ�ي مهمــة عنــد مواجهــة الحاجــات الحاليــة، يُعتقــد بأنــه ومــع نهايــة الــراع ســوف يكــون 
ي حــال عــدم اتخــاذ تدابــ�ي لتحديــد الأولويــات قبــل أن يحــدث ذلــك، 

ي مجــال رعايــة الأمومــة. و�ف
ي المســاعدة المختصــة �ف

هنــاك تدفــق �ف
ي التعليــم وتوصيــل الخدمــة هــو أمــر وارد. يشــ�ي الشــكل رقــم 2 إل النقــاط المحوريــة عنــد النتقــال مــن مرحلــة 

فــإن حــدوث فــو�ف �ف
تقديــم مجموعــة الخدمــات الأوليــة الدنيــا نحــو الرعايــة الشــاملة. ومــن المتوقــع حــدوث حالــة مــن التداخــل حيــث أن الإجــراءات المتخــذة 
ة النتقاليــة. عــىل ســبيل المثــال، إبــالغ الأفــراد مــن المهــن الطبيــة المســاعدة  عنــد الســتجابة لحــالت الطــوارئ ســوف تشــكل دعمــاً للفــ�ت

مثــل الصيــدلي بأنــه يمكنــه �ف أدويــة معينــة بنــاء عــىل وصفــة القابلــة. 

� مجال القبالة 
� سورية نحو خدمات رعاية شاملة ��

الش�ل رقم ٣ - من االستجابة لحاالت الطوارئ ��

 تعليم القبالة وفق معاي�� ا�تحاد
الدو�� للقاب�ت

 مسار من ممرضة مسجلة إ� قابلة
 قانونية

� تعليم
 مسار الدخول المبا�� ��

القبالة
 تعزيز دور الهيئات التنظيمية والتعليمية

 لمهنة القبالة

 تدريبات حوال الرعاية الصحية ل��م
والطفل والقبالة

 
� مجال

� للمرشدين ��  *  تدريب مدرب��
 القبالة

� مجال القبالة
 ** بدأ مرحلة التعليم ��

� تدريبات الطوارئ حول
 * ا�ستمرار ��

� المستمر
التطوير المه��

وتوكول   * تطوير السياسات وال��

 تدريبات حول الرعاية الصحية ل��م
والمولود

 
 النقاط الرئيسية:

* الرعاية التوليدية الطارئة
� مجال الصحة

 * عام�� المجتمع ��
نجابية ا��

�
 * العناية ا�¢ساسية با�¢طفال حدي��

الو�دة
وتوكول   * تطوير السياسات وال��

 التنمية والتطوير

عمار / مرحلة انتقالية  إعادة ا��

� حا�ت الطوارئ
ا�ستجابة ��

/ مرحلة ال�اع

ي مجال القبالة عىل مراحل
بناء القدرات �ف  8.2

ي تدريــب القابــالت الخــاص 
ي بنــاء قــدرات القبالــة بتبــ�ف

اتيجي �ف قامــت مجموعــة الأطــراف المعنيــة الستشــارية المؤثــرة عــىل التوجيــه الســ�ت
بالتحــاد الــدولي للقابــالت ومدتــه ثــالث ســنوات باعتبــاره نموذجــاً مثاليــاً لمســتقبل القبالــة الســورية. ولدعــم الحتياجــات الطارئــة لخدمــات 
نامــج بحيــث يســمح بصــورة مؤقتــة بتخريــج »قابلــة مجتمعيــة مقيمــة« بعــد عــام ونــص أو بعــد النتهــاء  القبالــة، ســيتم تعديــل هــذا ال�ب
مــن مقــررات القبالــة الأساســية. إن هــذه العمليــة الطارئــة والمؤقتــة ســوف تركــز حــراً عــىل إيصــال خدمــات رعايــة الأمومــة إل المجتمــع 

اف بهــا كمنهــج معتمــد لتوصيــل خدمــات القبالــة بعــد حــوالي 5 ســنوات مــن التوقــف الرســمي للــراع. وســوف ينتهــي العــ�ت

نســانية، الــولدة الطبيعيــة والإجــراءات الخاصــة بصحــة المــرأة  وســوف تركــز مقــررات القبالــة الأساســية عــىل العلــوم الأساســية، العلــوم الإ
ي مجتمعهــا 

الطبيعيــة.  وبعــد اجتيــاز المتحانــات النظريــة والعمليــة بنجــاح، ســوف يســمح للقابلــة المجتمعيــة المقيمــة بممارســة المهنــة �ف
ي هــذه 

ي مراكــز الرعايــة الصحيــة الأساســية مــع وجــود نظــام إحالــة وضمــن نظــام يخضــع للمراقبــة. �ف
المحــىلي او المجتمعــات الخــرى أو �ف

ــة مــع إدراك مبكــر  ــة الطبيعي ــة صارمــة للعناي ــة ضمــن إرشــادات توجيهي ــة عــىل الحــالت الطبيعي ــة، يقتــر نطــاق ممارســة المهن الحال
ورة.   للحــالت المعقــدة وإحالتهــا لمســتويات أعــىل عنــد الــرف

وســوف يتــم إصــدار شــهادة ممارســة مؤقتــة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة بالتعــاون مــع مديريــات الصحــة الفاعلــة بحيــث يتــم تغطيــة 
ي بعالمــة 

حــالت الطــوارئ والســنوات الخمــس الالحقــة. وســوف يتــم إصــدار الشــهادة فقــط عنــد إنهــاء المقــررات واجتيــاز المتحــان النهــا�أ
70٪ وهــي الحــد الأد�ف للنجــاح. 

ونظــراً لتفهــم الحاجــة إل الدعــم المســتمر، مــن المتوقــع أن تخضــع القابــالت المقيمــات لمراجعــة دوريــة ربــع ســنوية، الحفــاظ عــىل 
ي غضــون 3 ســنوات بعــد انتهــاء 

ة مــن دبلــوم تدريــب القبالــة �ف ي الســنة الأخــ�ي
ســجل الحــالت / الإجــراءات مــن أجــل التدقيــق، والتســجيل �ف

فــة عليهــا.  ومــن المتوقــع  ي المؤسســة التعليميــة المرسش
الــراع. ولعــدة غايــات، ســوف تعتــ�ب القابلــة عــىل أنهــا عضــو مســجل خارجيــاً �ف

ف وتوفــ�ي الدعــم الخارجــي مــن خــالل الزيــارات الدوريــة المذكــورة والتدقيــق  الحفــاظ عــىل اتصــال وثيــق مــع القابلــة مــن خــالل المعلمــ�ي
الرسيــري. 
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� مجال القبالة لحاالت الطوارئ 
ية العاملة �� الش�ل رقم ٢ - هرم تطور استجابة الموارد البرس�

��لية لحا�ت الحمل غ � �� المتابعة الم
 المعقدة، الو�دات، رعاية مابعد

 الو�دة. تحديد وإحالة المضاعفات
 عند ا��م والطفل، وتنظيم ا���ة

 متابعة حا�ت الحمل غ�� المعقدة،
 الو�دة. إدارة وإحالة المضاعفات
 عند ا��م والطفل، وتنظيم ا���ة

 معالجة المضاعفات

ويج ��نجابية، ال  تعليم الصحة ا��
 وا��حا�ت وفقاً لوجود ع�مات

  الخطر

ل وتشمل حا�ت � ��� الم
 عناية ��

لية الطارئة � �� الو�دة الم

 منشأة رعاية صحية أساسية (تتضمن
 الرعاية التوليدية ا��ساسية الطارئة

والعناية بالمواليد)

 مشفى ا��حالة (تتضمن الرعاية التوليدية
الشاملة الطارئة والعناية بالمواليد)

ل، باستثناء � ��� الم
 عناية صحية ��

  كافة مداخ�ت القبالة

مستوى العناية الكادر المهارات

ي الوقــت الراهــن هــي بحاجــة إل المزيــد مــن الدعــم 
ي بنــاء قــدرات العنايــة الصحيــة لــالأم والمولــود القائمــة �ف

إن المســتويات المتفاوتــة �ف
ف  ي حــ�ي

ي انتقــال أكــ�ش سالســة مــن مجــرد الســتجابة لحــالت الطــوارئ لتصــل إل مســتوى التنميــة الشــاملة لخدمــات القبالــة. و�ف
للمســاعدة �ف

قــد تبــدو بعــض القــرارات التوجيهيــة المتخــذة غــ�ي مهمــة عنــد مواجهــة الحاجــات الحاليــة، يُعتقــد بأنــه ومــع نهايــة الــراع ســوف يكــون 
ي حــال عــدم اتخــاذ تدابــ�ي لتحديــد الأولويــات قبــل أن يحــدث ذلــك، 

ي مجــال رعايــة الأمومــة. و�ف
ي المســاعدة المختصــة �ف

هنــاك تدفــق �ف
ي التعليــم وتوصيــل الخدمــة هــو أمــر وارد. يشــ�ي الشــكل رقــم 2 إل النقــاط المحوريــة عنــد النتقــال مــن مرحلــة 

فــإن حــدوث فــو�ف �ف
تقديــم مجموعــة الخدمــات الأوليــة الدنيــا نحــو الرعايــة الشــاملة. ومــن المتوقــع حــدوث حالــة مــن التداخــل حيــث أن الإجــراءات المتخــذة 
ة النتقاليــة. عــىل ســبيل المثــال، إبــالغ الأفــراد مــن المهــن الطبيــة المســاعدة  عنــد الســتجابة لحــالت الطــوارئ ســوف تشــكل دعمــاً للفــ�ت

مثــل الصيــدلي بأنــه يمكنــه �ف أدويــة معينــة بنــاء عــىل وصفــة القابلــة. 
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ي تدريــب القابــالت الخــاص 
ي بنــاء قــدرات القبالــة بتبــ�ف

اتيجي �ف قامــت مجموعــة الأطــراف المعنيــة الستشــارية المؤثــرة عــىل التوجيــه الســ�ت
بالتحــاد الــدولي للقابــالت ومدتــه ثــالث ســنوات باعتبــاره نموذجــاً مثاليــاً لمســتقبل القبالــة الســورية. ولدعــم الحتياجــات الطارئــة لخدمــات 
نامــج بحيــث يســمح بصــورة مؤقتــة بتخريــج »قابلــة مجتمعيــة مقيمــة« بعــد عــام ونــص أو بعــد النتهــاء  القبالــة، ســيتم تعديــل هــذا ال�ب
مــن مقــررات القبالــة الأساســية. إن هــذه العمليــة الطارئــة والمؤقتــة ســوف تركــز حــراً عــىل إيصــال خدمــات رعايــة الأمومــة إل المجتمــع 

اف بهــا كمنهــج معتمــد لتوصيــل خدمــات القبالــة بعــد حــوالي 5 ســنوات مــن التوقــف الرســمي للــراع. وســوف ينتهــي العــ�ت

نســانية، الــولدة الطبيعيــة والإجــراءات الخاصــة بصحــة المــرأة  وســوف تركــز مقــررات القبالــة الأساســية عــىل العلــوم الأساســية، العلــوم الإ
ي مجتمعهــا 

الطبيعيــة.  وبعــد اجتيــاز المتحانــات النظريــة والعمليــة بنجــاح، ســوف يســمح للقابلــة المجتمعيــة المقيمــة بممارســة المهنــة �ف
ي هــذه 

ي مراكــز الرعايــة الصحيــة الأساســية مــع وجــود نظــام إحالــة وضمــن نظــام يخضــع للمراقبــة. �ف
المحــىلي او المجتمعــات الخــرى أو �ف

ــة مــع إدراك مبكــر  ــة الطبيعي ــة صارمــة للعناي ــة ضمــن إرشــادات توجيهي ــة عــىل الحــالت الطبيعي ــة، يقتــر نطــاق ممارســة المهن الحال
ورة.   للحــالت المعقــدة وإحالتهــا لمســتويات أعــىل عنــد الــرف

وســوف يتــم إصــدار شــهادة ممارســة مؤقتــة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة بالتعــاون مــع مديريــات الصحــة الفاعلــة بحيــث يتــم تغطيــة 
ي بعالمــة 

حــالت الطــوارئ والســنوات الخمــس الالحقــة. وســوف يتــم إصــدار الشــهادة فقــط عنــد إنهــاء المقــررات واجتيــاز المتحــان النهــا�أ
70٪ وهــي الحــد الأد�ف للنجــاح. 

ونظــراً لتفهــم الحاجــة إل الدعــم المســتمر، مــن المتوقــع أن تخضــع القابــالت المقيمــات لمراجعــة دوريــة ربــع ســنوية، الحفــاظ عــىل 
ي غضــون 3 ســنوات بعــد انتهــاء 

ة مــن دبلــوم تدريــب القبالــة �ف ي الســنة الأخــ�ي
ســجل الحــالت / الإجــراءات مــن أجــل التدقيــق، والتســجيل �ف

فــة عليهــا.  ومــن المتوقــع  ي المؤسســة التعليميــة المرسش
الــراع. ولعــدة غايــات، ســوف تعتــ�ب القابلــة عــىل أنهــا عضــو مســجل خارجيــاً �ف

ف وتوفــ�ي الدعــم الخارجــي مــن خــالل الزيــارات الدوريــة المذكــورة والتدقيــق  الحفــاظ عــىل اتصــال وثيــق مــع القابلــة مــن خــالل المعلمــ�ي
الرسيــري. 
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ــة مــن  ــاء مــن الســنة الثالث ــ�ي بعــد النته ي وفــق القواعــد والمعاي
ــالت المقيمــات الخضــوع لمتحــان ترخيــص إضــا�ف ويتوجــب عــىل القاب

ي القبالــة مــع وجــود إمكانيــة 
حــة لمرحلــة الدبلــوم �ف . ويجــب أن يتــم إكمــال كافــة المقــررات المق�ت دبلــوم القبالــة بشــقيه النظــري والعمــىلي

امــج.  ي ســوف يتــم إقرارهــا مــع تطــور المعاهــد التعليمــة وال�ب
ي حــال إكمــال ســنة رابعــة والــ�ت

الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس �ف

ف بالتحــول إل ممارســة مهنــة القبالــة، ســوف يكــون لديهــن خيــار وحيــد وهــو  ي يرغــ�ب
أمــا بالنســبة للممرضــات القانونيــات الممارســات اللــوا�ت

إتبــاع برنامــج الـــ18 شــهراً الخــاص بتدريــب الممرضــات عــىل مهنــة القبالــة. وبعبــارة أخــرى، الممرضــات الممارســات غــ�ي مؤهــالت للدخــول 
ي المســار الطــارئ لتأهيــل القابــالت المجتمعيــات المقيمــات. حيــث ســاد شــعور قــوي مــن قبــل الأطــراف المعنيــة بعــدم وجــود رغبــة 

�ف
ي الوحــدات الجراحيــة الطبيــة عــن طريــق ســحبها إل رعايــة الأمومــة.

اف الأعــداد المتدنيــة أصــال مــن الممرضــات الممارســات �ف ف ي اســت�ف
�ف

ل الداخليــة مــن دون دعــم  ف ي إطــار بيئــة المــ�ف
ي والقبالــة والتمريــض علــم بــأن العديــد مــن الــولدات تجــري �ف ولــدى أفــراد المجتمــع الطــ�ب

ي 
ي وضــع الســيناريو الحــالي �ف

ي أو �ف
ي المــا�ف

فــات أو موّلــدات ماهــرات. وكان هــذا الواقــع الحقيقــي ســواء �ف موثــوق مــن قبــل قابــالت مح�ت
ي الوقــت الراهــن بســبب الحــرب، تشــ�ي تقاريــر متعــددة إل أن الحاجــة الآن لوجــود خدمــات قبالــة 

ســورية. ومــع تقييــد حركــة المــرأة �ف
ف ســالمة خدمــات  ي تحســ�ي

. وهكــذا، يمكــن لدعــم وجــود قابلــة مجتمعيــة مقيمــة أن يســاعد �ف مجتمعيــة هــي أكــ�ب مــن أي وقــت مــىف
ورة  ي حــال وجــود �ف

ــولدة �ف ي ال
ــ�ش ــد الخــاص بالأمومــة وحدي ــة الرســمي الجدي ــة وتوفــ�ي نقطــة وصــول إل نظــام الرعاي ــولدة الطبيعي ال

لالإحالــة.

القابلة المجتمعية المقيمة )RCM( - الوظائف الأساسية  8.3 

تعمــل القابلــة المجتمعيــة المقيمــة بشــكل رئيــ�ي بطريقــة مســتقلة داخــل بيئــة مجتمعيــة. ويتوقــع منهــا العمــل بدقــة وفقــا للمبــادئ 
ي حــالت تطّلــب النظــام الصحــي، يمكــن للقابــالت العمــل 

التوجيهيــة المقبولــة عالميــاً الخاصــة بالحــالت الطبيعيــة والإحالــة الرسيعــة. و�ف
ي مجــال القبالــة 

دارة، وتقديــم كافــة متطلبــات الرعايــة �ف ي مجــال القبــول، الإ
ي مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة، أو مراكــز القبالــة الأساســية �ف

�ف
ي الحــالت الطبيعيــة فقــط. مــن المتوقــع منهــا أن تقــوم بالأعمــال المتعلقــة بتســجيل الــولدات و / أو تقديــم الوثائــق ذات الصلــة 

وذلــك �ف
ي إدارة المعلومــات الصحيــة الروتينيــة ونظــم تســجيل الإحصــاءات الحيويــة. ولــدى القابلــة المقيمــة الســتقاللية الكاملــة 

إل جانــب عملهــا �ف
نجــاب. ي ســن الإ

ي التعامــل مــع الحــالت الطبيعيــة للنســاء �ف
ي إظهــار المهــارات المهنيــة �ف

�ف

ــس عــىل ســبيل الحــر، إعطــاء  ــن لي ــة، ولك ــة المقيم ــن نطــاق الممارســة بالنســبة للقابل ــل وجــه، يتضم ــىل أكم ــا ع ــوم بعمله ــ�ي تق ول
وصفــات طبيــة لعــدد محــدود مــن الأدويــة الخاصــة بالتوليــد، تقديــم الرعايــة الخاصــة بصحــة المــرأة، ووصــف أدويــة تنظيــم الأرسة فيمــا 

يتعلــق بمنظمــة الصحــة العالميــة واللوائــح الأساســية الســورية لالأدويــة.

امنــة مــع  ف ي الممارســة المجتمعيــة أن تقــوم بإثبــات إتمــام بـــ40 حالــة ولدة طبيعيــة والم�ت
ويتوجــب عــىل كل قابلــة مجتمعيــة مقيمــة تريــد �ف

ي ســجل باعتبــاره معيــار الحــد الأد�ف مــن الرعايــة.
تقديــم الرعايــة الأساســية للمواليــد كمــا يتضــح مــن خــالل تســجيل المعلومــات الرسيريــة �ف

ــة ليســمح لهــا التقــدم لالمتحــان الخــاص  ــة القبال ــري المنتظــر هــو أقــل مــا يمكــن توقعــه مــن المرشــحة لمهن إن الجــزء العمــىلي الرسي
طــار المجتمعــي حــ�ت اســتكمال الجــزء العمــىلي الرسيــري  ي الإ

اتيجية التخريــج المؤقتــة. لــن تتمكــن المرشــحة مــن ممارســة المهنــة �ف باســ�ت
بغــض النظــر عــن اســتكمال المقــررات النظريــة. 

يتوقع أن تكون القابلة المقيمة قادرة عىل القيام بما يىلي عىل الأقل وبصورة مستقلة: 

تقديم خدمات رعاية ما قبل الولدة والولدة الطبيعية . 1

وصف الأدوية الأساسية مثل الفيتامينات الخاصة بالأمومة، مضادات اللتهاب، ومقويات الرحم شائعة الستخدام. 2

مكانيــة للقيــام بالإحالــة إل المخــ�ب / الخدمــات . 3 يــة ومخطــط الأمــواج فــوق الصوتيــة وامتــالك القــدرة  والإ طلــب التحاليــل المخ�ب
التشــخيصية

ي المســتوى الأد�ف مــن المرافــق الصحيــة الأساســية مثــل مراكــز الرعايــة الصحيــة . 4
قبــول أو تخريــج الحــالت المرضيــة الطبيعيــة �ف

الأوليــة

ف. 5 إمكانية الإحالة والتشاور مع المتخصص�ي

إمكانية الوصول إل خدمات احتياطية للطوارئ. 6
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ــد بعــد  اً عــىل صحــة الأم والولي ف ــ�ي ــ�ش ترك ــة أك ــة المقيم ــة المجتمعي ــة للقابل ــون الســتجابات الطارئ ــة، تك ــة القانوني ــع القابل ــة م وبالمقارن
ــة بصــورة أوســع إل  ــة المرتبطــة بالقبال ــة والصحــة العام ــع صحــة العائل ــادة المواضي ــم زي ــع أن تت ــن المتوق ــط. وم ة فق ــارسش ــولدة مب ال

ــالت.  ــدولي للقاب ــاد ال ــة بالتح ــية الخاص ــاءات القياس ــتكمال الكف ــة لس ــب القبال ــن تدري ــة م ــنة الثالث ي الس
ــية �ف ــررات الدراس المق

ي شمال سورية
اتيجية الطارئة للقابالت المجتمعيات المقيمات �ف س�ت مقارنة الكفاءات الخاصة بالإ

القابلــة القانونيــة القياســية وفــق التحــاد الــدولي للقابــالت 
)تعليــم لمــدة 3 ســنوات(

الكفــاءة 1: تمتلــك القابــالت المعرفــة الالزمــة والمهــارات المتعلقــة 
ي الــولدة، العلــوم الجتماعيــة، الصحــة العامــة، 

بالتوليــد، حديــ�ش
ي تشــكل أســاس الرعايــة المناســبة ذات الجــودة 

والأخــالق الــ�ت
والمواليــد  للنســاء  تقــدم  ي 

والــ�ت اجتماعيــاً  والمالئمــة  العاليــة 
نجــاب. ي طــور الإ

الجــدد، والأرس �ف

تعليــم  مــن  ونصــف  )عــام  المقيمــة  المجتمعيــة  القابلــة 
الطــوارئ(  لحــالت  الســتجابة 

الكفــاءة 1: تمتلــك القابــالت المعرفــة الالزمــة والمهــارات المتعلقــة 
ي الــولدة، العلــوم الجتماعيــة، الصحــة العامــة، 

بالتوليــد، حديــ�ش
ي تشــكل أســاس الرعايــة المناســبة ذات الجــودة 

والأخــالق الــ�ت
ي تقــدم للنســاء والمواليــد الجدد. 

العاليــة والمالئمــة اجتماعيــاً والــ�ت

ــة  الكفــاءة 2: تقــدم القابــالت التثقيــف الصحــي والخدمــات عالي
ــع  ي المجتم

ــع �ف ــك للجمي ــة ولذل ــية الثقافي ــودة وذات الحساس الج
مــن أجــل تعزيــز الحيــاة الأرسيــة الســليمة، والحمــل المخطــط لــه 

ــة. يجابي ــوة والأمومــة الإ والأب

والخدمــات  الصحــي  التثقيــف  القابــالت  تقــدم   :2 الكفــاءة 
الأساســية عاليــة الجــودة وذات الحساســية الثقافيــة وذلــك للجميــع 
ــه.  ــط ل ــي والمخط ــل الصح ــز الحم ــل تعزي ــن أج ــع م ي المجتم

�ف

الكفــاءة 3: تقــدم القابلــة رعايــة مرحلــة مــا قبــل الــولدة بجــودة 
ــر  ــا يشــمل الكشــف المبك ــاء الحمــل بم ــز الصحــة أثن ــة لتعزي عالي

ــة  . ــام بالإحال وعــالج عــدد مــن المضاعفــات أو القي

الكفــاءة 3: تقــدم القابلــة رعايــة مرحلــة مــا قبــل الــولدة بجــودة 
عاليــة لتعزيــز الصحــة أثنــاء الحمــل بمــا يشــمل الكشــف المبكــر 

عــن المضاعفــات وإحالتهــا عــىل الفــور. 

ــية  ــودة وذات حساس ــة الج ــة عالي ــة عناي ــدم القابل ــاءة 4: تق الكف
ة بعمليــة توليــد نظيفــة وآمنــة مــع  ثقافيــة أثنــاء المخــاض والمبــارسش
التعامــل مــع الحــالت الطارئــة بهــدف الحفــاظ عــىل أقــى قــدر 

ممكــن مــن صحــة النســاء والمواليــد الجــدد.

ــية  ــودة وذات حساس ــة الج ــة عالي ــة عناي ــدم القابل ــاءة 4: تق الكف
ــة  ــة وآمن ــد نظيف ــة تولي ة بعملي ــارسش ــاض والمب ــاء المخ ــة أثن ثقافي
ي قــد 

ى الطارئــة الــ�ت وتقــوم بالتعامــل فقــط مــع المضاعفــات الكــ�ب
ة. ــارسش ــولدة مب ــا بعــد ال ــولدة أو م ترافــق ال

ــودة، وذات  ــة الج ــاملة، عالي ــة ش ــة عناي ــدم القابل ــاءة 5: تق الكف
ــولدة.  ــا بعــد ال ــة للنســاء م حساســية ثقافي

ــة الجــودة، وذات  ــة أساســية، عالي ــة عناي الكفــاءة 5: تقــدم القابل
ي الحــالت الطبيعيــة. 

حساســية ثقافيــة للنســاء مــا بعــد الــولدة �ف

ــودة، وذات  ــة الج ــاملة، عالي ــة ش ــة عناي ــدم القابل ــاءة 6: تق الكف
حساســية ثقافيــة للمولــود الــذي يتمتــع بالصحــة أساســا وذلــك منــذ 

الــولدة وحــ�ت شــهرين مــن العمــر.

ــودة، وذات  ــة الج ــاملة، عالي ــة ش ــة عناي ــدم القابل ــاءة 6: تق الكف
حساســية ثقافيــة للمولــود الــذي يتمتــع بالصحــة أساســا وذلــك منــذ 

الــولدة وحــ�ت عمــر أســبوع واحــد.

الكفــاءة 7: تقــدم القابلــة مجموعــة مــن خدمــات الرعايــة الفرديــة، 
ي حــالت حــدوث الإجهاض 

عاليــة الجــودة، وذات حساســية ثقافيــة �ف
ــع  ــجمة م ــاض والمنس ــاج إل إجه ي تحت

ــ�ت ــاء ال ــالت النس ي ح
أو �ف

ــولت  وتوك ــع ال�ب ــق م ــا يتف ــا وبم ــول به ــح المعم ف واللوائ ــ�ي القوان
الوطنيــة.

الكفاءة 7: ل ينطبق عىل القابالت المجتمعيات المقيمات. 
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اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية 2017 - 2021 اسـ�ت

� القبالة القانونية 
لزامية للدخول المبا�� �� ح للمقررات الدراسية اال� الش�ل رقم ٤. الحد اال�د�� المق�ت

• العلوم ا��ساسية لممارسة القبالة
� مجال ممارسة مهنة القبالة **

• مبادئ الصحة ا��ساسية والمهارات المنقذة للحياة ��
 • التغذية

� القبالة والصحة العامة **
 • مقدمة ��

• تغذية
� مجال القبالة

رشاد �� • علم النفس وا��
• علم العقاق��

• الو�دة الطبيعية (النظرية والممارسة) **
• الحمل الطبيعي ومرحلة ما بعد الو�دة **

• المولود الطبيعي
 • تنظيم ا���ة

� الحا�ت المعقدة **
• القبالة ��

� القبالة
• قضايا القيادة المهنية ��

• ا��مراض النسائية ورعاية صحة المراة **
� ورعاية ا��مومة

 • ا��خ�قيات ��
� مجال القبالة

 • ريادة ا��عمال ��
• العناية ا��ولية / الصحة العامة **

السنة ا��و¡

السنة الثانية

السنة الثالثة

ــارات  ــة والمه ف النظري ــ�ي ــة لتجمــع ب ــدراسي الأول مــن دراســة القبال ــذ الفصــل ال ــا من ــة *** ســيتم دمجه ** المقــررات الدراســية الرسيري
ــة ** العملي

لزامية لمسار التحول من ممرضة مسجلة إ� قابلة قانونية   ح للمقررات الدراسية اال� الش�ل رقم ٥. الحد اال�د�� المق�ت

� رعاية القبالة والصحة العامة **
�• مقدمة 

� مجال رعاية ا��م والمولود
�• علم الصيدلة 

• الو�دة الطبيعية (النظرية والممارسة)
 • الحمل الطبيعي ومرحلة ما بعد الو�دة

• المولود الطبيعي
 • تنظيم ا���ة

� الحا�ت المعقدة
� • القبالة 

� القبالة
� • قضايا القيادة المهنية 

• ا��مراض النسائية ورعاية صحة المراة
� رعاية ا��مومة

� • ا��خ�قيات 
� مجال القبالة

� • ريادة ا��عمال 
• العناية ا��ولية / الصحة العامة

السنة ا��و�

السنة الثانية
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اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية 2017 - 2021 اسـ�ت

� القبالة القانونية 
لزامية للدخول المبا�� �� ح للمقررات الدراسية اال� الش�ل رقم ٤. الحد اال�د�� المق�ت

• العلوم ا��ساسية لممارسة القبالة
� مجال ممارسة مهنة القبالة **

• مبادئ الصحة ا��ساسية والمهارات المنقذة للحياة ��
 • التغذية

� القبالة والصحة العامة **
 • مقدمة ��

• تغذية
� مجال القبالة

رشاد �� • علم النفس وا��
• علم العقاق��

• الو�دة الطبيعية (النظرية والممارسة) **
• الحمل الطبيعي ومرحلة ما بعد الو�دة **

• المولود الطبيعي
 • تنظيم ا���ة

� الحا�ت المعقدة **
• القبالة ��

� القبالة
• قضايا القيادة المهنية ��

• ا��مراض النسائية ورعاية صحة المراة **
� ورعاية ا��مومة

 • ا��خ�قيات ��
� مجال القبالة

 • ريادة ا��عمال ��
• العناية ا��ولية / الصحة العامة **

السنة ا��و¡

السنة الثانية

السنة الثالثة

ــارات  ــة والمه ف النظري ــ�ي ــة لتجمــع ب ــدراسي الأول مــن دراســة القبال ــذ الفصــل ال ــا من ــة *** ســيتم دمجه ** المقــررات الدراســية الرسيري
ــة ** العملي

لزامية لمسار التحول من ممرضة مسجلة إ� قابلة قانونية   ح للمقررات الدراسية اال� الش�ل رقم ٥. الحد اال�د�� المق�ت

� رعاية القبالة والصحة العامة **
�• مقدمة 

� مجال رعاية ا��م والمولود
�• علم الصيدلة 

• الو�دة الطبيعية (النظرية والممارسة)
 • الحمل الطبيعي ومرحلة ما بعد الو�دة

• المولود الطبيعي
 • تنظيم ا���ة

� الحا�ت المعقدة
� • القبالة 

� القبالة
� • قضايا القيادة المهنية 

• ا��مراض النسائية ورعاية صحة المراة
� رعاية ا��مومة

� • ا��خ�قيات 
� مجال القبالة

� • ريادة ا��عمال 
• العناية ا��ولية / الصحة العامة

السنة ا��و�

السنة الثانية

توجيهات عامة لدخول مهنة القبالة   .٩
بمستواها الأساسي  إل الممارسـة 

ي سورية
المهنية �ف

يــن أكــ�ش مــن مســار لدخــول حقــل ممارســة القبالــة، وذلــك مــن أجــل  ي شــمالي ســورية ســوف يتيــح للكث�ي
اتيجية القبالــة �ف إن برنامــج إســ�ت

ي مجــال القبالــة 
ف للدخــول �ف نامــج ليفتــح مســاَرين أساســيَّ�ي ي القبالــة. وقــد ُوِضــَع هــذا ال�ب

التشــجيع عــىل الزيــادة المتناميــة للقــوى العاملــة �ف
ي 

ي المســتقبل مــن خــالل التنــوع �ف
يــة ومخــزون القيــادات �ف ي المــوارد البرسش ــحات مــن فئــات مختلفــة ويــ�ش وهــو الأمــر الــذي ســيجذب مرشَّ

ــم المســاران للحفــاظ عــىل ســالمة المهنــة ونزاهتهــا، والتشــجيع عــىل ســلوك التعلــم مــدى الحيــاة.  الأعمــار وتجــارب الحيــاة. وقــد ُصمِّ
، غــ�ي أن الكفــاءة  ف ف المهنَتــ�ي كة بــ�ي ويزيــد المســاران مــن فهــم أن القبالــة والتمريــض همــا مجــالن منفصــالن. وقــد يكــون هنــاك نقــاط مشــ�ت

ي دورات التمريــض.
ي تُعَطــى �ف

ي ممارســة القبالــة الســليمة مســتقلة عــن المعلومــات الــ�ت
المطلوبــة �ف

ومساَرا ممارسة القبالة هما:

مسار دخول مبارسش لمدة 3 سنوات لَمن حصَلت عىل الشهادة الثانوية.. 1
مسار دخول للممرضات القانونيات.. 2

خيص اسم »القابالت القانونيات«. وط ال�ت ي هذين المسارين عند انتهاء الدراسة وإكمال رسش
يُطَلق عىل الطاقم �ف

ي مجــال ممارســة 
- ســوف يســمح لعــدد أكــ�ب مــن الأشــخاص بالدخــول �ف ف - لكــن المتســاويَ�ي ف إن القبــول الواســع النطــاق للمســاَرين المنفصلــ�ي

ــل  المهنــة مــع الحفــاظ عــىل المعايــ�ي الأساســية للقبالــة، حيــث أن المتطلبــات الرسيريــة للتخــرج ســتكون واحــدة. ومــن المتوقــع أن يُكمِّ
ي المنهــاج الــدراسي نفســه، والمواقــع الرسيريــة، ومصــادر التعليــم.

المســاران بعضهمــا مــع التشــارك �ف
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اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية ٢٠١٧ - ٢٠٢١ اسـ�ت

المسار الخاص بالممرضة القانونية المسجلة لتصبح قابلة قانونية  ٩.1
برنامج تدريب عىل القبالة لمدة 18 أشهر بدوام كامل  

ي أن تتابــع دورة التعليــم الخاصــة بالقبالــة. 
، وترغــب �ف ــت برنامــج التمريــض الأســاسي ُوِضــَع هــذا المســار لــكل ممرضــة عاملــة أتمَّ

لــة لمتابعــة برنامــج القبالــة مــا بعــد إتمــام التمريــض: وط الأساســية التاليــة كي تكــون مؤهَّ عــىل الممرضــة القانونيــة أن تتــم الــرش

إتمام المرحلة الثانوية.. 1

أل يكون عمرها أقل من 17 عاًما.. 2

وثيقة رسمية تُثِبت أنها ممرضة قانونية. . 3

4 .. اجتياز امتحان الدخول الأساسي

وط الخاصة لدخول المؤسسة التعليمية.. 5 إكمال الرسش

ورقة تُثِبت أنها سليمة من الناحية الصحية.. 6

ية والعربية.. 7 ف نكل�ي ية، وفهم المكتوب بالإ ف نكل�ي القدرة عىل الكتابة باللغة الإ

حة أن: وعىل المرشَّ

فم بإتمام الدورة.	  تل�ت

ي نهاية الدورة.	 
خيص �ف يكون لديها الرغبة بالخضوع لمتحان ال�ت

ي 	 
ي أماكــن قــد ل تكــون فيهــا الخدمــات الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

ي المجتمــع والمرافــق المتوفــرة �ف
يكــون لديهــا الرغبــة بالعمــل �ف

الــولدة متوفــرة بســهولة.

ي برنامــج تدريــب القابــالت، لمتحــان أســاسي دقيــق دون اســتثناء أحــد. ومــن 
ي قبولهــن �ف

تخضــع جميــع الممرضــات القانونيــات الراغبــات �ف
ي النتقــال إل القبالــة، العلــوَم الجتماعيــة، والعلــوَم 

َ �ف ف ي يرغــ�ب
لزامــي للممرضــات اللــوا�ت المتوقــع أن يشــمل امتحــان القبــول أو المعاَدلــة الإ

ــة  ــات الحيوي ــل العالم ــارات مث ــا مه ــض؛ ويشــمل أيًض ــن التمري ــات أساســية ع ــة، ومعلوم ســعافات الأولي ــن الإ ــات ع نســانية، ومعلوم الإ
والتواصــل العالجــي.

عالمــة النجــاح الأد�ف المتوقعــة لالمتحــان النظــري والرسيــري هــي 60 بالمئــة. وســوف يتــم وضــع امتحــان القبــول مــن قبــل مجموعــة مــن 
ف عــن المؤسســات التعليميــة أو بالتعــاون معهــا. ممثلــ�ي

ي المحاولــة الثانيــة 
ف أدائهــا. فــإذا لــم تنجــح �ف ي امتحــان القبــول، يمكــن إعطاؤهــا محاولــة أخــرى لتحســ�ي

إذا لــم تنجــح الممرضــة القانونيــة �ف
نامــج تدريــب القابــالت الــذي يســتمر 3 ســنوات كاملــة إن كانــت  نامــج التدريــب الــذي يســتمر 18 شــهًرا، تخضــع ل�ب ي امتحــان القبــول ل�ب

�ف
ي المســتقبل.

ترغــب أن تكــون القبالــة مهنتهــا �ف

ي مناطــق الأزمــة الســورية. 
وح الشــامل �ف ف خيــص، نظــًرا للــ�ف ي ل تملــك نســخة عــن شــهادة ال�ت

يمِكــن إعطــاء فرصــة للممرضــة القانونيــة الــ�ت
عــة  ي برنامــج القبالــة، لهــا أن تعــرض شــهادة ُمحلَّفــة موقَّ

ي ل تملــك نســخة شــهادة أو ترخيــص، الدخــوَل �ف
وإذا أرادت الممرضــة القانونيــة الــ�ت

ي برنامــج 
ي الرعايــة الصحيــة، تُثِبــت أنهــا كانــت تمــارس الرعايــة الصحيــة قبــل قدومهــا للدخــول �ف

ف �ف صــ�ي ف أو ُمرخَّ ــ�ي ف قانونيِّ لثــالث متخصصــ�ي
ف ومعلومــات التصــال بهــم بــدًل مــن  ف الُمحلَّفــ�ي ــ�ي ف الصحيِّ ي تحتــوي الســم الكامــل للمتخصصــ�ي

القبالــة. يمكــن قبــول هــذه الشــهادة الــ�ت
إبــراز وثيقــة ترخيــص رســمية.
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مسار الدخول المبا�ش  ٩.2
ي القبالة بعد 3 سنوات )مستوى الدبلوما(

شهادة �ف  

ي مجــال 
ي القبالــة وبشــكل مســتقل عــن إتمامهــن دورات دراســية �ف

ي لــم يخضعــن لأي تدريــب �ف
ــحات اللــوا�ت ُوِضــَع هــذا المســار للمرشَّ

ي القبالــة:
ي برنامــج الدخــول المبــا�ش �ف

وط التاليــة كي تكــون مؤهلــة للقبــول �ف ــحة إتمــام الــرش آخــر. عــىل المرشَّ

إتمام المرحلة الثانوية.. 1

أل يكون عمرها أقل من 17 عاًما.. 2

. )عند الطلب(. 3 اجيتاز امتحان الدخول الأساسي

وط الخاصة لدخول المؤسسة التعليمية.. 4 إكمال الرسش

ورقة تُثِبت أنها سليمة من الناحية الصحية.. 5

ية والعربية.. 6 ف نكل�ي ية، وفهم المكتوب بالإ ف نكل�ي القدرة عىل الكتابة باللغة الإ

حة أن: إضافة عىل ذلك، عىل المرشَّ

فم بإتمام الدورة.	  تل�ت

ي نهاية الدورة.	 
خيص �ف يكون لديها الرغبة بالخضوع لمتحان ال�ت

ي 	 
ي أماكــن قــد ل تكــون فيهــا الخدمــات الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

ي المجتمــع والمرافــق المتوفــرة �ف
يكــون لديهــا الرغبــة بالعمــل �ف

الــولدة متوفــرة بســهولة.

نامج. إذا مضت خمس سنوات عىل الحصول عىل الشهادة  ي هذا ال�ب
حة أن تكون حاصلة عىل شهادة الثانوية عىل الأقل للدخول �ف ل بد للمرشَّ

الثانوية دون البدء بأي دراسة عليا، قد يلزم اجراء فحص كفاءة )ُمعادلة( من قبل المرَشحة.

مــات لدخــول برامــج تدريــب القابــالت ســواء مــن  ف المتقدِّ ف مــن ناحيــة العمــر أو الحمــل أو الوضــع الأرسي بــ�ي لــن يكــون هنــاك أي تميــ�ي
مســار الدخــول المبــارسش أو مســار الممرضــات القانونيــات.
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ش�ل ٦ - مسارات ممارسة القبالة

القابلة القانونية  خيارات الدخول ا��و��
نامج تدريب القاب�ت  ل��

وط الدخول ��

من ممرضة مسجلة
إ� قابلة قانونية: 

١٨ شهًرا بعد
التمريض

قابلة
قانـونية

 شهادة ترخيص للتمريض
 إذا لم تكن هناك أي شهادة، يمكن

 إثبات العمل كممرضة قانونية بشهادة
� الرعاية الصحية

¤¥ ¤ ث�ثة متخصص¦�

 ¤̈ امتحان الكفاءة: إذا كانت الدرجة أد
حة أن تنتقل  من ٦٠ بالمئة ع± المرش°
إ� مسار الث�ث سنوات، إذا كانت 
الدرجة أع± من ٦٠ بالمئة، يمكن 

للمرشحة أن تستمر. 

شهادة ثانوية
٣ سنوات
دخول مبا��
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وط التخرج لجميع المرشحات تدريب القبالة �ش  ٩.3

نامــج القبالــة الرســمي. وهــذا ســُيوَضع  ي المقــرر الــدراسي بغــض النظــر عــن مســار الدخــول ل�ب
الحــد الأد�ف المطلــوب للتخــرج 70 بالمئــة �ف

لزاميــة. ي جــدول درجــات منفصــل للواجبــات النظريــة والرسيريــة الإ
�ف

ــحة أن تنتقــل  ي الــدورة الدراســية. وقــد ل يُســَمح للمرشَّ
ــة �ف ي أي درجــة كليَّ

ف العالمــة الراســبة �ف ف لتحســ�ي ــحة أكــ�ش مــن فرصَتــ�ي لــن تُعَطــى المرشَّ
ــة نهايــة العــام. ي امتحانــات الكفــاءة الكليَّ

إل المرحلــة التاليــة مــن مراحــل التدريــب إذا لــم تنجــح بدرجــة 70 بالمئــة �ف

ســيكون هنــاك توثيــق إلزامــي عــ�ب ســجل الطلبــة لدعــم الحــالت الرسيريــة المشــمولة أثنــاء دورة التدريــب. إذا أرادت المرشــحة التخــرج أو 
نامــج بصفتهــا قابلــة قانونيــة مؤقتــة، فــإن التوقــع الرسيــري ســيكون لــالأداء المســتقل لـــ: الخــروج مــن ال�ب

50 حالة ولدة مهبلية طبيعية.	 

ل يوجد حد أد�ف لزيارات تنظيم الأرسة المنفصلة.	 

ل يوجد حد أد�ف للحالت غ�ي الطبيعية.	 

وط الأساسية. ثبات قيام المشاركات باستيفاء الرسش تمام سيمنح المعهد التعليمي شهادة لإ عند الإ

ي حالت الطوارئ
تنظيم ترخيص القابالت �ف  ٩.4

ي حــالت الطــوارئ، فــإن 
خيــص القابــالت �ف ــا لــم تكــن هنــاك آليــة رســمية ل�ت ورة للحمايــة والأمــن العــام. ولمَّ تنظيــم ممارســة القبالــة �ف

ي مجــال صحــة الأمهــات.
ف ينصــب عــىل الأخــالق المهنيــة لأولئــك الذيــن يــؤدون مهامهــم �ف كــ�ي ال�ت

ي تتكفــل 
لة الــ�ت ــا عــىل عاتــق الوكالــة أو المنظمــة الُمشــغِّ إن التحقــق مــن صحــة الحصــول عــىل تعليــم ســابق وأهليــة الممارســة تقــع حاليًّ

امــات وهــي تحمــل عاتــق المســؤولية عــن أي إهمــال. ف بالل�ت

ف مجــال ممارســة القابــالت مــن أجــل وضــع أســاس للحــد الأد�ف مــن المهــارات 
ِّ ي هــذا الســياق، تــم تطويــر توصيــف وظيفــي معيــاري يبــ�ي

و�ف
ــالت  ــغيل القاب ــاء تش ــتخدامه أثن ــاري لس ــي المعي ــف الوظيف ي التوصي

ــ�ف ــح بتب ــة. ويُنَص ــة المهن ــاق ممارس ــالت ونط ــن القاب ــة م المتوقع
ــة،  ــال الصح ي مج

ف �ف ــ�ي ــدى العامل ي ل
ــذا�ت ــم ال ــا للتقيي ــا مرجًع ــة أيًض ــذه الوثيق ــتخدام ه ــن اس ــة. ويمك ــة والتعليمي ــة الرسيري للممارس

ــاءات. ي الكف
ي أي نقــص �ف

ــال�ف ــم مــن أجــل ت ــد حاجــات التعلي ي تحدي
للمســاعدة �ف
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دور مؤسسات القبالة التعليمية  .10

ي برامج التدريب عىل القبالة.
ي تطبيق المعاي�ي المقبولة بالحد الأد�ف �ف

ستلعب المؤسسات التعليمية دوًرا حيويًّا �ف

ي التوصيــف الوظيفــي لكليــة القبالــة، إضافــة 
ام بالتوجيهــات الأساســية المنصــوص عليهــا �ف ف ــع مــن المؤسســات التعليميــة أيًضــا اللــ�ت ويُتوقَّ

امهــا بمعايــ�ي قبــول الطالبــات. )ملحــق( ف إل ال�ت

ــز بمــواد  ــع أيًضــا وجــود مختــ�ب مهــارات ُمجهَّ ي المعاهــد التعليميــة. ويُتوقَّ
ف المعلمــات )المرشــدات( والطالبــات �ف ــو� بنســبة 1:10 بــ�ي  يُ

ي الحــالت قليلــة الخطــورة، مــع كتــب خاصــة بالقبالــة تكــون مرجًعــا للــدورة التعليمية الأساســية.
خاصــة بالرعايــة الصحيــة لالأمومة/القبالــة �ف

ي 
ــدة مدتهــا 3 ســنوات، والــ�ت ف لتصبــح برامــج قبالــة موحَّ ي تكــون لمــدة ســنَت�ي

تتعهــد المعاهــد التعليميــة بتمديــد برامــج القبالــة الحاليــة الــ�ت
تصــدر عــن التحــاد الــدولي للقابــالت، مــع إعــادة تنظيــم متطلبــات الــدورة لتيســ�ي تنفيــذ هــذا المعيــار.

 
ــة قبــل الخدمــة وضمنهــا. وســيحث هــذا  تعديــل طــرق التعليم/التعلــم القائمــة عــىل الكفــاءة بمــا يناســب برامــج التدريــب عــىل القبال
ــط، وتحملهــم مســؤوليات  ــم بالضب ــج التعل ــن برنام ــج المتوقعــة م ــة عــىل الســعي لفهــم النتائ ــة الصحي ي الرعاي

ف �ف النمــط المتخصصــ�ي
ف ذوي الفكــر الناقــد عــىل المــدى القريــب والبعيــد، والذيــن ســيكونون قادريــن بشــكل  التعلــم. وهــذا مــا ســُينتج طاقًمــا مــن المتخصصــ�ي

افضــل عــىل تقديــم الرعايــة.

ف المعاهــد التعليميــة  ي الوضــع الراهــن ل يوجــد أي اعتمــاد رســمي للمــدارس، لذلــك ل بــد مــن التشــجيع عــىل الشــفافية والتعــاون بــ�ي
�ف

ك، ومشــاركة المســتندات والملفــات الأساســية، ووســائل تقييــم الطــالب مثــل ســجل الطــالب. كمــا أن روح التعــاون  عــ�ب التطويــر المشــ�ت
ي المعاهــد المهنيــة. و بنفــس الوقــت هــذا 

والشــفافية ســتقلِّل مــن ازدواجيــة الجهــود مــن خــالل دعــم ُمنســق و مســتمر للنهــج العــام �ف
ي مجــال القبالــة و هــذه المــوارد هــي اصــال محــدودة.

يــة �ف ســيقلل مــن الضغــط عــىل المــوارد البرسش

ك لأهــداف  يــة محــددة بصــورة فعالــة مــن أجــل التطويــر المشــ�ت وينبغــي لمعاهــد القبالــة التعليميــة إيجــاد شــبكة لســتخدام مــوارد برسش
التعلــم الأساســية، والمســتندات والملفــات، وأدوات التقييــم، وأنظمــة حفــظ الســجالت مثــل ســجل الطلبــة.
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د بوضــوح الســاعات  ــة ومــا تحتويهــا، ويحــدِّ ــة والرسيري ــات للمعلومــات النظري يشــ�ي المعهــد التعليمــي بوضــوح إل مــدة تعلــم الطالب
ــة. ــات النظري ــة للمعلوم ــة و40 بالمئ ــال الرسيري ــة لالأعم ــم عــىل نســبة 60 بالمئ ــار قائ ــة، ووضــع معي ــة والرسيري النظري

يجــب أن يكــون منهــاج القبالــة ذو صلــة بالفلســفة، والحاجــات الصحيــة للمجتمــع، والتجاهــات المحليــة والعالميــة، والمعلومــات العلميــة 
ف القائمــة عــىل الكفــاءات الأساســية لممارســة القبالــة، الصــادرة عــن التحــاد  ي القبالــة، ومبــادئ التعلــم لــدى البالغــ�ي

ــق �ف ي تُطبَّ
الأساســية الــ�ت

ــدولي للقابالت. ال
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ي المستمر
التطوير المه�ف  .11

ــن معلوماتهــن ومهاراتهــن  ث َ التطــور ويُحدِّ ف ْ ــ�ب ــالت أن يواك ــع القاب ــك عــىل جمي ــة لالأمهــات، لذل ــة الصحي ي الرعاي
ة التطــور �ف ــ�ي تتســارع وت

ي المســتمر؛ قــد تشــمل هــذه الفوائــد زيــادة مخــزون المعلومــات، 
ي التطويــر المهــ�ف

ة لــكل قابلــة بعــد مشــاركتها �ف بانتظــام. وثمــة فوائــد كثــ�ي
ــاً  ــكل نموذج ــارات يش ــات والمه ــم للمعلوم ــث المنتظ ــك أن التحدي . ول ش ي

ــ�ف ــا المه ــادة الرض ــدة، وزي ــارات جدي ــات ومه ــم خدم وتعل
ثــن معلوماتهن  ي يحدِّ

ي توظِّــف القابــالت اللــوا�ت
ف هــذا التحديــث قيمــة التعلُّــم مــدى الحيــاة. إن المؤسســات والمنظمــات الــ�ت

ِّ للقابــالت، ويبــ�ي
ي الحــوادث العرضيــة ذات 

ايــد للخدمــات، وتناقًصــا �ف ف ايــد، وهــو مــا يــؤدي إل الســتعمال الم�ت ف َ الم�ت ي رضــا المــر�ف
بانتظــام تجــد فوائــد �ف

. ي الأثــر الســل�ب

ًا مــن أنشــطة تعلــم الرســمية وغــ�ي الرســمية.  ، ويشــمل �ثــ�ي ف ف المتخصصــ�ي ي المســتمر بتنــوع أنمــاط التعلــم بــ�ي
يقــر التطويــر المهــ�ف

ي المســتمر هــي أنــه تطويــر:
والمبــادئ الأساســية وراء التطويــر المهــ�ف

1 .. ي
ذا�ت

ي يحددها الفرد.. 2
يستند إل حاجات التعلم ال�ت

اته.. 3 قائم عىل معلومات الفرد الحالية وخ�ب

ف تعلم الفرد وممارساته.. 4 يربط ب�ي

ي كل موقــع رسيــري وأكاديمــي 
ي المســتمر الموثَّــق، �ف

اتيجية القبالــة لشــمالي ســورية يدعــم نظاًمــا للتطويــر المهــ�ف لذلــك فــإن برنامــج إســ�ت
ــف القابــالت. يوظِّ

ي مستمر:
نامج نظام تطوير مه�ف ويدعم ال�ب

1 .. ف اه�ي قائم عىل الكفاءات وال�ب

ف المعلومات النظرية والتطبيق.. 2 يدمج ب�ي

ي الحالت الطارئة وإعادة البناء. . 3
دة مصادق عليها، مثل مهارات إنقاذ الحياة للقابالت �ف يستعمل حزمة تعلم موحَّ

ًصــا لمجــال واحــد. ول بــد مــن تخصيــص شــخص- إذا كانــت المــوارد كافيــة-  ي المســتمر مخصَّ
يجــب أل يكــون مــا يقدمــه التطويــر المهــ�ف

ي المســتمر والمهــارات الرسيريــة.
ف التطويــر المهــ�ف ــًقا بــ�ي ليكــون منسِّ

نة 30 ساعة. طاً للتوظيف الدائم، بحيث تكون أقل عدد ساعات بالسَّ ي المستمر رسش
ي أنشطة التطوير المه�ف

ينبغي أن تَُعد المشاركة �ف
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يــة(  ف نكل�ي ف العربيــة والإ ي ســورية، فإنــه يـُـوَ� بُحــزَم التدريــب التفاعليــة )بالصــوت والصــورة وباللغَتــ�ي
وإذا ُوِضــع بالحســبان الــراع الدائــر �ف

ي 
ي الحــالت الطارئــة مــن أجــل القابــالت ومعلِّمي/معلِّمــات القبالــة والطالبــات اللــوا�ت

نــت وتراعــي ثقافــة المجتمــع، �ف ن�ت ي تكــون عــ�ب الإ
الــ�ت

قــد ل يســتطعن الحضــور إل جلســات التدريــب. 

ي الــولدة 
ي المســتمر لالأمهــات وحديــ�ش

ي التطويــر المهــ�ف
ي ظــل الأزمــة الراهنــة والحاجــات الطارئــة، تــم التفــاق عــىل مجــالت محــددة �ف

و�ف
ي القبالــة. وســُتوَضع هــذه المجــالت حســب الأولويــة بالتنســيق مــع جميــع 

عــ�ب عمليــة تشــاورية تعــد جــزًءا مــن برنامــج بنــاء القــدرات �ف
ف  مــون خدمــات عــىل الأرض مســتخدم�ي ي مجــال صحــة الأمهــات والذيــن يقدِّ

ف �ف كاء، مــن أجــل تطويــر المهــارات الحاليــة لــدى العاملــ�ي الــرسش
ي رعايــة 

ي تشــمل مجــالت القبالــة التطبيقيــة المعروفــة �ف
ي تمثــل الحاجــات العاجلــة الــ�ت

طرًقــا قائمــة عــىل الكفــاءات. والقائمــة التاليــة الــ�ت
نجــاب: ي ســن الإ

الأمهــات �ف

إدارة نزيف الدم.. 1

رجاج.. 2 رجاج( وما قبل الإ إدارة تشنج الحمل )الإ

إدارة التهابات ما بعد الولدة.. 3

إدارة الولدة المتعرسة.. 4

دارة الرسيرية للناجيات من الغتصاب.. 5 الإ

الرعاية عند الإجهاض وما بعده.. 6

ا.. 7 إدارة الأمراض المنقولة جنسيًّ

ي الولدة وإنعاشهم.. 8
ة لحدي�ش الرعاية المبارسش

ي الولدة من ذوي الوزن المنخفض أو الولدة المبكرة.. 9
إدارة حالت حدي�ش

ي الولدة(.. 10
نات الرعاية الصحية الأساسية لالأمهات وحدي�ش  الإجراءات الحتياطية )الشاملة لمكوِّ

د وتوکول الموح� � ال��
� الحاالت الطارئة، والمجاالت ذات اال�ولوية ��

� المستمر ل�ستجابة ��
ش�ل ٤ –التطوير المھ��

ا��مومة النساء � الو�دة
ا��طفال حدي��

• إدارة حا�ت نزيف الدم

رجاج/تسمم  • إدارة حا�ت ا��
رجاج الحمل وما قبل ا��

• إدراة حا�ت الو�دة المتع�ة.

• اجراءات احتياطية.

• إدارة حا�ت التهابات ما بعد 
الو�دة.

دارة ال�يرية للناجيات من  • ا��
ا�غتصاب.

• الرعاية عند ا��جهاض وما بعده.

• إدارة حا�ت ا��مراض المنقولة 
ا. جنسي�

• اجراءات احتياطية.

� الو�دة   
ة لحدي�� • لرعاية المبا��

وإنعاشهم.

� الو�دة من 
• إدارة حا�ت حدي��

ذوي الوزن المنخفض أو الو�دة 
المبكرة.

• اجراءات احتياطية.

ي المســتمر. إن إنجــازات 
ل يمكــن التقليــل مــن شــأن التأثــ�ي الطويــل الأمــد لأهميــة ممارســة القبالــة ذات الجــودة، الخاصــة بالتطويــر المهــ�ف

ــة  ــات الرعاي ي ممارس
ــاهم �ف ــوارئ ستس ــالت الط ي ح

ــتجابة �ف ــة الس ــون نتيج ي تك
ــ�ت ــاءات وال ــىل الكف ــم ع ــتمر القائ ي المس

ــ�ف ــر المه التطوي
ــة  ي مرحل

ــر سياســة مهنيــة منظمــة ورســمية �ف ــة الحاجــَة لتطوي ي القبال
ــاء القــدرات �ف ــح برنامــُج بن الصحيــة الســليمة لالأمهــات. لذلــك يوضِّ

ي ممارســة المتطلبــات.
ي ترخيــص القابــالت وكفاءتهــم �ف

ــا بــه �ف ًف إعــادة البنــاء، تكــون جــزًءا مع�ت
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بنود قابلة للتنفيذ من إطار التوجيه   .12
كاء اتيجي لتنمية الرش الس�ت

ي القبالــة، تــم التوســع مــن الأهــداف الفرعيــة لتتحــول إل إجــراءات 
اتيجي لبنــاء القــدرات �ف طــار الســ�ت ي تفعيــل الإ

مــن أجــل المســاعدة �ف
يُــوَ� بهــا لتحقيــق الرؤيــة الشــاملة.

ــدم  ــىل ق ــع ع ــة للجمي ــودة العالي ــولدة ذات الج ي ال
ــ�ش ــات وحدي ــة لالأمه ــات الصحي ــول إل الخدم ــة الوص ــادة إمكاني زي  .1

ف العــام والخــاص. ي القطاَعــ�ي
ف التعليــم والتنظيــم �ف ايــد بــ�ي ف المســاواة، وذلــك بالتعــاون الم�ت

ــة أ.  ــة بصح ــية المتعلق ــا الأساس ــة القضاي ــات لمعالج ــة الأمه ــم بصح ي تهت
ــ�ت ــات ال ــد والمنظم ــن المعاه ــة م ــبكة فعال ــر ش تطوي

ــولدة. ي ال
ــ�ش ــات وحدي الأمه

أن تتوافــق أي برامــج قبالــة حديثــة أو قادمــة، أو أنظمــة تطويــر مهنيــة، مــن بدايتهــا مــع الدليــل العالمــي والتعاريــف الموحــدة ب. 
نامــج المعــد للممرضــات المســجالت الــذي يســتمر 18 شــهًرا، وبرنامــج شــهادة  الصــادرة عــن التحــاد الــدولي للقابــالت، بشــأن ال�ب

القبالــة الــذي يســتمر 3 ســنوات.

ي التعليم والتدريب والتنظيم.ت. 
توحيد التعاريف الأساسية المتعلقة بالقبالة وخدمات القبالة والشاملة لتلك المستخدمة �ف

تصميم/تنفيذ المعاي�ي الرسيرية بالحد الأد�ف لكل المواقع الرسيرية أو مواقع تقديم الخدمات المعتمدة. ث. 

ــة وعــ�ب الحــدود لتشــمل ج.  ي المناطــق المحلي
ــا �ف ــة، وممارســتها، وتنظيمه ــم القبال ــ�ي المتعلقــة بتعلي تســهيل التحقــق مــن المعاي

ــة والمتوقعــة. ــة الحالي حاجــات القــوى العامل

ي 
ــ�ش ــات وحدي ــة الأمه ي رعاي

ــة �ف ــات القبال ــتخدام خدم ي اس
ــاركة �ف ــك للمش ــاج و التحري ــع والندم ي المجتم

ــاون �ف ــادة التع زي  .2
ــولدة  ال

تنسيق برامج التدريب ضمن المنظمات غ�ي الحكومية والهياكل الحكومية من أجل مشاركة المعرفة والموارد.أ. 

ي لجميع القابالت.ب. 
ي المجتمع لتشمل مجال الصحة العامة والرعاية الأولية والوقائية كعمل روتي�ف

تكييف القبالة �ف
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وعي المجتمع وتوعيته ح�ت يعلم كل واحد: »ما هي القبالة؟« و»ماذا يمكن أن تفعل القابلة؟«ت. 

حات لممارسة القبالة.ث.  اتيجيات التوظيف لجذب المرشَّ  تطوير اس�ت

ي المجتمع والمرافق.ج. 
اتيجية التصال والدعوة من أجل الوعي العام والستفادة من خدمات القبالة �ف تطوير إس�ت

ي مستويات تقديم الخدمات الريرية قبل الخدمة وأثناءها 
بناء قدرات القبالة �ف  .3

يه.أ.  د للقابالت وتبنِّ تطوير توصيف وظيفي موحَّ

إعداد بروتوكولت وإرشادات المهنة مناسبة لتناسب المعاي�ي الدولية.ب. 

ي الرعاية الصحية العامة بالأمهات.ت. 
ف �ف ك�ي مسودة توجيهات رسيرية أساسية لنقاط ال�ت

ي تحتاج إل دعم منهاجي مبارسش قبل الخدمة.ث. 
تحديد المجالت المهمة ال�ت

ــة ج.  ــة الذهني ف الرعاي ــة مــع تضمــ�ي ــة الطارئ ــة التوليدي ــة والرعاي ــة الطبيعي ي الصحــة ضمــن الخدمــة عــىل القبال
ف �ف تدريــب العاملــ�ي

لالأمهــات.

ي الــولدة عــىل عــدة مســتويات، تتضمــن 
ضمــان وجــود برامــج جــودة مســتدامة خاصــة بالرعايــة الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش  .4

ــالت. ــات والقاب ــل الممرض ــاق عم ــد نط ــ�ب تحدي ــة ع ــدرة التنظيمي ــاء الق بن

ي وزارة الصحة أو مديرية الصحة ليكنَّ مسؤولت عن خدمات التمريض/ القبالة فقط.أ. 
ف الممرضات والقابالت �ف

َّ تُع�ي

ي كل مستشفى أو منظمة يُحال إليها، لتشكيل لجنة تمثِّل حاجات التمريض والقبالة.ب. 
ق للتمريض/ القبالة �ف ف منسِّ تعي�ي

ي مجال صحة الأمهات.ت. 
تأسيس عمليات تطوير مهنية دائمة لجعل القابالت الحاليات عىل اطالع بأفضل الممارسات �ف

ف وإعطائهــم إمكانــات ث.  ك�ي بــدء التدريــب عــىل القيــادة مــن لحظــة الدخــول إل برنامــج التمريــض والقبالــة لتوفــ�ي منصــة للمشــ�ت
لتطويــر المســار الوظيفــي

بية.ج.  َي الصحة وال�ت
يًكا أيًضا مع وزار�ت ف جميع مستويات النظام الصحي للممرضات والقابالت لتكون رسش تأسيس روابط ب�ي

ف  ــتويَ�ي ــىل المس ــفاَدة ع ــدروس الُمتس ــاق ال ــيع نط ــل توس ــن أج ــولدة م ي ال
ــ�ش ــات وحدي ــة الأمه ــج صح ــم برنام ــم تقيي دع  .5

. ي والــدولي
الوطــ�ف

كاء.أ.  رها الرسش ي طوِّ
ي برنامج القبالة ال�ت

خطة نرسش للمناهج/المواد �ف

ية المتعلقة بالقبالة.ب.  وتوكولت/ الموارد البرسش تطوير مخزون مركزي لالأنماط/ التوجيهات/ ال�ب

تأسيس خطة لالتصال والدعوة.ت. 

ي مجــال القبالــة بحيــث تشــمل كل هــدف فرعــي. وفيمــا يــىلي 
يُــوَ� بالقيــام بأنشــطة عامــة أساســية لدعــم عمليــة بنــاء القــدرات �ف

الأنشــطة العامــة:

ي القبالة.. 1
، وتوجيهات حول الكفاءات الأساسية �ف ندوات عن المعلومات والنرسش

ي المجالت ذات الأولوية.. 2
دة قائمة عىل الكفاءات �ف برامج تدريبية موحَّ

مشاركة أفضل الممارسات التعليمية والرسيرية المثبتة بأدلة.. 3

ي مجال صحة الأمهات وإجراء مقابالت معهم.. 4
ف �ف اف الداعم للعامل�ي رسش الإ



38
رعـاية القبـالة عالـية الجـودة فـي ِخضـم الأزمـات

اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية 2017 - 2021 اسـ�ت

الأدوار والمسؤوليات الحالية   .13
والمستقبلية

ــع الأطــراف  ــث تســتمر جمي ًكا بحي ــا مشــ�ت ــوًدا تعاونيًّ ي شــمالي ســورية مجه
ــة �ف ــدرات للقبال ــاء الق ــذ خطــة بن ــون تنفي ــع أن يك ــن المتوق  م

ي 
ي الوقــت الراهــن بالمشــاركة الفعالــة. ومــع تحديــد أطــراف معنيــة جديــدة مــن المتوقــع أن كل جهــة عاملــة جديــدة �ف

دة �ف المعنيــة المحــدَّ
هــة. إن مســؤولية كل شــخص  موضــوع القبالــة وصحــة الأمهــات ســتكون مواكبــة لرؤيــة رعايــة القبالــة مــن خــالل التصــال والدعــوة الموجَّ

كاء الجــدد، فهــذا جــزء مــن عمليــة بنــاء مجتمــع القبالــة. نامــج للــرسش نامــج أن ينقــل رؤيــة ال�ب لديــه معلومــة عــن أقــل توقعــات ال�ب

ــاكل  ــل هي ــم متكامــل مقاب ــن أجــل تصمي ــة م ــج القبال ــة لدعــم برنام ــم طــرق متنوع ــاء تقدي ــة أثن ــد تتقاطــع أدوار ومســؤوليات معين وق
ف دائًمــا عــىل زيــادة دعــم نظــام صحــة الأمومــة وذلــك لتوســيع نطــاق خدمــات قبالــة عاليــة الجــودة، مؤثــرة، مثبتــة  كــ�ي موازيــة. وســيكون ال�ت

ي الــولدة شــمالي ســورية.
بالأدلــة،  وفعالــة مــن حيــث التكلفــة إل جانــب مداخــالت الحفــاظ عــىل حيــاة الأمهــات وحديــ�ش

ي 
ــ�ف ــق العامــل التق ــأن الفري ــاك تصــور ب ة المــدى، هن ــة قصــ�ي ي الحــالت الطارئ

�ف
. ــاسي ــق الأس ــيلعب دور المنسِّ ــة س نجابي ــة الإ ــاص بالصح الخ

نجابية ي الصحة الإ
الفريق العامل �ف  13.1

ــة  ي قطــاع القبال
وعــات �ف امــج والمرسش ي لتنســيق ال�ب

نســا�ف ي العمــل الإ
ــة �ف ف والجهــات الفاعل ي للمانحــ�ي

ــان التقــ�ف ــة هــي الكي إن الفــرق العامل
امــج  ف مــن أجــل مراجعــة ومناقشــة التخطيــط ل�ب اء التقنيــ�ي ا للخــ�ب نجابيــة كيانـًـا أساســيًّ ي الصحــة الإ

ومناقشــتها. وســيكون الفريــق العامــل �ف
م  ي تقــدِّ

نجابيــة والقبالــة وتنفيذهــا ومراقبتهــا. وســيكون دور هــذا الفريــق دوًرا تشــاوريًّا ومتاًحــا لجميــع الأطــراف المعنيــة الــ�ت الصحــة الإ
ي الــولدة.

خدمــات الرعايــة الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش
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يكة الأدوار والمسؤوليات الخاصة للمنظمات غ�ي الحكومية/المنظمات الرش  13.2

ة لالأمهــات، ومــن المتوقــع أن أعداد  ي توفــ�ي الخدمــات الصحيــة المبــارسش
ا �ف يكــة دوًرا أساســيًّ تتــول المنظمــات غــ�ي الحكومية/المنظمــات الرسش

ــة  فم جميــع المنظمــات غــ�ي الحكومي ــ�ت ح أن تل َ ــ�ت داد مــع توقــف الــراع. ويُق ف ــة ســ�ت ي مجــال المنظمــات غــ�ي الحكومي
ــة �ف الجهــات الفاعل

: طــار يتضمــن مــا يــىلي ي معالجــة نقــص الحتياجــات، هــذا الإ
ي تؤثــر عــىل الجــودة الرسيريــة �ف

ك مــن أجــل تجنــب المخاطــر الــ�ت بإطــار مشــ�ت

نجابيــة، وتســعى للتســجيل . 1 ي الخــاص بالصحــة الإ
عــىل المنظمــة غــ�ي الحكوميــة أو أي منظمــة أن تتقــدم إل الفريــق العامــل التقــ�ف

م فيهــا خدمــات القبالــة. ي تُقــدَّ
ي المنطقــة الــ�ت

ي مديريــة الصحــة )إن كانــت تعمــل( �ف
�ف

ح . 2 َ ي خدمــة الرعايــة الصحيــة الذيــن يُقــ�ت
ف �ف عــىل المنظمــة غــ�ي الحكوميــة أو أي منظمــة أن تضمــن تســجيل/ترخيص جميــع العاملــ�ي

. ي عليهــم تقديــم أي برنامــج تدريــب أو خدمــات رسيريــة. يشــمل هــذا أي متطــوع أجنــ�ب

حة أو مخطط لها بما فيها المحتوى.. 3 نجابية ووزارة الصحة/مديرية الصحة عن أي برامج تدريبية مق�ت إعالم كتلة الصحة الإ

ام بالطرائق التعليمية القائمة عىل الكفاءة.. 4 ف الل�ت

ــات . 5 ــة لصحــة الأمه ــات الرعاي ل برامــج وخدم ــة والدعــوة إل سياســات تســهِّ اتيجية لقــدرات القبال ســ�ت ــل الخطــة الإ ــز تفعي تعزي
. ي

ــات والمســتوى الوطــ�ف ــولدة عــىل مســتوى المنظم ي ال
ــ�ش وحدي

ي الــولدة واتخــاذ قــرار تنظيــم الأرسة، وتنفيــذ آليــات . 6
ي طلــب الرعايــة الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

الدعــوة إل تعزيــز دور المــرأة �ف
ي الــولدة وتنظيــم الأرسة.

ي مجــال صحــة الأمهــات وحديــ�ش
لتوســيع مشــاركة الرجــل �ف

ي الــولدة، ومراقبــة اســتعمالها لدعــم تنفيــذ . 7
تقديــم النصيحــة للحكومــة بشــأن تعبئــة المــوارد لخدمــات صحــة الأمهــات وحديــ�ش

ي الــولدة.
ي تخــص الرعايــة الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

خريطــة الطريــق الــ�ت

ي الــولدة . 8
ي يقدمونهــا تواكــب المعايــ�ي وجــودة الرعايــة الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

ف لضمــان أن الخدمــات الــ�ت بنــاء قــدرة العاملــ�ي
التابعــة لــوزارة الصحــة، وبروتوكــولت تنظيــم الأرسة وتوجيهاتــه.

ــولدة وتنظيــم الأرسة، ووثيقــة أفضــل الممارســات، ونــرسش وتطبيــق . 9 ي ال
ــ�ش تســهيل ودعــم الأبحــاث حــول صحــة الأمهــات وحدي

ــة. ــة الرسيري ــج للرعاي النتائ

ــة . 10 ــة الصحي ــ�ي الرعاي ي توف
ــات �ف ــة والخدم ــة للرعاي ث ــات الُمحدَّ ــولت والتوجيه وتوك ــ�ي وال�ب ــىل المعاي ــاظ ع ــر والحف ــم التطوي دع

ــة. ــة الصحي ــام الرعاي ــتويات نظ ــع مس ــىل جمي ــم الأرسة ع ــولدة وتنظي ي ال
ــ�ش ــات وحدي لالأمه

تقديم الدعم لعملية تدقيق وفيات الأمهات.. 11

وزارة الصحة/ مديرية الصحة  13.3

ي كل مســتوى. 
ي القبالــة، وستشــاركان بصــورة فعالــة �ف

ي الصحــة عــىل كامــل إطــار بنــاء القــدرات �ف
ف �ف ف وزارة الصحــة ونقابــة العاملــ�ي ســُترسش

ي الســابق، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا 
ة مــع وظيفتهــا المحــددة �ف ي المســتقبل لــوزارة الصحــة ســيتقاطع بصــورة كبــ�ي

إن الــدور المتوقــع �ف
ي المجــالت التاليــة:

وظيفــة أساســية �ف

خيص ال�ت
خيص للقبالة.. 1 وضع امتحانات ال�ت

خيص للقبالة.. 2 ي امتحانات ال�ت
منح الدرجات �ف

خيص للقبالة.. 3 إصدار نتائج امتحانات ال�ت

االعتماد
اعتماد المنشأة الطبية.. 1

اعتماد المعهد التعليمي.. 2



40
رعـاية القبـالة عالـية الجـودة فـي ِخضـم الأزمـات

اتيجية بنـاء القـدرات فـي مجـال القبـالة فـي شـمال سـورية ٢٠١٧ - ٢٠٢١ اسـ�ت

الممارسة الرسيرية
قرار عىل أي بروتوكول/توجيه صادر عن فرع تابع للنقابة.. 1 اف والإ رسش الإ

اف عىل مواقع الممارسة الرسيرية.. 2 رسش الإ

ي الصحة
ف �ف 13.4 نقابة العامل�ي

ي الصحــة. والنقابــة تعــد منصــة 
ف �ف ــع لرابطــة مهنيــة للعاملــ�ي ي ســورية لهــا وظيفــة مشــابهة للــدور الموسَّ

ي الصحــة �ف
ف �ف إن نقابــة العاملــ�ي

ــِزم الجميــع بعضويتهــا. ي هيئــة تُل
ي المــا�ف

ي الرعايــة الصحيــة، إذ كانــت �ف
ف �ف لشــبكة مــن العاملــ�ي

ي 
ي الرعايــة الصحيــة الــ�ت

وتوكــولت لمجــالت مخصصــة �ف ي عمليــة وضــع ال�ب
رشــاد �ف ي النقابــة ســيلعب دور الإ

ومــن المتوقــع أن قســم القبالــة �ف
ث بانتظــام وفًقــا لأفضــل الدلئــل المتاحــة مــن هيئــات الرعايــة الطبية ذات الســمعة الحســنة. ســُتحدَّ

: ي
وستلعب النقابة دوًرا أيًضا �ف

قضايا العمال.. 1

الإجراءات التأديبية.. 2

فرض قواعد السلوك.. 3

الستمرار بوظائف أخرى عند اللزوم.. 4

المراقبة والتقييم  13.5

ي صناعــة القــرار، وزيــادة المســاءلة 
وريــة مــن أجــل تتبــع تنفيــذ الأنشــطة، و�ف اتيجية وتقييمهــا �ف ســ�ت إن مراقبــة العمليــة ونتائــج الخطــة الإ

ــات  ــام المعلوم ــر لنظ ــة التقاري ــن أنظم ــادرة ع ــة ص ــات دوري اتيجية إل بيان ــ�ت س ــة الإ ــذه الخط ــة ه ــتند مراقب ــتفيدين. وستس ــام المس أم
ــح  ي ــر الترسش ــولدة، وتقاري ي ال

ــ�ش ــات وحدي ــات الأمه ــة وفي ــر مراجع ــتقبل( وتقاري ي المس
ــن و�ف ــت الراه ي الوق

ــة )�ف ــة الصحي ــاص بالرعاي الخ
ــة ومؤسســات أخــرى. ــة التعليمي ــق مــن مؤسســات القبال ــق الدقي الشــفهية، والتوثي

ي الــولدة 
نجابيــة بمراجعــة دوريــة لتقاريــر ومصــادر بيانــات صحــة الأمهــات وحديــ�ش ي الخــاص بالصحــة الإ

ســيقوم الفريــق العامــل التقــ�ف
، وتُســَتخدم لتخــاذ القــرارات والتخطيــط، والــذي  ي كل مســتوى، وتُفــرسَّ

وريــة. وســُتحلَّل البيانــات �ف لضمــان الوصــول إل المعلومــات الرف
ي مجــال صحــة الأمهــات.

ف �ف ي تعرضهــا القابــالت والعاملــ�ي
سيســتجيب للحاجــات الــ�ت
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استنتاجات  .14

ي قدًما/ خطط العمل
التحديات/ الخطوات التالية/ الم�ف

ف  ي أي مــكان بالعاَلــم. وتشــمل هــذه التحديــات نقــص المعلمــ�ي
ي ســورية شــبيهة بتلــك الموجــودة �ف

إن تحديــات مهنــة التمريــض والقبالــة �ف
ات، وقلــة الوصــول إل المعلومــات، والنظــرة الســلبية لهــذه المهنــة. غــ�ي أن هــذه  ف ، ونقــص الهيــاكل التحتيــة/ التجهــ�ي ف بــ�ي والعمــال الُمدرَّ

المشــاكل تفاقَمــت مــع أحــداث الحــرب.

نجــاز الهــدف مــن خدمــات القبالــة  ي القبالــة، بوصفــه خريطــة طريــق مبدئيــة لإ
نامــج مــن أجــل تعزيــز بنــاء القــدرات �ف سُيســتخَدم هــذا ال�ب

ــل  َح، ســيكون هنــاك نهــج ُمفصَّ َ
نامــج الُمقــ�ت ي الوضــع الراهــن وأثنــاء إعــادة البنــاء بعــد انتهــاء الــراع. وبعــد المصادقــة عــىل ال�ب

رة �ف المطــوَّ
ف عاَمــي 2017 و 2021. اتيجية الأساســية للمــدة بــ�ي ســ�ت ف الأهــداف الإ ــا لتعيــ�ي محــدد زمنيًّ

دة والأنشــطة والقــرارات الُمعتمــدة مثــل، معايــ�ي  اتيجية المحــدَّ ســ�ت ويمكــن تطويــر خطــة عمــل ســنوية شــاملة انطالًقــا مــن الأولويــات الإ
طــار الممارســة. والخطــوة التاليــة مــن خطــة العمــل قــد تــدل عــىل  ــن لإ القبــول، ومعايــ�ي التخــرج، والتوصيــف الوظيفــي مــع النطــاق المضمَّ

نامــج. ي ظــل هــذه الرؤيــة والأهــداف الفرعيــة لهــذا ال�ب
ي تتخذهــا مختلــف الأطــراف المعنيــة �ف

الإجــراءات الــ�ت

كاء عــىل أســاس الأولويــة وذلــك للحــث عــىل زيــادة ســهولة تــداول المعلومــات ومشــاركة المــوارد. غــ�ي  ف الــرسش ينبغــي أن تكــون الروابــط بــ�ي
: َدت كمــا يــىلي أن المــوارد الأساســية المطلوبــة لجميــع الأطــراف المعنيــة ُحــدِّ

ي خاص بالقبالة لبناء القدرات الداخلية للقابالت والقبالة.	 
دعم تق�ف

نامج.	  نجاز أنشطة ال�ب ية، والبنية التحتية، والأجهزة، والمعدات، ووسائل النقل، ودعم لإ دعم مالي لتطوير الموارد البرسش

ي المهنة، وأنظمة المراقبة.	 
ي المهنة، والتوظيف �ف

أنظمة تخطيط وسياسة لالحتفاظ بالقابالت �ف

ُسلَّم وظيفي ومسار وظيفي خاص بالقبالة.	 

ــح 	  ــتعمالهن، وتوضي ــتقلة واس ــورة مس ــن بص ي يعمل
ــوا�ت ــات الل ــازات والقانوني ــالت المج ــع القاب ــة لتوزي ــات واضح ــم توجيه تقدي

نطــاق عملهــن.
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، وسُتســَتكمل عندمــا تكــون المعلومــات متاحــة حــول الوضــع  إن هــذه الوثيقــة وثيقــة توجيهــات متجــددة ســتبقى مالئمــة للســياق المحــىلي
ام الأطــراف  ف ــ�ت ــاء ال ــة هــذا أثن َد عــىل برنامــج القبال ــدِّ ي ســورية. وقــد ُش

ــة �ف ــة للمرصــد الصحــي الخــاص بالقبال ي ــح للمــوارد البرسش الصحي
المعنيــة الخاصــة بصحــة الأمهــات للعمــل هيئــًة متماســكًة لتطويــر القبالــة والرعايــة الصحيــة لالأمهــات. ومــن الُمســلَّم بــه أن هــذا التوجيــه 

ي فرضــه.
ذيــن �ف كاء الُمنفِّ لبنــاء القــدرات الخاصــة بالقبالــة يمكــن أن يكــون ناجًحــا بنجــاح الــرسش

الرسالة الأساسية:

» ي
» إن القبالة ذات الجودة العالية هي ليست مجرّد حٍل إسعا�ف
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المالحق
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ي برنامــج التدريب عــىل القبالة 
ملحــق 1: أساســيات التوظيــف للقبــول �ف

صة المرخَّ
ي )المسجل( إل القبالة القانونية

كمال من التمريض القانو�ف ي برنامج الإ
معاي�ي القبول �ف

إتمام المرحلة الثانوية.. 1

أل يكون عمرها أقل من 17 عاًما.. 2

وثيقة رسمية تُثِبت أنها ممرضة قانونية. . 3

4 .. اجتياز امتحان الدخول الأساسي

وط الخاصة لدخول المؤسسة التعليمية.. 5 إكمال الرسش

ورقة تُثِبت أنها سليمة من الناحية الصحية.. 6

ية والعربية.. 7 ف نكل�ي ية، وفهم المكتوب بالإ ف نكل�ي القدرة عىل الكتابة باللغة الإ

حة أن: وعىل المرشَّ
فم بإتمام الدورة.	  تل�ت

ي نهاية الدورة.	 
خيص �ف يكون لديها الرغبة بالخضوع لمتحان ال�ت

ي 	 
ي أماكــن قــد ل تكــون فيهــا الخدمــات الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

ي المجتمــع والمرافــق المتوفــرة �ف
يكــون لديهــا الرغبــة بالعمــل �ف

الــولدة متوفــرة بســهولة.

ي برنامج شهادة القبالة ذات الدخول المبا�ش الذي يستمر 3 سنوات
معاي�ي القبول �ف

إتمام المرحلة الثانوية.. 1

أل يكون عمرها أقل من 17 عاًما.. 2

. )عند الطلب(. 3 اجتياز امتحان الدخول الأساسي

وط الخاصة لدخول المؤسسة التعليمية.. 4 إكمال الرسش

ورقة تُثِبت أنها سليمة من الناحية الصحية.. 5

ية والعربية.. 6 ف نكل�ي ية، وفهم المكتوب بالإ ف نكل�ي القدرة عىل الكتابة باللغة الإ

حة أن: وعىل المرشَّ
فم بإتمام الدورة.	  تل�ت

ي نهاية الدورة.	 
خيص �ف يكون لديها الرغبة بالخضوع لمتحان ال�ت

ي 	 
ي أماكــن قــد ل تكــون فيهــا الخدمــات الصحيــة لالأمهــات وحديــ�ش

ي المجتمــع والمرافــق المتوفــرة �ف
يكــون لديهــا الرغبــة بالعمــل �ف

الــولدة متوفــرة بســهولة.

مالحظة مهمة: 
ي إجراءات القبول من ناحية العمر أو الحمل أو الوضع الأرسي.

ف �ف لن يكون هناك أي تمي�ي
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ملحق 2: التوصيف الوظيفي للقابالت

اسم الوظيفة: قابلة

الأهداف
ي مجــال الخدمــات الصحيــة بحيــث تكــون المــرأة 

ي تطويــر جــودة خدمــات القبالــة عــ�ب توفــ�ي دور قيــادي للقبالــة الرسيريــة �ف
المســاهمة �ف

ي رعايــة مســتمرة مــن البيــت إل المستشــفى.
ي كافــة الســياقات، وأنهــم �ف

وأرستهــا هــي مركــز اهتمــام خدمــات الرعايــة الصحيــة �ف
 

ملخص العمل
ي ظــل 

ي مرحلــة التعلــم أو البحــث أو الممارســة الرسيريــة بمســؤولية كاملــة عــن تقديــم الخدمــات الصحيــة للمــرأة وأرستهــا �ف
م القابلــة �ف ف تلــ�ت

المجــالت التاليــة بنــاًء عــىل كفــاءات ممارســة القبالــة الصــادرة عــن التحــاد الــدولي للقابــالت:

الرعاية الأولية.	 

الخدمات النسائية الأساسية وخدمات تنظيم الأرسة.	 

الرعاية قبل الحمل.	 

الرعاية أثناء الحمل والولدة.	 

الرعاية بعد الولدة.	 

ي أول 28 يوًما من أعمارهم.	 
ف �ف ي الولدة الطبيعيِّ�ي

رعاية حدي�ش

ف بالعدوى ع�ب العالقات الجنسية.	  معالجة الأزواج المصاب�ي

تتحمــل القابلــة مســؤولية ضمــان الرعايــة بمســتوى عــال بحيــث تحافــظ دائًمــا عــىل حاجــات المــرأة وأرستهــا. وقــد يتنــوع نطــاق الواجبــات 
ي 

الرسيريــة مــن مــكان ممارســة إل آخــر. ومــن مســؤوليات القابلــة أن تقــوم بســالمة ضمــن نطــاق ممارســتها ومســتوى مهاراتهــا وكفاءتهــا �ف
ــات، مــع المشــاركة النشــطة  ي الــولدة والنســاء الطبيعيَّ

ي مجــال صحــة حديــ�ش
التدريــب. مــن المتوقــع أن تعمــل القابلــة بصــورة مســتقلة �ف

ــة مســؤولة- بالتعــاون مــع  ة. وتكــون القابل ي حــالت خطــ�ي
ــوا �ف ــن مــن الممكــن أن يكون ــة للمــر�ف الذي ــر وأنظمــة الإحال ي الفحــص المبكِّ

�ف
أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات- عــن تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، وإدارة المخاطــر الأساســية، وتطبيــق التوجيهــات الرسيريــة 

والتعليميــة، ومعالجــة الشــكاوى. 

الواجبات والمسؤوليات الأساسية

ي مجال القيادة الريرية أن:
ينبغي للقابلة �ف

تُظِهر مهارات قيادة تحويلية ممتازة، ويكون لديها معرفة مفصلة عن القبالة ورعاية الأمومة المعا�ة.	 

تكون مسؤولة عن التطوير المستمر لجودة الرعاية المتمركزة عىل المرأة وخدمات القبالة.	 

ز المتياز الرسيري.	  تحمي المعاي�ي العالية المثبتة لممارسة القبالة وتعزِّ

يولوجي طبيعي.	  ف ي ترسخ فكرة أن الولدة حدث ف�ي
ز خدمة القبالة الشاملة ذات الجودة العالية ال�ت تعزِّ

ف عىل القابالت والطالبات عند الحاجة.	  تراقب/ترسش

ي التوثيق وأنظمة إدارة البيانات.	 
ة عالية �ف يكون لديها خ�ب

ي 	 
، ومــوت حديــ�ش تكــون قــادرة عــىل التواصــل مــع المــرأة حــول قضايــا حساســة ومعقــدة وعاطفيــة، مثــل حــالت العنــف الجنــ�ي

، والعنــف الُممــارس عــىل المــرأة. ي
الــولدة أو الإجهــاض، والتشــوه الجنيــ�ف

ة.	  ي الحالت الصعبة والعس�ي
اعات، وحل المشاكل، وإدارة الناس، �ف ف ي حل ال�ف

تُظِهر مهارة القيادة السليمة �ف
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ي مجال إدارة المخاطر ينبغي للقابلة أن:
�ف

تتعــاون مــع الفريــق المتعــدد الختصاصــات، لتحديــد خطــط العمــل وتطويرهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا، مــن أجــل التخفيــف مــن 	 
ــة. ي المنطقــة الرسيري

المخاطــر �ف

ي مجال التوجيهات الريرية ينبغي للقابلة أن:
�ف

ــة 	  ــات محلي ــا ل توجــد توجيه ، عندم ــدولي ي وال
ــن الوطــ�ف ــة عــىل الصعيَدي ــة للممارســة الرسيري ــات الحالي ــن التوجيه تعمــل ضم

ــة. ــة الرسيري للممارس

ــق 	  ــا وتُطبَّ ــاظ عليه ــري الحف ــة يج ــات الأموم ــة لخدم ــة بالرعاي ــ�ي الخاص ــراءات والمعاي ــات والإج ــفات والسياس ــن أن الفلس تضم
ــة. ــورة صحيح بص

تعمل عىل تطوير مسارات الرعاية الرسيرية الخاصة بالقبالة وسياساتها وإجراءاتها.	 

ي تشمل عدة قطاعات مثل الخدمات اللوجستية ومكافحة العدوى، ينبغي عىل القابلة أن: 
ي مجالت ال�ت

�ف
تضمن أن جميع الأجهزة الرسيرية المستخدمة تعمل تحت الخدمة.	 

تضمن وجود نظام قائم لمراقبة المعدات وتنظيفها.	 

القيادة والتأث�ي عىل عملية المكافحة والوقاية من عدوى المستشفيات ضمن حدود مسؤولياتها.	 

تعمل بفاعلية وفق السياسات القياسية لمكافحة العدوى. 	 

ي مجال الممارسة المهنية والتطوير التعليمي أن:
ينبغي للقابلة �ف

ح لــه بالوصــول إليهــا، ســواء أثنــاء 	  ي أي ظــرف كان، لأي شــخص غــ�ي مــرَّ
ل تكشــف عــن معلومــات رسيــة بــأي وســيلة كانــت و�ف

أداء واجبهــا أو خارجــه.

امج القبالة قبل مرحلة التسجيل وبعده.	  ي التخطيط والتقييم للعملية التعليمية ل�ب
تساهم �ف

ي القبالــة والقابــالت الطالبــات ضمــن خدمــات رعايــة الأمومــة، ُمثَبتــة بالدلئــل وذات 	 
تضمــن أن جــودة المراقبــة وتقييــم الأقــران �ف

جــودة عاليــة.

ي تشــجع الأخالقيــات القائمــة عــىل أن كل شــخص يمكــن أن يتعلــم علنــاً مــن أي شــخص ويشــارك أفضــل 	 
ز ثقافــة العمــل الــ�ت تعــزِّ
اتيجيات الممارســة. اســ�ت

 	. ي تعزيز التعلم طوال الحياة لتطوير رعاية المر�ف
ف والدعم لالأفراد �ف تخلق بيئة فيها روح التحدي والتحف�ي

تتول مسؤولية التعلم المستمر وتطوير نفسها من الناحية الشخصية والمهنية.	 

ي متطلبات الوظيفة، وأنها تتماسش مع الممارسة الحالية.	  تضمن أن المهارات والمعرفة الشخصية والمهنية تل�ب

مالحظة
ي التوصيــف الوظيفــي هــذا هــي شــاملة ولكــن ليســت نهائيــة، وقــد يُطَلــب منــِك أداء واجبــات وضعتهــا 

إن الواجبــات والمســؤوليات المبينــة �ف
الهيــكل التنظيمي المســتقل.
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ملحــق 3: التوصيــف الوظيفــي لأعضــاء الطاقــم التدريــ�ي الريــري 
الخــاص بالقبالــة

ي الطاقم التدري�ي الخاص بالقبالة
اسم الوظيفة: عضو �ف

ي التطويــر المســتمر لمهنــة القبالــة. وعليــه فــإن المرشــحات الراغبــات بــدور تدريــ�ي 
يلعــب أعضــاء الطاقــم لتدريــس القبالــة دوًرا تكاملًيــا �ف

ــد أن تتحــىل المرشــحة  ــة. ول ب ــم الطلب ــا بطــرق تعلُّ ــا واضًح اًم ف ــة وال�ت ــا شــديًدا بدراســة القبال اًم ف ــرَن ال�ت ــع أن يُظِه ــن المتوق ــة م ي القبال
�ف

ة المهنيــة التعليميــة والرسيريــة. ي مجــالت الخــ�ب
المثاليــة لتعليــم القبالــة بعزيمــة لســتالم دور القيــادة �ف

ــة الخاصــة  ــة، إضافــة إل التوقعــات التالي ــة والتوصيــف الوظيفــي للقبال ــة بالنظــرة العامــة للقابل ــة التدريســية للقبال م أعضــاء الهيئ ف ــ�ت يل
بــدور المعلــم:

/معلِّمي القبالة: الأدوار والمسؤوليات العامة لُمدرِّسي
ات الرسيرية.	  ي مختلف الصفوف، والمواقع الرسيرية، والمواقع الخاصة بالمخت�ب

بداعي �ف التدريس الإ

ي تطوير المنهاج/الدورة الدراسية، وتقييمها، ومراجعتها.	 
المشاركة �ف

ي ترتكز عىل الطالب وتعزز التعلم، وتقديمها.	 
تطوير التجارب ال�ت

تخطيط تجارب التعلم بقصد دعم الطالبات للوصول إل نتائج المنهاج/الدورة الدراسية.	 

ي تقييم تعلم الطالبات وأدائهن.	 
المشاركة �ف

اتيجيات التعليم/التعلم دائًما.	  الستعداد لدمج محتوى رعاية المر�ف الجديد باس�ت

القــدرة عــىل تســهيل تعلــم مختلــف الطالبــات عــىل الرغــم مــن اختــالف أعمارهــن، ومســتوياتهن الدراســية، وثقافاتهــن، وأوضاعهن 	 
المادية.

ي العملية التعليمية.	 
ات ودروس رسيرية لحث الطالبات عىل المشاركة الفعالة �ف توف�ي محا�ف

ي المخت�ب والصف.	 
ي الوقت المناسب للطالبات بما يتعلق بأدائهن الرسيري وأدائهن �ف

إعداد تغذية راجعة تكوينية �ف

ف درجاتهن حينما يكون ذلك مناسًبا.	  تحديد الطالبات وتوجيههن إل تلقي مزيد من الدروس وتحس�ي

ــاة ذات 	  ــا- تجعــل التواصــل والتفكــ�ي الناقــد ومفاهيــم التعلــم طــوال الحي اســتعمال طــرق تدريــس- عندمــا يكــون ذلــك متاًح
ــة.  عالقــة بمنهــاج القبال

ة والمستوى التعليمي لزامي للخ�ب الحد الأد�ف الإ
ي الصحة العامة.	 

ل شهادة الماجست�ي أو شهادة الماجست�ي �ف (. يُفضَّ ط أساسي ي القبالة أو التمريض )رسش
شهادة بكالوريس �ف

 	. ف ة رسيرية ل تقل عن سنَت�ي خ�ب

ي دورة 	 
ف مــن التوظيــف، إن لــم تكــن هنــاك مشــاركة مســبقة �ف اســتعداد للخضــوع لــدورة دراســية خاصــة بالتعليــم خــالل ســنَت�ي

تعليميــة.

نامج.	  ا لمساعدة الطالبات بالمكونات الرسيرية لل�ب القدرة عىل السفر محليًّ

ي مجلس معتمد للتمريض والقبالة.	 
تسجيل حديث �ف

ي العمل مرتبطة بمجال التوليد أو طب الأطفال أو فوائد التمريض للمجتمع والصحة العقلية.	 
ة �ف خ�ب

ا.	  ي بيئة فريق إبداعي حيث يكون التغي�ي أمًرا طبيعيًّ
قدرة عىل العمل الفعال �ف

ف نجاح الطالبات.	  ي استخدام مختلف تقنيات التعليم والتقييم، بما فيها استخدام التكنولوجيا لتحس�ي
ة �ف خ�ب

ي الصف والمواقع الرسيرية.	 
ي تنفيذ تقنيات التفك�ي الناقد �ف

ة �ف خ�ب
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ــة  ــية لممارس ــاءات الساس ــالت الكف ــدولي للقاب ــاد ال ــق 4: التح ملح
ــام 2013 ــه ع ــم تنقيح ــة 2010 ت ــد الولي ــة التولي مهن

ة  التحــاد الــدولي للقابــالت هــو اتحــاد لجمعيــات القابــالت ممثــالآ للبلــدان حــول العالــم. يعمــل التحــاد الــدولي للقابــالت مبــارسش
اتيجيات العنايــة الصحيــة  مــع كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة وجميــع وكالت المــم المتحــدة والحكومــات لدعــم الأمومــة الآمنــة واســ�ت
ي تخطيــط حقــل 

ي تطويــر التعريــف عــن القابلــة و�ف
الساســية لجميــع العائــالت حــول العالــم. ان لالتحــاد الــدولي للقابــالت الــدور الريــادي �ف

ي تحــدد الســياق 
ممارســة اعمــال القبالــة )الكفــاءات الساســية(. اضافــة ال ذلــك يضــع التحــاد الــدولي للقابــالت المعايــ�ي والرشــادات الــ�ت

ي 
والبنيــة المتوقعــة مــن برامــج التوليــد التعليميــة لمــا قبــل الخدمــة، توفــ�ي الرشــاد لتطويــر لوائــح ممارســة القبالــة، ومســاعدة البلــدان �ف

ي مهنــة القبالــة حــول العالــم.
ف �ف تقويــة كفــاءة جمعيــات القبالــة وتطويــر القياديــ�ي

ضافــة ال المعرفــة  ي مقدمــة كل قســم بالإ
ســيتم الشــارة ال مصطلــح )الكفــاءات( خــالل هــذا المســتند للدللــة عــىل كل مــن البيــان العــام �ف

ي اي بيئــة. وكذلــك فإنهــا تعــد ايضــا اجابــة لســئلة مثــل » 
والمهــارات و الســلوكيات المطلوبــة مــن القابلــة لممارســة عملهــا بشــكل امــن �ف

ماهــو المتوقــع مــن القابلــة ان تعرفــه؟« و »ماهــي طبيعــة عمــل القابلــة ؟« ان الكفــاءات مبنيــة عــىل اســس دلليــة.

ي لبــد ان تكــون نتاجــآ متوقعــآ مــن تعليــم التوليــد ماقبــل الخدمــة. يتــم 
ان معظــم الكفــاءات تعتــ�ب اساســية او جوهريــة مثــل تلــك الــ�ت

ي مــن الممكــن ان تتعلمهــا 
تخصيــص المــواد الخــرى كمهــارات ومعرفــة اضافيــة. تعــرف المهــارات الخــرى عــىل انهــا تلــك المهــارات الــ�ت

ي مجــال أوســع مــن الخدمــة و/او ب- القابــالت 
ي يتــم اختيارهــن لالنخــراط �ف

ف : أ- القابــالت الــال�ت ي احــد هذيــن الظرفــ�ي
او تمارســها القابلــة �ف

ي 
ي الــولدة. ويتيــح ذلــك وجــود تنــوع �ف

ي محصلــة المومــة او حديــ�ش
ي لبــد مــن ان يطبقــن مهــارات معينــة مــن اجــل احــداث تغــ�ي �ف

اللــوا�ت
ي جميــع انحــاء العالــم معتمــدا عــىل حاجــة المجتمعــات المحليــة والدوليــة.

تهيئــة ومجــال ممارســة القابــالت �ف

ف مهاراتهــن ومعرفتهــن مــن خــالل طــرق تعليميــة متعــددة ومختلفــة. ويمكــن اســتخدامها  يتــم ذكــر الكفــاءة للتنويــه بــان القابــالت يكتســ�ب
ي بلدانهــم او مناطقهــم. 

مــن قبــل كل مــن القابــالت ومؤسســات التوليــد و المؤسســات التنظيميــة المســؤولة عــن تعليــم وممارســة التوليــد �ف
تعتــ�ب الكفــاءات الساســية توجيهــات لمحتــوى الزامــي لمنهــاج تعليــم مزاولــة مهنــة القبالــة مــا قبــل الخدمــة ومصــدر معلومــات للحكومات 
ي مــن الممكــن ان تقدمهــا العامــالت بمجــال القبالــة لنظــام 

ي لبــد مــن ان تتفهــم حجــم المســاهمة الــ�ت
والمؤسســات السياســية الخــرى الــ�ت

الرعايــة الصحيــة. ان الكفــاءات الساســية لممارســة اعمــال التوليــد هــو متمــم لمعايــ�ي وتوجيهــات التحــاد الــدولي لمهنــة القبالــة لتعليــم 
مهنــة القبالــة والضوابــط والممارســات الرسيريــة.

ان الكفــاءات الساســية لمزاولــة مهنــة القبالــة هــو مســتند فعــال. يخضــع مصطلــح الكفــاءة لتقييــم وتعديــل مســتمر كلمــا ظهــرت ادلــة 
ي تحتاجهــا المــرأة الحامــل 

ي احتياجــات العنايــة الصحيــة الــ�ت
ات الحاصلــة �ف تخــص العنايــة والممارســات الصحيــة؛ وبحســب كذلــك التغــ�ي

او العائلــة.

مفاهيم اساسية لمهنة القبالة
ي تعزيز صحة المرأة والعائالت ذات المقدرة عىل 

ف للقابالت �ف ي تحدد الدور المم�ي
هناك عدد من المفاهيم الساسية لمهنة القبالة وال�ت

نجاب. وهي تتضمن: الحمل والإ
المشاركة مع النساء من اجل تعزيز العناية الشخصية وصحة المهات؛ الطفال الرضع و العائالت.	 

ام كرامة النسان و كرامة المرأة كشخص له كامل حقوق النسان	  اح�ت

ام خياراتهن الصحية 	  يصال اصواتهن ومن اجل اح�ت منا�ة النساء لإ

ي تــرف 	 
الحساســية الثقافيــة؛ والــذي يتضمــن العمــل مــع النســاء وموفــري العنايــة الصحيــة للتغلــب عــىل الممارســات الثقافيــة الــ�ت

النســاء والطفــال

يولوجياً طبيعياً.	  ف ة الحمل حدثاً ف�ي ف عىل تعزيز العناية الشخصية والوقاية من المراض معت�ب ك�ي ال�ت

ولوجية الطبيعية من اجل تعزيز نتيجة أفضل لالأمهات والرضع.	  ف التشجيع عىل المخاض والولدة الف�ي
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نطاق ممارسة مهنة القبالة
ي عىل اساس التعريف الدولي للقابلة والذي يعرف القابلة عىل: 

ي هذا المستند مب�ف
ان نطاق مزاولة اعمال القبالة المستخدم �ف

ــة نفســها  ــل يشــمل العائل ــك مقتــرآ عــىل النســاء وحســب ب ــم وليكــون ذل ــة والتعلي ــم الستشــارة الطبي ي تقدي
ــة دور مهــم �ف ان للقابل

والمجتمــع. ولبــد مــن أن يتضمــن هــذا العمــل تثقيــف ماقبــل الــولدة والتهيئــة لالبــوة وقــد تمتــد لتشــمل صحــة المــرأة و الصحــة الجنســية 
ي 

ــا �ف ــون قيم ــن ان يك ــن الممك ــة م ــة عــىل اســس دللي ــال القبال ــا�ة لممارســات اعم ــة كمن ــال. إن دور القابل ــة بالأطف أوالتناســلية والعناي
تطويــر سياســات الصحــة العامــة للنســاء والأمومــة والعنايــة الصحيــة للطفــل.

ي أية بيئة كالبيت والمجتمع والمستشفيات و العيادات والوحدات الصحية.
قد تمارس القابلة مهنتها �ف

التحاد الدولي للقابالت 
الكفاءات الساسية لممارسة اعمال التوليد الساسية 2010

ي الولدة
ي السياقات الوبائية والجتماعية والثقافية لرعاية المومة وحدي�ش

 الكفاءة �ف

ي الــولدة وعلــم الجتمــاع والعنايــة 
ي علــم التوليــد وعلــم حديــ�ش

الكفــاءة #1 : تمتلــك القابــالت كلمــا هــو مطلــوب مــن معرفــة ومهــارات �ف
ــولدة  ي ال

ــ�ش ــال حدي ــاء والطف ــا للنس ــة ثقافي ــبة ومالئم ــة ، مناس ــودة العالي ــة ذات الج ــس للرعاي ــكل الس ي تش
ــ�ت ــات ال ــة والخالقي العام

ي لديهــا القــدرة عــىل الحمــل والنجــاب.
والعوائــل الــ�ت

المعرفة
السس

تملك القابلة المعرفة و/او التفهم ل.......

المحــددات المجتمعيــة والجتماعيــة للصحــة )مثــل الدخــل، الميــة والتعليــم، امــدادات الميــاه والتعقيــم، الســكن، المخاطــر 	 
، النمــاط المرضيــة، مخاطــر الصحــة الشــائعة( ي

البيئيــة، المــن الغــذا�أ

ويــج للصحــة والوقايــة مــن المــراض 	  مبــادئ العنايــة الساســية المبنيــة عــىل اســس مجتمعيــة عــن طريــق اســتخدام ال�ت
الســيطرة. اتيجيات  واســ�ت

اتجيات التقليل منها.	  ي المجتمعات المحلية وإس�ت
ي الولدة والمهات �ف

ة لوفاة حدي�ش ة وغ�ي المبارسش السباب المبارسش

ي قد تكون عىل وشك الموت	 
منهجية لإجراء مراجعة وفيات الأمومة والحالت ال�ت

ي توف�ي الرعاية	 
مبادئ علم الوباء، التشخيص المجتمعي )من ضمنها المياه والتعقيم( وكيفية استخدامهما �ف

طرق الوقاية من اللتهابات والسيطرة عليها بما يالئم الخدمات المقدمة	 

ات الدقيقــة للمصطلحــات المهنيــة، وتحليــل مخرجــات البحــث 	  مبــادئ البحــث، الممارســات عــىل اســس دلليــة، التفســ�ي
والحصائيــات الحيويــة

ات لعناية صحية عالية	  مؤرسش

مبادئ الثقافة الصحية	 

ــول ال 	  ــة الوص ــة(، كيفي ــة الحال ــات وانظم ــة )المنظم ــتمرارية الرعاي ــم اس ــة تدع ــة تحتي ــة وبني ــة ودولي ــة محلي ــات صحي خدم
ــد ــد التولي ــة عن ــة للعناي ــادر المطلوب المص

ي الوصــول ال الخدمــات مثــل التلقيــح 	 
امــج الدوليــة ذات الصلــة )توفــ�ي الخدمــات او معرفــة كيفيــة مســاعدة اعضــاء المجتمــع �ف ال�ب

ي البلد(
والوقايــة او عــالج الحــالت الصحيــة المتفشــية �ف

مبــدأ النــذار )التأهــب(، والمصــادر مــن اجــل الحالــة ال مؤسســات صحيــة ذات مســتوى اعــىل، آليــات التواصــل والنقــل )العنايــة 	 
ــالت الطارئة( بالح
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، السياســات، 	  ف أطــر العمــل القانونيــة والتنظيميــة الســائدة للصحــة النجابيــة  للنســاء مــن جميــع العمــار، مــن ضمنهــا القوانــ�ي
وتــوكالت ، والرشــادات المهنيــة ال�ب

، تشويه العضاء التناسلية للنساء {الختان} 	  لي
ف ي تتضمن قضايا العنف الم�ف

اتها عىل صحة الفراد )وال�ت حقوق النسان وتأث�ي

ف النساء ومنا�اتهن	  اتيجيات تمك�ي إس�ت

المعتقدات المحلية والثقافية )من ضنها المعتقدات الدينية، دور نوع الجنس(	 

الممارسات الصحية التقليدية والحديثة )فوائدها ومضارها(	 

فوائد ومخاطر البيئة المتوفرة للولدة )التخطيط للولدة(	 

اتيجيات منا�ة النساء من أجل مجموعة متنوعة من بيئات الولدة الآمنة	  إس�ت

السلوكيات المهنية
السس

ان القابلة.......

ي تتخذها	 
مسؤولة وعرضة للمحاسبة عن القرارات الرسيرية والجراءات ال�ت

تترف بصورة ثابتة وبما يتناسب مع اخالق المهنة، القييم ومبادئ حقوق النسان	 

تترف بصورة ثابتة وبما يتناسب مع معاي�ي الممارسة	 

ي الممارسة	 
تحافظ عىل/تطور معرفتها ومهاراتها من اجل الحفاظ عىل التطور �ف

اتيجيات السيطرة، وتقنية التنظيف	  ازية الشائعة/العالمية والوقاية من اللتهابات وإس�ت تستخدم الجراءات الح�ت

ف	  ية وتترف بطريقة مالئمة ثقافيا مع جميع المراجع�ي ف تكون ذات سلوك لطيف، ل تطلق الحكام، غ�ي تمي�ي

م الفراد وثقافاتهم عاداتهم وتقاليدهم، بغض النظر عن مكانتهم، اصولهم العرقية، او معتقداتهم الدينية	  تح�ت

ي تفصــح عنهــا النســاء؛ تقــوم بمشــاركة المعلومــات المهمــة مــع موفــري العنايــة الخريــن او 	 
تحافــظ عــىل رسيــة المعلومــات الــ�ت

ي حالــة الحصــول عــىل الموافقــة الريحــة مــن المــرأة او عنــد الحاجــة ال ذلــك
افــراد العائلــة فقــط �ف

العمــل مــع النســاء وعوائلهــن، دعمهــن وتمكينهــن لأخــذ قــرارات مبنيــة عــىل اســس معرفيــة فيمــا يخــص حالتهــن الصحيــة، مــن 	 
ضمنهــا الحاجــة ال الحالــة او النتقــال ال موفــري عنايــة صحيــة اخريــن او مؤسســات لأجــل الحصــول عــىل عنايــة مســتمرة حســب 

ي رفــض الفحــص او التدخــل
متطلبــات الحالــة الصحيــة ممــا قــد يفــوق مقــدرة القابلــة، وحقوقهــن �ف

ف ايصال الخدمات للنساء والعوائل	  ي مجال الصحة الآخرين لتحس�ي
ف �ف العمل بصورة جماعية )فريق عمل( مع العامل�ي

المهارات او/و القدرات
السس

تمتلك القابلة المقدرة و/أو المهارة عىل............

ي نقاشات تثقيفية صحية مع ومن اجل النساء وعوائلهن	 
النخراط �ف

ي جميع مجالت الكفاءة	 
استخدام مهارات تواصل واستماع مالئمة �ف

ات المالئمة لبيئة ممارسة المهنة والمحافظة عليها	  ف تجميع واستخدام المعدات والتجه�ي

ــو 	  ــه وماه ــم عمل ــا ت ــا م ــن ضمنه ــاءة، م ــالت الكف ــع مج ــة لجمي ــات المقدم ــة بالخدم ــات ذات الصل ــل المخرج ــجيل وتحلي تس
ــة ــوب للمتابع مطل

ي تسجيل حالت الولدة والوفاة	 
ام بجميع النظم المحلية �ف ف الل�ت

ي عىل معتقدات وقيم مهنية	 
ي مجال ممارسة المهنة مب�ف

القيام بدور قيادي �ف
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ملحق
تمتلك القابلة المقدرة و/او المهارة عىل............

ــة لمســتوى 	  ــة المالئم ــة والنوعي ي ــوارد البرسش ــن إدارة الم ي تتضم
ــ�ت ــا، وال ــة عــىل عاتقه ــام الداري ــام والنشــاطات والمه أخــذ المه

ــه ــة القبال ــة مهن ــة ونطــاق مزاول المؤسســة الصحي

ي مجال السياسات	 
القيام بدور قيادي �ف

ي عناية ما قبل الحمل والتخطيط العائىلي
الكفاءة �ف

الكفاءة #2: توفر القابالت خدمات وتثقيفآ صحيآ مالئمآ ثقافيا لكل افراد المجتمع من اجل دعم الحياة الصحية للعائلة، التخطيط 
بية اليجابية. للحمل و ال�ت

المعرفة
السس

تمتلك القابلة المعرفة او/و التفهم عىل.....

 	. النمو والتطور المرتبطان بالجنس والنمو الجن�ي والنشاط الجن�ي

يولوجية الذكر والن�ش المرتبطة بالحمل والولدة	  ف يح ف�ي علم ترسش

نجاب	  العراف و الممارسات الثقافية المحيطة بالحياة الجنسية والجنس والممارسات الجنسية، الزواج و الإ

ي ذو صلة	 
ي والتاريخ العائىلي الصحي وأي تاريخ ورا�ش

مقومات التاريخ المر�ف

ي توفر احتمالت حمل صحي	 
ية ال�ت فحص جسدي واٍف وفحص ودراسات البحوث  المخت�ب

ي تنتقــل عــن طريــق الممارســة الجنســية، فايــروس 	 
محتــوى صحــي يســتهدف الصحــة الجنســية والتناســلية )مثــل اللتهابــات الــ�ت

ي الــولدة(
نقــص المناعــة المكتســب، صحــة الطفــل وحديــ�ش

المبادئ الدوائية الأساسية لأدوية تنظيم الأرسة و وكالتها طرق تنظيم الأرسة المقبولة ثقافياً والمتوفرة محلياً	 

طــرق تنظيــم الأرسة الحديثــة مــن ضمنهــا طــرق منــع الحمــل الحاجزيــة والهرمونيــة والميكانيكيــة و الكيميائيــة والجراحيــة، فهــم 	 
ي تؤثــر عــىل اســتخدام تنظيــم الأرسة

آليــة العمــل، دواعــي الســتخدام، المخاطــر والفوائــد، الشــاعات والخرافــات الــ�ت

ي المالئم لستخدام كل وسيله	 
طار الزم�ف معاي�ي الهلية الطبية لجميع وسائل تنظيم الأرسة من ضمنها الإ

ف الذين يحتاجان لتخاذ قرار حول طريقة تنظيم الأرسة.	  رشاد النساء و/او الزوج�ي اتيجيات لإ طرق واس�ت

ي المجتمــع/	 
ي تنتقــل عــن طريــق التصــال الجنــ�ي شــائعة الحــدوث �ف

عالمــات وأعــرض عــدوى المســالك البوليــة والأمــراض الــ�ت
البلد

ي قــد تــودي إل حــدوث خطــر عــىل المــرأة 	 
ي العالــم والــ�ت

ات الحــالت المرضيــة الحــادة والمزمنــة الخاصــة برقعــة جغرافيــة �ف مــؤرسش
ف )عــىل ســبيل المثــال فايــروس نقــص المناعــة المكتســب، الســل، المالريــا( والإحالــة مــن أجــل القيــام بفحوصــات  الحامــل والجنــ�ي

ي لمــا بعــد التعــرض
اضافيــة وتقديــم العــالج متضمنــاً العــالج الوقــا�أ

ي العالقــات الشــخصية المختلــة متضمنــة المشــاكل الجنســية، العنــف القائــم عــىل 	 
ات والطــرق لتقديــم النصــح والحالــة �ف المــؤرسش

اســاس النــوع الجتماعــي، الســاءة العاطفيــة والهمــال الجســدي

مبــادئ طــرق التحــري عــن رسطــان عنــق الرحــم )مثــال الفحــص البــري باســتخدام حمــض الخــل، فحــص لطاخــة عنــق الرحــم، 	 
وتنظــ�ي عنــق الرحــم(
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المهارات او / و القدرات
السس

تمتلك القابلة القدرة او / و المهارة عىل.................

ي شامل لكل ما يتعلق بالتوليد والصحة النسائية و التناسلية	 
اخذ تاريخ مر�ف

ي مصلحته	 
ي استشارة ما قبل الحمل بناءاً عىل ظرف الشخص واحتياجاته وماهو �ف

اك المرأة وعائلتها �ف ارسش

القيام بعمل فحص جسدي، متضمنا فحصآ رسيريآ للصدر، يكون مركزا عىل الحالة الراهنة للمرأة	 

يــة عامــة مفصلــة ) مثــل حجــم الكريــات الحمــر المكدســة، فحــص البــول باســتخدام 	  طلــب او/و القيــام بعمــل فحوصــات مخت�ب
ي البــول(

ف �ف وتــ�ي يــط الفحــص لمعرفــة نســبة ال�ب رسش

ي 	 
حــه مثــل فحــص داء الســل، فايــروس نقــص المناعــة المكتســب، اللتهابــات الــ�ت ي ورسش

طلــب او/و القيــام بمســح شــعاعي انتقــا�أ

تنتقــل عــن طريــق التصــال الجنــ�ي

ــل 	  ــارة وعم ــ�ي الستش ــب، وتوف ــة المكتس ــص المناع ــروس نق ــة بفاي ــرأة المصاب ــة الم ــة او معالج ــم والحال ــة والدع ــ�ي الرعاي توف
ــن. ــن وضعه ي ل يعلم

ــال�ت ــب وال ــة المكتس ــص المناع ــروس نق ــات بفاي ــاء المصاب ــات للنس الفحوص

ف او اعطــاء دواء )مــن قبــل مــن تكــون لــه الســلطة لممارســة ذلــك( بالطــرق المتوفــرة محليــا ومقبولــة ثقافيــاً 	  ، تجهــ�ي وصــف، توفــ�ي
لتنظيــم الأرسة

ي تنتج عن استخدام طرق تنظيم الأرسة	 
تقديم النصح للنساء حول كيفية التعامل مع الآثار الجانبية والمشاكل ال�ت

ي الحالــة الطارئــة بمــا 	 
ف او اعطــاء دواء ) مــن قبــل مــن تكــون لــه الســلطة لممارســة ذلــك( لمنــع الحمــل �ف ، تجهــ�ي وصــف، توفــ�ي

ف المحليــة وتوكــولت والقوانــ�ي يتــالءم مــع السياســات وال�ب

ويدية وكيميائية و ميكانيكية لتنظيم الأرسة	  توف�ي طرق عامة مانعة ست�ي

إجراء فحص لطاخة عنق الرحم للكشف عن رسطان عنق الرحم	 

ملحق
تمتلك القابلة المهارة او/و القدرة عىل..........

استخدام المجهر للقيام بإجراء فحوصات بسيطة	 

ادخال ونزع الغرسات )الزرعات(	 

ادخال واخراج اللوالب الرحمية	 

اجراء فحص بري باستعمال الحوامض الأسيدية لعنق الرحم وتفس�ي الحاجة للمعالجة والحالة	 

اجراء فحص تنظ�ي عنق الرحم من اجل الكشف عن رسطان عنق الرحم وتفس�ي الحاجة للعالج والحالة	 
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ة الحمل ي تقديم العناية خالل ف�ت
الكفاءة �ف

ة الحمل ويشمل ذلك  الكفاءة 3# : توفر القابالت عناية بالحوامل ذات مستوى عال من اجل الوصول لأعىل مستوى من الصحة خالل ف�ت
التشخيص المبكر والعالج والحالة لبعض المضاعفات؟

المعرفة
السس 

تمتلك القابلة المعرفة و/ او التفهم ل..............

ي	  يح الجسم البرسش يولوجية وترسش ف ف�ي

ي، الدورة الشهرية و كيفية الحمل 	  بيولوجية التناسل البرسش

عالمات و أعراض الحمل	 

فحوصات تأكيد الحمل	 

طرق تشخيص الحمل خارج الرحم	 

ــدورة الشــهرية، حجــم الرحــم، انمــاط نمــو الرحــم واســتخدام  الأمــواج فــوق 	  ــخ ال ــخ الحمــل تبعــا لتاري ــد تواري اســس تحدي
ــا( ــال توفره ي ح

ــو )�ف الصوتية/اليك

ي والفحص الجسدي المركز لزيارات العناية ما قبل الولدة	 
مكونات التاريخ المر�ف

اتهــا المحتملــة عــىل صحــة المــرأة ، متضمنــة 	  نــاث ) الختــان (  وتأث�ي توضيحــات لدرجــات مختلفــة مــن تشــويه العضــاء التناســلية لالإ
ــة الولدة عملي

ــم 	  ي تحددهــا حاجــة المنطقــة المتواجــدة فيهــا مــن العال
ــ�ت ــة وال ــة المبدئي ي ــج( الفحوصــات المخت�ب ــة )النتائ النتاجــات الطبيعي

ــا( ي ، الأســيتون ، البكت�ي ف ــ�ي وت ــد، فحوصــات الدرار لمعرفــة مســتوى الســكر، ال�ب ــال مســتوى الحدي )عــىل ســبيل المث

ف المتوقع	  ات الجسدية، المتاعب الشائعة، نمط نمو الجن�ي التطور الطبيعي للحمل: التغ�ي

ف المتوقــع، تأخــر النمــو داخــل الرحــم، قلــة او زيــادة الســائل الســلوي، 	  تداعيــات النحــراف عــن المســار النمطــي لنمــو الجنــ�ي
تعــدد الجنــة

ي المخاض والولدة	 
ي تتطلب نقل النساء إل مستوى اعىل من الرعاية قبل الدخول �ف

ف وال�ت عوامل الخطر المؤثرة عىل الجن�ي

ات الحمــل عــىل المــرأة الحامــل 	  ات التوتــر النفــ�ي المجتمعــي وتأثــ�ي ي مرحلــة الحمــل، مــؤرسش
ات الحالــة النفســية الطبيعيــة �ف تغــ�ي

والعائلة

مواد غ�ي دوائية آمنة ومتوفرة محلية لتهدئة متاعب الحمل الشائعة	 

ف	  ف وأنماط  نشاط الجن�ي بات قلب الجن�ي ة الحمل متضمنة معدل �ف ف خالل ف�ت كيفية تحديد سالمة الجن�ي

ف	  المتطلبات الغذائية للمرأة الحامل والجن�ي

ة الحمــل، النظافــة 	  ي فــ�ت
ة الحمــل )مثــل معلومــات عامــة عــن تهدئــة المتاعــب العامــة �ف التثقيــف الصحــي المطلــوب خــالل فــ�ت

ل( ف الشــخصية، الجنــس، العمــل داخــل وخــارج المــ�ف

ة الحمل	  ها للنساء خالل ف�ت ها او توف�ي ف ي يتم �فها او تجه�ي
المبادئ الدوائية الأساسية لالأدوية ال�ت

ي يتــم �فهــا بــدون 	 
، ادويــة التوتــر، الأدويــة التقليديــة، الدويــة الــ�ت ف ي يتــم وصفهــا عــىل الحامــل او الجنــ�ي

ات الدويــة الــ�ت تأثــ�ي
وصفــة طبيــة

ف	  عية عىل المرأة الحامل والجن�ي ف واساءة استخدام الكحول و العقاق�ي غ�ي الرسش ات التدخ�ي تأث�ي

ي المخاض والولدة، التهيؤ للحالت الطارئة(	 
العوامل الأساسية لتخطيط الولدة )التحض�ي للدخول �ف

مكونات تهيئة البيت/العائلة للمولود الجديد	 
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ي المخاض )شعور المرأة الحامل والأعراض(	 
عالمات وأعراض بداية الدخول �ف

ي المخاض	 
ف الألم المتوفرة عند الدخول �ف تقنيات زيادة التهدئة واجراءات تسك�ي

ــا 	  ف )م ــ�ي ــا المــرأة الحامــل و/أو الجن ي قــد تتعــرض له
ــ�ت ــاة ال ــة للحــالت المهــددة للحي ات المحتمل ــ�ي العالمــات والأعــراض والتأث

ي المخــاض المبكــر، فقــر الــدم الشــديد، داء الريســوس ، داء 
، الدخــول �ف فف المهبــىلي قبــل الرجــاج / ارجاج/تســمم الحمــل ، الــ�ف

الزهــري(

ــة 	  وس نقــص المناع ــة بفــ�ي ــرأة الحامــل المصاب ــ�ي العــالج للم ــم الدعــم وتوف ــة، تقدي وســائل وطــرق حــول النصــح عــن العناي
ــام( طع ــارات الإ ــا خي ــن ضمنه ــل )PMTCT( م ــن الأم إل الطف ــه م ــع انتقال ــرق من ــة ط ــب متضمن المكتس

ف او الأم ) مثــل الربــو، التهــاب 	  ي قــد تهــدد الجنــ�ي
ات الإحالــة لمضاعفــات منتقــاة وظــروف الحمــل الــ�ت عالمــات واعــراض ومــؤرسش

ــ�ي  ــورة غ ف بص ــ�ي ــدد الجن ــيء /التم ــوء المج ــة، س ــة المرضي ــالت القلبي ــكري، الح ــب، داء الس ــة المكتس ــص المناع ــروس نق فاي
ــولدة( ــولدة، تأخــر موعــد ال ــل موعــد ال ي المخــاض قب

ــات المشــيمة ، الدخــول �ف ــة، اضطراب طبيعي

ي المتقطــع 	 
ة الحمــل طبقــا لالأنمــاط المرضّيــة للبلــد، متضمنــة العــالج الوقــا�أ تدابــ�ي الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا خــالل فــ�ت

)ITN( ات ويــج لــالأرسة الواقيــة مــن النامــوس )الناموســية(المعالجة بمبيــد الحــرسش وال�ت

ة الحمل )إذا كان ذلك مناسبا للمارسه (	  السس الدوائية لمكافحة الديدان خالل ف�ت

يولوجية الرضاعة وطرق تهيئة المرأة للقيام بإرضاع الطفل	  ف ف�ي

المهارات او/و القدارت
السس

تمتلك القابلة المهارة او/ والقدرة عىل.............

ي بصورة مستمرة عند كل زيارة لما قبل الولدة	 
أخذ تاريخ مر�ف

ح نتائج الفحص للمرأة الحامل	  اجراء فحص جسدي ورسش

قياس وتقييم العالمات الحيوية لالأم مثل الحرارة، ضغط الدم، قياس النبض	 

؛ إعطاء النصيحة المالئمة حول التغذية الالزمة عند الحمل وكيفية تحقيق ذلك	  ف تقييم تغذية الم وعالقتها بنمو الجن�ي

ف و وضعه	  ف وضعية الجن�ي اجراء تقييم كامل لمنطقة البطن متضمنا قياس حجم الرحم لمعرفة حجم الجن�ي

ف باستخدام القياسات اليدوية	  تقييم نمو الجن�ي

، باســتخدام قياســات وصــور الأمــواج فــوق الصوتيــة 	  ف ، موضــع المشــيمة وحجــم الســائل المحيــط بالجنــ�ي ف تقييــم نمــو الجنــ�ي
)إذا كانــت هــذه الجهــزة متوفــرة(

ح النتائج	  ف ورسش ، تلمس الرحم لمعرفة نشاط الجن�ي ف الستماع ال نبض الجن�ي

ف باستخدام الدوبلر )إذا كان متوفرا(	  مراقبة نبض الجن�ي

ة الحمل	  إجراء فحص للحوض من ضمنه حجم الرحم، إذا تطلب المر ذلك عندما يكون مالئما خالل ف�ت

إجراء قياس للحوض رسيريا )تقييم الحوض العظمي( لتحديد مالئمة البنية العظمية	 

حساب التاريخ المتوقع للولدة	 

، النســاء والعوائــل فيمــا يتعلــق بمســار الحمــل الطبيعــي، العالمــات الخطــرة الأعــراض وكيفيــة 	  ف توفــ�ي التثقيــف الصحــي للمراهقــ�ي
ووقــت التصــال بالقابلة

تعليم او القيام بتطبيق اجراءات التقليل من متاعب الحمل الشائعة	 

بية	  ي المخاض، الولدة وال�ت
ات الأساسية للدخول �ف توف�ي الرشاد للتحض�ي

ة الحمــل وايجــاد إدارة جاهــزة للتدخــل كخــط أول مبنيــة عــىل أســاس التوصيــات 	  تحديــد مــا هــو مختلــف عــن الطبيعــي خــالل فــ�ت
القائمــة عــىل الدليــل، المعايــ�ي المحليــة، والمــوارد المتوفــرة ل:
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تغذية قليلة او غ�ي مالئمة لالأمــ

، الحمل العنقوديــ ف نمو رحمي غ�ي مالئم او زائد عن اللزوم، من ضمنه زيادة او قلة السائل السلوي المحيط بالجن�ي

ي المنطقــة الأماميــة مــن الــراس )الصــداع(، ــ
ي البــول، وجــود استســقاء شــديد، أوجــاع حــادة �ف

ف �ف وتــ�ي ارتفــاع ضغــط الــدم، زيــادة ال�ب
ي منطقــة مافــوق البطــن يرافقــه ارتفــاع ضغــط الــدم

ي النظــر، آلم �ف
ات �ف تغــ�ي

نزف مهبىليــ

ف غ�ي طبيعية/ مجيء معيب عند الولدةــ حمل متعدد، وضعية جن�ي

ف داخل الرحمــ موت الجن�ي

تمزق الغشاء قبل موعد الولدةــ

الحالت المصابة بفايروس نقص المناعة المكتسب او / اليدزــ

وسي نوع ب و ســ التهاب الكبد الف�ي

ــاة ) عــىل 	  نقــاذ الحي ــة منتقــاة لإ ــه الســلطة لممارســة ذلــك( أدوي ف أو إعطــاء دواء ) مــن قبــل مــن تكــون ل ، تجهــ�ي وصــف، توفــ�ي
، مضــادات  ي

يــا�ف ســبيل المثــال المضــادات الحيويــة ، مضــادات الــرع، مضــادات المالريــا، الأدويــة الخافضــة لضغــط الــدم الرسش
وســات العكســية( للمــرأة وحســب احتياجهــا الف�ي

ي تتطلــب تدخــل مــن مســتويات 	 
ة الحمــل والبــدء بعمليــة الإحالــة للحــالت الــ�ت نحــراف عــن المســار الطبيعــي خــالل فــ�ت تحديــد الإ

عىل أ

ي المخاض والولدة
ة الدخول �ف ي تقديم العناية خالل ف�ت

الكفاءة �ف

ي المخاض ويقمن بعملية توليد نظيفة وآمنة كما 
ة الدخول �ف الكفاءة # 4: توفر القابالت عناية ذات مستوى عال و مالئمة ثقافياً خالل ف�ت

يقمن بالعناية بحالت طارئة منتقاة للوصول لالأعىل درجة من الصحة لالأم ومولودها الجديد.

المعرفة
الأسس 

تمتلك القابلة المعرفة او / و التفهم ل.....................

فسيولوجية المرحلة الأول والثانية والثالثة من المخاض	 

يح جمجمة الطفل، الأقطار والمعالم المهمة	  ترسش

الجوانب النفسية والثقافية للمخاض والولدة	 

ي المخاض وبداية المخاض الفعال	 
ات المرحلة الول من الدخول �ف مؤرسش

ات لمحفزات بداية المخاض و زيادة القلوصية الرحمية	  مؤرسش

التطور الطبيعي للمخاض	 

كيفية استعمال الباتوغراف )إكمال التسجيل، تفس�ي المعلومات من أجل تحديد إدارة المخاض والوقت بشكل مالئم(	 

ف عند المخاض	  اخذ القياسات لتقييم سالمة الجن�ي

اخذ القياسات لتقييم سالمة الم عند المخاض	 

ف وموقعه	  ول ( خالل الحوض عند المخاض والولدة، آلية المخاض لمختلف وضعيات الجن�ي ف ف ) ال�ف عملية مرور الجن�ي

طيــب، 	  ي المرحلــة الول والثانيــة مــن المخــاض ) حضــور العائلة/المســاعدة، التموضــع للمخــاض والــولدة، ال�ت
اجــراءات التهدئــة �ف

ف اللــم( الدعــم المعنــوي، طــرق ل-دوائيــة لتســك�ي
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ي تحمــل نســبة 	 
دارة الألــم والــ�ت دارة اللــم والســيطرة عليــه أثنــاء المخــاض، بضمنهــا بعــض الطــرق المســتخدمة لإ طــرق دوائيــة لإ

اتهــا عــىل الفســيولوجية الطبيعيــة للمخــاض مــن الخطــر، المضــار ومــدى كونهــا آمنــة وتأث�ي

فف، توقــف المخــاض، ســوء المجــيء ، التشــنج اثنــاء الحمــل، أوجــاع 	  عالمــات وأعــراض المضاعفــات عنــد المخــاض ) مثــل الــ�ف
، التهــاب ، تــدلي الحبــل الــرسي( ف الأم، أوجــاع الجنــ�ي

ي 	 
ج �ف ف كيــس الصفن والــرسش ر لقــاع الحــوض، تمزقــات العجــان} العجــان هــي المنطقــة الملســاء الواقعــة ب�ي مبــادئ منــع حــدوث �ف

نــاث {. ي الإ
ج �ف الذكور والمهبــل والــرسش

ي تتطلب عمل شق العجان	 
ات ال�ت المؤرسش

قب )فسيولوجيا( المرحلة الثالثة من المخاض	  مبادئ ال�ت

دارة الفاعلة للمرحلة الثالثة من المخاض	  مبادئ الإ

مبادئ تدعيم تقنية إصالح شقوق العجان	 

 	 ، ف ات احتيــاج إدارة حالــة الطــوارئ، الإحالــة أو النقــل إل طــوارئ الــولدة ) مثــل انســدال الحبــل الــرسي، عــرس ولدة الكتفــ�ي مــؤرسش
يــف الرحمــي، احتباس المشــيمة( ف ال�ف

ف )المحجــم(، اســتخدام الملقــط او شــق العجــان 	  ات الحاجــة لســتخدام الأدوات الجراحيــة الولديــة، جهــاز شــفط الجنــ�ي مــؤرسش
) ي

، عــدم التناســب الــراسي الحــو�ف ف ) مثــل تألــم الجنــ�ي

المهارات و/او القدرات
تمتلك القابلة المهارة و/ او القدر ل.................

ي محدد والعالمات الحيوية لالأم خالل المخاض	 
اخذ تاريخ مر�ف

اجراء فحص جسدي مركز خالل المخاض	 

ول	  ف ف ووضعه عند ال�ف اجراء تقييم كامل لمنطقة البطن لمعرفة وضعية الجن�ي

حساب وقت وتقييم فعالية تقلصات الرحم	 

ول، المجــيء، الوضــع، حالــة 	  ف اجــراء فحــص كامــل ودقيــق لمنطقــة الحــوض لمعرفــة حجــم التوســع، امحــاء عنــق الرحــم، الــ�ف
الغشــية، مالئمــة الحــوض لوالــدة الطفــل عــن طريــق المهبــل

مراقبة تقدم المخاض باستعمال البوتغراف او جهاز مشابه للتسجيل	 

ويج للولدة الطبيعية	  توف�ي الدعم الجسدي والنف�ي للمرأة والعائلة وال�ت

تسهيل وجود شخص داعم أثناء المخاض والولدة	 

توف�ي ترطيب مناسب، تغذية واجراءات ل-دوائية للتهدئة خالل المخاض والولدة	 

ي الظروف المالئمة عند الولدة(	 
ف الآلم خالل المخاض والولدة )�ف توف�ي عالجات دوائية لتسك�ي

توف�ي العناية بالمثانة متضمناً اجراء قثطرة بولية عند الحاجة	 

التحديد الرسيع لأنماط المخاض غ�ي الطبيعي والبدء بتدخل مالئم و بالوقت المناسب او/و القيام بالإحالة	 

ف او زيادة التقلصات الرحمية، باستعمال وسائل ل-دوائية	  تحف�ي

ي البيئة المالئمة للولدة(	 
ف او زيادة التقلصات الرحمية، باستخدام وسائل دوائية ) �ف تحف�ي

اعطاء مخدر موضعي لمنطقة العجان عند توقع اجراء شق للعجان او عندما تطلب المر اصالح شق منطقة العجان	 

اجراء شق العجان إذا تطلب المر ذلك	 

أ رأسي	  ي حال وجود مج�ي
اجراء مناورات يدوية مالئمة �ف

اجراء مناورات يدوية مالئمة لحالت التوليد العرضية والوجه	 
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قص الحبل الرسي ووضع المشبك 	 

ــرس ولدة 	  ــيء ، ع ــوء المج ــرسي، س ــل ال ــدلي الحب ــل ت ــة ) مث ــولدة الطارئ ــالت ال ي ح
ــاة �ف ــاذ الحي نق ــة لإ ــل فوري ــراءات تدخ اج

ــة ــار الحال ــة او بانتظ ــة طبي ــب عناي ــم طل ــا يت ف بينم ــ�ي ــاة الجن ــاذ حي نق ( لإ ف ــ�ي ــة الجن ، ضائق ف ــ�ي الكتف

ف عند الولدة	  معالجة التفاف الحبل الرسي حول رقبة الجن�ي

دعم الحامل ) فسويولوجيا( خالل المرحلة الثالثة من المخاض	 

وتوكولت المبنية عىل اسس دللية	  اجراء معالجة فاعلة للمرحلة الثالثة من المخاض،  واتباع معظم ال�ب

فحص المشيمة والأغشية للتأكد من اكتمالها 	 

ف التقلصات الرحمية ما بعد الولدة وشد الرحم	  اجراء مساج لقاع الرحم لتحف�ي

ابط(	  توف�ي بيئة آمنة لالأم والرضيع من أجل تحقيق التعلق ) ال�ت

تقدير وتسجيل كمية الدم المفقودة من الأم	 

فحص المهبل وعنق الرحم للتحقق من اي تمزقات	 

اصالح شق العجان إذا تطلب الأمر ذلك	 

اصالح الدرجة الأول و الثانية من التمزقات العجانية او المهبلية	 

فف الذي يحدث بعد الولدة وذلك باستخدام تقنيات مالئمة وعوامل مقوية لتوتر الرحم حسب الحاجة	  معالجة ال�ف

ــاة ) عــىل 	  نقــاذ الحي ــة منتقــاة لإ ــه الســلطة لممارســة ذلــك( ادوي ف او اعطــاء دواء ) مــن قبــل مــن تكــون ل ، تجهــ�ي وصــف، توفــ�ي
، مضــادات  ي

يــا�ف ســبيل المثــال المضــادات الحيويــة، مضــادات الــرع، مضــادات المالريــا، الدويــة الخافضــة لضغــط الــدم الرسش
ي يحتجــن لهــا بســبب حالتهــن الصحيــة

وســات القهقريــة( للنســاء الــال�ت الف�ي

ازالة المشيمة يدويا	 

اجراء ضغط داخىلي للرحم باستخدام اليدين من أجل السيطرة	 

اجراء ضغط ابهري	 

تحديد وعالج الصدمة	 

ية	  ادخال انبوب وريدي من اجل سحب الدم لإجراء فحوصات مخت�ب

ــة ذات مســتوى أعــىل، أخــذ 	  ــة صحي ــات خطــرة ال رعاي ــن مضاعف ي م
ــا�ف ي تع

ــ�ت ــرأة ال ــة مناســبة للم ــل احال ــام بعم ــب والقي ترتي
تيــب لحضــور مرافــق مــع المريــض خــالل الطريــق مــن أجــل الســتمرار بتقديــم العنايــة الطارئــة  المعــدات والدويــة المناســبة وال�ت

عنــد الحاجــة

ف	  ف للبالغ�ي اجراء إنعاش للقلب والرئت�ي

ملحق
تمتلك القابلة المهارة او/و القدرة عىل ....................

ف عن طريق استخدام جهاز الشفط	  اجراء استخراج الجن�ي

اجراء اصالح للدرجة الثانية والثالثة من التمزقات المهبلية والعجانية	 

تحديد واصالح تمزقات عنق الرحم	 
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ة ما بعد الولدة ي ف�ت
ي تقديم العناية بالنساء �ف

الكفاءة �ف

ة ما بعد الولدة وتكون شاملة وذات مستوى عال ومراعية للثقافة. الكفاءة 5 #: توفر القابلة عناية للنساء خالل ف�ت

المعرفة
السس

تمتلك القابلة المعرفة او/و التفهم ل...............

ي تحدث ما بعد الولدة، ومن ضمنها مرحلة النطمار الطبيعية	 
ات النفسية والجسدية ال�ت التغ�ي

ــة 	  ــة، قل ــاء الرضاع ــدده اثن ــب وتم ــدي بالحلي ــالء الث ــا امت ــن ضمنه ــة م ــات العام ــب والختالف ــراز الحلي ــة اف ــيولوجية وعملي فيس
ــخ ــب ال الحلي

اهمية الرضاعة الطبيعية المبكرة للطفل والم معا	 

ة ما بعد الولدة	  ة لف�ت تغذية الم، الراحة، النشاط والحاجات الفسيولوجية ) مثل المعاء والمثانة ( مبارسش

ف الم والرضيع )مثل كيفية دعم عالقات ايجابية(	  ابط ب�ي مبادئ ال�ت

ي ) مثل نزف رحمي مستمر، التهاب(	 
ات النطمار الجز�أ مؤرسش

ات لمشاكل او مضاعفات لدى الأم عند الرضاعة الطبيعية من ضمنها التهاب الثدي	  مؤرسش

ة مــا بعــد الــولدة ) مثــل نــزف مهبــىلي مســتمر، انســداد 	  ي بدايــة فــ�ت
ي قــد تظهــر �ف

اعــراض وعالمــات الأمــراض المهــددة للحيــاة والــ�ت
دمــوي، مقدمــات الرتجــاع والتشــنج اثنــاء الحمــل، النتــان، الكتئــاب الحــاد(

ة مــا بعــد الــولدة ) مثــل فقــر دم مســتمر، ورم دمــوي، الكتئــاب، التهــاب الوريــد 	  ي فــ�ت
اعــراض وعالمــات مضاعفــات محــددة  �ف

، ناســور تولــدي( از، احتبــاس بــولي الخثــاري، ســلس البــول والــ�ب

ي 	 
ف ميتــاً ، فقــدان الحمــل، مــوت حديــ�ش مبــادئ التواصــل الشــخىي مــع النســاء و/او عوائلهــن الثــكىل )مــوت الأم ، ولدة الجنــ�ي

الــولدة، تشــوهات خلقيــة(

ــا 	  ــي) متضمن ــوع الجتماع ــاس الن ــىل اس ــم ع ــف القائ ــا العن ، ضحاي ف ــ�ي ــاص للمراهق ــم خ ــ�ي دع اتيجيات لتوف ــ�ت ــات واس مقارب
الغتصــاب(

زالة المواد المتبقية داخل الرحم من الحمل	  مبادئ شفط بالتخلية )المحجم اليدوي( للجوف الرحمي لإ

ة 	  ي فــ�ت
وسي ب و س �ف مبــادئ منــع نقــل فايــروس نقــص المناعــة المكتســب مــن الأم ال الطفــل، داء الســل، التهــاب الكبــد الفــ�ي

مــا بعــد الــولدة

ون فقــط 	  ة )مثــل الرضاعــة الوالديــة الرفــة، يروجيســ�ي ة مــا بعــد الحمــل مبــارسش ي فــ�ت
مبــادئ تنظيــم الأرسة المالئمــة لتطبيقهــا �ف

مانــع حمــل عــن طريــق الفــم(

الخدمات المجتمعية المتاحة للمرأة بعد الولدة وعائلتها، وكيف ويمكن الوصول إليها	 

المهارات او/و القدرات
السس

تملك القابلة المهارة او/و القدرة ل............

ي محدد، متضمنا تفاصيل الحمل، المخاض والولدة	 
اخذ تاريخ مر�ف

اجراء فحص جسدي مركز لالأم	 

ي الــولدة، 	 
ف ميتــا، فقــدان الحمــل، مــوت حديــ�ش توفــ�ي المعلومــات والدعــم لــالأم او/و العائلــة الثــكىل ) مــوت الم، والــدة الجنــ�ي

تشــوهات خلقيــة(

تقييم النطمار الرحمي وعالج التمزقات او/و اصالحها	 

دعم والبدء بالرضاعة الطبيعية )خالل الساعة الول من الولدة(	 
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تعليــم النســاء كيفيــة عــر لإخــراج الحليــب وكيفيــة التعامــل وخــزن حليــب ثــدي الأم المعصــور. تثقيــف المــرأة حــول العنايــة 	 
بالنفــس والرضيــع بعــد الــولدة ويتضمــن ذلــك عالمــات وأعــراض المضاعفــات الوشــيكة والمــوارد المبنيــة عــىل اســس مجتمعيــة

تثقيف المرأة وعائلتها جنسيا والتثقيف حول تنظيم الأرسة بعد الولدة	 

ي نفس الوقت وقت مع خدمات الرعاية ما بعد الولدة	 
توف�ي خدمات تنظيم الأرسة كعنر متكامل �ف

توفــ�ي عنايــة آنيــة مــن الطــراز الول لأيــة مضاعفــات يتــم الكشــف عنهــا خــالل فحــص مــا بعــد الــولدة ) مثــل فقــر الــدم، التهــاب 	 
الــورم الدمــوي الأم( والإحالــة لمعالجــة الحالــة بشــكل أكــ�ب حســب الحاجة

فف ما بعد الولدة، وعمل إحالة إذا لزم المر	  توف�ي عالج طارئ ل�ف

ملحق
تمتلك القابلة المهارة و/او القدرة ل..................

فف المتأخر ما بعد الولدة	  اجراء شفط بالتخلية يدويآ للرحم كعالج طارئ لل�ف

ي عناية ما بعد الولدة لحديث الولدة
الكفاءة �ف

الكفاءة 6 #: توفر القابلة عناية شاملة وذات مستوى عال للصحة لطفل رضيع بصورة أساسية منذ الولدة وح�ت عمر شهرين.

المعرفة
السس

تمتلك القابلة المعرفة او/و التفهم ل.............

بات القلب(	  عنا� التقييم للحالة الآنية والتالية لحديث الولدة )نظام مقياس ابغار، وطرق اخرى لتقييم التنفس و�ف

ي والرئوي(	  ي الجهاز القل�ب
ي تحدث �ف

ات الفسيولوجية ال�ت مبادئ تأقلم حديث الولدة  مع الحياة خارج الرحم ) مثل التغ�ي

الحتياجات الساسية للطفل حديث الولدة: استقرار التنفس، الدفء، التغذية، التعلق )الرتباط(	 

فوائد الطرق المختلفة لتدفئة حديث الولدة منها مالمسة جلد للجلد )العناية بطريقة الكانكارو= الكنغر(	 

الأساليب والوسائل لتقييم العمر الحمىلي لحديث الولدة	 

معالم الرضيع قليل الوزن واحتياجاتهم الخاصة	 

معالم حديث الولدة ذو الصحة الجيدة )المظهر والسلوكيات(	 

النمو الطبيعي وتقدم حالة طفل الخدج	 

نمو حديث الولدة الطبيعي والطفل الرضيع وتطور حالته	 

ي حديث الولدة الطبيعي )مثل الرأس ، القولبة، البقعة المنغولية(	 
الختالفات المحددة �ف

ي الــولدة والرضــع )المالريــا، فايــروس نقــص المناعــة المكتســب، داء الســل( متضمنــة 	 
عنــا� تعزيــز الصحــة ومنــع أمــراض حديــ�ش

فــراز( العنــا� الأساســية للعنايــة اليوميــة )مثــل العنايــة بالحبــل الــرسي، الحاجــات الغذائيــة، انمــاط الإ

الحاجات التلقيحية ، المخاطر والفوائد من سن الرضاعة وح�ت مرحلة الطفولة	 

ي الولدة	 
الممارسات الثقافية والتقليدية الخاصة بحدي�ش

ــة 	  ــن لأم مصاب ــال المولودي ــة الأطف ــولدة )متضمن ــث ال ــام لحدي طع ــارات الإ ــة، وخي ــادات التغذي ــع، ارش ــة الرضي ــادئ تغذي مب
ــب( ــة المكتس ــص المناع وس نق ــ�ي بف

ــوي، تشــوه 	  ــان، ورم دم ق ــل ال�ي ــولدة ) مث ــث ال ــات محــددة لحدي ــل لمضاعف ــة او نق ات لإجــراء إحال ــراض ومــؤرسش ــات وأع عالم
ــدم،  ــوز ال ــوي، نقــص كلوك ي الدم

ــا�أ ــورم الوع ــ�ي المتعمــدة، ال ــات غ ــاغ، الصاب ــج الدم ــل للعكــس، تهي ف القاب ــ�ي ــة الجن جمجم
ــي( ــاب، الزهــري الخلق ــاف، اللته ــاض درجــة الحــرارة، الجف انخف
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المهارات و/او القدرات
السس

تمتلك القابلة المهارة او/و القدرة ل.................

توفــ�ي عنايــة آنيــة لحديــث الــولدة، مــن ضمنهــا التنشــيف، التدفئــة، التأكــد مــن أن التنفــس مســتقر، قــرص الحبــل الــرسي وقصــه 	 
عنــد توقــف النبض

بات القلب(	  تقييم الحالة الآنية لحديث الولدة )مثل مقياس ابغار او طرق اخرى لتقييم التنفس و�ف

 	 ، ي
العمــل والمحافظــة عــىل درجــة حــرارة طبيعيــة لجســم حديــث الــولدة مــن خــالل التغطيــة )مثــل لحــاف، رداء( التحكــم البيــ�أ

ويــج للتواصــل عــن طريــق اللتصــاق الجلــدي وال�ت

ي 	 
ي الجهــاز التنفــ�ي )إنعــاش حديــث الــولدة؛ مــص المعــدة والمعــاء �ف

ي حــال وجــود عــدم ارتيــاح �ف
وع بالإجــراءات الطارئــة �ف الــرسش

ي الــدم
(، انخفــاض درجــة الحــرارة، انخفــاض نســبة الكلوكــوز �ف ي

ي المجــرى الهــوا�أ
حــال حــدوث انســداد �ف

تيــب لعمــل احالــة إذا 	  تقديــم عنايــة مالئمــة مــن ضمنهــا طريقــة الكانكــرو )الكنغر(للعنايــة لالأطفــال مــا دون الــوزن الطبيعــي، وال�ت
ظهــرت مضاعفــات خطــرة او كان الــوزن اقــل مــن الطبيعــي

ي الحياة	 
اجراء فحص للجسد بالتنظ�ي الشعاعي لحديث الولدة للحالت الغ�ي قابلة للتعايش �ف

اجراء تقييم للعمر الحمىلي	 

 	 ، ف ــة بالعــ�ي ــد، العناي ــل التحدي ــة )مث وتوكــولت المحلي ــولدة بمــا يتناســب مــع الرشــادات وال�ب ــة لحديــث ال ــة روتيني توفــ�ي عناي
ــد( ف ك، تســجيل الموالي فحوصــات التنظــ�ي الشــعاعي، اعطــاء فيتامــ�ي

ي وضيعة الرضاع الطبيعي خالل ساعة واحدة من الولدة ودعم الرضاع الطبيعي الحري	 
وضع حديث الولدة �ف

ات الحتياج، الستقرار لنقل حديث الولدة المعرض للخطر ال وحدة عناية طارئة	  التعرف عىل مؤرسش

تثقيف الأهل حول العراض الخطرة لدى حديث الولدة وم�ت يتم جلبه للعناية	 

تثقيف الأهل حول النمو والتقدم الطبيعي للرضيع والطفل، وكيفية توف�ي العناية اليومية للطفل الطبيعي	 

مساعدة الأهل للوصول ال الموارد المجتمعية المتوفرة للعائلة	 

، التشوهات الخلقية او موت حديث الولدة	  ف ة الحزن عىل فقدان الحمل، موت الجن�ي دعم الأهل خالل ف�ت

ف ) مثــل الدخــول لوحــدة العنايــة 	  ة نقل/احالــة حديــث الــولدة او خــالل اوقــات النفصــال عــن الجنــ�ي دعــم الأهــل خــالل فــ�ت
ي الــولدة(

المركــزة لحديــ�ش

ف أو ثالثة( حول الحتياجات الخاصة والموارد المجتمعية 	  دعم وتثقيف الأهل الذين رزقوا بأطفال متعددين )مثل تؤام�ي

ف بفايــروس النقــص المناعــة المكتســب ) مثــل اعطــاء أدويــة المضــادات 	  توفــ�ي عنايــة مالئمــة لالأطفــال المولوديــن لأمهــات مصابــ�ي
وســية والتغذيــة المالئمــة( الف�ي

ي تسهيل العناية الخاصة بالإجهاض
الكفاءة �ف

ي يمررن بتجربة انهاء 
الكفاءة 7#: توفر القابالت مدى واسعآ من الخدمات الفردية والمالئمة مجتمعيا الخاصة بالإجهاض للنساء الال�ت

وتوكولت القومية ف المطبقة واللوائح وبما ينسجم مع ال�ب ي تكون متناغمة مع القوان�ي
الحمل او فقدانه وال�ت

المعرفة
السس

تمتلك القابلة المعرفة او/و التفهم ل.................

يعات المرتبطة بخدمات رعاية حالت الجهاض	  ف والترسش وتوكولت، القوان�ي السياسات، ال�ب

ي القرار المرتبط بالحمل غ�ي المقصود او غ�ي المخطط له من ناحية الوقت	 
العوامل ذات العالقة �ف

ة ما بعد الجهاض	  ي ف�ت
طرق تنظيم الأرسة المالئمة لتباعها �ف

معاير الأهلية الطبية لكل الطرق المتوفرة لالإجهاض	 
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ي المجتمع	 
( والخدمات المتوفرة �ف العناية والمعلومات والدعم المطلوب خالل او بعد الجهاض ) الجسدي والنف�ي

ي مرحلة مابعد الجهاض	 
العملية الطبيعية لالنطمار الرحمي والشفاء الجسدي والمعنوي �ف

فف الرحمي المستمر(	  ي او/و الجهاض غ�ي الكامل ) مثل ال�ف
عالمات واعراض النطمار الجز�أ

فف المهبىلي المستمر، التهاب(	  عالمات و اعراض مضاعفات الجهاض والحالت المهددة للحياة ) مثل ال�ف

اسس علم المعالجة الدوائية لالأدوية المو� باستعمالها لمداواة الجهاض	 

مبادئ الشفط الرحمي باستعمال جهاز الشفط اليدوي	 

المهارات و/او القدرات
السس

تمتلك القابلة المهارة او/و القدرة ل.............

ة الحمليــة عــن طريــق الســتفهام عــن اخــر دورة شــهرية، الفحــص باســتخدام اليديــن او/و اختبــار البــول لكشــف الحمــل	  تقييــم الفــ�ت

ي يقمــن 	 
ي بــه او الحتفــاظ بالحمــل حــول المصــادر المتوفــرة، الطــرق الــ�ت

ي يفكــرن بالقيــام بالجهــاض والمــىف
اعــالم النســوة الــال�ت

ي تتخذهــا النســاء
بهــا لعمــل الجهــاض، ودعــم الخيــارات الــ�ت

اخذ تاريخ رسيري واجتماعي لتحديد موانع استعمال الدوية او اجراء الجهاض عن طريق الشفط	 

تثقيف ونصح النساء ) وافراد العائلة، عندما يكون مالئما( فيما يخص الجنس و تنظيم الأرسة لمرحلة مابعد الجهاض	 

توف�ي خدمات تنظيم الأرسة بشكل متكامل كمكون اساسي للخدمات المرتبطة بالإجهاض	 

التقييم لالنطمار الرحمي؛ قم بمعالجته، او قم بعمل إحالة حسبما يكون مالئماً	 

فف	  تثقيف المرأة حول العناية الذاتية، من ضمنها التغذية والراحة وكيفية تحديد المضاعفات مثل ال�ف

تحديد المضاعفات المرتبطة بالإجهاض )من ضمنها ثقب الرحم( قم بمعالجته، او بعمل احالة للعالج كما هو مالئم	 

ملحق
تمتلك القابلة المهارة او/و القدرة عىل..............

ف أدوية الجهاض	  ف او اعطاء دواء )من قبل من تكون له السلطة لممارسة ذلك( كجرعات مالئمة لتحف�ي ، تجه�ي وصف، توف�ي

اجراء شفط يدوي للرحم لحمل تصل مدته 12 اسبوعا مكتمالً	 

تعاريف التحاد الدولي للقابالت

القدرة: جودة الأداء ؛ مهارة او موهبة مكتسبة او فطرية

ء ما، اسلوب او شخص ما والذي عادة ما يؤدي ال ردة فعل ايجابية او سلبية ي
السلوك: وجهة نظر الشخص )القيم والمعتقدات( حول سش

الترصف: طريقة الشخص المتعلقة او المستجيبة لترف الخرين او لمحفزات بيئية

ي تمكــن الفــرد مــن 
كيــب المتكــون مــن المهــارات المعرفيــة، النفســية الحركيــة، التواصليــة ومهــارات اتخــاذ القــرار والــ�ت الكفــاءة: ال�ت

ف مــن الحرفيــة القيــام بمهمــة محــددة لمســتوى معــ�ي

ي تظهر عند مستوى محدد من 
ف والمهارات المحددة وال�ت كيب المتكون من المعرفة، الترف المح�ت الكفاءة )مهنة القبالة(: ال�ت

ي السياق التعليمي لمهنة التوليد والممارسة المهنية
افية �ف الح�ت

ي تمكن الفرد من الفهم المتيقن لموضوع، مع القدرة عىل استخدامه لغرض محدد
المعرفة: رصيد من المعلومات وال�ت

ف من الأداء الممكن قياسه ة، لأداء مهمات محددة لمستوى مع�ي المهارة: القدرة المكتسبة من التعليم والتدريب او الخ�ب

ة من العمل. المهمة: مكون محدد من مجموعة كب�ي

 


