كيفية استعمال العروض القطرية املوجزة في تقرير حالة القبالة في العالم في عام 2014
ُص ِّمم العرض القطري املوجز حلفز وتنوير النقاش بشأن الكيفية التي يؤثر بها تشكيل القوة العاملة في القبالة وتركيبة
مهاراتها ،وانتشارها وبيئتها التمكينية في تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي
الوالدة لكافة النساء واألطفال احلديثي الوالدة الذين هم بحاجة إلى تلك اخلدمات .ويصف هذا الدليل البصري الرسوم
البيانية الواردة في العرض القطري املوجز املؤلف من صفحتني ويقدم أمثلة ملا قد يطرح من أسئلة إرشادية للسياسة العامة .

الصفحة األولى :أين نحن اآلن؟

ميكن استخدام الصفحة األولى من العرض القطري املوجز ملناقشة مدى قدرة القوة العاملة في الوقت الراهن على تقدمي خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة لكافة النساء واألطفال احلديثي الوالدة الذين هم بحاجة إليها .وقدمت دالئل مدى توفر
اخلدمات وإمكانية االستفادة منها ونوعيتها لتسهيل هذه املناقشات .وتعود كل هذه البيانات إلى عام .2012

>;`

ما الذي حتتاج إليه املرأة والطفل احلديث الوالدة؟

±£SHáqKG«W²ãSKD`ÂkQI&Âs cKB¤SvQ&Âs ¯£SHáqKG¬´WQJI§SHáqKG³«W²sÂq áQFÂÔqHÌ^ §«¬àQ s
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p qHQ&SQEÂÅQ^RKá¾R§ÄÊqÂs^$ÂßQD[ÂãÅQJ[ÂSQ ÌãSK Q ÂãSKI#ÂS>ÂÅQ^oÄÊQDÂÐ` nKHBã©SH
mÂm? ¾^^!s>ÂàQAIÂs lËrG S`&ÂÌQÂoã©SKD`ÂkQI&Âs QJISvQ&Âs «ã§«®«àQ ßqG SIÂs mHSQáqKGW°
=áqKG¬´¬W²m [ÂrG s@CæÊQ æQBÍqQJBÍqãÄÊqÂs^$ÂßQD[ÂãÅQJ[ÂS{ãSK Q ÂãSKI#ÂS>ÂÅQ^s SGQBÂÄqEÂmKF
©«®«ã«¬sQ 1 SG{QDÂÄ`DÂs ÄÊqÂ^B QªÄÊqGkd áqKG¬¯¬WãÄÊãSKGH áqKG®°W®ãÄÊqÂm Qd

يبدأ العرض املوجز بإدراج بعض مؤشرات االحتياجات التي تتعني تلبيتها لتعميم التغطية.
ويعرض في هذا الفرع عدد حاالت احلمل وتوزيعها اجلغرافي وحجم اخلدمات التي يتعني
ُ
تقدميها .وتشمل االحتياجات األخرى تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا في ذلك
تلبية االحتياجات غير امللباة إلى تنظيم األسرة.

¤«¬£^KqÂãÄ¾`&ÂpKÀÇQ!Q

«««ºSQ `ÂÅQ qÊ^ n¸SIÂs mHSQ°³³

سؤال إرشادي للسياسة العامة :هل تتماشى بيئة السياسة العامة والتخطيط في البلد مع
تعميم تغطية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة،
املستجيبة الحتياجات املرأة والطفل احلديث الوالدة؟

`mH$Âm QÄ

¤ÃQ ÂoÅQCQÂ¼QIÂm£

^¤«¬£QJBÍqãmH$ÂÅQÊ

القوة العاملة املتاحة واحلاجة امللباة

`ÄÊqÂ^B QSG

األسئلة اإلرشادية للسياسة العامة :هل مجموعة احلد األدنى
من املنافع الصحية مضمونة جلميع النساء بصرف النظر عن
قدرتهن على الدفع؟ وهل هناك خطط وطنية لتوفير خدمات احلد
األدنى من الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال
احلديثي الوالدة تشمل وتتجاوز التدخالت الستة واألربعني؟
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سؤال إرشادي للسياسة العامة  :هل هناك فرق بارز في
االستفادة من القوة العاملة في القبالة في املناطق احلضرية
واملناطق الريفية وماهي تدابير السياسة العامة التي ميكن
اتخاذها ملعاجلة هذا الفرق؟
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قد ال يكون أخصائيو الصحة واملرافق التي يعملون فيها
موزعة توزيع ًا عاد ًال تبع ًا للحاجة .ويبني هذا الرسم البياني
عدد املواليد في املناطق احلضرية باملقارنة مع املناطق الريفية
لتبيان احلاجة اجلغرافية خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة .وفي احلاالت التي
تتاح فيها البيانات يوضح الرسم البياني أيض ًا عدد الوالدات
التي متت بحضور قابلة مؤهلة .وهذا ما يوفر مقياس ًا إرشادي ًا
إلمكانية االستفادة من القوة العاملة.

حالة القبالة في العالم ،في عام 2014
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^¼QK[Â^KÂq&ÂÊ

اإلمكانية املالية لالستفادة
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ويقدم هذا الفرع أيض ًا تقديرات تقيس مدى توفر القوة العاملة مقارنة باالحتياجات .وتلخص
النسبة املئوية التقديرية للمجموع الوطني مدى توفر القوة العاملة في القبالة ،مع حتديد
أخصائيي الصحة وما يقدمونه من خدمات ،ومن منهم يخصص وقت ًا كافي ًا للقيام مبا مجموعه
 46تدخـ ًال أساسي ًا من تدخالت الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي
الوالدة جلميع النساء واألطفال احلديثي الوالدة الذين يحتاجون إليها .وتتوقف تقديرات
االحتياجات امللباة إلى حد كبير على مجموعة خدمات الرعاية (التدخالت الستة واألربعون
مثالً) ،وعدد أخصائيي الصحة املبلغ عنهم والنسبة املئوية للوقت الذي قضوه في تقدمي خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابيـة وصحـة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة ،واألدوار التي يؤدونها.

وحتى في احلاالت التي يتوفر فيها ما يكفي من أخصائيي
الصحة ،فإن اخلدمات التي يقدمونها قد ال يكون باإلمكان
حتمل تكلفتها .ويبني هذا الرسم البياني عدد التدخالت
األساسية الستة واألربعني املدرجة في مجموعة احلد األدنى
للمنافع الصحية في كل بلد واملتاحة مجان ًا في نقطة االستفادة،
كدليل على درجة احلماية املالية املتاحة للنساء وأطفالهن
احلديثي الوالدة في االستفادة من رعاية الصحة اجلنسية
واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة.

`ÄÊqÂSG
¤¯xÅÂÊqÂ£

األسئلة اإلرشادية للسياسة العامة :هل مت التبليغ عن كل األطر املساهمة في القوة العاملة
في القبالة ،باالسم وبالنسبة املئوية للوقت الذي يقضيه كل إطار في خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة؟ هل تقديرات االحتياجات امللباة على
صعيد املجموع الوطني تخفي الفـوارقً ،
مثـال على الصعيد دون الوطني ،أو عند تصنيفها
حسب الشرائح احلضرية /الريفية واالجتماعية االقتصادية؟
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 Ä`[ÂnKAIÐq

`QSG
= ÄÊqÂm
¤¯xmH$ÂÅQ£

ÄÊqGSEÂSG`&Â

ثم يتناول العرض املوجز عدد أخصائيي الصحة املتاحني لتلبية هذه االحتياجات .ويرد العدد
(اإلجمالي) لكافة العاملني املبلغ عنهم والنسبة املئوية التي يقضيها كل منهم في تقدمي
خدمات صحة األم والوليد .وتقدم هذه املعلومات عدد أخصائي الصحة املتاحني حسب
مكافئ دوامهم الكامل .وال ميكن رسم صورة حقيقية ملدى توفر القوة العاملة إال مبراعاة عدد
أخصائيي الصحة مبكافئ دوام كامل .ويصنف أخصائيو الصحة حسب الفئة ،في حني يرد
اسم إطارهم القطري في احلاشية .1
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ÄÊqEDÅQQK ¸ –¶k@I`K ¸àÕ

التعليم والتنظيم وإنشاء جمعيات

يعتبر التعليم والتنظيم وإنشاء اجلمعيات املهنية من األمور
احلاسمة في دعم أخصائيي الصحة لتوفير الرعاية اجليدة
في مجال القبالة .ويقدم هذا الفرع معلومات عن قوة البيئة
التمكينية داخل البلد الواحد.

سؤال إرشادي للسياسة العامة :هل البيئة التمكينية جلودة
أخصائي العمل وجودة اخلدمات الصحية تستوفي املعايير
الوطنية والدولية ،وإذا لم يكن األمر كذلك ،ما هي املجاالت
التي ميكن إحراز تقدم فيها؟

الصفحة الثانية :ما يحتمل أن تكون عليه سنة 2030؟

ترمي الصفحة الثانية من العرض القطري املوجز إلى حفز نقاش بشأن السياسة العامة فيما يتعلق مبستقبل تطور القوة العاملة في مجال القبالة مقارنة
بحجم احتياجات السكان مستقبالً .ويقارن الفرع األخير {التقديرات والتوقعات حتى عام  }2030مدى توفر القوة العاملة في قطاع الصحة مستقب ً
ال
ومستقبل احتياجات خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة في إطار جملة من السيناريوهات .ونظـر ًا لغيـاب
البيانـات في بعض البلدان ،فإنه ينبغي اعتبار هذا التحليل منطلق ًا ملناقشة بشأن السياسة العامة (مبا في ذلك ما يتعلق مبدى توفر البيانات الوطنية
ونوعيتها) بدل اعتباره إقرار ًا بواقع.
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التقديرات والتوقعات حتى عام 2030
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يوضح هذا الفرع التطور احملتمل للقوة العاملة في القبالة في إطار افتراضات {بقاء األمور
على حالها} واستناد ًا إلى شتى سيناريوهات السياسة العامة.
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ويقدم هذا الفرع أيض ًا بيان ًا بالغايات املتعلقة بالتخفيضات في الوفيات النفاسية ووفيات
األطفال حديثي الوالدة املقترحة في مبـادرة {إنهاء الوفيات النفاسية املمكـن جتنبها
بحلول عام  2030وخطة عمل كل وليد} .وهذه الغايات املقترحة رهينة بأولويات
وقرارات السياسة الوطنية.
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إن حتقيق التغطية الشاملة يعني توقع االحتياجات املستقبلية والتصدي لها .ويبني هذا
الفرع تطور االحتياجات (املعبر عنها بالعدد السنوي حلاالت احلمل في املناطق احلضرية
والريفية) في فترة  .2030-2012وستتحدد االحتياجات األخرى إلى خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية بالتغيرات في عدد النساء اللواتي يبلغن سن اإلجناب ،مبا في ذلك عدد
املراهقات.

األسئلة اإلرشادية للسياسة العامة :هل تتاح الفرصة في بلدكم لتلبية احلاجة غير
امللباة إلى تنظيم األسرة وبالتالي للحد من العدد السنوي حلاالت احلمل؟ وما هو أثر تغير
السكان احلضريني/الريفيني على اختيار القوة العاملة في القبالة وتعليمها ونشرها؟ وما
هي آثار التخفيض املعجل في الوفيات النفاسية ووفيات األطفال حديثي الوالدة بحلول
عام  2030على القوة العاملة في القبالة؟
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توقعات حاالت احلمل وتخفيض الوفيات
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ويراعي الصف األول من الرسوم البيانية الثالثة عدد أخصائيي الصحة الذين يلجون
القوة العاملة في القبالة في فترة  2030-2012وعدد أولئك الذين يغادرونها في نفس
الفترة .أما الرسم البياني إلى اليمني فيبني كيف سيتناقص عدد أخصائيي الصحة العاملني
مبكافئ الدوام الكامل مع مرور الوقت ،وتبني املساحة باللون الغامق {األعداد الصادرة}
خالل نفس الفترة .ويحدد الرسم البياني في الوسط املدخالت من مؤسسات التعليم
الوطنية ،ويبني الرسم البياني الثالث إلى اليسار األثر التجميعي للمدخالت واملخرجات.
وتدرج سيناريوهات {ماذا لو} على سبيل املثال .وتوضح األثر احملتمل لقرارات
َ
السياسة العامة وتبني التغيرات في احلاجة امللباة التي ميكن حتقيقها من خالل
السيناريوهات األربعة املختلفة :تخفيض عدد حاالت احلمل سنوي ًا ،وزيادة القابالت
واملمرضات واألطباء ،وحتسني الكفاءة واحلد من التناقص االختياري .وفي األسفل يبرز
الرسمان البيانيان الفرق بني {بقاء األمور على حالها} واجلمع بني سيناريوهات السياسة
العامة .وتستند التغيرات في احلاجة امللباة إلى البيانات القطرية املبلغ عنها وإلى مجموعة
معيارية من قواعد تصنيف البيانات في املرفق .5

األسئلة اإلرشادية للسياسة العامة  :ما هي فرص حتسني كفاءة وإدارة القوة العاملة
ً
حاليا في القبالة ؟ وما هو مقدار تداول القوة العاملة في القبالة في الوقت الراهن ،وهل
ثمة آليات الستيعاب كل املخرجات وفهم سبب مغادرة أخصائيي الصحة لهذا القطاع؟
وما هي أولويات السياسة العامة من حيث تركيبة املؤهالت ونشر القوة العاملة في القبالة
وكيف سيؤثر ذلك على احلاجة امللباة؟

الفصل  :4العروض املوجزة القطرية
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في عام  ،2012قدر مجموع السكان بحوالي  10.2ماليني نسمة ،منها  7.7ماليني نسمة ( 76في املائة) تعيش في املناطق الريفية و  2.2مليون نسمة (22
في املائة) هن نساء في سن اإلجناب؛ وبلغ معدل اخلصوبة الكلي  .6.6وبحلول عام  ،2030يتوقع أن يتزايد عدد السكان مبعدل  66في املائة ليبلغ  16.9مليون
نسمة .ولتعميم فرص االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ورعاية األمهات ورعاية األطفال احلديثي الوالدة ،يجب أن تستجيب خدمات القبالة
ملا مجموعه  0.9مليون حالة حمل في السنة بحلول عام  .2030ومن اآلثار املترتبة على ذلك في النظام الصحي حتديد أفضل السبل لتشكيل القوة العاملة في
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة وتوزيعها توزيعـ ًا عاد ًَ
ال لتغطي على األقل  57.8مليون فحص ما قبل الوالدة،
و  10.6ماليني عملية والدة ،و  42.5مليون فحص الحق للوالدة/ما بعد الوالدة في الفترة الفاصلة بني  2012و .2030

ما حتتاج إليه املرأة والوليد ()2012

 637 000حالة حمل في السنة = كم عدد نوبات الرعاية؟
فترة ما قبل احلمل

(كل النساء البالغات سن اإلجناب)

تقـريبـ ًا

=

2 549 000

مرحلة ما قبل
الوالدة =
(حاالت احلمل )4 x
عدد حاالت احلمل وتوزيعها ()2012

مرحلة الوالدة
املرحلة الالحقة للوالدة
(الوالدات )4 x

مرحلة ما بعد الوالدة

4 501 000

فحوص تنظيم األسرة

فحوص روتينية

469 000

=

والدة على يد قابلة ماهرة

1 876 000

=

الفحوص الروتينية

(عدد املواليد )4 x

0

< 0.09

0.19-0.10

0.49-0.20

0.99-0.50

1.49-1.00

2.49-2.00

1.99-1.50

10.00-2.50

> 10.00

تعليـم القبـالــة

مدى توفر القوة العاملة ()2012
التصنيف القطري للعاملني في
قطاع صحة األم والوليد

1

65

القابالت

612

القابالت املساعدات

218

املمرضات القابالت

غم

املمرضات
املمرضات أو القابالت
املساعدات

الوقت املقضي في
صحة األم والوليد %

100
100
70

غم

50 1 838

مستخدمو العيادات
واملساعدين الطبيني
أطباء الطب
العام

أطباء التوليد وأطباء
النساء

غم

غم

339

27

21

100

فترة ما قبل احلمل
مرحلة ما قبل الوالدة
مرحلة الوالدة
املرحلة الالحقة للوالدة
مرحلة ما بعد الوالدة

عـدد الوالدات التي تتم بحضـور
2
قابلة مؤهلة

450 000
300 000
150 000

٪85

0

()n=39
مشمولة
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وقت القوة
العاملة املتاح
وقت القوة
العاملة املطلوب
تقديرات احلاجة امللباة
ً
استنادا
(املجموع الوطني)
إلى البيانات املتاحة.

عدد املواليد األحياء

٪15

()n=7

%22

إمكانية الوصول اجلغرافي

إتاحة اإلمكانية املالية

ً
ً
أساسيا من
تدخال
النسبة املئوية ملا مجموعه 46
تدخالت الصحة اإلجنابية وصحة األم والوليد املدرجة
في مجموعة احلد األدنى من املنافع الصحية2012 ،

تقديرات احلاجة
امللباة =

غير مشمولة

حصلت على
خدمة قابلة
مؤهلة

حالة القبالة في العالم ،في عام 2014

املناطق
الريفية
لم حتصل
على خدمة
قابلة مؤهلة

املناطق
احلضرية
انعدام البيانات بشأن
القابالت املؤهالت في
املناطق الريفية/احلضرية

3

اشتراط مستوى التعليم الثانوي للشروع في التدريب الصف  12فما فوق
3
سنوات الدراسة املطلوبة للتأهل (بالتقريب)
ال ،غ م
املنهاج الدراسي املوحد؟ سنة آخر حتديث
غم
احلد األدنى من الوالدات حتت املراقبة في املنهاج الدراسي
عدد خريجات  2012كنسبة مئوية من جميع القابالت املمارسات /-غ م

 %من املتخرجات العامالت في خدمات صحة األم
والوليد في السنة الواحدة

تنظيم القبـالــة

غم

يوجد تشريع يعترف بالقبالة كمهنة مستقلة
يوجد تعريف معتمد للقابلة احملترفة
وجود هيئة حكومية تنظم ممارسة القبالة
اشتراط رخصة ملمارسة القبالة
وجود سجل مستكمل للقابالت املرخص لهن
عدد الوظائف احليوية في رعاية التوليد والوليد في احلاالت الطارئة
التي يسمح للقابالت القيام بها (من أصل  7وظائف ممكنة)
7
القابالت مسموح لهن بتوفير وسائل منع احلمل
نعم/ال
باحلقن /ووسائل منع احلمل الرحمية

اجلمعيـات املهنيـة

ال
نعم
نعم
ال
ال

4

سنة إنشاء اجلمعيات املهنية
األدوار الـتي تقوم بها اجلمعيات املهنية:
التطوير املهني املستمر
إسداء املشورة لألعضاء املتهمني بسوء السلوك
إسداء املشورة لألعضاء بشأن معايير النوعية في
رعاية صحة األم والوليد
إسداء املشورة للحكومة بشأن وثائق السياسة
املتعلقة بصحة األم والوليد
التفاوض بشأن قضايا العمل أو األجور
مع احلكومة
غ م = غير منطبق؛ – = بيانات مفقودة

2013
نعم
ال
نعم
نعم
ال

البلد (معدل الوفيات النفاسية2013 ،؛
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )2012

املناطق احلضرية

معدل الوفيات النفاسية

عدد حاالت احلمل

750000
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500000
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250000
0

50

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

1 000000

900

• 2012

• • 2015

•

•

• • 2020

•

•

• • 2025

•

•

0

• 2030

الغاية بحلول عام 2030

معدل الوفيات
النفاسية

 0معدل وفيات األطفال
حديثي الوالدة

التقديرات والتوقعات حتى عام 2030

يستخدم هذا العرض املوجز البيانات القطرية املبلغ عنها في حساب تقديرات التخطيط وتوقعاته املستندة إلى االحتياجات حتى عام  .2030وتراعي التوقعات ما ُبلغ عنه من تسجيل ،وتخرج ،ونسبة الوقت املقضي في خدمات
صحة األم والوليد ،والتوزيع العمري ،واألدوار ,والتناقص .وفي غياب البيانات القطرية ،تستخدم االفتراضات املوحدة القائمة على أدلة .وترد التوقعات على سبيل املثال وينبغي استخدامها للتحقق من دقة البيانات القطرية
وتوجيه املناقشات املتعلقة بالسياسة العامة .ويرد املزيد من املعلومات في فرع ‘‘كيفية القراءة’’ الوارد في الصفحة .50

األعداد الصادرة املتوقعة

األعداد الواردة املتوقعة

حسب التصنيف الدولي املوحد للمهن
األعداد الصادرة بسبب
التناقص الطبيعي
والوفاة والتقاعد

فنيو القبالة

فنيو التمريض

أعوان فنيي
القبالة

4 000

املمارسون من
األعوان الطبيني
واملساعدين الطبيني

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

موظفو صحة األم والوليد
(مكافئ الدوام الكامل)

4 000

4 000

0

0

2030 2025 2020 2015 2012

ماذا لو…
1

أعوان فنيي
التمريض

2030 2025 2020 2015 2013

2

تضاعف عدد خريجي القبالة
والتمريض والطب بحلول عام
2020؟

3

حتسنت الكفاءة مبعدل %2
سنوي ًا حتى عام 2030؟

4

%4

السيناريو

احلالي

٪31

احلاجة امللباة
2030

٪40

السيناريو

احلالي

٪31

احلاجة امللباة
2030

احلاجة امللباة
2030

موظفو صحة األم والوليد (مكافئ الدوام الكامل)

٪31

3 000

احلاجة امللباة
2030

2012

2020

2030

تشمل فئات أخصائي الصحة األلقاب الوظيفية التالية  -القابالت  :يشملن القابالت؛ تعبير القابالت املساعدات :يشمل
القابالت املساعدات؛ املمرضات  -القابالت :يشملن املمرضات  -القابالت؛ تعبير املمرضات  -القابالت املساعدات :يشمل
املمرضات  -القابالت املساعدات؛ تعبير أطباء الطب العام :يشمل أطباء الطب العام؛ تعبير أطباء التوليد وأطباء النساء :يشمل
أطباء التوليد وأطباء النساء .املصدر :حالة القبالة في العالم في عام  2014أو املصادر الثانوية (مرصد الصحة العاملية التابع
ملنظمة الصحة العاملية؛ وثائق السياسات احلكومية).
تغطية القابالت املؤهالت في املناطق الريفية/احلضرية غير متاحة .تشير األرقام إلى املواليد في املناطق الريفية/احلضرية فقط.
تشير املعلومات إلى فئة إطار القابالت.
اجلمعيات الوطنية للقبالة والتمريض.
هذه أهداف مقترحة ملعدل الوفيات النفاسية ووفيات األطفال حديثي الوالدة في عام  2030مستمدة من توصيات تقرير إنهاء
الوفيات النفاسية املمكن جتنبها بحلول عام  2030وخطة عمل كل وليد.

12 000

موظفو صحة األم والوليد (مكافئ الدوام الكامل)

توقعات االحتياجات
توقعات القوة العاملة املتاحة (املعدل حسب خليط من املهارات)

6 000

٪35

احلاجة امللباة
2030

احلالي

٪31

احلاجة امللباة
2030

تسرب

السيناريو

٪32

احلاجة امللباة
2030

ماذا لو… املسار

املسار احلالي
9 000

%2

تسرب

السيناريو
احلالي
الزيادة الفورية في احلاجة امللباة لرعاية احلمل
والوالدة والرعاية الالحقة للوالدة/ما بعد
الوالدة .التعجيل بتلبية احلاجة إلى اخلدمات
السابقة للحمل ابتداء من عام .2028

.2
.3
.4
.5

انخفض التناقص الطبيعي
في السنوات اخلمس القادمة
()2017-2012؟

مليون

12 000

األطباء املتخصصون
(طب التوليد/طب
النساء)

2030 2025 2020 2015 2012

0.71

مليون

0

0

أطباء الطب
العام

تستند تقديرات احلاجة امللباة إلى البيانات املتاحة.

انخفضت حاالت احلمل مبعدل
 % 20بحلول عام 2030؟

0.88

.1

القوة العاملة املتوقعة

توقعات االحتياجات :السيناريو 1
توقعات القوة العاملة املتاحة (املعدل حسب خليط من املهارات):
مع تضافر السيناريوهات 4 + 3 + 2

9 000
6 000

٪58
احلاجة امللباة

3 000
0

2030

2012

2020
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عدد حاالت احلمل املتوقعة في السنة :املناطق احلضرية مقابل املناطق الريفية
املناطق الريفية

تخفيض الوفيات

5

