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االستشارية للشباب والتنمية أو أي من املشاركني في إنتاج هذا العمل
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املؤسسة االستشارية للشباب والتنمية
٥٦ شارع النزهة - الدور األول - هليوبوليس - القاهرة - مصر

تليفون: 2٤1٧٧3٧٥ – 2٤1٧٧3٩٥ )202( 
فاكس: 2٤1٧٧٤0٩ )202( 

 rhm@arabicrhm.org / arabicrhm@gmail.com :البريد اإللكتروني
www.arabicrhm.org :املوقع اإللكتروني
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األمومة املوؤدة
  تيرو سيبينا

 قد ال تريد أن تسمع
أن ثمة امرأة

 مـاتـــــت فــي كــوخ إثـر  آالم املــخــــاض

 قد ال تريد أن تسمع
أن ثمة امرأة

حبلى هـلكـت على منت عـربة كارو تـتـدحـرج
على طريق وعرة يحـدوهـا األمـل صـوب وحـدة 

 صحية صغيرة ال أطباء فيها 
 ال مسكنات 

 قد ال تريد أن تسمع
عن تلك السـقطة املميتة المـرأة حبـلـى مـن 
فوق دراجة مترنحة يبدل دواليبها رجل مخمـور 
 مرتـعـب،  من  محض اسـم »إميـاجن باسيـدي«

 ال يؤرقه شيء سوى أن يظهر على شهادة امليالد

 قد ال تريد أن تسمع
أن ثمة امرأة

لفظت أنفاسها دون أن تعرف أنها كانت محـط  
 أنظار الرؤي العظيمة واخلطط طويـــلة األمـد

 املعقودة  للرخاء والرفاه

 قد ال تريد أن تسمع
أن ثمة امرأة

بائسة  متاًما تنعقد  حتت اسمهـا عـشــــاءات 
املؤمترات  املـتـأنـقـة في قـاعــات ال  يدخلهــا 

 سوى علية القوم

من ذا الـذي يريـد أن يـعـرف أي شـيء عن ذلـك
 السدمي األخرق ألم قد حكم عليـهـا بالـمـوت؟!

كانت )م( نائمة في كوريدور املستشفي ملدة 3 أيام في انتظار أن يخلو أحد األسرة كي ما تُنقل إلى العمبر العام وجتد مكانًا 
للعالج كحالة حتتاج إلى الرعاية الطارئة، أواجدودو بوركينا فاسو

ري
كا

نا 
آ
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وفيات األمهات أو صحة املرأة: حان وقت العمل
بقلم: مارجي بيرر

mberer@rhmjournal.org.uk :محررة، مجلة قضايا الصحة اإلجنابية، لندن، اململكة املتحدة. للمراسلة
ترجمة: فيروز كراوية

بائسة  »امرأة  العدد من اجمللة بقصيدة عن  يبدأ هذا 
املؤمترات  عشاءات   / اسمها  حتت  تنعقد   / للغاية، 
القوم«.  علية  سوى  يدخلها  ال  قاعات  في   / املتأنقة 
ال  زال  ال   - كذلك  وموتها   - حياتها  ألن  )سيبينا( 
وفيات  نسب  بدأت   ،2008 بحلول  شيًئا.  ألحٍد  يعنى 
العالم.1  مستوى  على  االنخفاض  في  األمهات 
أو  كافية،  هذه  االنخفاض  معدالت  تكن  لم  ولكن 
اخلامس  الهدف  لتلبية  كافية  ليست  األقل  علي 
أو   2،MDG5 اجلديدة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من 
ويبدو  حال!  أية  على  بداية  ولكنها  بعضها،  رمبا 
من  بداية  الطريق،  على  اآلن  التغيير  إحداث  أن 
قرية. أبعد  وحتى  املتحدة  لألمم  العامة   السكرتارية 

وعلى الرغم من ذلك، فالعالم يبدو وكأنه يتحرك   
للوراء، بشكل معني، فيما يخص التعامل مع النساء 
ومرحلة احلمل. فيما تطلق عليه سيمون دينيز عودة 
النساء  تُعامل  حيث   - األمهاتية«  »الطفولية  إلى 
الوقت،  نفس  وفى  للرعاية،  حتتاج  كأطفال  احلوامل 
وكأن دورهن الوحيد في احلياة هو إجناب األطفال. في 
احلوامل  النساء  كل  تسمى  اليوم،  األدبيات  معظم 
بالفعل  إذا كن قد أجننب  النظر عما  »أمهات« بصرف 
فهو  واحدة،  نتيجة  من  أكثر  له  احلمل  ولكن  ال.  أم 
ليس فقط للنساء الالتي تلدن في النهاية. فالنساء 
ووفاة  األجنة،  ووفاة  لإلجهاض،  يتعرضن  قد  احلوامل 
منع  لوسائل  الوصول  يستطعن  ال  والالتي  األطفال، 
احلمل، واحلمل غير املرغوب فيه، واإلجهاض غير اآلمن، 
واملراضة طويلة األمد الناجتة عن مضاعفات الوالدات، 
تبدو كل هذه  ولكن  واجلنسية.  التناسلية  واألمراض 
األمومة  برامج  في  مرئية  غير  تقريًبا  التعريفات 
جزء  وهو   - اآلمن  واإلجهاض  األيام؛  هذه  والطفولة 
جوهري من حق املرأة في تقرير عدد األطفال والفترة 

في  حذفه  يراد   - وآخر  تنجبه  طفل  كل  بني  الزمنية 
مبادرة تنظيم األسرة اجلديدة املزمع إعالنها في يوليو 
من هذا العام أيًضا.3 وفى الوقت الذي يالحظ فيه عدم 
وجود جديد في الرؤى املتفائلة باألمهات واألطفال، يبدو 
-،  كيف زحفت تعبيرات مثل  بل ومزعًجا   - مفاجًئا 
التي  اللغة  أو تخلقن احلياة« على  »األمهات تعطني/ 
للسكان ومنظمة  املتحدة  األمم  يستخدمها صندوق 
فينتقل  العامة،  الصحة  وهيئات  العاملية،  الصحة 
وحقوقهن.  وصحتهن  النساء  عن  بعيًدا   التركيز 
يبدأ هذا العدد من اجمللة من االفتراض األساسي   
انتهاك ألكثر حقوق اإلنسان  بأن وفيات األمهات هي 
األساسية - وهو حق احلياة؛ حق النساء في احلياة. ال 
تزال األبحاث حتدثنا عن األمهات الالتي يتوفني سدى، 
وكم هذا مرعًبا، وال تزال األبحاث تظهر أن أكثر النساء 
فقرًا وأصغرهن سنًا هن األكثر تعرًضا للوفاة بسبب 
اإلهمال اجلسيم. ولكنها لم تعد تدعو أحًدا ليفعل 
نفسه  الوقت  )في  اإلطالق.  على  ذلك  بشأن  شيئا 
اآلتية املسئولية  حُتمل كل مؤسسة من املؤسسات 
النسائية  واملنظمات  ومجتمعاتهن،  النساء  لألخرى؛ 
باإلضافة  وحقوقهن،  النساء  صحة  عن  واملدافعني 
والهيئات  واحلكومات  الصحة  مبجال  العاملني  إلى 
احلكومية التي تعمل في هذا اجملال - يُحّملون الدول، 
بعضهم  وحتى  الصحية  واخلدمات  واحلكومات، 

البعض، املسئولية عن ذلك(.

 ماذا يحدث في بلدان العالم: صورة شديدة االختالط
تبذل  الدول  بعض  أن  هنا  املنشورة  األوراق  تظهر 
الصحية  نظمها  وحتسني  لتعزيز  جدية  مجهودات 
فيما له عالقة بالصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية 
حول  املتاحة  البيانات  على  وبناء  باألمومة.  املتعلقة 

افتتاحية



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013 9

في  تغيير  إحداث  على  يعملون  فهم  وملاذا،  ميوت  من 
الوالدة  تكلفة  تخفيض  مثل  والبرامج،  السياسات 
للفقراء واملهاجرات من النساء، وافتتاح مراكز جديدة 
وتدريب  للمستشفيات،  واإلحالة  الطارئة  للوالدات 
عدد أكبر من العاملني باجملال الصحي، وتوفير التوعية 
الصحية للنســاء، مثل ما يحدث فـي شنـغـهـــاي
نظم  تعزيز  على  اآلخر  البعض  يعمل   .)Du et al(
املناطق  في  حتديًدا  كّلى،  بشكل  العامة  الصحة 
القروية حيث تقطن معظم النساء الفقيرات، سعًيا 
وقيادة  أفضل  حكومية  خدمات  على  احلصول  وراء 
الصحة،  مبجال  العاملة  القوى  مهارات  ورفع  أفضل، 
خدمات  وزيادة  اجملتمعي،  الصحي  التأمني  ودعم 
راوندا  في  يحدث  كما  احلمل،  منع  وسائل  استخدام 
واالستقرار،  السالم،  يدعمون  كما   .)Bucagu et al(
التعليم  وحتسني  الفقر،  وتقليل  االقتصادي،  والنمو 
وتسهيل  واالتصاالت،  الطرق  وحتسني  األساسي، 
واخلدمات  الصحة  بشأن  معلومات  على  احلصول 
الصحية، وحترير اخلدمة الصحية للفقراء من التكلفة، 
.)Liljestrand&Sambath( كمبوديا  في  يحدث   مثلما 
وعلى العكس في بعض الدول األخرى، الزال يوجد   
اجلسدي  باإليذاء  تتسم  التي  املواقف  من  الكثير 
العنيف، واالستغالل، واالهمال، وانعدام املساواة. فمن 
بني 22 مليون امرأة سنويًا تتعرض إلجهاض غير آمن، 
تعاني املراهقات أكثر من أي فئة أخرى من املضاعفات 
غير  احلاجات  من  نسبة  أعلى  ولديهن  الصحية، 
امللباة لتنظيم األسرة )Shah &Ahman(. والزال هناك 
الى  اللجوء  من  متنعهن  التي  املعوقات  من  العديد 
والوالدة.  احلمل  أثناء  رعاية  على  للحصول  األطباء 
مثال ذلك: في شمال نيجيريا )Doctor et al(، وكثير 
 من األماكن األخرى، والتي يندر توفر هذه اخلدمات بها.

احتياجات  للنساء  تكون  رمبا  البلدان،  أفقر  وفى   
فعلى سبيل  األمومة،  رعاية  من  إحلاًحا  أكثر  صحية 
احتياجاتهن  النساء  حددت  حيث  هايتي،  في  املثال 
األكثر أهمية: احلصول علي الرعاية الصحية بتكلفة 
للشرب،  الصاحلة  املياه  على  واحلصول  بسيطة، 
والصرف  الوظائف،  من  نوع  وأي  الكافي،  والطعام 

.)Peragallo Urrutia et al( والتعليم   الصحي 
وبشكل أوسع، فقد متت اإلشارة إلى نقص االلتزام   
 33 في  احلرجة  املؤشرات  أحد  باعتباره  الدولة  من 
املستويات  كذلك  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  دولة 
وتخصيص  االقتصادي  الدعم  من  جًدا  املنخفضة 
عامة  بصفة  الصحية  واخلدمات  للصحة  املوارد 
التنسيق  وضعف  خاصة(،  بصفة  األمومة  )وخدمات 
والشركاء،  باألمر  املعنية  األساسية  األطراف  بني 
املوجودة،  الصحية  النظم  وإمكانيات  أداء  وضعف 
األساسية،  والعالجات  لألدوية  واإلدارة  التوزيع  وسوء 
ووسائل تنظيم األسرة، والتجهيزات، والنقص املزمن 
 Ekechi et( الصحية  باخلدمة  املهرة  العاملني  في 
بني مستويات  واسعة  تفاوتات  هناك  تكون  رمبا    .)al
الصحية  باخلدمة  العاملني  ومعارف  ومهارة  تدريب 
من حيث النوعية واملدى، فعلى سبيل املثال: في ريف 
بكفاءة  عملهم  ميارسون  العاملني  بعض  جند  تنزانيا 
وآخرين يرتكبون أخطاء خطيرة في املمارسة الطبية. 
فالقابالت  الكفاءة،  لتوقع  معيارًا  هناك  أن  يبدو  وال 
يستطعن  إذ  األطباء،  من  مهارة  أكثر  أحيانًا  يكن 
إجراء الوالدات املقعدية والتعامل مع حاالت املشيمة 
الصحية  اخلدمة  موظفو  يتعثر  بينما  احملتبسة، 
.)Spangler( الوالدة  بعد  ما  نزيف  يواجهون   عندما 

إن فترة ما بعد الوالدة هي الفترة التي حتدث بها   
معظم حاالت وفيات األمهات وحديثي الوالدة بالرغم 
الرعاية في  من ذلك، فهي حتظى بنصيب ضئيل من 
التي جترى  الدول  تلك  داخل  وحتى  الطبية،  املمارسة 
الوالدة  قبل  ما  رعاية  نظم  في  قيمة  ذات  إصالحات 
من  املرتفعة  املستويات  تستمر  هنا،  ومن  وأثنائها. 
وفيات حديثي الوالدة واألمهات في فترة ما بعد الوالدة 
بعد  ما  ورعاية  الطارئة  الوالدات  إهمال  باستمرار 
الوالدة لألم والطفل )Fort(. في العديد من دول جنوب 
املال للنساء كي ما تلدن في املؤسسات  آسيا، مُينح 
املثال: وجدت  الهند على سبيل  ولكن في  الصحية، 
 - وصولهن  عند   - جتدن  النساء  أن  الدراسات  بعض 
أو غير موجودة، وأن  الوالدة محدودة  أن رعاية ما قبل 
مهارة  عن  تقل  الوالدة  عملية  على  القائمني  مهارة 
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القابالت، وال توجد وحدات لرعاية طوارئ الوالدة عند 
لم  التي  الطبية  التحويالت  وأيًضا  لذلك،  احلاجة 
تتمخض عن أي عالج )Subha Sri et al(. واآلن هؤالء 

النساء هن من يشعرن باالستحقاق ويحتجون.

أشكال متعددة للعمل:
تصف األوراق املنشورة هنا طيف من النماذج للدعوة 
اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  لفضح  اإلجراءات  واتخاذ 
وضعف املمارسة الطبية في مجال الصحة العامة، 
حتمل  في  الدولة  وفشل  والقواعد،  الرقابة  وغياب 
اجلنسية  الصحية  احلقوق  تأمني  عن  مسئوليتها 
واإلجنابية وتوفير العالجات وتدارك األخطاء عند حدوث 
االنتهاكات )Kismodi et al(. وتتضمن تلك اإلجراءات: 
وفيات  في  للتحقيق  احلقائق  تقصى  زيارات   -1
مت  مبا  الرسميني  الصحة  مسئولي  وإخطار  األمهات، 
حدوث  ومتابعة  بتغييرات،  للمطالبة  إليه  التوصل 
هذه التغييرات بزيارات للتأكد أنها قد أدت إلى حتسن 
النتائج )Subha Sri et al(؛ 2- تتخذ الضحايا اإلجراءات 
)اتفاقية   CEDAW السيداو  اتفاقية  في  املوضحة 
لرفع  املرأة(  التمييز ضد  أشكال  القضاء على جميع 
الدعاوى القضائية ضد الدولة، وهو ما أدى في 2011 
إلى قرارات مؤثرة من جلنة السيداو في البرازيل وبيرو: 
واحدة كانت حلالة وفاة ألم والثانية لضحية اغتصاب 
شابة أصبحت حاماًل وحرمت من إيجاد طريًقا قانونًيا 
الالزمة  اجلراحات  توقفت  وكذلك  باإلجهاض،  للقيام 
.)Kismodi et al( حاماًل  كانت  ألنها  إصاباتها   لعالج 
القدرات  وبناء  للتعلم  أسلوبًا  وآخرون  راي  يصف   
بشأن احلق في الصحة انتهجته حركة فيروس نقص 
استخدمت  حيث  بنجاح؛  ونفذته  البشري  املناعة 
واالحتجاجات  والتعبئة  االجتماعي،  التشبيك 
الشعبية، والتظاهرات بشأن الوفيات التي كان ميكن 
ويوضح  بلد.   كل  في  القانونية  واإلجراءات  جتنبها، 
السرية  التحقيقات  أهمية  مدى  األسلوب  هذا 
تقدمها  التي  الظل  وتقارير  األمهات  وفيات  بشأن 
مبوجب  املنشأة  للهيئات  بلد  كل  في  التقييم  فرق 
معاهدات حقوق اإلنسان، وتعطى أمثلة. وهم يدعون 

املدافعني عن حقوق اإلنسان لالهتمام بواقع اخلدمات 
اإلمدادات  في  والنقص  للموارد  املفتقرة  الصحية 
وأن  العاملني  لدى  األخالقي  الوازع  وفقر  الدم،  كنقل 
سهلة  معلومات  توصيل  على  قدراتهم  يطوروا 
التدريب واملساندة  الفهم للنساء وعائالتهن ويوفروا 
الشكاوى  آلية  استخدام  حول  املرضى  جملموعات 

.)Ray et al( باملستشفيات
وبعض   Kaur كتبها  التي  البحثية  الورقة  تقدم   
امللخصات املنشورة في هذا العدد حتت اسم إطاللة 
أمثلة قوية الستخدام الدعاوى القضائية في السعي 
نتيجة  توفني  الالتي  النساء  انتهاكات حقوق  لتدارك 
العوامل  وتكشف  احلمل.  أثناء  رعاية  وجود  لعدم 
والسياسية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية 
وإمكانية  الوفيات،  هذه  في  املتورطة  والتشريعية 
حاالت  في  احملاسبة  لضمان  الدعاوى  هذه  استخدام 
ستتحقق  االجتماعية  العدالة  بأن  تقر  أخرى-بينما 

 .)Kaur( فقط عبر نضال اجتماعي أوسع

البحث، استخدام البيانات وحتليل امليزانيات لدعم 
التغيير:

املنشورة مبجلة  احلديثة  القضايا  العديد من  أظهرت 
الوقت  نفس  وفي  أهمية  اإلجنابية،  الصحة  شؤون 
قصور االستقصاءات الصحية والسكانية، إذ تبحث 
)من  عمًقا  أكثر  صورة  عن  املدني  واجملتمع  الدول 
الناحية الكمية والكيفية( عما ميثله احلمل للنساء 
فيه  مرغوبًا  كان  أو  له  مخطًطا  كان  إن  وما  اليوم، 
إحدى  وجدت  إليه.  النظر عما سينتهي  بغض  ال،  أم 
املراجعات املنشورة العديد من مستويات التأخير في 
»إطار التأخيرات الثالث«. ويتيح اجلمع بني هذا اإلطار 
جمع  منهجيات  من  وعدد  الوشيكة«  و»األخطار 
املعلومات - طرقًا إضافية للتعرف على احلوادث احلرجة 
الضـعـف  عـلـى  الضوء  وتلقى  بالوالدة،  املتعلقة 

الهيكــلي في خـدمــات الــوالدة
.)Carvalho Pacagnella et al(

وهناك عدد من املقاالت التي تستكشف مصادر   
البيانات واملعلومات حول وفيات األمهات، وما إن كانت 
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السياسات والبرامج تأخذ في اعتبارها تلك البيانات، 
القرار  صانعي  بني  بالفعل  البيانات  تداول  يتم  وهل 
القائمة  املعلومات  وهل نظم  احمللى،  الطبي  والفريق 
وحتليلها  معها  والتعامل  البيانات  جتميع  على  قادرة 
 .)Iguiniz and Palomino( فيها  اآلخرين  ومشاركة 
مجتمعي  منهج  عن  املقاالت  إحدى  وتكشف 
محلية  عناصر  مبساعدة  األمهات  وفيات  لقياس 
وجتري  عنها،  واإلبالغ  والوفاة  الوالدة  أماكن  لتحديد 
وينقلن  اللفظي«،  »التشريح  القابالت/املمرضات 
املستوى  إلى  األطباء  من  الوفاة  سبب  حتديد  مهمة 
.)Prata et al( الصحيني  املعاونني  من   الوسيط 
هناك أيًضا في هذا العدد املائدة املستديرة احملفزة   
لألفكار التي تطرح وجهات نظر حول نظم تسجيل 
احلمل: واحدة حول نظرية كيف يجب عليهم العمل 
القيود  )Labrique et al(، وأخرى عن  في جنوب آسيا 
املناطق  في  النظم  هذه  تواجهها  التي  اإلجرائية 
الريفية، وهل هدفها في الهند هو اإلشراف والرقابة 
وتوجيه اللوم أم إيجاد نظام صحي قادر على التعلم 
اجلديد  النظام  كان  إذا  ما  حتلل  وثالثة   ،)Gaitonde(
ومؤثرًا  ومالئًما،  احلقوق،  على  مؤسًسا  البرازيل  في 
.)Diniz( هناك  األمهات  وفيات  معدالت  خفض   في 

قد تشعر حكومات عدة في أمريكا الالتينية باحلرج   
عندما تعلم أنه قد تبنّي مدي االنخفاض في مستوى 
الشفافية فيما يتعلق بامليزانيات وأوجه إنفاقها على 
لطرق  حتتاج  وأنها  األمومة،  لرعاية  بعينها  مظاهر 
للمعلومات  أفضل  ونظم  امليزانيات،  لوضع  أفضل 
املعلومات  إرشادية لكيفية جمع  الصحية وخطوط 
حول اإلنفاق، بهدف املتابعة والتخطيط للتقدم على 
املستوى احمللى والقومي )Malajovich et al(. ويعرض 
Iguiniz and Palomino للفوضى الناجتة عن البيانات 
املتضاربة ونظم جمع البيانات غير املترابطة عن وفيات 
األمهات في بيرو، ولكن هذا الوضع حتسن كثيرًا اآلن. 
على نفس املنوال، فقد أوضحت إحصاءات التحويالت 
النقدية ونظم حترير اإليصاالت-التي صممت لتحفيز 
على  التكلفة  حواجز  وتقليل  اخلدمات  على  الطلب 
الرعاية الصحية لألمهات-زيادة في استخدام خدمات 

رعاية األمومة في عدد من دول آسيا اجلنوبية، ولكنها 
أيًضا أظهرت احلاجة إلدارة أكثر كفاءة لتلك العمليات، 
وشفافية مالية، وخطط لضمان االستمرارية، ودالئل 
على التساوي في التوزيع، وقد ثبت وجود تأثير جلودة 
.)Jehan et al( الرعاية على وفيات األمهات ومراضتهن 

الرعاية؟ وجودة  اخلدمات  محتوى  عن   ماذا 
بالرغم من كل االنتباه والتركيز على احلالة الصحية 
الرعاية  جودة  أن  يبدو  الوالدة،  وحديثي  لألمهات 
غالًبا  املوارد  محدودة  املناطق  في  لألمهات  الصحية 
االعتراف  وبعد سنوات من  تكون منخفضة جًدا.  ما 
التقليديات/الدايات في تأمني صحة  القابالت  بفشل 
املناطق  معظم   - اليوم  حتى   - تزال  فال  األمهات، 
محدودة املوارد تنقصها القابالت ذوات التأهيل الكامل 
واملهارة الالزمة، كما كشف تقرير صندوق األمم املتحدة 
القبالة  العاملية و »حالة  للسكان ومنظمة الصحة 
 في العالم لعام 2011« والذي ننشره في هذا العدد.

وال يزال هناك قصورًا في تطبيق التدخالت األساسية   
في الوقت املناسب وعند االحتياج، وال تزال املشاكل 
يذهب  فقد   - للمستشفيات  التحويل  بصدد  قائمة 
يتلقى  أن  قبل  املستشفيات  من  العديد  الى  املريض 
اخلدمة الطبية وغالًبا ما يكون متأخرًا جًدا - فغالًبا 
املاغنسيوم  سلفات  مثل  األساسية  األدوية  التزال 
أو  متوفرة،  غير  امليزوبرستول  و/أو  واألوكسيتوسني 
متوفرة وال يتم استخدامها، كما يوضح فصل إطاللة 
في هذا العدد. ورمبا ما هو أكثر فداحة وفضًحا، هو أن 
ليلقوا  أماكن أخرى  إلى  إرسالهن  يتم  النساء  بعض 
السجالت،  عن  بعيًدا  موتهن  ليبقى  هناك،  حتفهن 
أو يتم عودتهن سريعا إلى بيوتهن حتى قبل أن تزول 
الوالدة.  بعد  ما  ملضاعفات  األكبر  اخلطر   احتماالت 
فقط في البرازيل، على ما يبدو، ال تزال النسويات   
حتدث  التي  الضرورية  غير  التدخالت  عن  يتحدثن 
باملراضة،  اإلصابة  من  عالية  مستويات  في  وتتسبب 
وعن مرافقة األصدقاء للسيدات أثناء الوالدة، واختيار 
واالحتفاظ  فيه،  يلدن  أن  يرغنب  الذى  للوضع  النساء 
على  واحلصول  الطيبة،  واملعاملة  باخلصوصية 
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جعل  يعنى  ما  أي   - كافي  بشكل  األلم  مسكنات 
عملية الوالدة مسألة آدمية.

وبالرغم من اإلنفاق احلكومي والتحويالت النقدية   
ونظم اإليصاالت ومتويل املانحني واملنح بغرض حتقيق 
املمنوحة  واالمتيازات  الصحي  اجملال  في  اإلنصاف 
التأمني الصحي والسياسات اجملانية  لألمهات ونظم 
من  ينفقن  أن  النساء  على  يزال  ال   - األمهات  لرعاية 
يشترين  وأن  غير رسمي،  أو  جيوبهن، بشكل رسمي 
يقررن  أو  اخلاصة  معداتهن  يحضرن  وأن  أدويتهن، 
 االستغناء عنها. إذن إلى أين تذهب هذه األموال بالفعل؟
يبدو أن العديد من العاملني مبجال صحة األمهات   
كما  الصحية  النظم  تعزيز  عن  التحدث  يريدون  ال 
بتكلفة  جيدة  »صحة  هنا  املنشورة  املقدمة  ترصد 
السبيل  ما  وأكثر.  عاًما   25 مرور  بعد  منخفضة«: 
يركزون  هم  ذلك،  من  بداًل  ناجح؟،  صحة  نظام  إلى 
نقدي  دفع  أو  منفردة  وعالجات  ضيقة  تدخالت  على 
يعبر  أن  حال  بأية  ميكن  هذا  وكأن  كأفراد،  للنساء 
لعقار  النساء  حتتاج  نعم،  املوجودة.  الكلية  األزمات 
سبب.  من  ألكثر  اجملتمع  مستوى  على  امليزوبروسول 
نعم الدفع النقدي بالتأكيد يضم كثيرًا من النساء 
الذي  الصحي  النظام  عن  ماذا  ولكن  الرعاية،  لدائرة 
أشكال  ومضمون  لالستمرار  وقابل  بكفاءة  يعمل 
متويله على املدى الطويل؟ - فقط نظم كهذه ميكنها 

أن تؤثر حًقا في تقليل الوفيات على املدى البعيد.

استخدام اللغة التي تزيد املعنى غموًضا
 - املطاطية  شديدة  االصطالحات  أصبحت  لقد 
تسمى  أصبحت  الوالدة  قبل  وما  الوالدة  خدمات 
فخدمات  ليست كذلك؛  وهى  األم«.  »خدمات صحة 
صحة األم من املفترض أن تشمل معنى أوسع بكثير، 
النساء،  على  تقع  التي  احلمل  نتائج  كل  وتتضمن 
واستكمال الرعاية التي من املفترض أن تبدأ حتى قبل 
حدوث احلمل أصاًل، وكذلك خدمات الصحة اجلنسية 
والتوعية الصحية والتثقيف اجلنسي، وتوفير وسائل 
النساء  إلى  وبالنسبة  اآلمن؛  واإلجهاض  احلمل  منع 
تتضمن  فاخلدمات  فيه:  مرغوبًا  حماًل  يحملن  الالتي 

رعاية ما قبل الوالدة، ومنع حاالت اإلجهاض والتعامل 
معه، ومنع وفاة األجنة والتشوهات اخللقية، والرعاية 
خالل  جيدة  بصحة  وطفل  أم  إلى  للوصول  والدعم 

احلمل وبعده وفترة الرضاعة.
لغويًا، ال يبدو أن هناك فرقًا بني رعاية ما بعد الوالدة   
)للنساء( ورعاية ما بعد الوالدة )لألطفال(. وعلى الرغم 
من ذلك، هما ليسا نفس الشيء، وتوفير أحدهما ال 
يعنى توفير اآلخر بشكل تلقائي، وال ميتلك القائمون 
ولكن  مًعا.  وذاك  لهذا  الالزمة  املهارات  الوالدة  على 
أو  دون حتديد  بالتناوب  ذاتها  الكلمات  استخدام  يتم 
تعريف. وكما يشير Spangler، فمهارة القائمني على 
قد  شخص(  من  أكثر  أنهم  دائًما  )واملقصود  الوالدة 
 اختزلت لتعنى حضور شخص واحد فقط ذي مهارة.

وإضافة إلى عدم الدقة في التعريفات فلقد تسيدت 
اختصارات االصطالحات املتعلقة بصحة األم والطفل 
األدبيات، واستخدام مثل هذه االختصارات تعنى عدم 
تعنى  وماذا  وقيمتها  محتواها  في  بالتفكير  االلتزام 

في الواقع. 

للسكان  العاملي  املؤمتر  من  كل  قّدم  ماذا 
للنساء؟ لأللفية  اإلمنائية  واألهداف   والتنمية 

الكـثـيـرون  يـفـكر  أن  والبـد  مـهـم  سـؤال  هـذا 
على  يساعدنا  فهو  إجابته،  كـيـفـيـة  فـي  مـنّـا 
اإلجابات: إحدى  وهنا  املستقبل.  في   التفكير 
للسكان  العاملي  املؤمتر  عمل  برنامج  وضع  »لقد 
والتنمية صحة األمهات ضمن اإلطار األوسع للصحة 
واحلقوق اإلجنابية واجلنسية. وقد كان هذا مهًما ألنه 
خالل عقدين من تقدمي معونات التنمية الدولية التي 
شيًئا  يحقق  لم  والطفل«  األم  »صحة  على  تركّز 
املثال،  سبيل  على  األمهات.  وفيات  معدالت  خلفض 
 1987 مبادرة  إجنازات  من  العشر سنوات  تقييم  وجد 
في  تنخفض  ال  األمهات  وفيات  أن  اآلمنة  لألمومة 
معظم دول العالم النامي؛ ألنه ال ميكن التعامل معها 
بصورة منفردة. وقد صيغ برنامج عمل املؤمتر بناء على 
أدلة أن األمهات يتوفني، ليس بسبب صعوبة احلصول 
املناسبة  بالصورة  والوالدة  احلمل  رعاية  على خدمات 
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بني  تغطيتها  تباينت  واخلدمات،  التدخالت  عموم 
األغنى.5 لصالح  النساء  أفقر  حساب  على   الدول 

     من ناحية أخرى، تعاملت حكومات عدة مع برنامج 
من  جدية  أكثر  بصورة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
اجلهود األخرى لألمم املتحدة جلعل العالم مكانًا أفضل. 
باإلضافة لذلك، فإن املقرر اخلاص بحقوق الصحة أناند 
مندوب  ومكتب  اإلنسان  حقوق  ومستشار  جروفر6 
العام  واألمني  الالجئني  لشئون  السامي  املتحدة  األمم 
خاًصا  اهتماًما  كرّسوا  قد  شخصًيا  املتحدة  لألمم 
احلقوق  جميع  االعتبار  في  واضعني  األمور،  بتلك 
تنتج  التي  الوفيات  ومعتبرين  واإلجنابية،  اجلنسية 
األمهات.٧، 8 وفيات  من  جزًءا  اآلمن  غير  اإلجهاض   عن 

العام لألمم املتحدة للجنة  لقد حدد تقرير السكرتير 
حجم   - واسع  بتفصيل   - العام  هذا  النساء  أوضاع 
تلك  لدعم  الدولي  املستوى  على  بذل  الذي  النشاط 
 القضايا، وهو ما كان شديد التأثير،9 برغم اخلالف حوله.
ملحة  حاجة  هناك   ،2015 عام  حلول  وباقتراب   
األهداف، سواء كان  ومفهومة الستكمال مجموعة 
هذا ممكنا أو غير ممكن. هل سيأتي حتسن جودة اخلدمات 
مع احلاجة إليه، أم ال؟ إن التحقق من انخفاض أعداد 
يجب  واملراضات  الوشيكة  اخملاطر  وحدوث  الوفيات 
يبقى كذلك،  أن  بد  األمر ال  أن  يبدو  آخر.  لوقت  تركه 
عشوائي وغير عادل، وليس تقدًما محسوبًا ومنسًقا 
األحوال. في كل  التغيير  يحدث  ورمبا هكذا   وسلًسا. 
اخلامس  اإلمنائي  الهدف  ليس  ذلك،  من  بالرغم   
جميع  ولكن  فحسب،  النساء  يهم  ما  هو  لأللفية 
دراسة  وجدت  فقد  هامة.  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
وفيات  معدالت  انخفاض  عن   2011 في  نُشرت 
في  والتغيرات  اخلصوبة،  قلة  أن  نيبال  في  األمهات 
التعليم والثروة، والتقدم في التنمية، ومتكني النساء 
حدة  على  أسهمت  كلها  األنيميا  معدالت  وخفض 
وبشكل مؤثر في انخفاض معدالت وفيات األمهات.10 
األوراق املنشورة هنا، أن حتقيق  وهذا يدل، ككثير من 
احملددات  أن  ويؤكد  فارقًا،  يشكل  األلفية  أهداف  كل 
وبالتحديد في  دور محوري.  لها  للصحة  االجتماعية 
وتوفير  باإلجهاض  اخلاصة  فالتشريعات  نيبال،  حالة 

سوء  من  ويعانني  فقراء  ألنهن  أيًضا  ولكن  فحسب، 
التغذية، وألنهن ال ميتلكن وسائل منع احلمل عندما ال 
يرغنب فيه وال يستطعن اإلنفاق عليه، وألنهن يعشن 
والقانوني،  اآلمن  لإلجهاض  فيها  مجال  ال  بالد  في 
وألنهن ال يستطعن ممارسة اجلنس بصورة أكثر أمانًا. 
غير  العالقة  تلك  بصياغة  العمل  برنامج  قام  لقد 
القابلة للفصل بني مختلف عناصر الصحة اجلنسية 
وحقوق  املرأة  حلقوق  األوسع  والسياق  واإلجنابية 
اإلنسان، متضمنًا عالقتها بالعنف من قبل الشريك 
التوعية  على  احلصول  على  القدرة  وعدم  املقرّب، 
اخلدمات  في  والنقص  الشامل،  مبفهومها  اجلنسية 
واإلجنابية،  اجلنسية  بالصحة  اخلاصة  والتجهيزات 
الصحي،  اجملال  هذا  في  املهرة  العاملني  وكذلك 
جتعل  التي  والسياسات  القوانني  أهمية  وأيًضا 
 احلصول على صحة إجنابية وجنسية شاماًل وممكنًا.4

والتنمية؟  للسكان  العاملي  املؤمتر  برنامج  فشل  هل 
حتى  الوقت  من  بقليل  حظي  لقد  ذلك،  أعتقد  ال 
اإلمنائية  األهداف  حققت  ماذا  وبدورها،  جناحا.  يحقق 
لأللفية؟ من ناحية أخرى، فإن الهدف اإلمنائي اخلامس 
الصحة  عن  السياسي  املفهوم  أزال  قد  لأللفية، 
رؤية ضيقة  في  اختزلها  ما  وهو  واإلجنابية،  اجلنسية 
مجلة  من  األخير  العدد  أظهر  كما  األم،  لصحة 
األهداف  حولت  أيًضا،  اإلجنابية.  الصحة  قضايا 
إلى  أهدافها  حتقيق  جتاه  العمل  لأللفية  اإلمنائية 
والفشل  النجاح  يربط  الكمية،  للقياسات  مترين 
حول  املؤشرات  تلك  تظهر  ماذا  رقمية.  مبؤشرات 
األمهات؟ بوفيات  واملتعلق  منها  اخلامس   الهدف 
أظهرت دراسة حتليلية لـ54 دولة، مستويات مرتفعة 
اخلدمات،  تقدمي  في  تقريًبا  املساواة  انعدام  من 
في  الصعوبات  أكثر  من  النساء  أفقر  تعاني  إذ 
احلمل  أثناء  واملتابعة  الطبي  الكشف  على  احلصول 
اخلدمة  وكانت  مهاري.  إشراف  حتت  الوالدة  وكذلك 
على  املساعدة  هي  إنصاًفا  أكثر  بصورة  املقدمة 
اخلدمات  وكانت  الرضاعة.  عملية  في  املبكر  البدء 
من  توزيعها  في  عدالة  أكثر  املقدمة  اجملتمعية 
وبخصوص  الصحية.  املنشآت  تقدمها  التي  تلك 
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خدمة اإلجهاض اآلمن كانت عوامل مهمة أيًضا، كما 
يظهر في اخلالصة حول القانون والسياسات.

املستقبل يولد من املاضي:
من  العدد  هذا  في  للغاية  مشجعان  شيئان  هناك 
يتحدثون فقط عن مدى  ال  املؤلفني  أن   - األول  اجمللة: 
أيًضا  ولكنهم  نفعل،  أن  نحتاج  وماذا  األحوال  سوء 
يصفون ما يتم فعله إلحداث تغيير في املوقف على 
األرض. والثاني-هو ظهور نشطاء يهتمون بأمور احلمل 
منعطف  في  فنحن  آمن.  إلجهاض  واحلاجة  ونتائجه 
العمل. من  النوع  هذا  يتوسع  أن  بد  وال   حاسم، 
غالًبا  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  استبدال  سيتم   
 ،2015 عام  بعد  املستدامة«  التنمية  بـ»أهداف 
املتوقع  الهائل  التأثير  عن  تتحدث  الشائعات  ولكن 
ألسباب  صياغتها،  كيفية  على  ـ   20+ ريو  ملداوالت 
محل  تبقى  والتي  »السكان«  قضية  أقلها  ليس 
للوراء  العودة  خطر  مقاومة  من  بد  وال  كبير.  جدل 
تنظيم  ملبادرات  السماح  ميكن  وال  الناحية،  هذه  في 
األسرة والسكان أو صحة األم أن تعود قضايا تُعالج 
رأسية،  برامج  أخرى في شكل  مرة  نحو منفرد  على 
واحلقوق  فالصحة  الستينات.  في  احلال  كان  كما 
أن  يجب  ال  تعقيداتها،  بكل  واإلجنابية،  اجلنسية 
 يسمح بدفعها خارج األجندات القومية على اإلطالق.
املبادرة األولى لألمومة اآلمنة  أُطلقت  في 198٧،   
في مؤمتر بنيروبي. وأيًضا في 198٧، في امللتقى العاملي 
املدافعون  اتفق  خوسيه،  بسان  والصحة  للمرأة 
اآلمن  اإلجهاض  وكذلك  اآلمنة،  والوالدة  احلمل  عن 

أجل  من  للعمل  العاملي  اليوم  إطالق  والقانوني-على 
للنساء  بنداء  مرفًقا   ،1988 مايو   28 في  املرأة  صحة 
املوافقة  للعمل ضد وفيات األمهات. وفى 1994 متت 
والتنمية  للسكان  العاملي  املؤمتر  عمل  برنامج  على 
 وبرنامج عمل بكني في 1995 من أغلبية احلكومات.

 2003 في  العاملية  الصحة  منظمة  نشرت   
في  والسياسات  للتقنيات  دليل  اآلمن:  اإلجهاض 
نشر  اقترب  للطبع،  ذهابنا  وأثناء  الصحية.  النظم 
مراجعتها،  متت  والتي  الدليل  من  احملدثة  النسخة 
ومنذ  له.  التنفيذي  امللخص  نص  هنا  وننشر 
األبحاث  من  ينتهي  ال  تدفًقا  نتابع  الوقت،  ذلك 
جديدة  آفاقًا  تفتح  التي  واالجتماعية  اإلكلينيكية 
ال  التي  الصحية  والسياسات  للبرامج  وتطويرًا 
الطيف  أيًضا  ولكن  فقط،  اآلمنة  األمومة  تساند 
واإلجنابية. اجلنسية  الصحية  احلقوق  من   الواسع 

دولية جديدة من أجل حق        سيتم إطالق حملة 
لتربط   ،2012 مايو   28 في  آمن  إجهاض  في  النساء 
وتنسق اجلهود القائمة وتدعم مجهودات جديدة في 
اجتاه تأكيد حق النساء في إجهاض آمن في كل بلد. 
هذا فقط جزء ضئيل من العمل املبذول إلحداث تغيير 
في منظومة دعم صحة النساء، ذات التاريخ الطويل، 

والتي ال زال أمامها طريق طويل تسير فيه.

شكر وتقدير
جوليا  كيسمودى،  إستر  كوسال،  راجيت  من  لكل 
آشاجورج،  زهر،  كارالأبو  هوجلارتن،  ليزا  حسني، 
كثيرين  وغيرهم  كوتنجهام،  جني  سونداريرافيندران، 
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حتقيق في وفيات األمهات عقب االحتجاجات الشعبية
في منطقة ماديا باراديش، وسط الهند

بقلم: صبحة سري بأ، ساروجيني نب، رينو خاناج

أ مديرة عيادة الصحة اإلجنابية، مركز التعليم االجتماعي للمرأة الريفية؛ رئيسة موضوع صحة األم، الصحة املشتركة )حتالف من 
subhasrib@gmail.com :أجل صحة األمهات وحديثي الوالدة واإلجهاض اآلمن(، فيرابورام بوست، تاميل ناندو، الهند. للمراسلة

ب مديرة ساما - مجموعة املوارد للمرأة والصحة اإلجنابية، اإلدارة الوطنية املشتركة، جان سواسزيا أبهيان، نيودلهي، الهند

ج اعتماد، ساهاج - جمعية البدائل الصحية، وعضو في اللجنة التوجيهية، الصحة املشتركة، واإلدارة الوطنية املشتركة،
جان سواسزيا أبهيان، فادودارا، جوجارات، الهند

ترجمة: غادة طنطاوي

وفيات  مواجهة مشكلة  أجل  من  املبادرات  من  العديد  الهندية  احلكومة  تبنت   ،2005 عام  منذ  املقال:  موجز 
األمهات، وتضمنت تلك املبادرات جهودًا من أجل حتسني اخلدمات املقَدمة لألمهات، وتدريب العاملني في مجال 
الصحة داخل اجلماعات احمللية، ومنح النساء الفقيرات حوافز نقدية إذا قمن بالوالدة في منشأة صحية. وفي 
أعقاب االحتجاجات احمللية عام 2010 بسبب ارتفاع عدد وفيات األمهات في مقاطعة باروا ني التابعة ملاديا برادش، 
وسط الهند، قمنا بزيارة لتقصي احلقائق في يناير 2011، من أجل التحقيق في وفاة 27 من األمهات في تلك 
املنطقة في الفترة بني إبريل ونوفمبر 2010. وقد اكتشفنا غياب الرعاية الصحية ملرحلة ما قبل الوالدة بالرغم 
من ارتفاع معدالت األنيميا، واالفتقار إلى القابالت املاهرات، والعجز عن القيام برعاية التوليد في احلاالت الطارئة، 
حتى في ظل االحتياج الشديد لذلك. كما أن اإلحالة إلى العيادات أو املراكز الصحية لم تترَجم إلى عالج قط. 
وقد عرضنا حالتني كمثال، وأخذنا النتائج التي توصلنا إليها إلى مسئولي الصحة في اإلقليم والوالية وطالبنا 
النقود للنساء كي ما تلدن في  باتخاذ إجراءات فعلية ملنع وفيات األمهات. وتساءلنا عن جدوى سياسة منح 
مؤسسات صحية تفتقر إلى الرعاية الصحية اجليدة، قبل التأكد أواًل من جودة اخلدمة الصحية املُقدمة، ذلك أنه 
يجب أواًل التأكد من مستوى الرعاية، ودعم املرفق وتقويته كي ما يواكب تزايد أعداد املرضي. وسجلنا االفتقار إلى 
احملاسبة والتمييز واإلهمال الذي تتعرض له النساء الفقيرات - خاصة نساء القبائل - كما أثبتنا الصلة الوثيقة 

بني الفقر ووفيات األمهات. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
An investigation of maternal deaths following public protests in a tribal district of Madhya Pradesh, central India
Subha Sri B, Sarojini N, Renu Khanna, Reproductive Health Matters 2012; 20)39(:11–20

الكلمات الدالة: وفيات ومراضة األمهات، منافع األمومة، سياسات وبرامج الصحة اإلجنابية، النظم الصحية، احملاسبة، الهند

متوت 80 ألف امرأة في الهند كل عام بسبب مشكالت 
مرتبطة باحلمل - ويفوق هذا العدد نظيره في أي بلد 
في  األمهات  وفيات  نسبة  قُدرت  حيث   - العالم  في 
الفترة بني 2004 - 2006 بـ254 لكل 100 ألف مولود 
الوفيات في واليات أسام،  ثلثي هذه  حي.1، 2 وقد وقع 
براديش،  وماديا  وجهارخاند،  وتشهاتيسجاره،  وبيهار، 

وأوريسا، وراجاستان، وأوتارانشال، وأوتار براديش.1

ووفًقا لليونيسيف، حتدث 61% من وفيات األمهات بني 
الداليت* واجملتمعات القبلية.2  

اتخذت احلكومة الهندية العديد من املبادرات منذ   
عام 2005، من أجل مواجهة مشكلة وفيات األمهات. 
ورفاهة  صحة  وزارة  أسست  املثال،  سبيل  فعلى 

مالمح

* الطبقة األدنى في النظام الترتيبي التقليدي في الهند وكان 

يطلق عليهم في املاضي »املنبوذون«
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األسرة »البعثة القومية للصحة الريفية« عام 2005، 
رعاية صحية جيدة ومتاحة  توفير  زيادة فرص  بهدف 
والفقراء  الريفية  املناطق  سكان  خاصة  للسكان، 
من  استثمارات  تخصيص  وجرى  واألطفال.  والنساء 
أجل توفير عمال صحيني في اجلماعات احمللية يُطلق 
عليهم »نشطاء الصحة االجتماعية املعتَمدون« في 
كل قرية، وحتسني البنية األساسية املتعلقة باملرافق 
وحتسني  الصحيني،  العمال  قدرات  وبناء  الصحية، 

مستوى خدمات الصحة العامة. 
القومية  البعثة  بدأت  اخلصوص،  وجه  وعلى   
للصحة الريفية في تقدمي التمويل في مجال صحة 
األم، باعتبارها واحدة من مجاالتها الستة األساسية، 
إليها أعاله،  مع إعطاء اهتمام خاص للواليات املشار 
صاحبة املؤشرات األسوأ فيما يخص الرعاية الصحية 
بها  بادرت  التي  األهم  السياسة  أن  غير  والتنمية. 
باجتاه  الدفع  كانت  األم،  صحة  يخص  فيما  احلكومة 
إضفاء املزيد من الطابع املؤسسي على عملية الوالدة، 
استنادًا إلى أن نقل املرأة إلى مرفق صحي وقت الوالدة 
أفضل،  صحية  رعاية  أوتوماتيكًيا  عنه  تنتج  سوف 
وبالتالي تخفيض عدد وفيات األمهات. ويقوم جانيني 
بالترويج  األم«  حماية  »مشروع  يوجانا  سوراكشا 
لذلك عبر دفع حوافز نقدية للمرأة احلامل، شريطة أن 
تضع مولودها في منشأة صحية، وفي الواليات التي 
ذُكرت أسماؤها أعاله، حتصل املرأة التي تنتمي ألسرة 
دوالرًا(،   31 )نحو  روبية   1400 على  الفقر  خط  حتت 
مقابل قيامها بوضع املولود في منشأة صحية، وميثل 
هذا املبلغ تقريًبا إجمالي الدخل الشهري لألسرة في 
مناطق القبائل في تلك الواليات. وعند تقييم نتيجة 
تأثير  لها  كان  احلوافز  أن هذه  اتضح  السياسة،  هذه 
مهم فيما يخص زيادة االهتمام برعاية ما قبل الوالدة 
لكن  الصحية،  املنشآت  في  الوضع  على  واإلقبال 
مستوى جودة الرعاية الصحية ظل سيًئا3، 4، ومن غير 
املؤكد ما إذا كانت أعداد وفيات األمهات قد تراجعت 
البرنامج. وقد أصدرت احلكومة  بالفعل في ظل هذا 
الواليات  تفوِّض  قومية  استرشاديه  مبادئ  مؤخرًا 
من  كل  مستوى  على  األمهات  وفيات  مراجعة  في 

اجلماعات احمللية واملنشأة الصحية. 
نوفمبر 2010، أشارت  إلى  إبريل  الفترة من  خالل   
في  األمهات  بني  وفاة  حالة   27 حدوث  إلى  التقارير 
مستشفى احلي في باروانى، وهي منطقة قبلية في 
وسط  باراديش،  ملاديا  غرب  جنوب  في  تقع  األساس، 
شهر  في  احلاالت  هذه  من  تسع  حدثت  وقد  الهند، 
االجتماعية  احلركات  إحدى  وقامت  وحده.  نوفمبر 
املنظمات  وإحدى   Jagrit Adivasi Dalit Sangatha
بجذب   SATHI اجملال  هذا  في  العاملة  احلكومية  غير 
احتجاجان  وحدث  الوفيات،  هذه  إلى  اجلمهور  انتباه 
كبيران في 28 ديسمبر 2010 و12 يناير 2011، شاركت 
إلى  نظرًا  القبائل،  نساء  اخلصوص  وجه  على  فيهما 
العدد الكبير في وفيات األمهات. وردًا على ذلك، قام 
 ،2011 يناير  في  برواني  بزيارة  احلقائق  لتقصي  فريق 
هذه  حدوث  في  أسهمت  التي  العوامل  يبحث  كي 
استنادًا  العوامل،  لتلك  حتلياًل  هنا  ونقدم  الوفيات.5 
احلاالت  سجالت  ومراجعة  اللفظي  التشريح  إلى 
بها  قمنا  التي  الزيارات  خالل  واملقابالت  واملالحظة 

للمنشآت الصحية.

املنهج
تقصى  فريق  تألف  الورقة،  هذه  كُتاب  إلى  إضافة 
مجال  في  النشطاء  وأحد  توليد  طبيب  من  احلقائق 
الفريق  أعضاء  وقام  صحية.  نظم  ومحلل  الصحة 
مع  مقابالت  خالل  اللفظي  التشريح  بعمليات 
هذه  وكانت  املتوفيات،  النساء  من  ست  عائالت 
العائالت تقطن في املنطقة، وكانت املنظمات احمللية 
وسيلتنا في الوصول إليهم، وقدمت العائالت الست 
كما  املقابالت.  هذه  إجراء  على  الشفهية  املوافقة 
الـ27  احلاالت  سجالت  إلى  الوصول  الفريق  استطاع 
في مستشفى املنطقة، إضافة إلى سجالت اإلحالة 

لنساء أخريات أُحلن من مستشفى املنطقة.
عالوة على ذلك، قام الفريق بزيارات إلى املنشآت   
مبا  على حد سواء،  والعامة  اخلاصة  احمللية،  الصحية 
في ذلك مستشفى املنطقة، وواحد من مراكز صحة 
اجلماعة اجملتمعية وأحد مراكز الصحة األولية، وذلك 
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التي  الرعاية  وجودة  األساسية  البنية  دراسة  بهدف 
 12 مع  مقابالت  الفريق  وأجرى  املراكز.  هذه  تقدمها 
الرعاية الصحية في تلك املنشآت،  من العاملني في 
توليد  وأطباء  الصحيني  املسئولني  كبار  بينهم  من 
ومت  قابالت.  ممرضات/  يعملن  ومساعدات  وممرضات 
االطالع على العديد من الوثائق املتعلقة بالسياسات 
خطط  ذلك  في  مبا  األم،  بصحة  اخلاصة  والبرامج 
للصحة  القومية  البعثة  برامج  لتنفيذ  املنطقة 
املشروعات  خملتلف  االسترشادية  واملبادئ  الريفية، 
على  املراجعة  وتقارير  األم  صحة  حول  احلكومية 

مستوى الدولة. 

النتائج
الـ27، كانت 26 منها  األمهات  وفيات  من بني حاالت 
مدرجة في السجل احلكومي لوفيات األمهات، وكانت 
املنطقة كحالة جرت  واحدة مدرجة في مستشفى 
تَبني  قد  لكنه  أعلى،  مستوى  ذي  مركز  إلى  إحالتها 
في  بالفعل  توفيت  قد  السيدة  أن  التحقيق  أثناء 
صورة  تكون  ال  قد  هذه  لكن  املنطقة.  مستشفى 
نظام  يوجد  ال  ألنه  املنطقة،  في  للوضع  حقيقية 
لتسجيل حاالت الوفاة، كما ال توجد بيانات حول عدد 
من  االنتقال  خالل  أو  املنزل  في  حدثت  التي  الوفيات 

املستشفيات الصحية وإليها. 
 

بحث أسباب الوفاة
من بني احلاالت الـ27، كانت هناك 21 حالة تنتمي إلى 
الذين  احملليني  السكان  ميثلون  وهم  مصَنفة،  قبائل 
أحد  وهم  التقليدي،  الطبقات  نظام  خارج  يقعون 
قطاعات اجملتمع األكثر فقرًا وضعًفا، واألقل قدرة في 
احلصول على اخلدمات الصحية مقارنة بغير القبليني 
والطبقات األخرى. وتعتبر هذه النسبة كبيرة للغاية، 
حتى فيما يخص بارواني، حيث متثل القبائل املصَنفة 

67% من السكان. 
يبني جدول 1 األسباب املباشرة للوفاة

جدول ١. السبب املباشر في وفيات األمهات،
منطقة بارواني إبريل - نوفمبر 20١0

العدد = 27سبب الوفاة

7أنيميا حادة

3نزيف ما قبل الوضع

2نزيف ما بعد الوضع

4تشنج احلمل/ ما قبل تشنج احلمل

4املالريا

3اليرقان   

الوالدة املتعسرة )سقوط يد اجلنني
املستعرض من الرحم إلى املهبل(

2

1ُحمى مع فقدان الوعي

1تشنجات مع صدمة

تَوُفر العالج وجودة الرعاية
رعاية ما قبل الوالدة

تلقت امرأة واحدة - من بني حاالت التشريح اللفظي 
الست التي قمنا بها - رعاية ما قبل الوالدة، واقتصرت 
من  أي  تتلق  ولم  التيتانوس،  على حقن  الرعاية  هذه 
قبل  ما  رعاية  من  نوع  أي  األخريات  اخلمس  النساء 
الوالدة، حتى النساء الالتي كن في حالة احلمل اخلطر، 
مثل الالتي حدثت لهن والدة قيصرية في السابق. ولم 
ما  رعاية  حول  تفاصيل  على  احلصول  بوسعنا  يكن 
قبل الوالدة للنساء الـ21 األخريات؛ إذ إن ذلك لم يكن 

موثًقا في سجالت احلاالت. 
خالل زياراتنا امليدانية، الحظنا االفتقار إلى رعاية   
في  املُتعب  الصحي  النظام  ويتكون  الوالدة،  قبل  ما 
الهند من مساعدات يعملن ممرضات/قابالت أو عامل 
متعدد األغراض يقدم خدمات مختلفة على مستوى 
القرية، ومركز للصحة األولية لكل 30 ألف شخص، 
ومركز الصحة اجملتمعي لكل 100 ألف شخص وهو 
اإلحالة  وحدة  ويُعد  للرعاية  الثانوي  املستوى  يقدم 
األولى، - ومستشفى املنطقة وتُقدم املستوى الثالث 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
Subha Sri B et al. Reproductive Health Matters 2012; 20)39(:11–20
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املساعدات  أن  وجدنا  وقد  الصحية.  الرعاية  من 
)املمرضات/القابالت( - الالتي يعملن في مراكز الصحة 
يُتوقع  والالتي  الفرعية،  الصحية  واملراكز  األولية 
منهن العمل بوصفهن قابالت ماهرات- ال يزرن القرى 
مفترض  هو  كما  الوالدة  قبل  ما  رعاية  تقدمي  بغرض 
منهن. كما اتضح أن البنية التحتية املطلوبة لهذه 
الزيارات، مثل الطرق ونظم االنتقال، غير متوفرة، كما 
ال  احملليني  املعتَمدين  االجتماعية  الصحة  أن نشطاء 
األسر  من  والعديد  كاٍف،  نحو  على  منهم  يُستفاد 
املقابالت  وكشفت  قبل.  من  عنهم  حتى  تسمع  لم 
مع هؤالء النشطاء عن الفجوة الكبيرة لديهم فيما 
الوالدة  األساسية حول مضاعفات  املعلومات  يخص 
الواقعة  املنشآت  كانت  ذلك،  على  عالوة  األساسية. 
في األطراف فقيرة التجهيز وال تعمل بصورة كاملة؛ 
ذلك أن املركز الصحي اجملتمعي والذي ُصمم باعتباره 
رعاية  يقدم  أن  املفترض  األول-ومن  الرعاية  مستوى 
األدوات  لديه  يكن  الطارئة-لم  الوالدة  حلاالت  شاملة 

الالزمة لتقدمي الرعاية في حاالت الوالدة الطارئة. 
رمبا كان من املمكن جتنب بعض الوفيات لو كانت   
من  بالرغم  لكنه  توفرت،  قد  الوالدة  قبل  ما  رعاية 
ارتفاع مستويات األنيميا في املنطقة، فلم يُدرج لدى 
اخلطط الصحية هناك برامج خاصة ملواجهة األنيميا 
أو أسبابها أو املالريا أو فقر الدم املنجلي، وهي أمراض 
سجالت  وأشارت  املنطقة.  تلك  في  بشدة  تنتشر 
احلاالت إلى ارتفاع األنيميا بشدة بني النساء احلوامل، 
ومن بني حاالت الوفاة الـ27، كانت 17 امرأة تعاني من 
لكل  جرام   8 إلى  الدم  في  الهيموجلوبني  انخفاض 
ديسيلتر أو أقل، من بينهم خمس نساء لديهن أنيميا 
 5 الدم  في  الهيموجلوبني  مستوى  يبلغ  حيث  حادة 
جرامات لكل ديسيلتر أو أقل. وخالل زيارة الفريق إلى 
مستشفى املنطقة، وجدنا في يوم واحد ثالث نساء 
 6  ،4 هيموجلوبني  مستوى  لديهن  العنابر  إلى  أُِحلن 
و2 جرام لكل ديسيلتر على التوالي. وقال لنا األطباء 
كل  يقوم  املستشفى  أن  املنطقة،  مستشفى  في 
يوم بعمل نقل دم ملا بني 20-40 من النساء احلوامل. 
املسئولني  كبار  مع  املقابالت  طريق  عن  عرفنا  كما 

الصحية  للخطط  املتأني  الفحص  وعبر  الصحيني، 
في املنطقة، أنه ال توجد برامج ملواجهة األنيميا على 
املستوى القومي أو مستوى املنطقة. وفي واقع األمر، 
فإن مركز صحة اجلماعة احمللية الذي زرناه لم يكن به 

وسائل قياس الهيموجلوبني.

رعاية ما بعد الوالدة
العائالت  مع  التفاعالت  خالل  من  اكتشفنا  كما 
ومقدمي الرعاية الصحية أنه ال توجد نظم مطبقة 
لرعاية ما بعد الوالدة، وبالرغم أن البرامج قد أشارت 
تتوفر بواسطة  أن  الوالدة يجب  رعاية ما بعد  أن  إلى 
املساعدة )املمرضة/القابلة( والعمال الصحيني داخل 
اجلماعة، إال أنه في الواقع، لم يحدث على أرض الواقع. 
املرأة  أنه في أغلب احلاالت يتم إخراج  كما اكتشفنا 
من املنشأة الصحية بعد الوالدة بوقت قصير، بداًل من 
إبقائها 48 ساعة، كما يحدد برنامج الرعاية الصحية، 
ويرجع ذلك إلى عدم وجود أماكن كافية. وفي منشآت 
أخرى، يحدث العكس، حيث جُتبر النساء على البقاء 
ملدة 48 ساعة حتى حتصل على احلافز النقدي، وذلك 

حتى بالرغم من عدم وجود دورات مياه.

املضاعفات ومحاوالت احلصول على عالج
املنطقة،  الـ27 في مستشفى  الوفاة  من بني حاالت 
توفيت 12 امرأة في مرحلة ما قبل الوالدة، وأربع أثناء 
الوالدة، و11 بعد الوالدة. ومن بني النساءن الـ11 الالتي 
منشأة  في  بالوضع  سبع  قامت  الوالدة،  بعد  توفني 
مستشفى  في  وضعن  وست  الصحية،  للرعاية 
باجلماعة  اخلاص  الرعاية  مركز  في  وواحدة  املنطقة، 
حول  معلومات  توجد  ولم  املنزل،  في  وثالث  احمللية، 
واحدة منهن، لكننا وجدنا أن النساء الـ27 جميعهن 
املؤسسات  إحدى  من  رعاية  على  احلصول  حاولن 

الصحية مبجرد حدوث مضاعفات. 
بعمل  قمنا  التي  الست  احلاالت  يخص  وفيما   
تشريح لفظي بشأنها، تتبعنا الطرق التي سلكتها 
كان  التي  الصحية  املنشآت  إلى  تصل  كي  النساء 
بوسعها عالجهن. متت إحالة ثالث من النساء الست 
إلى مؤسستني أو ثالث قبل الوصول في النهاية إلى 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
Subha Sri B et al. Reproductive Health Matters 2012; 20)39(:11–20



 21قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013

لرعاية  شامل  مركز  لديه  الذي  املنطقة  مستشفى 
مجهزة.  عمليات  وغرف  للدم  وبنك  الطارئة  التوليد 
املراكز  وال  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  تكن  ولم 
اجملتمعية مجهزة كي تقدم الرعاية األولية في حاالت 
الوالدة الطارئة، أو كي جتعل النساء في حالة مستقرة 
قبل إحالتهن إلى منشأة صحية ذات مستوى أعلى.  
واألكثر من ذلك، متت إحالة 13 فقط، من بني 26 امرأة 
منشأة  إلى  املنطقة،  مستشفى  في  عالجهن  جرى 
في  حكومية  طب  كلية  وهي  أعلى،  مستوى  ذات 
املدينة على بعد أربع ساعات من القرية. لكن أيًا من 
توفني جميعهن  الرحلة حيث  بهذه  تقم  لم  النساء 
التشريح  كشف  كما  املنطقة.  مستشفى  في 
إلى منشأة ذات  املرأة  أنه مبجرد إحالة  أيًضا  اللفظي 
مسئولية  احمليلة  اجلهة  تتحمل  لم  أعلى،  مستوى 
يصاحبها  كي  معها  العاملني  من  شخص  إرسال 
خالل الرحلة بحيث تصل إلى املؤسسة األخرى آمنة. 
أحالهن  الالتي  األخريات  النساء  يخص  وفيما   
مستشفى املنطقة إلى مستوى أعلى من أجل العالج 
الطارئ، استطعنا اكتشاف 47 خطأ في اإلحالة في 
يناير 2011. وعلى  إلى 21  يوليو 2010  الفترة بني 17 
اإلحاالت تخص مضاعفات  16 من هذه  األقل، كانت 
والرحم  الرحم،  متزق  مثل  فوري،  تعامل  إلى  حتتاج 
كلها  وهي  النزيف،  عن  الناجتة  والصدمة  املقلوب، 
حاالت كان من املفترض أن يكون مستشفى املنطقة 
باستطاعتنا  يكن  ولم  معها،  التعامل  على  قادرًا 
احلصول على سجالت حلاالت تلك النساء، ومن ثم لم 
تكن لدينا تفاصيل حول ما حدث لهن، مبا في ذلك ما 

حدث في أعقاب تركهن مستشفى املنطقة.
استطعنا  التي  الست  الوفاة  حاالت  بني  ومن   
في  النجاح  فقط  ثالث  بوسع  كان  أسرهن،  مقابلة 
أجل  من  احلكومية  اإلسعاف  خدمة  على  احلصول 
إلى  االفتقار  يزال  ال  الحًقا،  سنوضح  وكما  نقلهن. 
وسائل النقل أحد العوامل األساسية التي تؤدي إلى 
وفيات األمهات، وقد أخبرتنا عائالت عدة ممن التقيناها 
أجل  إنفاق مبالغ مالية كبيرة من  إلى  أنها اضطرت 
ونتج  النساء،  بنقل  تقوم  خاصة  سيارات  استئجار 

عن ذلك تأخر في االنتقال عند اإلحالة من منشأة إلى 
أخرى.

األوضاع في املنشآت الصحية
لقد اكتشفنا من خالل عملية املالحظة أثناء زيارتنا 
كان  التي  النقدية  احلوافز  أن  الصحية  للمنشآت 
يقدمها مشروع حماية األم قد زادت من عبء العمل 
اجملتمعي،  الصحي  واملركز  املنطقة  مستشفى  في 
وتشير  بها.  الوالدة  على  النساء  إقبال  زيادة  بسبب 
املؤسسات  في  الوضع  حاالت  أن  إلى  الدراسات 
الصحية في منطقة بارواني قد تزايدت من 17،4% من 
إجمالي حاالت الوضع عام 2003، إلى 29،4% في 2008، 
60% من هذه  أكثر من  أنه  غير  58.3% في 2009.  ثم 
احلاالت حدثت في منشأة صحية ذات مستوى أعلى 
الصحية  الرعاية  مراكز  أو  املنطقة  مثل مستشفى 

اجملتمعية.4
الـ27 في  املتوفيات  النساء  إقامة  فترة  وتراوحت   
يزيد على  إلى ما  مستشفى املنطقة بني 30 دقيقة 
43 ساعة، وكشفت مراجعة سجالت احلاالت حدوث 
من   10 في  للوالدة  الثالثة  املرحلة  في  طويل  تأخر 
بدء  في  التأخر  ذلك  وتضمن  األقل.  على  حالة  الـ27 
التعامل احلاسم مع الوضع لدى أربع حاالت كن يعانني 
من تسمم احلمل، والتأخر في السيطرة على النزيف 
وعالجه في حالتني، والتأخر في التعامل اجلراحي مع 
الوالدة املتعسرة في حالتني، والتأخر في إدارة الصدمة 
في حالتني، ولم حتصل واحدة من النساء الـ27 الالتي 
أن  من  بالرغم  طارئ،  جراحي  تدخل  أي  على  توفني 
في  واضحة  كانت  الطارئة  اجلراحة  هذه  إلى  احلاجة 
سبع حاالت على األقل. وفي واقع األمر، كان مستوى 
الرعاية في العديد من هذه احلاالت سيئً، وفي الكثير 
املعيارية؛  العالج  ببروتوكوالت  االلتزام  يتم  لم  منها، 
على سبيل املثال، لم حتدث في أية حالة من احلاالت 
األربع من حاالت تشنج احلمل وما قبل تشنج احلمل 
بالوالدة، سواء عبر حتفيز  أية محاولة للتعجيل  احلاد 
الوالدة  إجراء  أو  الوالدة  تسريع  عبر  أو  الوالدة  بدء 
الرعاية  مستوى  كان  احلاالت،  بعض  وفي  القيصرية. 
رديًئا إلى حد ميكن وصفه باإلهمال، واألكثر من ذلك 
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ما  وهو  لياًل،  تكن جترى عمليات طارئة  لم  لكنه   
من  مجهزًا  يكن  لم  املستشفى  أن  إلى  جزئًيا  يعود 
حيث املوارد البشرية والبنية التحتية كي يتعامل مع 
تزايد عبء املرضي، وبالرغم من أن مستشفى املنطقة 
خارج  جميًعا  كانوا  فإنهم  توليد،  أطباء  أربعة  به 
املستشفى، إما في تدريب أو كانوا يقومون بعمليات 
أجرينا مقابالت  الذين  األطباء  للنساء. وأشار  تعقيم 
إنهم  وقالوا  العمل،  التوتر وضغط  إلى شدة  معهم 
كانوا ينتظرون الفرصة كي يتركوا العمل في اخلدمة 
الصحية احلكومية، وكان هناك نقص كبير في فريق 
العمل املاهر - يوجد خمس ممرضات فقط في قسم 
النساء الذي به 60 سريرًا وغرفة توليد في مستشفى 
املنطقة: اثنتان يعملن صباًحا، واثنتان يعملن مساء، 

وواحدة تعمل لياًل.
العمل  فريق  قدرة  كانت  املستويات،  كل  وعلى   
يكن  لم  ذلك،  على  عالوة  للغاية.  ضعيفة  ودافعيته 
مع  للتعامل  املعيارية  بالبروتوكوالت  التزام  هناك 
الوقاية  ووسائل  البارتوجرام  استخدام  مثل  احلاالت، 
يكن  لم  النظافة  مستوي  أن  كما  العدوى،  من 
قابلناهن  الالتي  املريضات  النساء  وأشارت  ُمرضًيا، 
إلى تعرضهن العتداءات جسدية ولفظية من جانب 
بأن  القبائل  نساء  وشعرت  الوالدة،  أثناء  العاملني 

مقدمي اخلدمة يعاملهن بتمييز.
ووجدنا أنه يجري تكبيد املرضى رسوم استخدام   
اخلدمة على نحو واسع في املنشآت الصحية العامة*، 
حتي عندما تكون املرأة مصَنفة بني من يقعون حتت 
خط الفقر الرسمي، ومن ثَم يحق لها احلصول على 
إلى دفع  وأدوية مجانية، كانت األسر تضطر  خدمات 

مقابل الدواء والتشخيص واخلدمات األخرى.

القابالت املاهرات
مبجرد  أنه  فرضية  على  األم  حماية  مشروع  يرتكز 
تقوم  فسوف  الصحية،  املؤسسة  إلى  املرأة  نقل 
الفرضية  أن هذه  قابلة ماهرة، لكنا وجدنا  بتوليدها 

املتعسرة، كانت  الوالدة  نتيجة  الوفاة  أنه في حالتي 
اجلنني  يد  سقوط  هي  املستشفى  دخول  عند  احلالة 
املستعرض من الرحم إلى املهبل، ومع ذلك لم حتدث 
بالرغم  قيصرية،  عملية  بواسطة  توليدهن  محاولة 
من أن إحدى السيدتني ظلت في املستشفى أكثر من 

ثالث ساعات واألخرى أكثر من ست ساعات.

وكان مستشفى املنطقة مجهزًا على نحو كامل   
كي ما يقوم بعمليات والدة قيصرية، وفي واقع األمر، 
العمليات  هذه  من  العديد  يجري  املستشفى  كان 
شهريًا  حتدث  والدة  حالة   400 نحو  بني  ومن  شهريًا، 
في املستشفى، هناك نحو 20 عملية قيصرية، لكن 
العمليات  إجراء  معدل  عن  كثيرًا  يقل  العدد  هذا 
القيصرية لدى املستشفى اجملتمعي، الذي يتراوح بني 
األعلى  املستوى  ذات  اإلحالة  مبراكز  ناهيك   ،%15  -  5
مثل مستشفى املنطقة. وفي احلقيقة، كانت غرفة 
العمليات مجهزة على نحو جيد كي جتري جميع أنواع 

عمليات التوليد والنساء.

امرأة ترقد بعد الوالدة في سرير أمام  شرفة مفتوحة
في مركز الرعاية اخلاص باجلماعة احمللية
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الصحية  املنشآت  في  الرسوم  هذه  إدخال  مت  وقد   *

العامة في ماديا براديش في 1997 - 1998 باعتبارها 
جزًءا من اإلصالحات التي طالت قطاع الصحة.6
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املراكز  الوضع في  أن عمليات  ذلك  ليست صحيحة، 
احمللية  باجلماعة  اخلاصة  واملراكز  األولية  الصحية 
لم  ممرضات/قابالت  أو  ممرضات  بواسطة  جتري  كانت 
في  شهادات  أية  على  يحصلن  أو  تدريب  أي  يتلقني 
املنطقة  مستشفى  لدى  يكن  ولم  التوليد.  مهارة 
الوالدة  حاالت  معظم  كانت  بل  ماهرات،  مولدات 
تسجيلهن  جرى  تقليديات  مولدات  بواسطة  تُدار 
احلاد  النقص  ظل  في  التوليد  غرفة  في  مساعداٍت 
في املمرضات. وكان التدريب على اخلدمة الذي تتلقاه 
ممرضات/قابالت  يعملن  الالتي  واملساعدات  املمرضات 
غير كاٍف، وكشفت املقابالت مع املمرضات أن مستوى 
املعرفة واملهارة لديهن فيما يخص مضاعفات الوالدة 

ومهارات التعامل مع تلك املضاعفات غير كاٍف.

ضعف اإلدارة واحملاسبة
كان ضعف اإلدارة واحملاسبة من بني األمور األساسية 
أن  ذلك  به؛  قمنا  الذي  البحث  خالل  تكشفت  التي 
اتضح من خالل سوء مستوى  احملاسبة  إلى  االفتقار 
الرعاية، والالمباالة من جانب العاملني في املؤسسات 
الصحية، واالستهانة املتكررة باملبادئ األخالقية عند 
تاريخ  عن  احلديث  عند  لنا  رُوي  كما  اخلدمة،  تقدمي 
احلاالت هنا. ويجب تغيير العديد من املمارسات، حيث 
داخل  السائدة  الثقافة  في  خطيرة  مشكالت  توجد 
النظام الصحي في املنطقة بصدد الفساد والسعي 
فقد  الواجب،  أداء  في  واإلهمال  الفردي  الكسب  إلى 
وجدنا فسادًا مستشريًا في جميع مستويات النظام 
اخلاصة  الرقابة  تقارير  في  توثيقه  جرى  الصحي، 

بالعديد من املشروعات احلكومية.
التظلم  إجراءات  من  نوع  أي  يوجد  ال  أنه  كما   
تقدمي  عند  أنه  ذلك  من  واألكثر  لإلنصاف،  آليات  أو 
الشكاوى، ال يتلقى الشاكي أي رد من احلكومة، ولم 
يقبل املسئولون الصحيون في املنطقة إقامة أي حوار 
بإجراءات  التهديد  ذلك، جرى  من  وبداًل  الشاكني،  مع 
تقدمت  التي  األسر  السجن، ضد  بينها  عقابية، من 
بشكاوى، فيما انهالت االتهامات على الذين شاركوا 

في االحتجاجات على وفيات األمهات.7 

 
االفتقار إلى مراجعة وفيات األميات

في  بصورة منتظمة  األمهات  وفيات  مراجعة  تتم  ال 
املنطقة، سواء في املؤسسات الصحية أو في اجملتمع، 
الطابع  تضفي  استرشاديه  مبادئ  تَوفر  من  بالرغم 

املؤسسي على هذه املراجعات.8
باالعتماد  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي   
كفاية  مدى  لتحديد  عملية  مؤشرات  عدة  على 
عدد  املؤشرات  هذه  وتتضمن  الطارئة،  الوالدة  رعاية 
ألف  املتاحة لكل 100  الطارئة  الوالدة  خدمات رعاية 
شخص، وتوزيعها اجلغرافي، ونسبة حاالت الوالدة في 
إجمالي حاالت  إلى  الطارئة  الوالدة  رعاية  مؤسسات 
الوالدة  رعاية  الحتياجات  االستجابة  ومدى  الوالدة، 
إلجمالي  قيصرية  بعملية  الوالدة  ونسبة  الطارئة، 
لعدد  بالنسبة  الوفيات  ومعدل  الوالدة،  حاالت  عدد 
احلاالت.9 لكن عندما حاولنا احلصول على بيانات، على 
األقل لبعض هذه املؤشرات في منطقة بارواني، وجدنا 
إدارة  التي مت جمعها في نظام معلومات  البيانات  أن 
الصحة كانت غير كافية، وكانت البيانات حول أعداد 
حاالت الوالدة في املنشآت الصحية واحلوافز النقدية 
املقدمة في مقابل ذلك مجرد مقاييس تُستخدم في 
أظهرت  وقد  الوفاة.  حاالت  عدد  خفض  تقدم  قياس 
داخل  الوالدة  حاالت  في  واضًحا  تزايًدا  البيانات  تلك 
املؤسسات منذ بدء مشروع حماية األم وتقدمي احلوافز 

النقدية. 

تاريخ احلاالت
توضيح  بغرض  الوفاة  حاالت  من  حالتني  تاريخ  نقدم 

النتائج التي توصلنا إليها. 
جارلي باي

تبلغ جارلي باي من العمر 32 عاًما، وتنتمي إلى قبيلة 
بهيل، وكانت تعيش في قرية في منطقة جتاور بارواني، 
وكان هذا احلمل الثالث لها، وقد توفي مولودها األول 
الثاني ميًتا  وولد طفلها  الوضع مباشرة،  أعقاب  في 
في  املنطقة  مستشفى  في  قيصرية  عملية  في 
نوع  أي  باي  جارلي  تتلق  لم  احلمل،  هذا  وفي  بارواني، 
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تيتانوس  حقنة  باستثناء  الوالدة،  قبل  ما  رعاية  من 
أعطاها لها أحد العمال الصحيني متعددي الوظائف. 
وفي ليلة 16 يوليو 2010، بدأت جارلي باي تشعر باأللم، 
وأخذوها إلى مركز للرعاية الصحية األولية في نحو 
الساعة 9:30 مساًء، وكان يبعد نحو 10 كيلومترات 
من قريتها. وتكلفت األسرة 500 روبية )11 دوالرًا( في 
في  أطباء  هناك  يكن  ولم  خاصة،  سيارة  في  نقلها 
التليفون  الطبيب عبر  نقلها، ونصحهم  وقت  املركز 
وقال  بارواني،  في  املنطقة  مستشفى  إلى  بالذهاب 
أقاربها إن يد اجلنني قد ظهرت أثناء وجودها في املركز، 
في  ووصلت  املنطقة،  مستشفى  إلى  جارلي  ونُقلت 

نحو الساعة 10 مساًء. 
وتشير سجالت احلالة إلى أنها دخلت مستشفى   
كانت  وأنها  مساًء،   11:50 الساعة  في  املنطقة 
الرحم  من  املستعرض  اجلنني  يد  سقوط  من  تعاني 
وكان  احلاد،  والشحوب  احلادة،  واألنيميا  املهبل،  إلى 
ضغط الدم 120/٨0، وكانت توجد آثار شق يشير إلى 
فحص  وعند  السابق.  في  قيصرية  بعملية  قيامها 
وفي  الـ36  األسبوع  في  اجلنني  أن  اتضح  بطنها 
قلبه  صوت  يكن  ولم  الرحم،  داخل  مستعرض  وضع 
مسموًعا، وعند فحص املهبل تبني اتساع عنق الرحم 
وكشف  املهبل،  في  سقطت  اجلنني  يد  بينما  كليًة 
 10 تبلغ  كانت  الهيموجلوبني  نسبة  أن  الدم  حتليل 
جرامات لكل ديسيلتر، وكانت فصيلة الدم ب موجب، 
إعطاؤها  ومت  الوريدية،  السوائل  إعطائها  في  وبدأوا 
لها.   قيصرية  عملية  إجراء  مقررًا  وكان  دم،  وحدة 
ووفًقا ملا قاله أقاربها، اضطروا لشراء أدوية من خارج 
مستشفى املنطقة كلفتهم 500 روبية، بالرغم من 
الفقر، ومن ثم كان  أن األسرة تقع رسمًيا حتت خط 

يحق لها احلصول على األدوية اجملانية. 
صباًحا،   3 الساعة  نحو  في  إنه  أقاربها  وقال   
نصحهم  لها،  القيصرية  العملية  إجراء  من  بداًل 
األعلى،  اإلحالة  مستوى  إلى  فورًا  بأخذها  الطبيب 
أربع  بعد  على  إندور،  احلكومية،  الطب  كلية  في 
املنطقة. وأشار سجل اإلحالة بعد ذلك  ساعات من 
إلى أنها أُحيلت إلى كلية الطب احلكومية في إندور 

في  الدم  بنك  في  متوفرة  تكن  لم  دمها  ألن فصيلة 
مستشفى املنطقة، وكان على أقاربها تأجير سيارة 
خاصة، حيث قيل لهم إنه ال ميكن توفير عربة إسعاف 
لنقلها إلى إندور، لكن األهل لم يكن بوسعهم دفع 
تكاليف السيارة، ومن ثم أعادوها إلى القرية. وبحلول 
الساعة ٨ صباًحا في اليوم التالي، كانت حالتها قد 
ساءت، وأخذها أهلها إلى مركز الرعاية األولية، وهناك 
قال لهم الطبيب إن حالتها سيئة ويجب نقلها إلى 
رفضوا  السابق،  اليوم  خبرة  ظل  وفي  ثانية،  بارواني 
املطاف  نهاية  في  أخذوها  لكنهم  البداية،  في  ذلك 
إلى بارواني، وهناك وجدوا الطبيب نفسه الذي قابلوه 
قد  ألنه  ثانية،  يراها  أن  رفض  لكنه  املاضية،  الليلة 
ساعة  وخالل  إندور.  إلى  السابقة  الليلة  في  أحالها 
وإلى  إليه  يتوسلون  أقاربها  ظل  الساعة،  ونصف 
دون  بعالجها  يقوموا  كي  املستشفى  في  العاملني 
طائل، وظلت جارلي باي في السيارة طوال هذا الوقت، 
السيارة،  في  ماتت  ظهرًا،   1:30 الساعة  وبحلول 

وأخذوا جثتها إلى املنزل في سيارة خاصة. 
وجرى تسجيل هذه احلالة في السجالت احلكومية   
يتم  ولم  آخر،  مستشفى  إلى  أُحيلت  باعتبارها 
في  األمهات  وفيات  حاالت  من  كحالة  تسجيلها 

مستشفى املنطقة. 
دورجا باي 

قبيلة  إلى  وتنتمي  عاًما،   32 باي  دورجا  عمر  يبلغ 
مصَنفة وتعيش في قرية في منطقة برواني. وظلت 
هذه  خالل  وحملت  عاًما،   13 لـ  متزوجة  باي  دورجا 
ومات  أطفال  أربعة  منها  عاش  مرات،  ست  الفترة 
طفالن. وفي احلمل السابع، لم تتلق دورجا باي أي نوع 
الفوليك  تأخذ حمض  الوالدة، ولم  رعاية ما قبل  من 
أو  اختبارات  أي  لها  يُجر  ولم  احلديد،  مكمالت  أو 
بزيارتها  ممرضة/قابلة  مساعدة  وقامت  تطعيمات. 
لكنها لم تأخذ معها حقن تيتانوس، وبداًل من العودة 
إليها باحلقن، طلبت املساعدة من دورجا باي أن تأتي 

إلى مركز الرعاية اخلاص باجلماعة احمللية.
وخالل حاالت احلمل السابقة، لم حتدث لدورجا باي   
أو مشكالت، وفي 26 ديسمبر 2010،  أية مضاعفات 
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الصحي  املركز  إلى  وأخذوها  الوضع  بآالم  شعرت 
باجلماعة احمللية في الساعة 2 ظهرًا، وعند فحصها، 
وجدت املمرضة أنها على استعداد للوضع، وجعلوها 
أقاربها  اشتراها  حقنة،  وأعطوها  سرير  على  تنام 
بـ20 روبية. وسرعان ما خرج ساقي وذراع اجلنني، لكن 
استدعت  ثم  ومن  الداخل،  في  حبيًسا  كان  رأسه 
املمرضة الطبيب املناوب، لكنه نصحها بالذهاب إلى 
اإلحالة  خطاب  ويشير  بارواني،  منطقة  مستشفى 
وكان   ،2:30 الساعة  كان  اإلحالة  توقيت  أن  إلى 
أي  ـ  محبوس  رأس  مع  مقعدي  »مجيء  التشخيص 
أن اجلنني بكامله كان في اخلارج، ولم يكن هناك ألم 
ضغط الدم كان طبيعًيا«. وبعد ساعة أخذها أقاربها 
اإلسعاف،  عربة  بواسطة  املنطقة  مستشفى  إلى 

وكان املستشفى على بعد 22 كيلومترًا. 
الظهر،  بعد   3:50 الساعة  املستشفى  ودخلت   
أن  البطن  فحص  وكشف  مفرط،  شحوب  حالة  في 
املهبلي،  الفحص  وعند  الـ24،  األسبوع  في  الرحم 
كانت فوهة عنق الرحم متسعة بشكل كامل، وكان 
السوائل  نقل  وبدأ  الرحم.  عنق  في  محتبًسا  الرأس 
واملضادات احليوية لها عن طريق الوريد، وقد اشترتها 
باي،  دورجا  والدة  قالته  ملا  ووفًقا  روبية،  بـ400  األسرة 
حاولت املمرضة إخراج اجلنني بالقوة. وتشير التقارير 
جراًما،  كيلو   2٫٨ يزن  وكان  ميًتا،  وُلد  الطفل  أن  إلى 
بعد  املشيمة  وخرجت   5:35 الساعة  الوضع  وحدث 
ذلك بخمس دقائق، وكانت نسبة الهيموجلوبني عند 

دورجا باي 2 جرام لكل ديسيلتر. 
ووفًقا ملا قالته والدتها، استمر النزيف طوال ذلك   
تعاني  كانت  أنها  إلى  احلالة  سجالت  وتشير  الوقت، 
باي  دورجا  أن  من  وبالرغم   .6:30 الساعة  حادًا  نزيًفا 
يكن  لم  املستشفى  أن  إال  دم،  نقل  إلى  حتتاج  كانت 
أحال األسرة  ذلك  وبداًل من  الذي حتتاجه،  الدم  لديها 
إلى أحد املانحني الذي أعطاها وحدة دم واحدة مقابل 
معهم  يكن  لم  ألنه  ونظرًا  دوالرًا(.   36( 1600روبية 
نقود، قامت والدتها برهن عقد فضة لديها بـ 1000 
الدم  من  نقطتني  تلقت  أن  وبعد  دوالرًا(،   22( روبية 
إال  يأت  لم  الطبيب،  املمرضة  طلبت  وعندما  ماتت، 

بعد موتها.
وكان فياباري باي، والدة دورجا باي، في حالة حزن   
ابنتها،  قصة  برواية  قيامها  أثناء  وانهارت  عميق 
تستطع  لم  ألنها  بالذنب  عميًقا  شعورًا  وأظهرت 
إنقاذها، وبدا أن الطفل كان يعاني استسقاء الرأس، 
حيث وصفته فياباري باي بأن رأسه كان كبيرًا. وتُعد 
األسرة شديدة الفقر، وعندما أجرينا املقابلة، لم تكن 
قد استطاعت األسرة استعادة العقد الفضي، وظلت 

مثقلة بالديون.

املناقشة 
في  كبيرة  ومحاسبة  إدارة  سوء  مشكلة  هناك 
النظام الصحي ملنطقة بارواني، وتطرح قصتا جارلي 
الالتي قام  باي، ودورجا باي، وقصص النساء األخريات 
الفريق بفحص حاالت وفاتهن، العديد من األمور. وفي 
الريفية  القومية للصحة  البعثة  عام 2005 تعهدت 
بتوفير خدمات صحية لألم ذات جودة عالية.10 لكنه 
في منطقة بارواني عام 2010، ظلت هذه املعايير غير 

متحققة.
النتائج التي توصلنا إليها أن سياسة  وكشفت   
إضفاء الطابع املؤسسي على عملية الوالدة ال تؤدي 
أو  لألمهات،  الصحية  الرعاية  حتسن  إلى  بالضرورة 
لنا عدم استعداد  تَبني  وقد  األمهات.  وفيات  احلد من 
الالتي  األمهات  عدد  زيادة  مع  للتعامل  املؤسسات 
يأتني للوالدة أو توفير رعاية توليد طارئة، وأن التركيز 
على تشجيع النساء على الوالدة في املؤسسات قد 
وما  الوالدة  قبل  ما  برعاية  االهتمام  غياب  إلى  أدى 
احلوافز  على  التركيز  نهج  مراجعة  ويجب  بعدها. 
النقدية وحده، ذلك أنه من غير األخالقي دفع النساء 
إلى الوالدة في املؤسسات في وقت ال تستطيع الدولة 

فيه ضمان تلقيهن عناية كافية.
ومتثل احملاسبة داخل النظم الصحية جانًبا جيًدا   
من احلكم الرشيد، وقد أشارت الدراسات السابقة في 
االفتقار  أن  إلى   ،2007 عام  مثاًل  كارناتاكا  في  الهند، 
إلى آليات احملاسبة عند تقدمي خدمة الوالدة قد يؤدي 
من  الهائلة  الدرجة  ظل  وفي  األمهات.11  وفيات  إلى 
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والطبيعية  بارواني  منطقة  في  االجتماعي  التفاوت 
التراتبية لنظام الصحة هناك، ال ميكن ضمان احملاسبة 
إال إذا جرى التركيز بشكل خاص على عالقات القوة، 
عقبات  القبائل،  مثل  املهمشة،  اجلماعات  وتواجه 
كبرى عندما تطالب باحملاسبة،12 وتعاني نساء القبائل 

من متييز مزدوج بسبب تراتبيات الطبقة والنوع. 
وكشف التحقيق أن أوضاع العمل لفرق األطباء   
الذي  اإلشراف  وأن  للغاية،  سيئة  األطباء  وأشباه 
يساند هذه الفرق غائب عن املستويات كافة. كما أن 
هناك افتقارًا إلى الوعي باحملددات االجتماعية للصحة 
ميكن  الطبي،  وشبه  الطبي  التدريب  في  ولألخالق 
الثقافة  أدت  وقد  اليومية.  املمارسة  في  نلمحه  أن 
احلكومي،  الصحية  الرعاية  نظام  في  الراسخة 
على  اللوم  وإلقاء  والتفرقة  التراتبية  على  القائمة 
اخملاطرة  »عدم  نهج  سيادة  إلى  األدنى  املستويات 

وإحالة املشكلة إلى املستوى األعلى«.
وثيقة بني  التحقيق عن وجود صلة  كما كشف   
الفقر ووفيات األمهات؛ ذلك أن سوء التغذية واالفتقار 
بني  بشدة  منتشرين  كانا  الوالدة  قبل  ما  رعاية  إلى 
اخلدمة  على  املفروضة  الرسوم  وأدت  املنطقة،  نساء 
إلى جعل نساء غير قادرات على احلصول على الرعاية 
الدامغ  الدليل  إلى ذلك. وظهر  الصحية عند احلاجة 
على أن رسوم االستخدام تؤثر عكسًيا على املساواة 
في احلصول على اخلدمات، فمن غير املقبول أن تدفع 
اخلدمة،  على  احلصول  نظير  اخلاص  جيبها  من  املرأة 
من  احلكومية  السياسات  تستثنيهن  عندما  خاصة 
ذلك. واألمر الذي يعقد املشكلة هو اإلهمال املنهجي 
االتصال  توفير وسائل  فيما يخص  املنطقة  في هذه 
والنقل الكافية، وهو ما يؤدي إلى حتمل األسر الفقيرة-
التي  احلاالت  مع  التعامل  الدولة-مسئولية  من  بداًل 

بها خطورة على احلياة.
مراجعة  إلى  باحلاجة  التحقيق  فريق  شعر  كما   
التقليديات واملساعدات  الدور الذي تقوم به املولدات 
الالتي يعملن ممرضات/ قابالت، في ظل السياق احمللي، 
باخلدمات  ناهيك  اخلدمات،  إلى  تفتقر  منطقة  وفي 
الصحية، كيف يضمن النظام الصحي أن املساعدة 

)املمرضة/ القابلة( بوسعها تقدمي حزمة خدمات احلد 
األدنى إلى أبعد املناطق، إال إذا كانت مدعومة بوسيلة 
البعيدة،  املناطق  وفي  مثاًل.  باالنتقال  لها  تسمح 
به  يقوم  الذي  الدور  مراجعة  إلى  حاجة  أيًضا  توجد 
لدور  كمكمل  املعتمد  االجتماعية  الصحة  ناشط 
بناء  تخطيط  ويجب  )املمرضة/القابلة(،  املساعدة 
القدرات وعملية اإلشراف الداعمة للدور الذي يقومان 

به بناء على هذه املراجعة.
وماذا عن القابالت التقليديات؟ ففي ظل الدفعة   
عمليات  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء  إلى  الرامية 
إلى  املرأة تضطر  أن  املثير للسخرية  الوالدة، يبدو من 
السفر مسافات بعيدة إلى املؤسسات الصحية كي 
يقوم بعملية الوالدة املولدات التقليدات، الالتي ميكن 
التواصل معهن في منقطة أقرب إلى املنزل، فهناك 
حاجة إلى حلول مبتكرة من أجل توفير خدمات توليد 
رعاية  على  للحصول  ووسائل  املنزل،  من  قريبة  آمنة 

توليد كافية. 

التوصيات 
بإدخال  براديش  ماديا  في  املسئولون  يقوم  بأن  نوصي 

التغيرات التالية في إدارة النظام الصحي: 
أجل ضمان وجود خدمات  فورية من  إجراءات  اتخاذ   •
طوال  تغطية  ظل  في  وفعالة  مناسبة  لألمهات 
وتتضمن  األمهات.  وفيات  من  للحماية  ساعة  الـ24 
وخدمات  الوالدة  قبل  ما  رعاية  توفير  اإلجراءات  هذه 
اإلجهاض، باعتبارها جزًءا من الرعاية الصحية األولية 
وضع  الدولة  على  يتعني  التي  القبائل،  مناطق  في 

خطة واقعية بشأنها. 
مثاًل  املبررة،  وغير  الضرورية  غير  اإلحاالت  من  احلد   •

اإلحالة كي متوت املريضة في مكان آخر. 
جميع  في  األمهات  لوفيات  املنتظمة  املراجعة   •
ودراسة  الوفيات  جميع  تسجيل  وضمان  املناطق، 
واستخدام  احلاالت  مراجعة  ذلك  في  مبا  أسبابها، 

املبادئ االسترشادية.
إدارة  نظام  في  باحلمل  املرتبطة  البيانات  استخدام   •
املعلومات الصحية، وذلك بواسطة العمال الصحيني 
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من أجل تطوير الرعاية، دون اخلوف من اإلجراءات العقابية. 
• الرصد التشاركي للخدمات الصحية من أجل زيادة 
الشفافية، مثاًل املراجعات ربع السنوية على مستوى 
بواسطة  املوضوعة  املؤشرات  إلى  استنادًا  املنطقة، 

منظمة الصحة العاملية.9
• حتليل البيانات في كل من مستوى املنطقة والدولة 
شرح  وتضمني  منتظمة،  تقارير  خالل  ونشرها 

السياسة اخلاصة بإجراءات االستجابة العالجية. 
جميع  على  الصحيني  للعمال  ورش  تنظيم   •
جزء  ذلك  ألن  والتفكير،  التوعية  بغرض  املستويات، 
من اجلهود الرامية الى التطوير التنظيمي، واالهتمام 
املهنية،  بالواجبات  وااللتزام  املهنية،  باألخالق 
القبائل  وسكان  الفقراء  شواغل  جتاه  واحلساسية 
وحقوق  الهندي  والدستور  القوة  وعالقات  والنساء 

اإلنسان واحترام جميع الفقراء.
اتخاذ  يتعني  املستشفيات،  في  املرضي  يخص  وفيما 

اإلجراءات التالية من أجل تطوير عملية احملاسبة:
• ضمان تَوُفر اخلدمات الصحية في جميع املؤسسات، 
املطالبة  لهم  يحق  بأنه  دراية  على  الناس  يجعل  مما 

بهذه اخلدمات. 
• توفير مكاتب للمساعدة في املستشفيات. 

• توفير إجراءات للتظلم داخل نظام الرعاية الصحية 
في املنطقة، وتتضمن هذه اإلجراءات استجابة فورية 
للتصحيح،  آليات  وجود  ظل  في  منظمة  ومراجعة 
مثل أمناء املظالم كي يستمعوا إلى الهموم ويديروا 

عملية التعافي في وقت محدد.
• حمالت واسعة النطاق للتوعية بصحة األمهات.

ومن أجل توفير رعاية األمهات على املستويات كافة 
يتعني توفير ما يلي: 

• عمالة كافية، وإدارة ودعم كافيان.
• تغطية أكبر، وتوفير أطباء النساء والوالدة.

املعتمدين  االجتماعية  الصحة  نشطاء  تدريب   •
ومراقبة الرعاية التي يقدمونها.

للمساعدات  التوليد  على  التدريب  مهارات  توفير   •
ممرضات/ قابالت.

• ضمان قدرة املراكز الصحية األولية واملراكز اخلاصة 

باجلماعة احمللية واملراكز الفرعية على توفير رعاية ما 
حاالت  مع  والتعامل  جيد  مستوى  ذات  الوالدة  قبل 

الوالدة العادية.
ورفع  التوليد  مبهارات  التقليديات  املولدات  تعريف   •
وإدراك  العادية،  الوالدات  مع  التعامل  على  قدرتهن 
بصورة  اإلحالة  بعملية  والقيام  مضاعفات،  وجود 
أسرع عند احلاجة إلى ذلك. ويجب وجود صلة مباشرة 
بني هؤالء املولدات ومؤسسات رعاية الوالدة الطارئة، 
وأية  إليها  الوصول  يصعب  التي  املناطق  في  خاصة 

منطقة أخرى ال تتوفر بها مولدات ماهرات.
ويتعني ضمان استمرار الرعاية، من فترة ما قبل   
الوالدة وأثنائها وبعدها في ظل وجود قابالت ماهرات، 
تقدم  التي  املؤسسات  إلى  الوصول  على  والقدرة 
متفق  حزمة  ظل  في  وذلك  الطارئة،  الوالدة  خدمات 
مما  احمللية،  اجلماعة  في  املوجودة  اخلدمات  من  عليها 
ال يجعل املرأة مضطرة إلى السفر مسافات طويلة. 
ويجب أن حتصل غير القادرات على دفع مقابل اخلدمة 
إذا كن في حاجة ماسة  تأخير،  دون  اجملاني  الدم  على 
التي تضمن احملاسبة عند  النظم  إقامة  إليه. ويجب 
حدوث إحالة املريضات إلى مستويات أخرى، ويتضمن 
عن  الرعاية  واستمرار  اإلسعاف  عربات  توفير  ذلك 
ذلك  باعتبار  االنتقال،  أثناء  املريضة  مصاحبة  طريق 

جزًءا من عملية اإلحالة.
ويجب على الدولة توفير استثمارات مناسبة في   
مناطق القبائل، كي تعوض هذه القبائل عن التمييز 
النساء. ويجب رفع معدالت  التاريخي ضدها، خاصة 
والعمل  املعيشة  طرق  وحتسني  والكتابة  القراءة 
وحتسني  الطعام  توفير  وزيادة  الهجرة  من  احلد  على 
التعامل  ويجب  الفقراء.  بصحة  واالهتمام  التغذية، 
مع محددات الرعاية الصحية عبر خطط للسيطرة 
غذائية  برامج  وتوفير  واألنيميا،  التغذية  سوء  على 
التغذية وعالجها  الوقاية من سوء  أجل  مكملة من 

بني البنات املراهقات.
وبالرغم من أن البعثة القومية للصحة الريفية   
اإلنفاق  فإن  األمهات،  لتحسني صحة  تفويض  لديها 
يبلغ   ضئيل  مستوى  من  ارتفع  الصحة  على  العام 
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الناجت  من   %1،2 إلى  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %0،9
احمللي اإلجمالي، بينما تراوحت الوعود بني 2 - 3% من 
الناجت. وبالرغم من استمرار اجلهود التي أحرزت جناًحا 
استخدام  طريقة  حتسني  إلى  والرامية  متوسًطا13 
مازال  الصحية.  للخدمات  اخملصصة  لألموال  الدولة 
اإلنفاق يتركز في تنظيم األسرة ومشروع حماية األم. 
ويؤدي التأخير في حتويل األموال من املركز إلى الواليات 
الواليات  العام، لكن  نهاية  امليزانية في  إلى خلل في 
ذات املؤشرات السيئة والتي لديها حاجات أكبر، تكون 
عنه  وينتج  األموال،  تلك  استخدام  في  أقل  قدرتها 
املوارد  امليزانية، مما يحد من االستفادة من  فائض في 
القدرات  تطوير  في  التحدي  ويتمثل  لها.14  اخملصصة 
والوالية  املنطقة  مستويات  ذلك  في  مبا  اإلدارية، 

وضمان زيادة تخصيص املوارد لقطاع الصحة.15
ويجب أن تعمل منظمات اجملتمع املدني بصفتها   
مراقًبا يقًظا من أجل ضمان وصول رعاية األمهات ذات 
في  املهمشة  القطاعات  معظم  إلى  اجليد  املستوى 
اجملتمع. ويجب أن تقوم هذه املنظمات بحمالت توعية 
فيما يخص التغذية، وفقر الدم املنجلي، واملالريا، من 
التوزيع  مثل  األسر،  مستوى  على  تغير  إحداث  أجل 
العادل للغذاء واملوارد األخرى داخل األسرة. كما يجب 
الصحية  النظم  مع  التواصل  املنظمات  هذه  على 
عن  املدافعني  من  باعتبارها  املستويات،  جميع  على 

احلقوق الصحية.   
السياسة  تغيير  يجب  القومي،  املستوى  وعلى   
احلالية التي تركز على تشجيع الوالدة داخل املؤسسات 
الصحية وتلبية احتياجات مشروع حماية األم، بحيث 
تركز على خدمات صحة األم، مع االستمرار في تقدمي 
الرعاية في مراحلها اخملتلفة، قبل الوالدة وأثنائها في 

خدمات  تقدمي  على  وقدرة  ماهرات  قابالت  توفير  ظل 
املتعلقة  املؤشرات  تطوير  ويجب  الطارئة.  الوالدة 

بتقييم اإلدارة في القطاع الصحي وتفعيلها.

مالحظات نهائية
قدمنا تقرير تقصي احلقائق اخلاص بنا إلى املسئولني 
إجراءات  باتخاذ  وعدوا  الذين  والوالية،  املنطقة  في 
تصحيحية، وذهبنا مرة أخرى إلى بارواني بعد ثمانية 
التغيير  على  نقف  كي  األولية  الدراسة  من  شهور 
الذي حدث، لو كان حدث أي تغيير على صعيد صحة 
ذلك  في  مبا  اإليجابية،  التطورات  بعض  فوجدنا  األم، 
املساعدات  وتطبيق  األمهات  وفيات  مراجعة  إدخال 
في  الوالدة  قبل  ما  رعاية  لوسائل  ممرضات/قابالت 
لتطوير  والتدخل  محددة،  أيام  في  الطرفية  املناطق 
البرتوكوالت  واستخدام  وتدريبهم،  العاملني  مهارات 
املعيارية مثل اإلدارة النشطة ملستوى الوالدة الثالث، 
املنطقة،  مستشفى  من  اإلحاالت  عدد  وانخفاض 
ووجود دالئل على التدخل اجلراحي في الليل وحتسني 

في أمناط التسجيل.
غير أنه ال تزال توجد العديد من مصادر القلق، ومن   
وغياب  املاهرة،  العمالة  في  النقص  استمرار  بينها 
اآلمن  اإلجهاض  تَوُفر خدمات  وعدم  التظلم  إجراءات 
عالوة  العاملني.  معنويات  في  الشديد  واالنخفاض 
على ذلك، كشفت املناقشات مع مسئولي املنطقة 
والوالية أن الكثير من هذه التدخالت اإليجابية كانت 
خاص  اهتمام  إيالء  جرى  إذ  بارواني،  على  مقصورة 
بهذا األمر دون املناطق األخرى. ومن ثم قدمنا نتائجنا 
وتوصياتنا ثانية إلى السلطات الصحية على مستوى 

املنطقة والوالية.
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أثر تقوية النظم الصحية على تغطية خدمات صحة األمومة
في رواندا، ٢٠٠٠ - ٢٠١٠: مراجعة منهجية

بقلم: موريس بوكاجوأ، جني م. كاجوبيرب، بولني باسينجاج، فيديل جنابود، باربرا ك. تيمونزهـ، أجنيال سي ليو

bucagum@who.int :أ ممثل طبي، قسم صحة األمومة، وحديثي الوالدة، والطفولة والبلوغ، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا. للمراسلة

ب مديرة االستشارات التقنية، علوم اإلدارة الصحية، كامبردج ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.

ج كبيرة احملاضرين، اجلامعة الوطنية لرواندا، مدرسة الصحة العامة، قسم صحة اجملتمع، كيجالي، رواندا.

د مدير وحدة صحة األمومة والطفولة وزارة الصحة، كيجالي، رواندا.

هـ كبيرة الكتاب واحملررين، التنمية والتواصل االستراتيجي، علوم اإلدارة الصحية، كامبردج ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.

و مسئول تقنية، علوم اإلدارة الصحية، كامبردج ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.
ترجمة: رفعت علي

لتقوية نظام  الصحي من عام 2000 حتى عام 2010؛  القطاع  واعية إلصالح  رواندا خطة  تبنت  املقال:  موجز 
رعاية الصحة العامة، بهدف تقليص وفيات األمهات واملواليد، بالتوازي مع تطبيق خطة تطوير األلفية اجلديدة 
وحتقيق الهدف اخلامس منها، ضمن كثير من التطويرات والتحسينات في مجال الصحة القومي؛ ارتكازا على 
املراجعة املنهجية لألدبيات، ووثائق السياسة الوطنية، وثالثة مسوح دميوغرافية وصحية )2000 و2005 و2010(. 
رواندا، ويقدم معلومات عن مدى تقدمها في  التي اعتمدت عليها  البحث اإلصالحات والسياسات  يصف هذا 
توسيع ونشر وتغطية املفاتيح األربعة خلدمات رعاية صحة املرأة. حدث تطور في الفترة من 2000 - 2005 وأصبح 
التطور أسرع وتيرة بعد عام 2006 وفي األغلب في املناطق الريفية، حني طورت سياسة مراكز التوليد الوطنية، 
والتمويل املرتبط بكفاءة األداء، والتـأمني الصحي االجتماعي. ما بني 2006 و 2010 حتققت زيادات في التغطية 
النساء  الريفية، حيث تقطن معظم  املناطق  2005، خاصة في   - بالفترة من 2000  التالية مقارنة  في اجملاالت 
الفقيرات: والدات حتت إشراف مهاري )77% زيادة مقابل 26%(، والدات في مراكز طبية تعليمية )146% زيادة مقابل 
8%(، وانتشار استخدام موانع احلمل احلديثة)351% زيادة مقابل 150%(. العوامل األولية في حتقيق تلك التطورات 
يكمن في زيادة أعداد القوى العاملة بحقل الرعاية الطبية واملهارات التي طوروها، والتمويل املرتبط بكفاءة األداء، 
والتأمني الصحي - االجتماعي، وقيادة أفضل وتعاون حكومي أفضل. مازال مزيد من البحث مطلوبًا لتحديد مدى 

قوة تلك املتغيرات على الناجت الصحي العام للمرأة والطفل. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012

وهو   - لأللفية  اخلامس  التنموي  الهدف  يظل حتقيق 
اآلمنة  غير  الوالدة  ومراضة  األمهات  وفيات  تقليص 
الصحة  من  عاملي  مستوى  وحتقيق   %75 بنسبة 

دول  ألغلب  الكبرى  التنمية  حتديات  من   - اإلجنابية 
بني  من  رواندا،  ومنها  اإلفريقية،  الصحراء  حتت  ما 
إلى  يصل  الوالدة  أثناء  األمهات  لوفيات  إجمالي  رقم 

مالمح

Impact of health systems strengthening on coverage of maternal health services in Rwanda,  2000–2010:
a systematic review 
Maurice Bucagu, Jean M. Kagubare, Paulin Basinga, Fidèle Ngabo,Barbara K Timmons, Angela C Lee,
Reproductive Health Matters 2012;20(39):50–61
الكلمات الدالة: متويل الرعاية الصحية، البرامج والسياسات الصحية، الوالدة، والدة حتت إشراف مهاري، خدمات الصحة اإلجنابية، 

رواندا
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نصيب  وصل   ،2008 عام  العالم  في  حالة   385,000
منها  آسيا  وجنوب  اإلفريقية  الصحراء  حتت  ما  دول 
للوفاة  الكبرى  الرئيسة  الثالثة  واألسباب   1.%87 إلى 
والتعفنات  النزيف،  هي  العالم  في  الوالدة  بسبب 
في  وتشكل  اآلمن،  غير  واإلجهاض  امليكروبية، 
الوفيات.  عدد  نصف  التقريب  وجه  على  مجملها 
غير  اإلجهاض  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وتقدر 
األمهات  وفيات  من   %18 في  وحده  يتسبب  اآلمن 
اآلمن  غير  اإلجهاض  من  ويجعل  إفريقيا،  شرق  في 
اإلجنابية  الصحة  مجال  في  املهمة  املشكالت  من 
معدل  أن  حديثة  وطنية  دراسة  تقدر  رواندا.2  في 
امرأة   1000 لكل   25 إلى  يصل  املستحث  اإلجهاض 
في الفئة العمرية احملصورة بني 15 - 44 سنة، أو على 
عام.3 كل  إرادي  إجهاض  حالة   60,000 التقريب   وجه 

وعلى الرغم من أن كل االستراتيجيات األساسية   
 - معروفة  الوالدة  وحديثي  األمهات  وفيات  لتقليص 
الصحة  رعاية  على  واحلصول  األسرة،  تنظيم  وهي: 
املاهرة  الصحية  والرعاية  اآلمن،  واإلجهاض  اإلجنابية، 
)مبا فيها حاالت الوالدات املتعثرة والطارئة(، ورعاية األم 
 - النقاهة4  حتى  ذلك  بعد  وما  مباشرة،  الوالدة  بعد 
فال تزال وسائل الرعاية املالئمة غير متوفرة لألمهات 
سهل  غير  أو  مستخدمة،  غير  أو  الوالدة،  وحديثي 
احلصول عليها أو من نوعية ضعيفة.5، 6 التحدي الذي 
يواجه أغلب دول جنوب الصحراء اإلفريقية هو سرعة 
تطوير الوسائل الضرورية للتدخل، فما زالت تغطية 
الرعاية املاهرة أثناء الوالدة أقل كثيرًا من املستهدف 
لألمم  العامة  اجلمعية  معاييرها  وضعت  كما  عاملًيا، 
من  وهو:%80   ،1999 عام  خاصة  جلسة  في  املتحدة 
عام  بحلول  و%85   ،2005 عام  بحلول  الوالدة  حاالت 
2010، و90% بحلول عام 2015. 7 ولتحقيق ذلك، قامت 
الصحة  مجال  في  كبرى  إصالحات  بتحقيق  رواندا 
والسياسات املرتبطة بها في العقد املاضي )جدول 1(، 
ركزت في تلك اإلصالحات على آليات التمويل الطبي 
والتأمني  باألداء  املرتبط  التمويل  فيها  مبا  املبتكرة، 

الصحي اجملتمعي8 - 10
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جدول ١. صحة األم وحديثي الوالدة في رواندا 
من  الهامة  السياسية  األحداث  األسرة:  وتنظيم 

١٩٩٩ - ٢٠١٠

السياسةالسنة

2000 - 1999
للتأمني  االسترشادي  املشروع 

الصحي االجتماعي

2000
الدميوجرافي  الصحي  املسح 

القياسي

2001
للتمويل  استرشادية  مشروعات 
إقليمي  األداء في  املبني على كفاءة 

بوتاري وسياناجوجو

2005

الصحي  للقطاع  رواندا  سياسة 
)وتشمل الصحة اجلنسية واإلجنابية( 
الدميوجرافي  الصحي  املسح 

القياسي

2006

املنشآت  داخل  الوالدة  سياسة 
الصحية

بكفاءة  املرتبط  التمويل  تعاقدات 
األداء مت تطبيقها في كل األحياء

اإللزامي  اجملتمعي  الصحي  التأمني 
للروانديني

سياسات تنظيم األسرة القومية

   2007
األسرة  تنظيم  أن  تعلن  احلكومة 

أولية تنموية

2008

استقالل ذاتي للمنشآت الصحية
الصحة  برامج  أداء  وتسريع  تقوية 

اجملتمعية
إلى  األمهات  وفيات  متابعة  حتويل 

عمل مؤسسي
املسح الصحي الدميوغرافي املرحلي

2010
الدميوغرافي  الصحي  املسح 

القياسي
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عام  من  رواندا  في  الصحي  النظام  تقوية  جوانب 
1999

إستعنا باإلطار الذي يتضمن ستة مناذج بنائية والذي 
قدمته منظمة الصحة العاملية11 لوصف اإلصالحات 
تلك  الصحي،  القطاع  مجال  في  روندا  أجرتها  التي 
القطاع  في  العاملة  البشرية  القوة  تغطي:  األطر 
الصحي؛ وتوصيل اخلدمة، والتمويل، والقيادة واإلدارة 
والتقنيات،  والتطعيمات  الطبي،  والناجت  احمللية، 
تلك  من  مكون  لكل  املوقف  ونلخص  واملعلومات. 
املكونات، ونعرض التغيرات الكبرى على مدى العقود 

الزمنية والتفاعالت واملتغيرات داخل كل مكون.
احلالة  حتسني  في  إيجابي  تطور  حدوث  رصد  مت   
من2000  الفترة  في  رواندا  ملواطني  العامة  الصحية 
الناجت  في  أيًضا  ولكن وجدت سلبيات كبرى   ،2005 -
كان  املثال،  سبيل  على  رواندا.  أنحاء  في  الصحي 
معدل الوفيات دون سن اخلامسة في املناطق الريفية 
هذه  وكانت  الشرقية(  املقاطعات  في   1000/233)
املناطق  في  املعدل  ونصف  ضعفا  تشكل  النسبة 
ولم تضق  )1000/124 في مدينة كيجالي(،  احلضرية 
حكومة  فعل  رد  وكان  الزمن.12  مدى  على  الفجوة 
القطاع  في  اإلصالحات  بتحقيق  اإلسراع  هو  رواندا 
على  املبني  بالتمويل  النهوض  خاصة  الصحي، 
كفاءة األداء وبرامج التأمني الصحي اجملتمعي، لزيادة 
احلصول  وتيسير  األساسية  الصحية  اخلدمات  توفير 
عليها في جميع أنحاء الدولة مبا يتطابق مع األهداف 

اإلمنائية لأللفية.

القوة البشرية العاملة في القطاع الصحي
رواندا عام 1994  وقعت في  التي  العرقية  اإلبادة  أدت 
إلى تخريب رواندا واقتصادها وسكانها، كما أدت أيًضا 
التي كانت  التنموية  املشكالت  تفاقم كثير من  إلى 
قائمة قبل عام 1994، ودمرت البنية التحتية اإلنتاجية 
التي كانت تعاني أصاًل من ضعف إنتاجيتها، مبا فيها 
أغلب املنشآت الصحية، وحرمت األمة من جيل كامل 
الكبرى  القطاعات  في  مهنًيا  املتدربني  احملترفني  من 
مثل الصحة والتعليم.13 وفي الفترة التي تلت حرب 
العاملني باجملال الصحي مما  اإلبادة، تفاقم العجز في 

وانعدام  جيدا،  مدربني  غير  بأفراد  االستعانة  إلى  أدى 
بسبب  األداء  وضعف  األفراد،  ألولئك  اجليد  التوزيع 
وضعف  اجلدد  العاملني  لدى  واملعرفة  املعلومات  قلة 
بني  ما  الرواندية  احلكومة  استجابت  وقد  الدوافع. 
عامي 2005 و2008 بزيادة أعداد العاملني املدربني في 
وكان  العامة،  اخلدمات  في  الصحية  الرعاية  تقدمي 
املمرضات،  ومنهم  الريفية،  املناطق  الزيادة في  أغلب 
العموميني.8  املمارسني  من  واألطباء  والقابالت، 
املولدين  الصحة  وزارة  زودت  اجملتمع،  مستوى  وعلى 
حاالت  كنقل   - للعمل  جديد  مبنظور  التقليديني 
الوالدة ملراكز التوليد ورعاية صحة األمومة والطفولة 

بداًل من املولدين غير املدربني في والدات البيوت.14

تقدمي اخلدمة
أطفالهن  رواندا  أمهات  أغلب  ولدت  حتى عام 2005، 
في البيوت، مبعاونة قابالت تقليديات، وفي عام 2006، 
تزويد  بهدف  التوليد،  تقدمي خدمة  إطالق سياسة  مت 
مراحل  في  لرعايتهن  الالزمة  اخلدمات  بكل  احلوامل 
الصحية  والرعاية  الوالدة،  بعد  وما  والوالدة  احلمل 
مرض  انتقال  منع  على  والعمل  ملواليدهن  الضرورية 
الوقائية  الصحية  اخلدمات  تقدم  للمواليد.  اإليدز 
والعالجية لصحة األمومة في رواندا من خالل شبكة 
فرعيًّا،  مشفى  و40  صحًيا،  مركزًا   395 من  مكونة 
احلرجة.  احلاالت  إليها  حتال  مركزية  مشاٍف  وثالثة 
رئيسًيا  دورًا  واملشافي  الصحية  املراكز  تلك  ولعبت 
كانت  التي  اجلغرافية  املوانع  مشكلة  تقليص  في 
األساسية،  الطبية  اخلدمات  على  احلصول  تعيق 
كل  في  التقريب  وجه  على  الترتيبات،  تلك  وفي ظل 
)ويغطي  الصحية  املراكز  اختصت  الصحي،  النظام 
بتنظيم  نسمة(   25,000 إلى   20,000 من  مركز  كل 
ورعاية  العادية،  والوالدات  فترة احلمل،  ورعاية  األسرة، 
الوالدة،  رعاية  في  األولية  والطوارئ  الوالدة،  بعد  ما 
 150000 من  )وتخدم  الفرعية  املستشفيات  وتقدم 
إلى 250000 نسمة( رعاية متقدمة ومتطورة للوالدة ، 
ورعاية ما بعد اإلجهاض، كما أنها مسئولة عن نظام 

اإلحالة إلى املستشفيات املركزية.15
     انخفض استخدام وسائل منع احلمل احلديثة من 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
M Bucagu et al. Reproductive Health Matters 2012; 20(39):50–61



 33قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013

الطالب يتدربون على مناذج بشرية مصطنعة في صف لتنمية املهارات، معهد كيجالي للصحة، كيجالي، رواندا، 2007
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13% عام1992 إلى 4% فقط عام 2000، 16 وتعد رواندا 
وتعتبر  سكانية،  كثافة  اإلفريقية  البلدان  أكثر  من 
احلكومة أن تدخل الدولة ضروري في تنظيم األسرة، 
عند  األمهات  وفيات  تقليص  منظور  من  فقط  ليس 
عالًجا  بوصفه  أيًضا  ولكن  املواليد،  ووفيات  الوالدة 
فيه،  مرغوب  غير  حمل  حدوث  وملنع  الفقر،  ملشكلة 
للجوانب  باإلضافة  اآلمن،  غير  اإلجهاض  من  وللحد 
 ،2006 عام  في  السكانية.  الزيادة  من  باحلد  املتعلقة 
لسياسة  تبنيها  عن  الرواندية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تلك  استراتيجيات  شملت  األسرة،  لتنظيم  جديدة 
السياسة اجلديدة توعية املواطنني، والوصول بخدمات 
أماكنهن وحوافز محددة  للنساء في  األسرة  تنظيم 

مرتبطة بكفاءة األداء.

التمويل
خالل العقد املاضي متكنت حكومة رواندا من حتريك 
للقطاع  واخلارجي  الداخلي  التمويل  مصادر  من  كاًل 
الصحي، وزادت من اإلنفاق اإلجمالي على الصحة من 

16.94 دوالر للفرد في عام 2003 إلى 45.42 للفرد في 
2008. 17 بتوصية من منظمة الصحة العاملية بحيث 
تصبح قادرة على تقدمي اخلدمات الصحية األساسية 
سن  في  امرأة  لكل  الكلي  اإلنفاق  وازداد  لسكانها، 
إلى   )2002 )عام  أميركي  دوالر   6.12 من  ازداد  اإلجناب 
8.40 دوالر )عام 2006(، ووصلت نسبة رعاية األمومة 
من اإلنفاق إلى 73%، و22% لتنظيم األسرة، و5% جملاالت 

أخرى مثل الرعاية الصحية للمراهقني. 18
مت استخدام نظام التمويل  مقابل كفاءة األداء في   
جميع أنحاء رواندا بدءا من عام 2006، وفي هذا النظام 
تدفع احلكومة املبالغ املالية للمنشآت الصحية على 
أسس من عقود أداء، وترتبط قيمة املدفوعات باخلدمات 
التي تقدم )النتائج( مع تغطية محددة ونوعية رعاية 
التالية من تدخل  موجهة لتحقيق أهداف لألشكال 
الدولة: رعاية فترة احلمل )أربع زيارات على األقل أثناء 
ما  زيارة   - في منشآت طبية  األطفال  والدة   - احلمل( 
بعد الوالدة - تنظيم األسرة ومنع انتقال مرض اإليدز 
من احلامل للجنني، وهذا البرنامج يتضمن حوافز قوية 
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الصحية  الرعاية  مقدمي  قبل  من  بالرعاية  للتدخل 
لضمان تقدمي خدمات صحية بجودة عالية، وبكفاءة 

أعلى ذات مردود عالي للنظام الصحي.17
للتأمني  نظاما   1999 عام  في  احلكومة  قدمت   
الصحي اجملتمعي كاستراتيجية طويلة املدى ملعاجلة 
العوائق املالية التي حتول دون حتقيق الرعاية الصحية 
الصحة  منظمة  بها  أوصت  كما  املواطنني،  جلميع 
العاملية، مع تركيز خاص على حماية املواطنني األكثر 
عرضة للمشاكل الصحية - الفقراء، واألرامل، واأليتام، 
االضطرار  من   - باإليدز  مصابني  مع  يعيشون  ومن 
إلنفاق مبالغ كارثية. وتلعب اجملتمعات دورًا في اإلدارة 
يوما بيوم لنظام التأمني الصحي اجملتمعي، وتتضمن 
العضوية  رسوم  وجمع  األعضاء،  وتسجيل  نقل 
ومنذ  الطبية،  املنشآت  من  الفواتير  قيم  وحتصيل 
اجملتمعي  الصحي  التأمني  امتدت عضوية  عام 2006 
املواطنني  ألغلب  ذلك  ويسمح  املواطنني،  كل  لتضم 
الطبية  والعقاقير  الصحية  الرعاية  على  باحلصول 
الالزمة بعد دفع كل منهم حصة سنوية وهى 1000 
 %10 إلى  باإلضافة  أميركي(،  دوالر   2( رواندي  فرنك 
دفعة إضافية عند إصابته بأي مرض يحتاج لفحص 
للشفاء10,17-8  املناسبة  األدوية  على  واحلصول  طبي 
تغطية  الدميوغرافية، حجم  الصحية  املسوح  وتُقدر 
عامي  في  البيوت  لربات  رواندا  في  الصحي  التأمني 
2008 و2010 على التوالي ب 68% و78% علي التوالي.19

القيادة واإلدارة احلكومية
التركيز  أهمية   2000 عام  في  رواندا  حكومة  أدركت 
اإلجنابية  والصحة  باألمومة  اخلاصة  األمور  على 
لتقليص الفقر، في دولة يصل تعداد سكانها إلى 10.6 
مليون نسمة )عام 2010(، ومتثل اإلناث فيهم أغلبية 
(52%(، الشابات منهن )65% حتت سن 25 سنة(، والالتي 
يعشن في مناطق قروية، ميثلن )83%(، مبعدل خصوبة 
عالي جدًا يصل إلى 4.6. 19,13 وحتى يتم تنفيذ التمويل 
املرتبط بكفاءة األداء، مت توفير قيادات إدارية ومالية ذاتية 
لكل املنشآت الصحية، بالتوازي مع برنامج الالمركزية 

اإلدارية الذي يتم تطبيقه في رواندا.10، 17
األدوية

أقرت سياسة احلكومة الرواندية شراء األدوية العامة 
أمكن  كلما  العاملية(  الصحة  منظمة  أقرتها  )التي 
ذلك لضبط معدل االستخدام وتوفير املوارد وحتسني 
الرواندية  السياسة  تلك  وألن  اجليدة،  األدوية  إتاحة 
بقائمة  الدولة  أقرتها  التي  األدوية  توصي باستعمال 
أغلب  ملعاجلة  فقط  األساسية  الوطنية  األدوية 
في  العالجية  األدوية  جلان  إنشاء  مت  العامة،  األمراض 
كل األحياء واملستشفيات املركزية لترسيخ التعاطي 
مت  الالمركزية،  حتقيق  مجال  وفي  لألدوية.  الرشيد 
وبدأت  طبية  ومستلزمات  أدوية  توزيع  شبكة  إنشاء 
تدبير  ومت   .2010 في   30 من  منطقة   23 في  العمل 
نظام تعاوني لتوزيع أدوية الدرن واإليدز وما يرتبط بها 

من أدوات طبية، وهو قيد التنفيذ.20

املعلومات
لتسهيل تنفيذ برنامج التمويل مقابل كفاءة األداء، 
بكلمة  محمي  إليكتروني  مبوقع  احلكومة  تستعني 
األداء،  كفاءة  ملعلومات  مصدرًا  باعتباره  سرية  دخول 
البيانات  لقاعدة  دخول  كنقطة  أيًضا  املوقع  ويعمل 
الوطنية للعقود ودالئل قياس كفاءة وكمية اخلدمات 
 20(http://www.pbfrwanda.org.rw الطبية، )ارجع إلى
وألن إمكانية التوصل إلى املعلومات يزيد من تنافسية 
التمويل والنتائج، فقد دعم نظام املعلومات ذاك روح 
الصحية  املنشآت  بني  والتعاون  الصحي  التنافس 
البعض. فيدخل  وبني بعضها  واملناطق  األحياء  داخل 
ويتفحصون  املوقع  إلى  البيانات  قاعدة  مستخدمو 
املتفق  باألهداف  مقارنًة  وتطورهم  تقدمهم  مدى 
أيًضا  يعرفون  بل  فقط،  هذا  ليس  حتقيقها،  على 
باملنشآت  اخلاصة  املالية  واملدفوعات  التقدم،  مدى 
واجلهات الصحية األخرى املشاركة، ومت وضع مؤشرات 
لتصويب البيانات وتقييم التقارير التي تذكر أن تلك 

اخلدمات قد مت تقدميها بكفاءة للمواطنني.17
زيادة  الضوابط لفحص مدى  وقد مت تطبيق تلك   
لرعاية  اللجوء  بدأن  الالتي  رواندا  في  النساء  أعداد 
الوالدة حتت إشراف مولدات متدربات أو أطباء، وكذلك 
الوالدة في مؤسسات طبية، مبا فيها حاالت الوالدات 

املتعسرة، ووسائل تنظيم احلمل احلديثة.
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منهج الدراسة
سعينا الستقراء األدلة عن مدى تأثير حتسني النظام 
في  الوالدة  وحديثي  األمومة  خدمات  على  الصحي 
والتغيرات  األدبيات  مراجعة  على  اعتمادًا  رواندا 
احلادثة في النظام الصحي، والتي نؤمن أنها قد أدت 
األم  لصحة  األساسية  الضرورية  باخلدمات  لالرتقاء 
التطورات  البحث  ويسجل هذا  رواندا.12  في  والطفل 
منهجي  ببحث  وقمنا  األمومة،  بصحة  املتعلقة 
ميد(  باب   ( العامة  الصحة  مبراجعة مجالت  معرفي 
 2011 أكتوبر   27 حتى   2005 من  املنشورة  للمقاالت 
وذلك باستخدام املصطلحات البحثية التالية: رواندا، 
الصحة، النظام الصحي، أمومة، الوالدات املمنهجة 
معلومات،  حكومي،  إشراف  قيادة،  والدة،  طبيا، 
سلسلة إمداد ومتوين، تسهيالت نقل وتواصل، القوى 
 : مثل  دالة  كلمات  من  وتنويعات  العاملة،  البشرية 
الدفع  األسرة،  تنظيم  األسرة،  تنظيم  وسائل  متويل، 
مقابل كفاءة اخلدمة، التمويل مقابل كفاءة اخلدمة، 
الرغم من  املوارد البشرية. وعلى  الدوائيات، صيدلية، 
وجود موضوعات رمادية غير حاسمة في هذا املضمار 
البحثي، قصرنا البحث على مراجعة املقاالت املوثقة 

املنشورة.
إل(  وإى سي  تي  )بي كى  باحثان مستقالن  راجع   
التقارير والوثائق التي نتجت عن البحث مبصطلحات 
األبحاث،  عناوين  بفحص  والتمحيص  للتأكد  بحثية 
وكانت  الطبية.  املوضوعات  ورؤوس  وامللخصات، 
فلو  الباحثني،  نتائج  مقارنة  هي  املتبعة  املنهجية 
الصلة،  ذات  بكونها  املقالة  منفردان  املراجعان  اعتبر 
يتم ضم كل البحث ملزيد من املراجعة. واالعتراضات 
مت حلها بالتوافق. كان هناك 285 بحثًا مرشًحا، اختير 
املعمقة.  للمراجعة  بحث  لـ29  الكامل  النص  منها 
ومت تتبع املراجع يدويا بتلك املقاالت املوثقة، مما أضاف 
مقااًل جديًدا للمراجعة. ستة عشر بحثا مت استبعادها 
ألنها كانت تغطي تغير السياسات قبل 2005 أو ألنها 
كانت غير متعلقة مبؤشرات ودالالت األمومة، أو كانت 
أربعة عشر من  رؤى شخصية.  تُعبر عن  أو  تعليقيه 

املقاالت املعمقة مت إدراجها في املراجعة )اجلدول 2).

احلكومة  موقع  من  املتاحة  الوثائق  أيًضا  راجعنا   
واخلطط  الوطنية  السياسة  وثائق  ومنها  الرواندية، 
االستراتيجية، وبيانات تقييم وتقارير فنية عن الفترة 
عن  وبراهني  دالئل  واستخلصنا   ،2011 إلى   2005 من 
والعناصر  األمومة  خدمات  واستخدام  التغطية 
والبيانات  املسجلة  التغيرات  إلى  أدت  التي  الكبرى 
عن تلك اخلدمات من 2000، و2005، و2010 من مسوح 
التي  الثالث  للفترات  الدميوغرافية،  الصحية  رواندا 
على  وبالتركيز   21 أعوام.19،  خمسة  منها  كل  تضم 
املتعلقة  التوجهات  بفحص  قمنا  الوطنية،  النتائج 
باملؤشرات التالية اخلاصة بالهدف اإلمنائي اخلامس من 
أهداف األلفية، وهي: رعاية فترة احلمل، الوالدات حتت 
انتشار  صحية،  منشآت  في  الوالدات  مهاري،  إشراف 

وسائل منع احلمل )الوسائل احلديثة(.
ولوصف االجتاهات في املؤشرات املنتقاة، استعملنا   
في  سنوية  وتغيرات  موزونة  مبتوسطات  مقاييس 
على  املوزونة  املتوسطات  وطبقنا  املئوية،  النسب 
املسجلة  األحياء  املواليد  من  املئوية  النسب  توزيع 
في املسح الصحي الدميوغرافي الذي قام به مقدمو 
اخلدمة الصحية )عن الوالدة حتت إشراف خبرة طبية( 
وكذلك مكان الوالدة )للوالدات التي متت في منشآت 
غير  والنساء  للمتزوجني  املئوية  وللنسبة  صحية(، 
لهن  والالتي سبق  اجلنس  ممارسة  في سن  املتزوجات 
انتشار  )ملعرفة  احلديثة  حمل  منع  وسائل  استخدام 
استعمال وسائل منع احلمل(. ومت أيًضا حساب التغير 
املئوية، كالفرق بني قيمتني في  النسب  النسبي في 
البداية  قيمة  على  مقسوًما  الزمني،  التسلسل 
ومضروبًا في مائة. التغير املئوي السنوي هو النسبة 

املئوية الكلية مقسوًما على عدد األعوام.19، 21

النتائج
تغطية التدخالت الرئيسة في صحة األمومة

من  الفترة  في  حملن  الالتي  النسوة  أغلب  حظيت 
أثناء  األقل  واحدة على  بزيارة طبية  إلى 2010،   2000
الالتي  القروية،  املناطق  نساء  فيهن  مبا  حملهن، 
من  بدءا  احلضريات  النساء  ملستوى  للوصول  سعني 
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ملحوظ  بشكل  حتسن  وقد   .)3 )اجلدول   2005 عام 
طبية،  زيارات  بأربعة  احلمل  تغطية   ،2005 عام  بعد 
مع تغير في النسب املئوية للفترة من 2006 – 2010 
 –  2001 الفترة  عن  أضعاف  خمسة  مبقدار   )%33.2)
الالتي  النساء  نسبة  ظلت  ذلك  ومع   .)%5.6)  2005
حظني بأربعة فحوصات أثناء احلمل منخفضة نسبيا 
(35.4%( عند مقارنتها باملستوى الذي حددته منظمة 

الصحة العاملية.22
وارتفع معدل الزيادة املئوية السنوية في النسبة   
 – للوالدة حتت إشراف طبي مهاري بني 2001  الكلية 
2005 و2006 – 2010 على وجه التقريب ثالثة أضعاف، 
هذا  ونتج   .)3 )اجلدول   %15.4 إلى   %5.2 من  ارتفع  أي 
التطور  من  كلي  بشكل  التقريب  وجه  على  التغير 
املناطق  في  مهاري  إشراف  حتت  للوالدات  امللحوظ 
الريفية، والذي ارتفع من 24.9% عام 2000 إلى %34.6 
للوالدات  وبالنسبة   .2010 عام   %67.2 إلى   2005 عام 
في منشآت طبية، مبا فيها الوالدات احلرجة واملتعثرة، 
 2010  –  2006 للفترة  السنوي  املئوي  املعدل  تغير 
(29.2%( وأصبح أعلى عشرين ضعًفا عن الفترة 2001 

.)%1.5) 2005 –
انتشار  الزيادة السنوية في  وباملثل كان معدل         
وشيوع وسائل منع احلمل بني النساء املتزوجات، فقد 
عن   )%70.2)  2010  –  2006 الفترة  في  كثيرًا  ارتفع 
الفترة 2001 – 2005 (30%(. وقد مت رصد أهم املكاسب 
خدمات  من  كل  باستخدام  املتعلقة  امللحوظة 
الريفية،  املناطق  في  والعالجية،  الوقائية  األمومة 

حيث تعيش أغلب النساء الفقيرات.23
الرئيسة  التدخالت  تغطية  في  رواندا  تطور  كان   
 -  2006 الفترة  في  كثيرًا  أسرع  األمومة  لصحة 
وهي:   ،)1 )الشكل   2005  -  2001 الفترة  عن   2010
مقابل  زيادة   22.1( أكثر  أو  للحمل  فحوصات  أربعة 
زيادة   %77( مهاري  إشراف  حتت  الوالدة  معدل  2.9%(؛ 
منشآت  في  منهجية  والدة  معدل  مقابل26%(؛ 
وسائل  انتشار  8%(، معدل  146% مقابل  )زيادة  طبية 
هو   2006 عام  كان  مقابل%150(.   %351( احلمل  منع 
املمنهجة  الوالدات  لسياسة  وصعود  حتول  نقطة 

األداء،  كفاءة  مقابل  والتمويل  الطبية،  املنشآت  في 
والتأمني الصحي االجتماعي.

العوامل الكبرى التي أدت إلى التغيرات في تغطية 
رعاية احلوامل

القوى البشرية في اجملال الصحي
واإلشراف،  التدريب،  أن  يبدو  اجليد،  للتطور  إضافة 
واآلفاق اجلديدة من العمل، وزيادة أجور العاملني وحوافز 
في  والكيف  بالكم  االرتفاع  إلى  كلها  أدت  قد  األداء 
بالنسبة   17 للمواطنني.10،  املقدمة  الصحية  اخلدمة 
التحديد، بينما كان هناك  لرعاية األمومة على وجه 
التمريض  مدارس  من  جدد  قابالت  لتخرج  انتظار 
النظام  استعان  برواندا،  اخلمس  القابالت  ومدارس 
أثناء عملهن  الصحي مبمرضات عامات، تلقني تدريًبا 
على القيام بالتوليد، بإشراف ومتابعة الفرق الصحية 
باألحياء. ومت تدريب األطباء من املمارسني العموميني 
الطارئة  للوالدات  الالزمة  الرعاية  تقدمي  على  أيًضا 
مستوى  على  القيصرية(  الوالدات  )مثل  واملتعثرة 

مستشفيات األحياء.8، 15

التمويل مقابل كفاءة اخلدمة املقدمة
أجمعت دراسات عدة على التأثيرات اإليجابية لنظام 
الرعاية  خدمات  تغطية  في  األداء  مقابل  التمويل 
قيم  املقدمة.  اخلدمة  ونوعية  لألمومة  الصحية 
وبينوا  رواندا  في  النظام  وآخرون)2011(  باسينجا 
في  الوالدات  على  ملحوظ  إيجابي  بتأثير  يتميز  أنه 
املنشآت الصحية، وله أكبر التأثير على تلك اخلدمات 
ال  والتي  العالية  النقدية  القيم  مقابل  تؤدى  التي 
تتطلب سوي مجهود ضئيل من مقدم اخلدمة. فضاًل 
على ذلك، وألن التحليل البحثي فصل أثر احلوافز عن 
املبالغ  أن  النتائج  أظهرت  األداء،  مقابل  التمويل  أثر 
حتقق  ال  احلوافز  دون  التمويل  مصادر  من  املتساوية 
التمويل  ميزانية  ارتفعت  النتائج،9  في  اإلجناز  نفس 
 8.9 إلى   2004 عام  دوالر  مليون   0.8 من  األداء  مقابل 
مليون دوالر أميركي عام 2007، بزيادة تتراوح من %60 
اخلدمات  للعاملني في قطاع  املكافآت  إلى 100% في 

الصحية.17
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جدول ٢. الدراسات املنقحة عن تأثير تقوية النظم الصحية على تغطية اخلدمات الصحية لألمومة

األهداف / النتائجتصميم الدراسة وحجمهاالدراسة

باسينجا 
وآخرون،
9 2011 

جتربة عشوائية،
 166 منشأة صحية؛ 2,158 ربة منزل.

حتفيز مقدمي الرعاية الصحية على استعمال، وجودة 
خدمات األمومة والطفولة في املنشآت الصحية أدى 
 %23 بنسبة  الصحية  املنشآت  في  الوالدات  زيادة  إلى 
عامني  من  أقل  لألطفال  الوقائية  الصحة  وفحوصات 

بنسبة 65% واألطفال أقل من 5 أعوام بنسبة %132.

ديلون 
وآخرون، 
34 2011

حتليل تقهقري
العدد = 25,000

تقليص العوائق املالية في استخدام الرعاية الصحية 
األولية نتج عنه 0.6 زيادة في عدد الفحوصات الطبية 

السنوية للرعاية العالجية/للفرد.

هوملز 2010 
)غير مذكور(

املالحظات غير قابلة للتطبيق

التطوير  هدف  مسار  في  تضعها  رواندا  في  عوامل 
رقم 5 لأللفية اجلديدة وتشمل حتقيق الالمركزية في 
لصحة  املتنقلة  التقنيات  وابتكار  الصحية  اخلدمات 

األمومة.

وآخرون،  هوجن 
14 2011

حتليل متعدد املستويات
10644 ربة منزل

أثر والدات البيوت حتت مظلة التأمني؛ املراكز الصحية؛ 
الوالدة حتت إشراف مهاري )أو غير مهاري.(، النساء غير 
البيوت.  في  أطفالهن  يلدن  التأمني  في  املشتركات 
طبية  مراكز  في  الوالدة  احتماالت  من  يزيد  التأمني 

مؤهلة حتت إشراف مهاري.

كالك 
وآخرون،
39 2010

املراجعة املقطعية لألدبيات، ومقابالت 
للعناصر  حتليل  ممنهجة،  شبه 
اإلحصائي  التحليل  باستخدام 
خاصة  حالة  لـ2600  الوصفي 
املوقع  في  األداء«  مقابل  بـ»التمويل 
رمادية  وادبيات  »امليدالين«،  البحثي 

أخرى، 69 مقابلة.

مقابل  الدفع  ملنهج  والضعف  القوة  جلوانب  حتليل 
اإلجمالي،  الصحي  اإلنفاق  زيادة  رواندا.  في  اخلدمة 
التأمني  برامج  نظام  وتقدمي  بالصحة،  العاملني  أجور 
إجناز  تعطل  التي  املعوقة  للعناصر  كمثال  الصحي 
الكامنة لكل منهج منفرد  والتأثيرات  املطلوب  الناجت 

مثل الدفع مقابل اخلدمة.

كالك 
وآخرون، 

2005
)غير مذكور(

مراجعة وثائق، مقابالت مع شخصيات 
ذات خبرة

و69  فرعية،  مستشفيات  خمسة 
مركزًا صحًيا، 14 طبيًبا، 200 ممرضة

يحرك  الريفية  الصحة  برامج  في  اجملتمع  مشاركة 
املوارد، مخاطر الركود، ضمان التوصل ملوارد مالية وقت 

احلاجة.

كانتنجوا 
وآخرون،
40 2010

رسالة للمحرر غير قابلة للتطبيق
فقط  عزوها  ميكن  ال  الصحية  اخلدمات  نوعية  حتسن 

لتطبيق التمويل مقابل األداء.
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جدول ٢. الدراسات املنقحة عن تأثير تقوية النظم الصحية على تغطية اخلدمات الصحية لألمومة

األهداف / النتائجتصميم الدراسة وحجمهاالدراسة

كايوجنو 
وآخرون،
15 2005

كمية  ومتابعة  باملشاركة  تقييم 
في  امرأة   150,000 النظام.  ملؤشرات 

سن التناسل.

حني مت تطوير رعاية الوالدات الطارئة واملتعسرة، تطورت 
نوعية خدمة الطوارئ. انخفض معدل الوفيات من %2 
رواندا، ووفر االحتياج للطوارئ من %16  إلى 0.9 % في 

إلى 25%، وازدادت الوالدات القيصرية من 1.8% إلى %3.

لوجي 
وآخرون،
8 2008

بحث وصفي
التأمني  مع  للتعاون  اخلارجية  واملساعدات  املانحون 

الصحي اجملتمعي.

ميسن 
وآخرون،
42 2006

بحث وصفي
مركز   23 لإلحالة،  مركزيان  مشفيان 

صحي
387,840 مواطن في 2002

املبتكر نتج عنه مزيًدا من االستقالل  التعاقد  منهج 
الذاتي في املنشآت الصحية وهو ذو جدوى اقتصادية 

واستراتيجية فعالة لتحسني أداء املراكز الصحية.

روزا وآخرون،
24 2009

على  التنفيذ  مع  زمنية  سلسلة 
مرحلتني

2 مليون مواطن في 2005 
 3.8مليون مواطن في 2006

معدل  على  إيجابي  مردود  له  األداء  مقابل  التمويل 
االستخدام ونوع اخلدمة في املراكز الطبية.

سكينة 
وآخرون،
25 2011

 إحصائيات ملخصة ومناذج تراجعية
6800 ربة منزل )حوالي 34,000 فرد(

معها  تواكب  املتبادلة  الصحية  التأمينية  التغطية 
الصحية  للخدمات  االستخدام  في  ملحوظة  زيادة 
ودرجة عالية من احلماية من اخملاطر املالية في األمراض 

اخلطيرة.

سويترز 
وآخرون،
10 2006

مسوح املرضى
240 و320 ربة منزل

اخلدمة  توصيل  يحسن  األداء،  مقابل  الدفع  حسن 
انفاق  ويقلل  املتاحة،  اخلدمات  واستعمال  الصحية 
الكوارث  من  ويقلص  صحته،  على  جيبه  من  املواطن 

املالية التي تقع على املريض.

واكابي
30 2007

مالحظات غير قابلة للتطبيق

ثنائية  إلى  تعزى  أن  ميكن  األمومة  صحة  مكتسبات 
تبادلية )التأمني الصحي اجملتمعي( وسياسة احلكومة 
الطفولة  رعاية  مركز  في  تلد  أن  للمرأة  أتاحت  التي 
دون تكلفة مالية على املرأة التي أمتمت أربعة زيارات/

فحصية قبل الوالدة.
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جدول 3. مستويات التغطية )% النساء املبحوثات( ألربعة مؤشرات لصحة األمومة، بيانات من املسح الصحي 
الدميوغرافي ٢٠٠٠، ٢٠٠5، ٢٠١٠، رواندا ١٩، ٢١

املؤشر
منظور املسح

ومدى التحسن
مسح 2000

معيار=10421
مسح 2005

 معيار=11321
مسح2010 م
عيار= 13790

رعاية قبل الوالدة )زيارة 
واحدة على األقل(

حضري )%(
ريفي )%(

الوزن النسبي )%(
التغير املئوي السنوي

94.8
91.9
92.3

92.8
94.7

94
0.4

98.3
98.0

98
0.9

رعاية قبل الوالدة
)أربع زيارات +(

حضري )%(
ريفي )%(

الوزن النسبي )%(
التغير املئوي السنوي

10.4

17.6
12.6
13.3

5.6

40.4
34.7
35.4
33.2

الوالدات حتت إشراف 
مهاري

حضري )%(
ريفي )%(

الوزن النسبي )%(
التغير املئوي السنوي

68.2
24.9

31

63.1
34.6

39
5.2

82.4
67.2

69
15.4

الوالدات في منشآت 
طبية

حضري )%(
ريفي )%(

الوزن النسبي )%(
التغير املئوي السنوي

65.2
19.8

26

54.9
23.8

28
1.5

82
67.1
68.9
29.2

انتشار وسائل تنظيم 
األسرة

حضري )%(
ريفي )%(

الوزن النسبي )%(
التغير املئوي السنوي

14
2.6

4

21.2
8.6
10
30

47
44.9
45.1
70.2

قيمت روزا وآخرون أيًضا )2009( تأثيرات »التمويل   
من  منتًقى  صحيًّا  مركزًا   85 أداء  على  األداء«  مقابل 
نسمة،  مليون   3.8 الصحية  خدماتها  تغطي  رواندا، 
بني 2005 و2007، وتوصلوا إلى أن هناك تأثيرًا إيجابيًّا 
على االستخدام مت رصده فقط في األنشطة التي لم 
وشملت  قبل،  من  جيد  تنظيمي  شكل  لديها  يكن 
الوالدات في املنشآت الطبية. ومت تعريف جودة اخلدمة 
على أنها - درجة االمتثال للمعايير الوطنية والدولية 
- والتي قد ارتفعت بشكل كبير في كل أنواع اخلدمات 

الطبية.24

التأمني الصحي اجملتمعي
حتسن التوصل لتمويل الرعاية الصحية حتسنًا كبيرًا 
أتاح  مما  اجملتمعي،  الصحي  التأمني  نظام  تطبيق  مع 
الصحية  للمشاكل  عرضة  األكثر  النساء  ألغلب 
األمومة  لرعاية  الصحية  اخلدمات  على  احلصول 
خدمات  فيها  مبا  العالجية،  األدوية  على  واحلصول 
وآخرون  ساكسينا  أظهر  واملتعثرة.  الطارئة  الوالدات 
من الباحثني - باستخدام مناذج إحصائية - أن التغطية 
التأمينية واكبها زيادة كبيرة في استخدام الوسائل 
من  السيدات  حصلت  وبالفعل،  رواندا.  في  الصحية 
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على  تأمينية  بتغطية  ينعمن  الالتي  البيوت  ربات 
عليه  حتصل  ما  ضعفي  ميرضن  حني  صحية  خدمات 
صحي.25  تأمني  في  يشتركن  لم  الالتي  البيوت  ربات 
حماية  من  عالية  درجة  التأمينية  التغطية  صاحب 
تتطلب  مالية  كارثة  حدوث  قل  كما  املالية،  اخملاطرة 
أربعة  كبرى  صحية  مشكلة  على  مرتفع  إنفاق 
أضعاف عن مثيلتهن من ربات البيوت غير املغطيات 

بالتأمني الصحي.26

املغطيات  البيوت  لربات  املئوية  النسبة  وكانت   
دفعن من جيوبهن كمشاركة  والالتي  بتأمني صحي 
في دفع نسبة تأمني تتجاوز 40%، 2.2%، مقارنة بـ8.6 
من أولئك الالتي ليس لديهن تأمني صحي.26 ولتقليل 
للفقيرات جًدا، قدمت حكومة  املالي، خاصة  العبء 
إذ تدفع ربات  رواندا عام 2011 نظام الشرائح اجلديد، 
مما  أعلى  نسبًيا  أكبر  بدخل  يتمتعن  الالتي  البيوت 
املدقع،  فقرهن  يثبت  الالتي  أما  الفقيرات،  تدفع 

واجهت رواندا بعد انتهاء حروب املذابح العرقية حتدي 
في  تعمل  كانت  بينما  الصحي،  النظام  بناء  إعادة 
االجتماعي  النظام  تأسيس  إعادة  على  ذاته  الوقت 
والسياسي اعتمادًا على سياسة االحتواء، والتصالح، 
تنفيذ  اإلصالح  استراتيجية  تضمنت  والتوحد. 

شكل ١. بعض مؤشرات مختارة من رعاية األمومة، ٢٠٠٠ - ٢٠١٠ ١٩، ٢١

على  املبنية  واإلدارة  اإلدارية،  الالمركزية  سياسة 
سياسة  وحتت  اجملتمعية،  واملشاركة  نتائج،  حتقيق 
املناطق  تقسيم  مت   ،2005 في  وضعت  التي  اإلصالح 
مناطق  كأقسام  إدارية  منطقة   30 إلى  الصحية 
الصحة  موظفو  وبدأ  واجتماعية،  صحية  خدمات 
املسئولون عن خدمات املستوى احمللي واإلدارة في رفع 

التقارير مباشرة للمجلس احمللي املنتخب. 
في  الالمركزية  بسياسة  احلكومة  اهتمام  يرجع   
بتحسن  الالمركزية  في  األداء  بارتباط  منه  جانب 
توصيل اخلدمات، وتعكس عقود التمويل مقابل األداء 
ممارسات رواندية تقليدية صميمة تسمى »إمييهيجو«، 
حيث يجتمع جماعة من األفراد على االلتزام مبصلحة 

حالًيا  عنهن.  بداًل  االشتراك  قيمة  احلكومة  فتدفع 
من   %16 حوالي  للفقراء«  »االنحياز  سياسة  تغطي 
تعداد السكان )مليون نسمة على وجه التقريب(، ومت 
املالية من قبل  التعرف على أحوالهم  حصرهم بعد 

أعضاء من اجملتمع احمللي على مستوى القرى.27

القيادة واإلشراف احلكومي
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اجلماعي  بالتنفيذ  ويقومون  اجملموع،  تفيد  عامة 
التنفيذ  في  الفشل  ارتباط  مع  العام  للصالح 

باإلحساس مبشاعر العار اجملتمعي وانعدام الشرف. 
تضم العقود خمسة عشر مؤشرًا تتعلق بالصحة،   
وأدت إلى توحد وتقوية الدعم احمللي وشجعت رؤساء 
يتبنوا  أن  األخرى  احمللية  والسلطات  احمللية  املناطق 
زيادة  وعلى  العامة  الصحة  مصالح  عن  ويدافعوا 
املوازنات املالية احمللية.28 وفي عام 2008 متت املوافقة 
للمنشآت  واإلداري  املالي  الذاتي  االستقالل  على 
الطبية، ومن املتوقع أن يسمح اإلطار القانوني الذي مت 
وضعه بتطبيق سلس لنظم التمويل القومية مقابل 
األداء، مع عقود ترتبط بالنتائج بني املنشآت الصحية 

واإلدارات احمللية.9
»عقود  سياسة  حتت  املكافآت  محددات  تشمل   
وتشمل  ونوعية،  كمية  مؤشرات  النتائج«  مقابل 
احلمل،  فترة  رعاية  زيارات  عدد  الكمية  املؤشرات 
الصحية  املنشآت  في  تتم  التي  الوالدات  وأعداد 
والرقم  املتوقعة،  باألعداد  مقارنة  اإلحالة  ومشافي 
لوسائل  اجلدد  املستخدمني  ألعداد  اإلجمالي  الكلي 
فتشمل  النوعية  املؤشرات  أما  احلديثة.  احلمل  منع 
ملء امللف بكامله وبدقة لألم واملولود احلي )لو كانت 
الوالدة في منشأة طبية(، وأن تكون سجالت ما قبل 
الوالدة صحيحة وكاملة، ونسبة النساء الالتي ولدن 
القيصرية  الوالدات  لدواعي  طبًقا  قيصرية  والدات 
كما وردت في كتيب اإلرشاد القومي؛ ودعوة مكتوبة 
ترسل للسيدات إذا تغينب أسبوًعا عن موعد احلضور 

للفحص في مركز تنظيم األسرة.9، 10، 24
اإلدارة  عن   2009 عام  أجريت  دراسة  استنتجت   
كان  الالمركزية  اإلدارة  أن  رواندا  في  والصحة  اجليدة 
وأغلبها  الصحية،  اإلدارة  على  إيجابية  مردودات  لها 
والتلبية،  واالستجابة  األداء،  في  باملصداقية  تتعلق 
العناصر  تلك  وأدت  األداء.  على  والقدرة  والكفاءة، 
بسبب  اإلجمالي  الصحي  الناجت  حتسني  إلى  جميعا 
صحية  منشآت  في  تتم  التي  الوالدات  أعداد  ازدياد 
كل  وعلى  البيوت.  في  تتم  التي  بالوالدات  مقارنة 
األحوال فإن القصور في القدرات، وزيادة العبء الكمي 

الدالئل  من  بعدد  املرتبطة  والتقارير  للمعلومات 
تبطيء  إلى  أدت  تسجيلها  من  البد  التي  واملؤشرات 

إيقاع ونوعية االلتزامات.28

املناقشة 
بنسبة  رواندا  في  األمهات  وفيات  نسبة  انخفضت 
حي  مولود   100,000 لكل  وفاة   1.100 من  أي   ،%51
حي  مولود   100,000 لكل  وفاة  إلى540   2000 عام 
عالقة  نقدم  لم  أننا  من  الرغم  على   1 .2008 عام 
سببية تربط ما بني إصالحات القطاع الصحي التي 
على صحة  النهائي  الناجت  في  والتحسن  تنفيذها  مت 
نتج  قد  املوثق  التطور  ذلك  أن  نؤمن  فنحن  األمومة، 
التغطية  على  التركيز  مع  الشمولي  املنهج  عن 

الدولية.29 - 31
أظهر بحث سابق أن احلوافز املالية من خالل التمويل   
من:  كل  حتسن  إلى  تؤدي  أن  املمكن  من  األداء  مقابل 
االستخدام وجودة خدمات الصحية، ألنها تخلق دوافع 
لدى العاملني لترجمة معرفتهم عن الرعاية الصحية 
اجليدة إلى أداء وممارسة أفضل8 - 10، 17، 24من جهة أخرى يرى 
أيرالند وآخرون )2011( أن التدخل املبني على نتائج وعلى 
جانب اقتصادي ال ينهضان في حد ذاتهما باالستجابة 
التي  االحتياجات  تلك  واجملتمع،  املريض  الحتياجات 
يجب أن ترتكز عليها إصالحات النظام الصحي. ويظن 
الباحثون أيضا أن اجلدل الدائر حول التمويل مقابل األداء 
يجري تعويقه بعدم كفاية األدلة املادية التي ال تأخذ 
عناصر  بني  التشابك  تفض  وال  االعتبار،  في  املضمون 

التمويل مقابل األداء باعتباره عملية عضوية واحدة.32
تقريرًا  الذي كتب   -  ،)2011( وآخرون  وجد سويترز   
الكونغو  في جمهورية  األداء  مقابل  الدفع  جتربة  عن 
الدميقراطية - أن دفع نسبة مالية ضئيلة من املريض 
ملبالغ  املباشر  الدفع  من  كثيرًا  قلل  النظام  هذا  في 
هذا  إطار  خارج  الصحية  للمؤسسات  كبيرة  مالية 
بتلك  مقارنة  أفضل  خدمة  يتلقى  وجعله  النظام، 
التي تقدم في مجموعة مسيطر عليها من املنشآت 
الطبية التي ال متول بذلك األسلوب.33  مت تنفيذ مناذج 
مقابل  التمويل  على  ترتكز  رواندا  في  مماثلة  أولية 
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األداء في بوتاري وسياجنوجو بني األعوام 2001 و 2005. 
األحياء  في  أفضل  صحيًّا  ناجتًا  البيانات  وأظهرت 
املماثلة  واملناطق  األحياء  البرنامج عن  املشمولة في 
التي لم تشارك، واعتمادًا على تلك النتائج اإليجابية 
قررت حكومة رواندا في 2006 تعميم برنامج التمويل 

مقابل األداء وتطبيقه على املستوى القومي.8 - 10، 17
ما زالت رواندا تواجه عوائق كبرى في حتقيق التوصل   
إلى مستوى دولي في حقل الرعاية الصحية، مبا فيها 
اإلصالحات  من  الرغم  وعلى  اإلجنابية،  الصحة  من 
املهمة التي متت، مازالت حوالي ثلث النساء احلوامل 
في رواندا يلدن أطفالهن في البيوت مبساعدة سيدات 
غير ماهرات أو من دون مساعدة على اإلطالق. اقترح 
هوجن وآخرون )2011( أن السيدة املؤمن عليها ترفع عن 
كاهلها العوائق املالية وأن التأمني يشجع النساء على 
والدة أطفالهن في منشأة صحية حتت إشراف مهاري. 
ولكن على الرغم من ذلك، حني مت رصد حالة التأمني 
تبني  املتغيرات،  متعددة  النماذج  باستخدام  الصحي 
املساواة  عدم  وأن  متباينة،  اجتماعية  أمناط  وجود 
في  رواندا  في  قائًما  زال  ما  واالقتصادية  االجتماعية 
احلصول على والدات في منشآت طبية وحتت إشراف 
تلك  أن  يعتقدون  حال  أية  على  وهم  مهاري،  طبي 
املواطنني  عدد  يزداد  حني  تنخفض  سوف  الالمساواة 

املؤمنني.14
وعلى الرغم من اعتماد بحث ديلون وآخرين )2011)   
ماياجني  في منطقة  واحد محلي  ودليل  على عنصر 
البد  املدى  األهداف قصيرة  أن  يقترح  فإنه  رواندا،  في 
العوائق  املقدمة وتقليص  أن تتضمن حتسني اخلدمة 
املالية لتحقيق نتائج صحية أفضل. ويرى البحث أيًضا 
أن معدل االستخدام األعلى ميكن حتقيقه وإجنازه لو مت 
إدراج مزيد من املواطنني في التأمني الصحي اجملتمعي 
ويتم إلغاء دفع نسبة مئوية عند االحتياج للفحص 
في  الصحية  القيادات  تقوم  بأن  ويوصي  الصحي.34 
القيد  أثر  وتفسير  لشرح  الدراسات  من  مبزيد  رواندا 
الصغيرة  والنسب  الصحي  التأمني  في  واالشتراك 
املئوية التي تدفع عند االحتياج لعالج صحي، وأثر كل 
ذلك على االستخدام، والناجت الصحي والتكلفة.34 - 38 

عند حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام   
القطاع  في  تطبيقه  مت  الذي  األداء  مقابل  التمويل 
الصحي في رواندا منذ عام 2002، وضع كالك وباحثون 
مرغوب  غير  محدد  جانبي  أثر  عن  تقريرًا  مساعدون 
تربح«، مما يهدد  إلى مباراة  النظام  به، يسمي »حتويل 
اخلدمات  نوعية  على  سلًبا  ويؤثر  خطير  بشكل 
الباحثون أن الدفع  الصحية املقدمة للمواطنني. يرى 
البيانات  تزوير  رغبة  قصد  دون  ينمي  األداء  مقابل 
للحصول على مزيد من املال وأن ذلك يجعل مقدمي 
ال  الداللية،  املؤشرات  حتسني  على  يركزون  اخلدمة 
التغيير املنهجي، وهو ما ميكن اعتباره مضادًا لإلنتاج.39

سياسة  إرساء  مت  املشكلة،  لهذه  استجابة  في   
قبل  من  الفساد«  مع  تسامح  »ال  تسمى  قومية 
دون  حتول  آليات  شملت  والتي   ،2006 عام  احلكومة 
آليات  وضع  مت  تربح«.27  مباراة  إلى  النظام  »حتويل 
للمراقبة عن كثب وطرق إشرافيه في األماكن الطبية 
تقارير  وضع  لتجنب  واملناطق  األحياء  مستوى  على 
بإجراء  املركزي  املستوى  قام  كما  احلاجة.  من  أكثر 
على  ويعمل  منتظمة  وتيرة  على  سرية  تقييمات 
صحتها  في  يشك  التي   - التقارير  صدق  مدى  حتري 
أموال  من  لهم  الدفع  مقابل  األطباء  بأداء  اخلاصة   -
أماكن مالئمة  في  آليات  لذلك وضع  إضافة  التأمني، 
ملنع مقدمي اخلدمة الطبية من تزوير البيانات ومنها 
متلقى  وجود  وحقيقة  للبيانات  املوضع  في  التقييم 
املرضى  من  عشوائية  عينات  باختيار  وذلك  اخلدمة 
طبية،  خلدمات  تلقيهم  تقارير  عنهم  وضعت  الذين 
استفادتهم  مبدى  املراقبني  إفادة  منهم   يطلب  كما 
اتصال  روابط  عمل  ومت  أيًضا،  الطبية  اخلدمة  من  
باملواطنني لتقوية املصداقية واالعتمادية بني واضعي 
السياسات الوطنية وموظفي احلكومة احملليني.28، 40 - 42

نظام  في  الطبية  اخلدمة  مقدمي  على  يجب   
الصحية  السجالت  يكملوا  أن  األداء  مقابل  التمويل 
إن  إذ  بياناتها،  والبطاقات اخملصصة بدقة وميلئون كل 
البيانات متد املتابع بقواعد تهيئ ملقدم اخلدمة استالم 
مكافآت  فإن  أدق،  وبتحديد  الصحية.  اخلدمة  مقابل 
اخلدمات  كم  على  تعتمد  الطبية  املنشآت  في  األداء 
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نوعية  حساب  على  بالكم  تهتم  ولكنها  املقدمة، 
اخلدمة. إن أحد مؤشرات جودة األداء هو وجود مخزون 
املنشأة  في  املسجلة  املهمة  والعقاقير  األدوية  من 
بعد  ما  نزيف  ملنع  األوكسيتوسني  )مثل  الطبية 
 24 ،17  ،10 دائم9،  أشهر بشكل  ثالثة  ملدة  يكفي  الوالدة(، 
وهناك حاجة ملزيد من البحث لدعم تطور النظام الذي 
سوف يعاون بسرعة على املراقبة واحملافظة على منع 
»حتويل النظام الصحي إلى مباراة تربح« أو اإلبقاء على 

تلك الظاهرة في احلد األدنى.
حتى  اإلصالحات  تلك  في  القصور  أوجه  أهم   
اليوم هي: أواًل - القدرة غير الكافية للنظام الصحي 
وندرة  قلة  مشكلة  على  متاًما  التغلب  على  القومي 
اخلدمة  مقدمي  من  بكفاءة  واملتدربني  املهاريني 
الطبية، وثانًيا - اآلليات غير الكافية في التعرف علي 
النساء الفقيرات جًدا احملتاجات لإلعفاء من دفع قيمة 
التأمني السنوي، وإدراجهن في تأمني اخلدمة الطبية 
مجانًا، وهم على وجه اخلصوص في املناطق القروية، 
وقد ال يجدن أية فرصة للحصول على خدمات رعاية 
األمومة. فضاًل عن ذلك، لم تسمح القوانني املقيدة 
بالتعامل  الصحي  للنظام  رواندا  في  لإلجهاض 

بكفاءة مع حاالت الوفيات الناجمة عن اإلجهاض غير 
اآلمن أو اخملاطر التي قد تترتب عليه.

اخلامتة
منذ عام 2000، بدأت أعداد أكبر من النساء الروانديات 
طبي  إشراف  حتت  األمومة  رعاية  خدمات  تلقي  في 
ماهر وفي منشآت طبية. كما أن مزيًدا من النساء بدأ 
في استعمال وسائل منع احلمل احلديثة، خاصة في 
املناطق الريفية، حيث تعيش أغلب النساء الفقيرات 
األكثر عرضة للمشاكل الصحية. إن العناصر األولية 
القوى  أعداد  زيادة  في  تتلخص  التحسينات  لتلك 
العاملة باجملال الصحي وحتسني مهاراتهم، والتمويل 
واإلشراف  اجملتمعي،  الصحي  والتأمني  األداء،  مقابل 
حاجة  وهناك  احملليات،  في  اجليد  احلكومي  اإلداري 
ملزيد من البحث لتحديد أثر تلك التغيرات على الناجت 

النهائي لصحة األمومة.

شكر وتقدير
يشكر مؤلفو هذه املقالة، فريق وزارة الصحة الرواندية 
البحث  موضوع  صميم  في  واضحة  تقارير  لتوفيرها 

وكل من قدم الدعم أثناء إمتام الدراسة.
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ترجمة: مواهب املويلحي

تقرير استقصائي

خريطة صحة األم وحديثي الوالدة:
استعراض ملدى التقدم فى 33 دولة إفريقية جنوب الصحراء ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

بقلم: كريستني إيكيشىأ، يارون وملانب، لوك دوبرنيسج

أ مندوب بصندوق األمم املتحدة للسكان، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

ب رئيس قسم الصحة والتغذية، منظمة األمم املتحدة لألطفال، مكتب تشاد، جنامينا

debernis@unfpa.org :ج استشاري أول صحة األم، صندوق األمم املتحدة للسكان، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. للمراسلة

موجز املقال: سعت خطة عمل مابوتو لعام 2006 ملساعدة الدول اإلفريقية لتحقيق أهداف األلفية اإلمنائية، 
فيما يخص خفض معدالت وفيات األمهات، ومحاربة فيروس املناعة املكتسبة )اإليدز(، وخفض معدالت وفيات 
األطفال والرضع، من خالل رعاية متكاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية. وقد عمل صندوق األمم املتحدة للسكان 
عام 2008، 2009 مع مسئولى وزارة الصحة الكبار، ومسئولي الصندوق احملليني ومنظمة األمم املتحدة لألطفال، 
ومنظمة الصحة العاملية؛ في 33 دولة إفريقية ملراجعة مدى التطور فى إستراتيجيات وخطط الصحة اخلاصة 
باألم واألطفال حديثي الوالدة من خالل مسح للتقييم الذاتي. وقد أظهر املسح أن كثيرًا من املكونات األساسية 
مفقودة وخاصة تلك املتعلقة بإدماج تنظيم األسرة، وعدم توافر امليزانية، وغياب خطط البنية التحتية وخطط 
املوارد البشرية، وضعف املتابعة والتقييم. إن مبادرة خطة طريق صحة األم وحديثي الوالدة هى أهم عامل لطرح 
وتطوير اخلطط املتعلقة بصحة األم وحديثي الوالدة فى العديد من الدول اإلفريقية، ومع ذلك فإن أوجه القصور 
انخفاض محتمل، بشكل واضح في معدالت  أي  القومية حتتاج للمواجهة قبل حتقيق  املوجودة بهذه اخلطط 

وفيات األمهات وحديثي الوالدة. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
Maternal & Newborn Health Road Maps: a review of progress in 33 sub-Saharan African countries, 2008–2009
Christine Ekechi, Yaron Wolman, Luc de Bernis, Reproductive Health Matters 2012; 20(39):164–168

الكلمات الدالة: وفيات األمهات، صحة األم، صحة املولود، خطة طريق صحة األمهات وحديثي الوالدة، خطة عمل مابوتو، املؤمتر 

الدولى للسكان والتنمية، هدف األلفية اإلمنائي اخلامس، إفريقيا

توفير  على  العمل  الدول  من  العديد  على  الزال 
بعد  واإلجنابية  اجلنسية  للصحة  الشاملة  الرعاية 
الدولى  املؤمتر  برنامج عمل  مرور 18 عاًما على توقيع 
للسكان والتنمية. كما أن عددًا من هذه الدول أيًضا 
ليس على الطريق لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
اجلهود  إن   .2015 بحلول  واملولود  األم  بصحة  اخلاصة 
املبذولة خلفض معدالت وفيات األمهات أظهرت نتائج 
40% من  في حوالي  ولكن   2  - البلدان1  من  العديد  فى 
البالد التى تعاني من معدالت كبيرة لوفيات األمهات، 
خاصة فى إفريقيا جنوب الصحراء، بدأ هذا »السباق« 
فى ظل بيئة قاصرة وبها العديد من املعوقات ومنها: 

• عدم توافر التزام قومي.
• متويل قليل جًدا للصحة واخلدمات الصحية.

األساسية  املعنية  األطراف  بني  ضعيف  تنسيق   •
والشركاء.

آليات  ضعف  مع  الكفاءة  ضعيفة  صحية  أنظمة   •
اإلحالة ومنها حاالت طوارئ الوالدة وحديثي الوالدة.

واإلدارة  والتوزيع  للمؤونة  اللوجيستى  الضعف   •
األسرة  تنظيم  ومستلزمات  األساسية  لألدوية 

واألجهزة.
• قصور فى عدد مسئولى الصحة وأصحاب املهارات 

وضعف برامج التعليم والتدريب لهم.
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من  املدربني  الصحيني  للمهنيني  املستمرة  الهجرة   •
داخل  املستوى،  في  األعلى  البالد  إلى  الفقيرة  البالد 
إفريقيا وخارجها. وأيًضا من القطاع العام إلى القطاع 
اخلاص مما يؤدى الى إضعاف القطاع العام أكثر فأكثر. 
• عدم وضوح السياسات وضعف تطبيقها مع عدم 
للممارسة  بها  املوصى  اإلرشادية  اخلطوات  تطبيق 

وضعف القواعد اإلرشادية.3 – 4
ويظل التحدي األساسي الذي يجب مواجهته فى   
هذه الدول: كيف ميكن التأكد من التوسع في تطبيق 

مدخالت فاعلة ملنع الوفيات التي ميكن جتنبها؟
لقد اقترحت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها   
كصندوق األمم املتحدة للسكان فى عام 2004 أن يتم 
البدء فى مواجهة هذه األمور فى املنطقة اإلفريقية 
من خالل »خريطة طريق نوعية لصحة األم وحديثي 
الوالدة« تستخدمها هذه الدول لتصميم خطة عمل 
حتقيق  نحو  التقدم  فى  اإلسراع  كيفية  عن  قومية 
 2006 عام  وفى   .5  ،4 رقم  اإلمنائية  األلفية  هدفى 
وقع  اإلفريقى،  االحتاد  إليه  دعا  خاص  اجتماع  وفى 
بهدف  مابوتو  عمل  خطة  اإلفريقيون  الصحة  وزراء 
»مساعدة األمم اإلفريقية على خفض معدالت الفقر 
لتحقيق  الدليل  على  وتعتمد  فيها  لبس  ال  بطريقة 
وفيات  معدالت  خلفض  اإلمنائية  األلفية  أهداف 
 / املكتسب  املناعة  نقص  فيروس  ومواجهة  األمهات 
اإليدز وخفض معدالت وفيات الرضع واألطفال«.4 وكان 
الصحة  إدماج  هو  اخلطة  لهذه  األساسى  التركيز 
الصحية  الرعاية  فى  وخدماتها  واإلجنابية  اجلنسية 
بلد كأمر  لكل  الطريق  والتركيز على خارطة  األولية 
للبلدان  االستراتيجية  الوثيقة  هذه  وفرت  جوهرى. 
الذي  االلتزام  لترجمة  فرصة  وللشركاء  األعضاء، 
عبرت عنه اخلطة للعمل على التنسيق والتركيز على 
مهمة  خطوة  ومثلت  الدليل،  على  املبنى  التطبيق 
برامج  وتصميم  لتخطيط  البلدان  وإرشاد  لتوجيه 

الصحة اخلاصة بأهداف األلفية اإلمنائية.

مسح التقييم الذاتي
أجرى صندوق األمم املتحدة للسكان فى عامى 2008، 

2009 مراجعة ملدى تقدم البلدان اإلفريقية فى تطوير 
خطة الطريق ومدى حتسني مستوى التخطيط فيما 
تطبيق  ومدى  الوالدة  وحديثي  األم  بصحة  يتعلق 
خطة عمل مابوتو، وقد استخدم الصندوق فى إجراء 
هذه املراجعة مسًحا ذاتيًّا للتقييم.5 وقد مت تصميم 
املسح ومراجعته بواسطة األقران ومت اختباره ميدانيًّا 
فى مدغشقر وبوركينا فاسو وقامت الفرق الوطنية 
الوالدة  وحديثي  األم  صحة  برامج  عن  املسؤولة 
البلدان  في  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  والصحة 
تكون  مشاركتهم.  على  للتأكيد  وذلك  بإجرائه، 
ومنظمة  الصحة  بوزارة  كبار  مسئولني  من  الفريق 
األمم املتحدة لألطفال وصندوق األمم املتحدة للسكان 
ومنظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين من املهتمني 
بهذه القضايا. وكان هناك تقديرٌ كبيرٌ من املشاركني 
لتحسني  جيدة  طريقة  بوصفه  األسلوب  هذا  ملزايا 
مستوى التخطيط وكيفية التطبيق من أجل صحة 

األم وحديثي الوالدة.
التقدم،  مدى  حتديد  هو  املسح  هدف  وكان   
والتعرف على الفجوات في اخلطط القومية لصحة 
ومخرجات  مؤشرات  واستخدام  الوالدة،  وحديثي  األم 
يتعلق  فيما  وخاصة  وجودتها  اخلدمات  توافر  لقياس 
شخص  وتوافر  األسرة  بتنظيم  ارتباطها  بكيفية 
لديه املهارة الالزمة عند الوالدة ورعاية طوارئ الوالدة 
اإلجهاض  ورعاية  جتنب  متضمنة  الوالدة،  وحديثي 
متثل  للمسح  آخر  هدٌف  هناك  وكان  اآلمن.  غير 
ازدياد  على  اخملتارة  اإلستراتيجيات  مردود  حتليل  فى 
وعملية  اخلدمات  واستخدام  على  واحلصول  الطلب 
وكان  التمرين.  خالل  من  املستفادة  الدروس  نشر 
هذه  إدماج  مدى  حتديد  هو  للمراجعة  األخير  الهدف 
اإلستراتيجيات فى اخلطط القومية للصحة واحلقوق 
اجلنسية واإلجنابية وخطط الصحة القومية والنظر 
عملية  ومدى  اخلطط  هذه  فى  التوسع  تكلفة  فى 
املسح  واستهدف  االقاليم.  مستوى  على  التطبيق 
اخلدمات  على  احلصول  وامكانية  توافر  مدي  حتديد 

اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
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نتائج املسح
إفريقية  دولة  وأربعني  خمس  ودعوة  االتصال  مت 
فقط  بلًدا  وثالثني  ثالثًة  أن  إال  املسح  فى  لالشتراك 
االستجابات  عكست  وقد   *)%73( للدعوة  استجابوا 
الثالثة  األهداف  على  البلدان  معظم  تركيز  مدى 
وفيات  معدالت  خفض  أجل  من  لإلستراتيجيات 
طريق  عن  بكفاءة  الوالدة  حديثي  واألطفال  األمهات 
الوالدة  عند  مؤهل  شخص  وتوافر  األسرة  تنظيم 

ورعاية الطوارئ للوالدة وحديثي الوالدة.
قد غطى االستبيان أحد عشر جزًءا مت حتديدهم   
خلطة  أساسية  كإستراتيجية  الشركاء،  بواسطة 
الوالدة  وحديثي  األم  بصحة  خاصة  شاملة  طريق 

)مربع 1). 
وقد أفادت 29 بلًدا، أنها »حققت« خريطة طريق   
صحة األم وحديثي الوالدة اخلاصة بهم، وتعمل على 
وإستراتيجيات  قومية  سياسة  من  أكثر  مراجعة 
عمل  خلطة  مواءمة  أكثر  جلعلها  برامج  أو  وخطط 
مابوتو. وكان هناك 12 بلًدا تبنت خطة العمل هذه، 
وستة بلدان لديها خطة ميزانية من االثنني والعشرين 
القومية  اللجنة  تفعيل  أعادت  أو  التى أسست  بلًدا 
لصحة األم وحديثي الوالدة حسب توصيات منظمة 
الصحة العاملية. وكان هناك القليل فقط من البلدان 
الرعاية  توافر  التى طورت حتلياًل جيًدا لألوضاع بشأن 
مما انعكس سلبيًّا على حتديد إستراتيجيات تطبيقية 
مبتكرة وهادفة. ومن أوجه القصور األخرى فى مرحلة 
جزًءا  باعتباره  األسرة  تنظيم  إدماج  عدم  التطوير، 
رئيًسيا في اخلطط اخلاصة بصحة األم وحديثي الوالدة 
فى ستة بلدان. ولم يتم التركيز على اإلجهاض غير 
اآلمن باملستوى املطلوب في اخلطط عموًما - وهو أحد 
البلدان  كل  فى  األمهات  لوفيات  الرئيسة  األسباب 

اإلفريقية - فلم يتم التركيز عليه باملستوى املطلوب 
في اخلطط عموًما. وقد لوحظ ذلك حتى فى البلدان 

التى أصبح فيها اإلجهاض قانونيًّا. 
بيساو،  غينيا  هي:  بلدان  أربعة  سوى  يكن  ولم   
وغينيا اإلستوائية، وغينيا، وزامبيا - تضمنت خرائط 
األجزاء  أكثر  وكانت  عشر،  األحد  األجزاء  طريقها 
هي:  األخرى،  بالبلدان  اخلاصة  اخلطط  في  املفقودة 

مربع ١. خريطة طريق صحة األم وحديثي الوالدة:
املكونات االستراتيجية

واجملتمعات،  والعائالت  األفراد  مع  العمل   .1
إستراتيجية منظمة الصحة العاملية، ارجع إلى

(www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/RHR_03_11/en/
index.htm)

2. املوارد البشرية الستراتيجية الصحة.

3. املوارد البشرية لتخطيط الصحة لتعزيز التعليم 
والتدريب للصحة.

4. تعزيز رعاية وخدمات طوارئ الوالدة وحديثي الوالدة.

الوالدة  طوارئ  خدمات  رعاية  لتطبيق  خطة   .5
وحديثي الوالدة.

6. خدمات تنظيم األسرة.

/ رعاية ما بعد اإلجهاض خلفض  7. اإلجهاض اآلمن 
وتوفير  اآلمن  غير  اإلجهاض  من  الوفيات  معدالت 

إجهاض آمن حسب القانون.

واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة  خاصة  إستراتيجية   .8
للشباب واملراهقني.

9. إستراتيجية خاصة بفيروس نقص املناعة / اإليدز 
متضمنة منع انتقال الفيروس من األم إلى الطفل.

وجتهيز  وتطوير  لزيادة  خطة   - التحتية  البنية   .10
املنشآت الصحية.

11. إستراتيجية خاصة باملستلزمات اآلمنة للصحة 
اإلجنابية - أنشطة لتعزيز آليات قومية لشراء وتوزيع 

املستلزمات الصحية.
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استراتيجيات وخطط املوارد البشرية، خطط للوالدة 
متعلقة  وخطط  الوالدة،  حديثي  ورعاية  الطارئة 

بالبنية التحتية.

التوسع في اخلطط والتكلفة
يحتاج خفض معدالت وفيات األمهات وحديثي الوالدة 
الصحية  األنظمة  لتعزيز  هائلة  استثمارات  إلى 
والبنية التحتية، والتدريب، واجتذاب أخصائي الصحة 
تغطية  متت  وقد  عليهم.  واحلفاظ  املهارة  ذوي  من 
تكلفة اخلطط القومية فى 26 بلًدا من البلدان الثالثة 
والثالثني. وقد استخدمت أدوات خاصة فى ذلك مثل 
املتحدة  األمم  )منظمة  لألزمات  الهامشية  امليزانية 
لألطفال/ البنك الدولي( فى مالي، واحلزمة املتكاملة 
الصحة  )منظمة  الصحية  الرعاية  لتكنولوجيا 
العاملية( فى ماالوي، أو أداة التكلفة للصحة اإلجنابية 
)صندوق األمم املتحدة للسكان( في أوغندا والكونغو، 
امليزانية  آليات  تطبيق  مت  احلاالت  معظم  في  ولكن 
املكونات  بعض  أن  ذلك،  مع  بالذكر  واجلدير  املعتادة. 
لذا  القومية،  اخلطط  في  مفقودة  كانت  الضرورية 
فالتكلفة الالحقة لهذه اخلطط قد تكون غير دقيقة 

لعدم استيفائها.
األمم  منظمات  من  الواسع  الدعم  من  وبالرغم   
الوالدة،  وحديثي  األم  صحة  على  للتركيز  املتحدة 
الصحة  ومنظمة  لألطفال،  املتحدة  األمم  )منظمة 
املتحدة للسكان( وكذلك من  األمم  العاملية، وصندوق 
من  بالرغم  اآلخرين،  الرئيسيني  الشركاء  من  العديد 
من  فقط  هو  بلًدا  والثالثني  الثالثة  نصف  فإن  ذلك 
استطاع تنفيذ أنشطة لتعبئة املوارد. ويبدو أن هذا 
األمر يعد حتديًا للكثير من هذه البلدان. ومن السبعة 
ماالوى  فإن  املوارد  تعبئة  استطاعت  التى  بلًدا  عشر 
تدبير  استطاعا  من  هما  فقط،  اإلستوائية  وغينيا 
متكنت  بينما  الضروري  التمويل  من   %50 من  أكثر 
ثمانية بلدان تدبير ثلث التمويل، واستطاعت سبعة 
بلدان تدبير أقل من 10%. وكان التمويل من الشركاء 
في خمسة بلدان ميثل أكثر من 50% من املوارد املتاحة 

بها. 

لقد استطاعت ثلث البلدان تصميم بنود ميزانية   
وحديثي  األم  صحة   / واجلنسية  اإلجنابية  للصحة 
نحو  احمللية  املوارد  بضخ  سمح  الذي  األمر  الوالدة، 
فلم تستطع كل  ذلك  ومع  الطريق،  تطبيق خريطة 
االستراتيجيات  في  للتوسيع  خطة  تطوير  البلدان 
والتدخالت الرئيسية مع أهداف واضحة وإطار زمني، 
التكلفة  أدوات  البلدان  هذه  من  القليل  واستخدم 
الحتماالت  إستراتيجية  سيناريوهات  تكلفة  لقياس 
أثناء  القرار  اتخاذ  عملية  ولتسهيل  خدمات  توفير 

تصميم اخلطط.

توفير املتابعة والتقييم
ضعيفة-بصفة  والتقييم  املتابعة  عملية  كانت 
ستة  فهناك  الطريق،  خرائط  معظم  عامة-في 
عشر بلًدا استطاعت تصميم خطة لتقييم خرائط 
إلى  البلدان  من  سبعة  أشارت  القومية،  الطريق 
عدم وجود خطة للمتابعة والتقييم مزودة مبؤشرات 
وملحقة بخرائط الطريق القومية، وأخيرًا استطاعت 
ستة عشر بلًدا تصميم خطط عملية سنوية خلرائط 
الطريق القومية اخلاصة بصحة األم وحديثي الوالدة 

بها.

املناقشة 
من املفترض مراجعة اخلطط القومية اخلاصة بصحة 
األم وحديثي الوالدة كل عام، مبا في ذلك تقييٌم مدى 
التقدم. لقد كان تصميم خرائط طرق قومية خاصة 
بصحة األم وحديثي الوالدة  خطوة مهمة فى البلدان 
الثالثة والثالثني لزيادة التكامل واحملتوى اإلستراتيجى 
خلططهم العملية. ومع ذلك فمن الواضح من خالل 
الواضح  العملى  بالرغم من اإلطار  أنه  املراجعة  هذه 
النوعية  الطرق  خرائط  داخل  عليه  واملنصوص 
اجلزء اخلاص  الوالدة، فإن  األم وحديثي  اخلاصة بصحة 
بالتخطيط كان مفقودًا فى العديد من البلدان، وأحد 
الرأسية  البرامج  من  العديد  وجود  هو  ذلك  أسباب 
على املستوى القومى، مما يعيق حتقيق أسلوب شامل 
وحديثي  األم  بصحة  اخلاصة  الصحة  خدمات  نحو 
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واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة  إطار  داخل  الوالدة 
وتضمنت األسباب األخرى عدم وجود بيانات ومهارات 
لتحليل جيد لألوضاع وعدم وجود معلومات فنية عن 
جًدا  ا  مهمًّ يعد  الذى  األمر  الصحية،  األنظمة  تعزيز 
للموارد البشرية وشراء املستلزمات والعناصر األخرى 
الدعم  كفاءة  ضعف  إلى  ويشير  الصحية  لألنظمة 

الفنى الذى تلقته هذه البلدان.
وكان من املهم عند إجراء هذه املراجعة، أن نشير   
إلى أن هذه اخلطط كانت -بالنسبة لعدد من البلدان 
األولى  –احملاولة  املراجعة  هذه  عليها  اشتملت  التى 
قومية  صحية  خطة  تصميم  فى  لهم  احلقيقية 
حتديد  ويجب  الوالدة.  وحديثي  األم  بصحة  خاصة 
انخفاض  أي  توقع  قبل  معها،  والتعامل  الفجوات 
أي  إحراز  النظر عن  واضح في وفيات األمهات، بغض 

تقدم في التخطيط وتصميم البرامج.

خطوات مت اتخاذها منذ إجراء هذه املراجعة: ما بعد 
النشر 

لتحديد  املراجعة  لهذه  متابعة  عمل  الضرورى  من 
إذا ما كانت الفجوات التي ظهرت في هذه املراجعة 
األولى قد مت التعامل معها. يجب أن تستمر متابعة 
مدى  لتقييم  العاملية  الصحة  ملنظمة  املدة  نصف 
اخلاصة بصحة  الطريق  تطبيق خرائط  التقدم، حول 

الصحة  إخصائيو  قادها  التى  الوالدة  وحديثي  األم 
املسئولون عن تصميم ودعم هذه اخلطط، ومن املتوقع 
احلاجة  حني  أكبر  دعم  جذب  على  النتائج  تعمل  أن 
لذلك. وهناك األمل بأن تؤدي مزايا هذه املراجعات، إلى 
جلب املزيد من الدعم من اجملتمع الدولي، ومن مبادرة 
طفل«6  كل  امرأة،  »كل  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
وسوف تكون احلكومات قادرة على تطبيق خطٍط ذات 
كفاءة أعلي لدعم اخلدمات من أجل خفض معدالت 

وفيات األمهات وحديثي الوالدة بفاعلية.

شكر وتقدير
ميكن احلصول على هذا التقرير وبيانات املسح من: 

www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/
publications/pid/4197
برامج صحة األم  ونحن نشكر بصفة خاصة مديري 
األمم  صندوق  فى  وزمالءنا  الصحة،  بوزارات  والطفل 
وكل  العاملية  الصحة  ومنظمة  لألطفال  املتحدة 
اللتزامهم  املراجعة  هذه  تضمنتها  التى  البلدان 
للمبادرة  بيلهادج  الدكتورة هيديا  وإلى  لنا،  ودعمهم 
والدكتور  دايرو  أكينيل  والدكتورة  املراجعة  بهذه 
فيكروتيسفاى لدعمهما اإلحصائي والدكتورة دانييل 

إجنل ملراجعتها املسودة.

أم شابة كانت تعاني من والدة متعسرة ومت حتويلها الى مستشفى يبعد أربع ساعات ووضعت طفلها بأمان عن طريق والدة 
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دور التأخير في حدوث املراضة الشديدة لألمهات ووفياتهن:  التوسع في إطار املفاهيم
بقلم: رودولفو كارفالو باجانيالأ، خوزيه جييرما شيكاتيب، ماريا خوزيه أوسيسج، جووا سوزادد

أ طالب دكتوراه، قسم التوليد والطب النسائي، كلية الطب، جامعة كامبيناس؛ وأستاذ مساعد، قسم الطب الباطني، جامعة 
ساو كارلوس الفيدرالية، البرازيل.

ب أستاذ التوليد، قسم التوليد والطب النسائي، كلية الطب، جامعة كامبيناس؛ ورئيس مركز دراسات الصحة اإلجنابية في 
cecatti@unicamp.br :كامبيناس )كيميكامب(، كامبيناس، البرازيل. للمراسلة

ج محاضر، برنامج الدراسات العليا، قسم التوليد والطب النسائي، كلية الطب، جامعة كامبيناس؛ وكبير باحثني في مركز 
دراسات الصحة اإلجنابية في كامبيناس )كيميكامب(، كامبيناس، البرازيل.

د موظف طبي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي / صندوق األمم املتحدة للسكان/ منظمة الصحة العاملية/ البرنامج اخلاص للبحث 
والتطوير والتدريب على األبحاث في مجال التناسل البشري التابع للبنك الدولي، إدارة الصحة والبحوث اإلجنابية، منظمة الصحة 

العاملية، جنيف، سويسرا.

موجز املقال: اكتسبت وفيات األمهات أهميًة في البحث والسياسة منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين. 
التوليد  ملضاعفات  املناسب  الوقت  وفي  الكافي  بالعالج  التدخل  أن  مبكر  وقت  منذ  ومني،  ثاديوس،  أدرك  وقد 
كانت عاماًل رئيسًيا في تقليل حاالت وفيات األمهات. وقد قدم عملهما منهًجا جديًدا لفحص وفيات األمهات، 
باستعمال إطار ثالثي املراحل لفهم الفجوات التي حتول دون الوصول إلى الرعاية الطبية املناسبة للتوليد في 
حاالت الطوارئ: املرحلة ١- تأخر املرأة و/أو عائلتها في اتخاذ قرار طلب العون؛ واملرحلة ٢- التأخر في الوصول إلى 
الثالثة -التأخر في تلقي العناية الكافية في تلك املنشأة. وبُِذلت  منشأة للرعاية الصحية الكافية؛ واملرحلة 
وفيات  إلى  تؤدي  التي  املضاعفات  على  أكبر  بسرعة  التعرف  على  الصحة  أنظمة  قدرة  لتعزيز  جهودًا  مؤخرًا، 
األمهات. وتبني هذه املقالة أن اجلمع بني إطار »ثالثة تأخيرات« ومنهج »النجاة بأعجوبة« لألمهات، واستعمال 
التوليد. وميكن  احلرجة في وقت  األحداث  لتعرف  املعلومات، قد يقدم وسائل إضافية  مجموعة من طرق جمع 
لهذا املنهج أن يكون أداة قوية لُصنَّاع السياسة ومديري الصحة لضمان مبادئ حقوق اإلنسان في سياق الرعاية 

الصحية لألمهات، بإبراز ضعف األنظمة وخدمات التوليد. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012

مالمح

The role of delays in severe maternal morbidity and mortality: Expanding the conceptual framework
Rodolfo Carvalho Pacagnella, Jose Guilherme Cecatti,
Maria Jose Osis, João Paulo Souza, Reproductive Health Matters 2012; 20)39(:155–163

الكلمات الدالة: وفيات األمهات ومراضتهن، منوذج لثالثة تأخيرات، النجاة بأعجوبة، رعاية التوليد في حاالت الطوارئ

كل  جادل  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منتصف  في 
من روزنفيلد، ومني، ضرورة االنتباه إلى وفيات األمهات 
في البحث والسياسة.1 وقد حددا أنها أحد األسباب 
الرئيسية لوفيات النساء في عمر اإلجناب التي ميكن 
االهتمام  تلقي  لم  األمهات  وفيات  أن  حيث  جتنبها، 
السياسة  صناع  أو  الصحيني  املهنيني  من  الكافي 

أو السياسيني. تبًعا لهذا، أدت حركة ملناصرة تقليل 
الصحة  منظمة  مبادرة  إطالق  إلى  األمهات،  وفيات 

العاملية األمومة آمنة، في نيروبي في 1987. 2
العالم  انتباه  جلذب  محاولة  املبادرة  تلك  كانت   
إلى رفاه النساء، وإلى الوفيات التي حتدث حول احلمل 
املرأة  صحة  حتسنت  لقد  احلمل.  نهاية  فترة  وخالل 
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خالل السنوات الـ25 املاضية في العديد من البلدان، 
لكن اإلحصائيات العاملية تبني أن األسباب الرئيسية 
للغالبية العظمى لوفيات األمهات في الدول النامية 
تظل كما هي دون تغيير منذ 100 سنة مضت، نتيجة 
اإلنتان،  النزف،  بالتوليد:  مباشرة  تتصل  ألسباب 
مضاعفات اإلجهاض، اضطرابات ارتفاع ضغط الدم، 

الوالدة املُعرْقلة، انفجار الرحم، واحلمل خارج الرحم.
تعمل وفيات األمهات كمؤشر شديد احلساسية   
الدراسات  فبمراجعة   3 بالتوليد.2،  العناية  ملعايير 
اخلاصة بوفيات األمهات وعالقتها باستخدام اخلدمة 
الصحية، الحظ ثاديوس ومني4 أن العديد من النساء 
احلوامل تصلن إلى املنشآت الصحية في حالة سيئة 
جًدا، حتى أنه ال ميكن إنقاذهن، وأن الوقت املستغرق 
يُعتبر عنصر أساسي في  املالئمة،  العناية  في تلقي 

وفاتهن. ومن هذا خرج »منوذج التأخيرات الثالثة«.
وفيات  معدل  في  احلالية  االختالفات  عادة  تأتي   
والبلدان  الدخل  العالية  البلدان  بني  األمهات 
املنخفضة الدخل نتيجة لالختالفات في إدارة الوقت 
في حالة مضاعفات التوليد. ال يحتاج تقليل وفيات 
األمهات إلى حتسني املساعدة الطبية حلاالت التوليد 
في حاالت الطوارئ في املنشآت فقط،5، ٦ لكنه يحتاج 
املضاعفات  بداية حدوث  بني  الفترة  تقليل  إلى  أيًضا 
ومواجهتها في كل األماكن. بيد أنه أخذا في االعتبار 
أية  في  األمهات  لوفيات  نسبًيا  املنخفض  العدد 
منهجية  صعوبات  فإن  واحدة،  جغرافية  منطقة 
هذا  ن  حتسَّ وقد  األسلوب.  هذا  تبني  عند  ظهرت 
الوضع منذ مت التعرف على حاالت »النجاة بأعجوبة« 

لألمهات ودراستها.7، 8
تقدم هذه املقالة استعراًضا ونقاًشا فكريًا إلطار   
خاصة  منهجية  أساليب  على  بناء  تأخيرات«  »ثالثة 
مراجعة  أجرينا  لقد  ووفياتهن.  األمهات  مبراضة 
بالتوليد  العناية  في  التأخيرات  عن  كُتِب  ملا  شاملة 
الدالة:  الكلمات  باستخدام   2011 حتى   1980 من 
الرعاية  التوليد،  الزمنية،  العوامل  تأخيرات«،  »ثالثة 
الوصول  الصحية،  للرعاية  املريضة  قبول  التوليدية، 
إلى الرعاية الصحية، تقدمي اخلدمات الصحية، نوعية 

الرعاية الصحية، وفيات األمهات، مراضة األمهات، ناجت 
 Pubmed، البحث؛  قواعد  في  ذات صلة  وبنود  احلمل، 
مكتبة   ،ISI، SciELO، Embase، Google Scholar

Wholis. ولم نستثن أي نوع من املقاالت أو أية لغة.

اإلطار الفكري
النظرة  في  تغيير  بأول  ومني4  ثاديوس  جاء   ،1990 في 
في  ظاهر  تناقض  بتأكيد  األمهات  وفيات  إلى 
استثمارات الصحة العامة: ليست هناك وقاية أولية 
إلى  تؤدي  التي  التوليد  مضاعفات  لغالبية  معروفة 
قادرة  أساسية  صحية  رعاية  هناك  وليست  املوت، 
 - الوقت  أن  اقترحا  وقد  األمهات.  وفيات  تقليل  على 
نتيجتها  بيان  وحتى  أية مضاعفه  بداية حدوث  منذ 
- يجب أن يكون املقياس الوحيد املستخدم ملواجهة 

املضاعفات التي تصيب األمهات.
أُجريت مبوجب مبادرة  التي  الدراسات  وقد وجدت   
مضاعفات  بني  ارتباط  وجود  عدم  اآلمنة،2  األمومة 
التوليد وأية خاصية سكانية، أو عامل خطر سلوكي 
دراسات  جتد  لم  كما  التوليد.9  قبل  مضاعفات  أو 
يكتشف  أن  ميكن  الفحص  من  قدر  أي  أن  أخرى 
النساء اللواتي من احملتمل أن حتتجن إلى رعاية طارئة 
للتوليد،10 وأن حتسني ظروف املعيشة يقلل من وفيات 
تقليل  إجراءات  تعريف  لذلك كان البد من  األمهات.3 

وفيات األمهات باعتباره وسيلة وقاية ثانوية.11
بينما يكون لدي العديد من النساء اللواتي تصنب   
القابلة  اخلطر  عوامل  من  أكثر  أو  عامل  مبضاعفات، 
اللواتي تشتركن في  النساء  لالكتشاف، فإن أغلبية 
عوامل اخلطر تلك ليس لديهن مشاكل خطيرة. عالوة 
أثناء  املضاعفات  فإن  مطلقة،  أعداد  في  ذلك،  على 
الظروف؛  أفضل  في  حتى  حتدث  قد  والتوليد  احلمل 
بني  حتدث  اخلطيرة  املضاعفات  من  كبيرة  فنسبة 
للتمييز  قابلة  عوامل خطر  لديهن  ليس  ممن  النساء 

مطلًقا.1، 12
حدوث  بداية  بني  ما  الفترة  متوسط  يتراوح   
 5٫7  -  2 من  واملوت  للتوليد  الرئيسية  املضاعفات 
 ٦  -  3٫4 و  التوليد،  بعد  ما  نزف  إلى  بالنسبة  ساعة 
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أيام لإلنتان.2، 13 لذا، كلما زادت سرعة اكتشاف وعالج 
املشكلة، َعُظمت فرص إيقاف تطور احلالة.

»التأخيرات«  مفهوم  ومني  ثاديوس  استعمل   
لها،  املالئمة  واملعاجلة  املضاعفة  حدوث  بداية  بني 
املسافة،  مثل  متنوعة  عوامل  لربط  ونتيجتها، 
هذا  ويوفر  الطبية.  واملساعدة  النساء  واستقاللية 
إطارًا واضًحا لدراسة حاالت وفيات األمهات مبا يتعدى 
االجتماعية  التعاقبات  بجمع  الطبية؛  األسباب 
واجملتمع،  بالعائلة،  املتصلة  السببية  والسلوكية 
املعلومات  يتجاوز  واحد  إطار  في  الصحي،  والنظام 

السريرية أو السكانية.14
والتأخيرات تعاقبية وذات عالقة ببعضها البعض:   
املرحلة األولى - تأخر املرأة و/أو عائلتها في اتخاذ قرار 
طلب العون؛ واملرحلة الثانية - التأخر في الوصول إلى 
الثالثة  واملرحلة  الكافية؛  الصحية  للرعاية  منشأة 
املنشأة.  تلك  في  الكافية  العناية  تلقي  في  -التأخر 
واحد؛  لتأخير  األمهات  وفيات  غالبية  إرجاع  ميكن  وال 
لكن األعم هو مجموعة من العوامل التي تؤدي في 

النهاية إلى وفاة النساء.

املرحلة األولي
على  املفروضة  القيود  نتيجة  عادة  التأخير  هذا  يأتي 
وتشمل:  الصحية،  الرعاية  خدمات  إلى  اللجوء 
تُشكِّل  والتي  للبيئة  والثقافية  االجتماعية  »املوانع 
القيم، واملعتقدات واملواقف؛ في الظروف االجتماعية 
املال  إلى  الوصول  تُشكِّل  التي  واالقتصادية 
واملعلومات؛ في الوضع اجلغرافي الذي يُشكِّل الوصول 
الطبيعي؛ في البيئة املالية التي تقرر كلفة اخلدمات؛ 
وفي السياق املؤسساتي الذي يشكل مجال وتنظيم 

اخلدمات الطبية وجودة الرعاية«.4
األعظم  النسبة  الرعاية  طلب  في  التأخير  ميثل   
للنساء اللواتي تصلن إلى املنشآت في حالة سريرية 
تعقيًدا  األحداث  أكثر  هذه  تكون  قد   18  - سيئة.15 
تتضمن  ألنها  التوليد  رعاية  سلسلة  في  للحل 
األكثر  املوانع  إن  السلوك.19  وظاهرة  الوصول  مفهوم 
الوضع  هو  الصحية  الرعاية  طلب  بسلوك  اتصااًل 
واملستوى  املنشأة،20  إلى  واملسافة  االقتصادي،18 

التعليمي،21 واستقاللية املرأة،21، 22 ومعرفة املرض،17، 23 
والسبب،20 وشدة األعراض15، 19، 22 واملعرفة واالجتاه نحو 
استعمال النظام الصحي.18، 24، 25 أخذًا في االعتبار، أن 
اتخاذ القرارات سلوك معقد يتصل بفهم االحتياجات، 
الفردية،  امليزات  بني  التفاعل  على  يعتمد  ما  وهو 
االجتماعية،  الظروف  إلى  والتعرض  واخلصائص 
املعلومات، يتطلب  واالقتصادية، فإن جمع  والثقافية 
أن  يبدو  املثال،  سبيل  فعلى   2٦  ،19 عريًضا.  نهًجا 
استعمال رعاية ما قبل التوليد يعزز استخدام الرعاية 
بها  يرتبط  التي  الطريقة  بنفس  للتوليد،  الطارئة 
انعدام الوصول إلى رعاية ما قبل التوليد بالتأخيرات 

التي تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة إلى األم.27
الصحية،  االحتياجات  تعقيد  االعتبار  في  أخذًا   
أضاف رودريجز فياميزار ورفاقه28 تأخيرًا إضافيًّا للقيام 
مبسح لوفيات األمهات. فقد جعلوا التأخير األول هو 
االعتراف باملشكلة، يليه فرصة أخذ قرار طلب الرعاية 
عرض  أفغانستان،  وفي  ذلك.  أجل  من  اإلجراء  واتخاذ 
من   »1« للمرحلة  آخر  فرعيًّا  قسًما  وآخرون  هيروس 
التأخير، وهو الوقت املُستغرْق ألخذ قرار طلب الرعاية 
الرعاية،  على  للحصول  للمغادرة  املُستْغرق  والوقت 
وهو ما يتم أسرع عندما يتوفر للنساء وصواًل كافًيا 
املرحلة   فإن  لذا،  اجتماعية.20  دعم  وشبكة  للرعاية 
»1« قد يكون لها في الواقع ثالثة مكونات مختلفة 
تعكس تعقيد املشكلة: تأخيرات في التعرف عليها، 

وفي اتخاذ القرار، وفي املغادرة.

املرحلة الثانية
املنشأة  إلى  بالوصول  اخلاصة  العقبات  تعمل  قد 
الصحية، كمثبطات لطلب الرعاية. حتى عندما تقرر 
امرأة طلب الرعاية في وقت مناسب، قد تواجه موانع 

مثل انعدام وسيلة النقل أو بُعد املنشأة.23
انعدام  مسألة  عادةً،  الثانية  املرحلة  تأخير  ميثل   
الوصول إلى اخلدمات الصحية. وتتحكم املوانع املالية 
استخدام  في  والثقافية  واالجتماعية  والتنظيمية 
الصحية،  املنشآت  بتوزيع  الوصول  يتأثر  اخلدمات.29 
النتائج  ذوات  فالنساء  والكلفة.  والنقل  وبُعدها، 
وتترددن  أطول،  مسافات  تقطعن  السالبة  الصحية 
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املنشأة  إلى  وتصلن  املنشآت  من  أكبر  عدد  على 
املالئمة متأخرات.13

      ترتبط املعيشة في قرية أو مكان ناء ال تتاح فيه 
وسائل االنتقال بتأخيرات املرحلة الثانية.13، 25 حتى في 
البلدان املتقدمة التي ليس بها مشكالت في وسائل 
النتائج  من  مبزيد  اجلغرافية  املسافة  ترتبط  النقل، 

السلبية املتكررة للحمل.30
بيد أن بعض الكتاب يجادلون بأنه ليست هناك   
فإن  اخلدمات،  قرب  الرغم من  فعلى  »ميزة حضرية«، 
وصول  طرق  لديهم  ليس  احلضر  مناطق  في  الفقراء 
املناطق  فقراء  لدى  مما  الصحية،  اخلدمات  إلى  أفضل 
دور  لعب  والفاقة  الكلفة  تواصل  وقد  الريفية.31 
وتواجه  الصحية.15  املنشأة  إلى  الوصول  في  محوري 
أو  االستقاللية  انعدام  بسبب  النساء،  من  العديد 
متويل  في  صعوبة  املواتي،  غير  االقتصادي  الوضع 

االنتقال عند اتخاذ قرار طلب الرعاية.21، 25، 32
ال  فقد  لالنتقال،  الالزم  املال  لهن  توفر  إذا        حتى 
السعي  عليهن  يكون  أو  االنتقال21  وسيلة  تتوفر 
وقد  لياًل.25  خطرة  طرق  بسلوك  للمساعدة  طلًبا 
كانت وسائل االنتقال املستخدمة تتضمن السير، أو 
سيارات األجرة أو الشاحنات الذاهبة إلى األسواق، أو 
احلمل فوق عربة يد أو أرجوحة شبكية بني قطبني.21، 25

قد يستغرق الوصول إلى املنشأة املالئمة ما بني   
10 دقائق ويوم كامل،25 لكنه يستغرق عادة أكثر من 
ساعة واحدة.17 وقد وجد داس أن النساء اللواتي تصلن 
إلى املستشفى خالل أربع ساعات من اتخاذ قرار طلب 
الرعاية فرصتهم أكبر في حتقيق نتيجة إيجابية من 

أولئك اللواتي تصلن خالل ثمان ساعات.21
املُستْغرق  الوقت  على  أيًضا  اإلحالة  موقع  يؤثر   
للوصول إلى املنشأة. فقد استغرقت النساء احملوالت 
أولئك  من املنزل وقًتا أطول للوصول إلى املنشأة من 
حتويل  يتم  وال  للتوليد.17  مركز  من  حولن  اللواتي 
املستشفى، خاصة  في  تلدن  اللواتي  النساء  أغلبية 
ولكن  بواسطة مهني صحي،  اإلفريقية،  البلدان  في 
جزئيًّا،  هذا،  ويعكس   33 الذهاب.25،  بأنفسهن  يقررن 
إلى  ويؤدي  األدنى  املستوى  رعاية  في  ثقتهن  انعدام 

ازدحام املستشفيات.33 بيد أنه حتى في حالة اإلحالة 
من منشأة أخرى- سواء عيادة أو منشأة ريفية- تفتقر 
القدرة على تقدمي الرعاية الطارئة للتوليد، فإن النساء 
تصلن في حالة سريرية سيئة.25 وتتضمن أسباب هذا 
نقائض هيكلية وعملياتية – إحالة متأخرة، أو كلفة 
انعدام  أو  الطوارئ  حاالت  في  التوليد  لرعاية  عالية 

وسائل النقل العام.34
اإلحالة  نظام  منها  يعاني  التي  العيوب  تؤدي   
عندما   33 أخرى،13،  إلى  منشأة  من  املرضى  حتويل  إلى 
تكون املنشآت غير قادرة على التعامل مع مضاعفات 
الصحيني  املهنيني  إلى  تفتقر  عندما  أو  التوليد35 
تصل  أن  قبل  املرأة  إحالة  مرات  عدد  ويؤثر  املدربني. 
إلى املنشأة املالئمة على بقائها. لذا، فإن التعليمات 
املتلقية  وباملنشأة  باإلحالة  اخلاصة  والبروتوكوالت 
يجب اتباعها لتقليل عدم التباين بني »هرم اإلحالة« 

النظري واملمارسات الفعلية.33
وبينما قد تكون هناك املزيد من العوامل في التأخيرات 
في الوصول إلى منشأة صحية، مثل انعدام الشبكة 
بشكل  يبدو  فإنه   32  ،22  ،20  ،1٦ املساندة،13،  االجتماعية 
إلى  الوصول  في  احلقيقية  املشكلة  أن  أساسي 

اخلدمات الصحية هي غياب العدل.31

املرحلة الثالثة
يسهم التأثير املتراكم للمرحلتني األولى والثانية من 
التأخير في حتديد عدد النساء اللواتي يصلن املنشآت 
الصحية في حالة خطرة.25، 34، 3٦ فكثيرات لن يصلن 
ال  قد  يصلن،  عندما  وحتى   33 أبًدا،22،  املستشفى  إلى 

تنجح املعاجلة في إنقاذهن.1
َّقت دراسات أخرى أسباب إضافية للمعاجلة  وقد وث  
املوظفني  في  مزمنًا  نقًصا  وتتضمن  الكافية.  غير 
بني  الفترة  وجتاوز  الضرورية،1  والتجهيزات  املدربني 
بدء  ووقت  طارئة  جراحية  عميلة  بإجراء  قرار  اتخاذ 
اجلراحة مدة 30 دقيقة؛37 والتأخير في بدء أية معاجلة 
منتجات  ونقص  املنشأة،35  إلى  الوصول  بعد  مالئمة 
الدم، وانعدام الكفاءة التقنية بني املوظفني واملواقف 

السلبية جتاه املرضى نتيجة نقص األموال.1٦، 18، 24، 32
الشاملة  الطارئة  الرعاية  منشآت  بعض  تكتظ   
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للتوليد بأعداد كبيرة من النساء ذات احلاالت اخلطرة، 
واضحة  سياسات  لديها  يكون  ال  ما  كثيرًا  لكنها 
للحاالت  املالئمة  املعاجلة  عليه  تكون  أن  يجب  عما 
للرعاية  السيئة  النوعية  تسهم  للحياة.37  املهدِّدة 
والتي توجد حتي في املستشفيات املتخصصة، في 
وفيات األمهات بصورة مباشرة في البلدان املنخفضة 
الدخل، 38 )نتيجة عدم وجود املعايير املثالية للرعاية 
إعاقة  طريق  )عن  مباشر  غير  وبشكل  الطارئة( 
الرديئة  النوعية  وتؤثر  الصحية(.39  اخلدمة  استخدام 
وحُتِد من  للقرار  النساء  اتخاذ  على  بدورها  للخدمات 

تقدمي الرعاية في الوقت املناسب.17

النجاة  ومنهج  الثالثة  التأخيرات  إطار  استخدام 
بأعجوبة مؤخرًا

ظهر منوذج التأخيرات الثالثة بداية في كتيب ورسالة 
إخبارية، ثم مت نشره في مجلة علم االجتماع والطب 
في 1994. 4، 12 وقد اسُتخِدم في أغلب األحيان لدراسة 
بداية  منذ  األمهات  لوفيات  الرئيسية  األسباب 
لكمية  قصير  حتليل  ويبني  مضاعفات.  اية  حدوث 
العلوم  موقع  في  املفهرس  النموذج  لهذا  االقتباس 
خاصة  الفكري،  اإلطار  لهذا  متزايًدا  استعمااًل   ،ISI
منذ 2004 - 2005. وقد شوهدت زيادة مماثلة في نفس 
بهذا  تستشهد  التي  املطبوعات  عدد  في  الفترة 
وقضايا  لألمهات  الشديدة  املراضة  وتتناول  البحث 
االستعمال  إلى  مشيرة  لألمهات،  بأعجوبة  النجاة 
املتزامن لكال املفهومني لفهم النتائج الوخيمة على 

األمهات.
نتيجة  جزئيًّا  يكون  قد  املتزايد  االهتمام  هذا   
تغير آخر في النظرة إلى وفيات األمهات؛ أي: دراسات 
النساء اللواتي جنون من املضاعفات احلادة للحمل، إما 
بالصدفة أو نتيجة تلقي الرعاية في الوقت املناسب 
اآلن  يعرف  ما  وهو  مستشفى،  في  مالئم  وبشكل 
بـ»النجاة بأعجوبة« لألمهات. كثيرًا ما تشترك هذه 
اجملموعة في العديد من اخلصائص مع النساء اللواتي 
توفيت نتيجة ملضاعفات التوليد40، 41 - مسارات مماثلة 
وصعوبات بالنسبة لكلفة الرعاية، والنقل، ومواجهة 

املضاعفات.15، 1٦. 20-18، 25، 34، 35، 42، 43 
عرّفت دراسات أخرى النجاة بأعجوبة بأنها فشل   
عضو؛  أي  وظائف  في  هام  خلل  ظهور  عند  عضو، 
إجرائيًّا  تعريًفا  العاملية  الصحة  منظمة  وقدمت 
بأعجوبة منوذًجا  النجاة  لهذا في 2009. 8 متثل حاالت 
باإلنابة لوفيات األمهات، موفرة عددًا أكبر من احلاالت 
من  واملؤسسات  األفراد  من  قبواًل  وأكثر  للتحليل، 
للنساء  ميكن  ذلك،  على  عالوة   1٦  ،8 األمهات.7،  وفيات 
الصعوبات  ذلك  في  مبا  احلدث،  بعد  املعلومات  تقدمي 
التي واجهنها في الوصول ملعاجلة مناسبة وفي الوقت 
تستطيع  ال  قد  معلومات  وهي  للتوليد،18  املناسب 
عائالت النساء اللواتي توفيت أن توفرها.15، 18 ،44 الواقع 
أن بعض الكتاب يقترح أن املعلومات اخلاصة بأحداث 
جناة األمهات بأعجوبة ميكن أن تكون رئيسة بالنسبة 

إلى حتسني نوعية الرعاية.19، 25
وميكن أن يُعد عدد النساء الكبير ممن تصلن إلى   
منشآت التحويل في حالة سريرية سيئة،19، 34 مؤشرًا 
النجاة  حاالت  عدد  بينما  الطارئة،  اإلحاالت  لفعالية 
التوليد.34  خدمات  ألداء  مؤشرًا  يكون  قد  بأعجوبة 
الثالثة مع منهج  التأخيرات  إطار  لذا، فإن استعمال 
النظام  على  الرقابة  من  يعزز  قد  بأعجوبة  النجاة 

الصحي والنقص في رعاية التوليد.

جمع البيانات
تراوحت طرق جمع املعلومات اخلاصة بالتأخيرات ما بني 
صغير  لعدد  املعمق  واالستعراض  اللفظي  التشريح 
من احلاالت، إلى تدقيق أكثر منهجية لكل احلاالت.14، 41 
التدقيق املنهجي هو الطريقة املوسى بها لدراسة وفيات 
األمهات، لكن الدراسات احلديثة ملرضى النجاة بأعجوبة 
تتيح استعمااًل أكبر للمقابالت املعمقة مع من جنت من 

املراضة الشديدة لألمهات.
وقد أثبتت هذه أنها أداة قوية للتعرف على قيود   
رعاية  النساء  جتتاز  كيف  وفهم  الطبية  املساعدة 
التوليد التي يتلقونها.18 كما ميكن أيًضا استعمالها 
وجتنبها  املستوى  دون  الرعاية  عوامل  على  للتعرف 
وحتليل موانع الوقاية األساسية والثانوية.43 باختصار، 
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لتقييم  املعلومات  من  معقولة  نوعية  تعطي  فهي 
النظام  وعمل  باألمهات  اخلاصة  الصحة  برامج 

الصحي.

التدخالت القائمة على إطار التأخيرات الثالثة
التي  العوامل  أحد  السريرية،  احلالة  تبني  يُعتبر سوء 
اقترح بعض  لذا  الرعاية.  التأخير في طلب  إلى  تؤدي 
الكتاب، توجيه التعليم الصحي للمجتمع والعائالت 
أثناء  اخلطر  عالمات  علي  التعرف  في  ملساعدتهم 
احلمل في احلاالت التي تهدد احلياة، مثل النزف السابق 
بيد   17 واالرتعاج.13،  للوضع،  التالي  والنزف  للوضع، 
للرعاية  منشأة  في  أيًضا  يحدث  قد  التبني  سوء  أن 
على  قادرين  غير  الصحيني  العاملني  حيث  الصحية 
توفير التشخيص املالئم واإلحالة في الوقت املناسب. 
والتعليقات  والتدقيق  الطبي  التثقيف  ن  يُحسِّ وقد 
الراجعة من قدرة العاملني الطبيني في التعامل مع 
حاالت الطوارئ. هذا ويتم تطوير أدوات جديدة لتقييم 
أجل  لألمهات من  الشديدة  املراضة  وأعراض  عالمات 

التعرف السريع والدقيق على احلاالت الشديدة.45 
يجري حالًيا جتربة كثير من التدخالت األخرى لتقليل 
إذا كان  تُقّيم بعد من حيث ما  التأخيرات لكنها لم 
تقليل  في  مساهمتها  مدى  وما  زيادتها،  باإلمكان 

وفيات األمهات. وهي تتضمن:
إلى  االنتقال  تكاليف  لتغطية  متقطعة  دفعات   •

املستشفى،32، 4٦
يتدرب  خاللها  من  التي  املهام  نقل  سياسات   •
السريريون من غير األطباء على أداء نسبة كبيرة من 
إجراءات التوليد الطارئة بنتائج مماثلة لنتائج ما بعد 
اجلراحة لألطباء، كما في برامج في موزمبيق وتنزانيا 

ومالوي والهند،47، 48
االتصال  نظم  أو  الالسلكية  الهواتف  استعمال   •
تعمل  والتي  جًدا  العالية  الترددات  ذات  الالسلكي 
بالطاقة الشمسية، والتي قللت من تأخيرات االنتقال، 
نت من نقل املعلومات والنصائح والوصول إليها  وحسَّ
التوليد،  على  التقليديني  والقائمني  املمارسني  بني، 

واملريضات واخلدمات الصحية، على سبيل املثال،49

للعمل  مة  املُصمَّ اجلغرافية،  املعلومات  أنظمة   •
اجلغرافية،  املرجعية  ذات  البيانات  أنواع  كل  مع 
واملستخدمة لتتبع الصعوبات اجلغرافية في الوصول 

إلى الرعاية الطارئة للتوليد،50 
األمهات،  انتظار  دور  مثل  اإلحالة،  نظام  حتسينات   •
اإلحالة  مستشفيات  في  وظيفية«  »فواصل  وعمل 

لتحسني أنظمة اإلحالة اإلقليمية والوطنية.33، 51، 52

للتأخيرات  النظري  اإلطار  في  التقدم  من  مزيد 
الثالثة

تأخير »املرحلة الرابعة«
من  مزيد  إلى  خطرة  حالة  من  النجاة  أحيانًا  تؤدي 
وعائلتها؛  للمرأة  سلبية  نتائج  إلى  أو  املضاعفات 
فتزيد إمكانية حدوث ظروف سريرية شديدة إضافية، 
األول،  احلدث  بعد  األحيان،  بعض  في  الوفاة  وحتى 
مقارنة بعامة السكان.53، 54 فقد تعاني امرأة من حالة 
سريرية حادة أو مزمنة نتيجة ملرض دفني أو للتدخالت 
مثل  معد  مبرض  اإلصابة  مثل  حياتها،  أنقذت  التي 
التهاب الكبد، من جراء نقل الدم أو اجلراحة، أو تعاني 
من  تعاني  قد  أو  مستمرة.  توليدية  مشاكل  من 

مشاكل نفسية بسبب ما واجهته.
االقتصادي  العبء  يُحول  قد  هذا،  إلى  إضافة   
املرأة من أجل  للرعاية الطارئة في مستشفى، عودة 
ويحول  بل  شبيهة،  ملشاكل  الرعاية  على  احلصول 
صحة  حتسني  أن  ورغم  بالكامل.  عائلتها  عودة  دون 
الفاقة،  وتقليل  للتنمية  أساسي  مطلب  األمهات 
من  بأعجوبة،  النجاة  تزيد  قد  األماكن،  بعض  ففي 
والنقل  الطبية  الرعاية  لكلف  يكون  حيث  الفاقة، 
واألدوية واإلمدادات الطبية تأثير ضخم على ميزانية 
العائلة لفترة زمنية طويلة.55 ولم تتم دراسة نتائج 
دراسة  للحمل  الشديدة  املضاعفات  من  النجاة 

عميقة، وهناك حاجة للمزيد من الدراسات.

قيود منوذج التأخيرات الثالثة
رغم أن منوذج التأخيرات الثالثة إطار واسع االستخدام 
الرعاية  إلى  يشير  فهو  األمهات،  وفيات  دراسات  في 
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للوقاية  الضائعة  الفرص  يتناول  وال  للتوليد  الطارئة 
خالل  احلمل  ملضاعفات  املبكر  االكتشاف  أو  األولية 
ليس  هذا  أن  ورغم   5٦ للتوليد.15،  السابقة  الرعاية 
في  أيًضا  جًدا  الوقائية مهم  البرامج  دور  فإن  كافًيا، 
أو  والتي قد تسبب  األمهات ومعاجلتها،  منع مراضة 

ال تسبب الوفاة.1
يهدف الغرض األساسي من هذا اإلطار النظري إلى   
الرعاية  إلى  الوصول  في  الفجوات  إلى  االنتباه  جذب 
التوليدية املالئمة. فهو ليس منوذًجا خطيًّا؛ وهو يفيد 
فقط على نحو بأثر رجعي وال يخلق الفرصة لتحسني 
رعاية امرأة معينة. وكي ما يعمل هذا اإلطار مبنهج 
توقعي، مثلما تعمل نظم الترصد لتحديد ومواجهة 
العوامل ملنع حدوث نتيجة سلبية، يحتاج اإلطار إلى 
االستمرار  فإنه ميكن  ذلك،  مع  وحتى  التفكير.  إعادة 
في حتديد التحسينات في أنظمة الصحة وتنفيذها 

بعد وقوع احلدث.

اعتبارات نهائية
بأعجوبة،  والنجاة  األمهات  وفيات  من  نقلل  حتى 
احلمل غير  لتقليل معدل حدوث  بذل جهود  البد من 
حبلى  امرأة  تعاني  أن  إمكانية  وتقليل  فيه،  املرغوب 
والتي ميكن  الشديدة  والتوليد  احلمل  من مضاعفات 
جتنبها )مثال على ذلك، مبعاجلة فقر الدم الشديد أو 
املالريا في وقت مبكر من احلمل أو توفير إجهاض آمن(، 
املضاعفات.  حدوث  مبجرد  للنساء  النتائج  وحتسني 
هو  مما  أبطأ  كان  األمهات  وفيات  في  التراجع  أن  بيد 

متوقع.57
منوذج ثاديوس ومني أداة قوية، لكنه منوذج توضيحي   
إن  األمهات.  وفيات  لظاهرة  كاماًل  فهًما  يوفر  وال 
املعلومات اخلاصة بالعوامل الدفينة لوفيات األمهات 
ثمينة بالنسبة إلى املبرمجني ومديري الصحة حتى 
ميكنهم تغيير »الطريق إلى املوت«. لقد مت التوسع في 
استعمال إطار التأخيرات الثالثة بواسطة جلان لوفيات 
الصحة  أنظمة  في  الفجوات  وأصبحت  األمهات 
املشكلة  رؤية  ن كالًّ من  وهي حتسِّ أكثر وضوًحا.28، 35 
للمديرين، وتبني أين تقع املسؤوليات، وتكشف انعدام 

توفير الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية الضرورية، 
هذه  عداًل.  أكثر  مبجتمع  السكان  مطالبات  وتشجع 
إحدى أقوى نقاط هذا اإلطار، وهي أنه يبني الفجوات 

في ضمانات حقوق اإلنسان.
لكن عدة سمات حاسمة لهذه املشكلة مفقودة:   
اللواتي يتمتعن مبركز  إحداها انعدام سلطة النساء 
نتيجة  التأخيرات  اجتماعي عام منخفض. قد تكون 
موقف رافض من أفراد العائلة ومقدمي اخلدمة وُصنَّاع 
السياسة والنظام السياسي واالقتصادي الذي يضع 
األدوية الضرورية وأجهزة إنقاذ احلياة بعيًدا عن متناول 
حلقوق  انتهاكات  هذه  يحتاجونها.  الذين  أولئك  يد 
اإلنسان ومسألة عدم إنصاف وفاقة ومتييز جنساني.58
الشيء اآلخر هو أهمية اإلرادة السياسية واإلجراء   
جناة  بعد  للموت  اإلضافي  اخلطر  إبراز  إن  السياسي. 
الذي  املُعِجز  والدَّين  احلمل  في  حرج  حدث  من  امرأة 
قد  تنج،  لم  أو  جنت  سواء  العائالت،  بعض  تتحمله 
يسهم في فهم اإلهمال العاملي للحقوق الذي تغرق 
لن  األشياء  هذه  أن  بيد  األمهات.  وفيات  قضايا  فيه 
جانب  من  اإلنسان  حلقوق  كانتهاكات  إليها  يُنظر 
اجملتمع إال إذا خلقت هذه املعلومات فاعلني اجتماعيني 
قادرين على دفع السياسيني إلظهار »إرادة سياسية«. 
الصحي  النظام  بفشل  اخلاصة  للمعلومات  فالبد 
وضمان احلقوق أن تصبح بطريقة ما هدًفا لالهتمام 

العام الذي يدعو إلى إجراء سياسي.
األمهات  وفيات  املتحدة  األمم  مؤخرًا  عدت  لقد   
مبا  اإلنسان،  حلقوق  الرئيسية  املبادئ  النتهاك  نتيجة 
في ذلك املساءلة، واملساواة، وعدم التمييز واملشاركة 
احترام  على  احلكومات  هذا  يجبر  وقد  املغزى.59  ذات 
وقعت  التي  الدولية  واملعاهدات  الوطنية  الدساتير 
اإلنسان  حقوق  ضمان  مسؤولية  ل  وحتمُّ عليها، 
فإن  هذا،  مع  آمنة.  أمومة  عن  دفاًعا  األساسية 
التطبيق العملي لهذه احلقوق هو متباين وغير كاف، 

وعرضي حالًيا.٦0 
يدل  لإلهمال  كنتيجة  األمهات  وفيات  فهم  إن   
على االعتراف بأنها نتيجة للوضع املتضرر للنساء في 
اإلجنابية.٦1  بحقوقهن  يتصل  ما  ذلك  في  مبا  اجملتمع، 
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املتأصلة  اخملاطر  يواجهن  من  هن  فقط  فالنساء 
انعدام  أن  بيد  اختالف جنسي.  إنها مسألة  لإلجناب؛ 
متييز  مسألة  هي  املالئمة  اإلجنابية  الصحية  الرعاية 
جنساني، ونتيجة لنظام اجتماعي »يستند على قوة 
اجلنس والطبقة«. إن التمييز اجلنسي يحدث في كل 
مراحل حياة النساء: تفضيل األطفال الذكور، وإهمال 
الصحية،  للرعاية  الضعيف  والوصول  البنات،  رعاية 
مضاعفات  بسبب  املرأة  وفاة  إن  األمهات.٦2  ووفيات 
احلمل ليس حقيقة حيوية فقط؛ بل هو أيًضا اختيار 
وهو  البشر.  يد  متناول  وفي  للتغيير  قابل  سياسي 

يعتمد فوق كل شيء على اإلرادة السياسية.

شكر وتقدير
املُقدَّم  املالي  يتقدم الكتاب بالشكر من أجل الدعم 
وإدارة  والتقنية  العلمية  الوطني للتنمية  من اجمللس 
البرازيلية،  الصحة  لوزارة  التابعني  والتقنية  العلوم 
رعاية  تولت  والتي   ،5-2008/402702 رقم  املنحة 
الشديدة  املراضة  ملراقبة  البرازيلية  »الشبكة  دراسة 
جاء  الذي  النظري  املنهج  وضع  مت  حيث  لألمهات«، 

وصفه هنا بدعم من هذه الدراسة.
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منهج جديد لقياس وفيات األمهات على مستوى اجملتمع في األماكن 
املنخفضة املوارد بواسطة مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط:

دراسة جدوى في تيغراي، إثيوبيا
بقلم: ندوال براتاأ، كيتلني جردتسب، إميانويل جيسيسوج

أ أستاذ مشارك مقيم، جامعة كاليفورنيا، كلية بيركلي للصحة العامة واملدير العلمي ملركز بيكسبي للسكان، والصحة، 

ndola@berkeley.edu :واالستدامة، بيركلي، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية. للمراسلة

ب دارسة لنيل درجة الدكتوراه، قسم علم األوبئة، جامعة كاليفورنيا، كلية بيركلي للصحة العامة، واختصاصية أوبئة في مركز 
بيكسبي للسكان، والصحة، واالستدامة، بيركلي، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية.

ج أستاذ أمراض النساء والتوليد، جامعة ميكل، ميكل، إثيوبيا.
ترجمة: هشام شتال

موجز املقال:يقترح هذا البحث منهًجا مجتمعيًّا جديًدا لقياس وفيات األمهات، ويقدم نتائج لدراسة جدوى 
أُجريت في الفترة من 2010-2011 لهذا املنهج في ريف تيغراي، في إثيوبيا. وقد ُطبقت الدراسة في ثالثة مكاتب 
صحية ومركز صحي واحد في منطقة يبلغ إجمالي عدد سكانها 22,000 نسمة. وكان القساوسة واملولدات 
التقليديات ووكالء الصحة اإلجنابية في اجملتمع، مسؤولني عن حتديد كل حاالت الوالدة والوفيات في مناطقهم 
إجراء  أجل  من  الرئيسيني  املبلغني  حتديد  في  املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  مقدمو  ساعد  وقد  عنها.  واإلبالغ 
التشريح اللفظي، ودُرب العاملني الصحيني في اجملتمع على إبالغ مكتب الصحة احمللي بكل الوالدات والوفيات، 
وهو املكان املنوط به االحتفاظ بالسجالت األساسية املتصلة بحياة األشخاص. كما قام كل مكتب صحي-مرة 
كل شهر-بإعداد قائمة بكل وفيات النساء الالتي تبلغ أعمارهن 12-49 عاًما، املُسجلة في السجالت احلكومية. 
ِّبت املمرضات، واملمرضات القابالت على إجراء التشريح اللفظي لهذه الوفيات، وحتديد سبب أولي للوفاة  وقد دُر
الدراسة على نظرية حتويل  وارتكزت  العاملية.  الصحة  رقم 10 ملنظمة  لألمراض  العاملي  التصنيف  باستعمال 
املهام، بتحويل مهمة حتديد سبب الوفاة من األطباء إلى مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط. وقد سعت لبناء 
منهج مستدام لتعظيم البنية التحتية للرعاية الصحية احمللية احلالية والقدرة اإلنسانية، مما يؤدي إلى حلول 
تقوم على اجملتمع لتحسني صحة األم. وبينما لم يتم بعد تطبيق املنهج خارج منطقة الدراسة األولية، فإن 

النتائج واعدة بالنسبة إلى جدواها. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
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An innovative approach to measuring maternal mortality at the community level in low-resource settings using mid-
level providers: a feasibility study in Tigray, Ethiopia
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الكلمات الدالة: وفيات األمهات، البرامج والتدخالت اجملتمعية، مقدمو اخلدمة في املستوى املتوسط، اإلحصائيات احليوية،

التشريح اللفظي، إثيوبيا

يُقدر عدد النساء الالتي يُتوفني على مستوى العالم 
امرأة.1  بـ358,000  والوالدة  احلمل  ملضاعفات  نتيجة 
وعلى الرغم من اجلهود املكثفة املبذولة خالل العقد 
وحتديد سبب  البيانات  نوعية جمع  لتحسني  املاضي 

وفيات  لقياس  منفرد  منهج  أي  أن  يبد  فلم  الوفاة، 
األمهات ناجح أو مجد على املستوى العاملي؛ فاملناهج 
لوضع  كافية  ليست  وحدها  والتحليلية  اإلحصائية 
لقياس  أو  الوفيات،  لتقليل  موجهة  تدخل  إجراءات 



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013 64

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
N Prata et al. Reproductive Health Matters 2012; 20(39):196–204

أقل  ففي  عامليًّا؛  املوضوعة  األهداف  نحو  التقدم 
غير  احليوية،  التسجيل  أنظمة  تكون  تطورًا،  البلدان 
اخلاصة  البيانات  وجمع  موجودة،  غير  أو  مكتملة 
وجمع  نظامي،  غير  بشكل  يتم  السكان  بإحصاء 
االستطالعات  مثل   - األبحاث  في  املكثف  البيانات 
املنزلية على مستوى السكان - مكلفة ومتقطعة. 
وفيات  عن  املوثوقة  للبيانات  العام  االنعدام  ويُعوِّق 
املستوى  على  أو  املنطقة  مستوى  على  األمهات 
األولويات،  وحتديد  واملناصرة،  الوقاية  جهود  اإلقليمي 

وتخصيص امليزانيات.2، 3
يطرح هذا البحث منهًجا جديًدا للقياس اجملتمعي   
أجريت  جدوى  دراسة  نتائج  ويقدم  األمهات،  لوفيات 

في ريف إثيوبيا.

قياس وفيات األمهات
لقياس  السكانية  املناهج  من  تشكيلة  اسُتخِدمت 
اخلاص  العيب  منها  لكل  كان  لكن،  األمهات،  وفيات 
بها؛ فأنظمة الترصد في أماكن مختارة - على سبيل 
املثال - تعمل علي جمع البيانات من مناطق جغرافية 
صغيرة نسبيًّا، مما يولد نتائج ال ميكن تعميمها على 
هذا  فإن  هذا،  إلى  إضافة  السكان.  من  أكبر  عدد 
فهي  ولذا  الثمن،  غالي  يكون  قد  البحثي،  النظام 
تقدمي  قادرة على  وغير  األجل،  كثيرًا ما تكون قصيرة 
البيانات الطولية املوثوقة أو السماح بتفنيد البيانات 
طبًقا للمناطق احمللية أو اجملموعات السكانية األكثر 
عرضة للخطر.4 وقد أثبتت بيانات اإلحصاء السكاني، 
حتى مع توفرها عن األماكن ذات املوارد القليلة جدًّا، 
األمهات.5  وفيات  نسب  تقدير  في  موثوقة  غير  أنها 
سن  في  هن  من  بوفيات  اخلاصة  الدراسات  ومثلت 
وفيات  قياس  في  األمام  إلى  رئيسة  خطوة  اإلجناب 
تسجيل  أنظمة  بتوفر  مرهونة  لكنها  األمهات،6 
النساء في سن  البيانات احليوية للتحقق من وفيات 
كبير،  بشكل  البيانات  هذه  تتوفر  ال  وحيث  اإلجناب.7 
فإن الدراسات اخلاصة بوفيات من هن في سن اإلجناب 
لم تكن مبفردها طريقة عملية للحصول على بيانات 
كاملة عن وفيات األمهات، خاصة ما يتصل باألحداث 

التي تتم خارج املنشآت الصحية.8
بوضع  البلدان  العاملية  الصحة  منظمة  تنصح   
تطوير برامج التسجيالت احليوية كأولوية هامة.9 إال 
أن التسجيالت احليوية كانت أكثر جناًحا في األماكن 
التي تتم فيها غالبية التسجيالت في منشآت صحية 
مجهزة لتسجيل هذه املعلومات، أو في األماكن حيث 
آليات لربط التسجيالت احليوية على املستوى  توجد 
اجملتمع.10  مستوى  على  تتم  التي  بتلك  املؤسساتي 
التحتية  البنية  فيها  تكون  التي  األماكن  ومتيل 
للنظم الصحية ضعيفة إلى كونها األماكن نفسها 
التي حتدث فيها الوالدات والوفيات في أغلب األحيان 
احليوية  البيانات  تسجيل  ألنظمة  وميكن  املنزل،  في 
من  مؤثرة  نسبة  تفوتها  أن  السياقات  هذه  مثل  في 
من  الكبرى  الغالبية  ذلك  في  مبا  احليوية،  األحداث 
الوالدات  قياس  ولتحسني   11 األمهات.5،  وفيات  حاالت 
والوفيات في األماكن املنخفضة املوارد، هناك حاجة 
ألن تكون أنظمة تسجيل البيانات احليوية، أكثر قوة 
اجملتمع  مستوى  على  التسجيالت  لربط  وشمولية 
واملنشأة.12 ويستلزم إعداد مثل هذه األنظمة باملعايير 
التحتية  الصحية  البنية  على  االعتماد  العاملية، 
القائمة فعلًيا، كما يتطلب مشاركة مقدمي اخلدمة 
وأعضاء  واملتوسط  القاعدي  املستوى  من  الصحية 

اجملتمع في جمع بيانات األحداث احليوية.13، 14
نة، هناك  البيانات احملُّسْ إلى أنظمة جمع  إضافة   
حاجة متزايدة لتحديد النسبة املئوية العاملية لوفيات 
األمهات نتيجة لكل من األسباب الوالدية الرئيسة.15 
لقد تبني مرارًا وتكرارًا وفي سياقات متعددة أن أكثر 
عندما  حتدث  األمهات  وفيات  في  احلادة  التقلصات 
تستهدف التدخالت األسباب الوالدية املستقلة لوفاة 
األم: )النزف - اضطرابات ارتفاع ضغط دم - تعفن الدم 
- اإلجهاض - الوالدة املُعرقْلة - احلمل خارج الرحم - 
الناجح  الدموية(.2، 15، 16 ويتطلب االستهداف  اجللطة 
الوطني  أو  احمللي  املستوى  على  التدخالت  هذه  ملثل 

قياًسا دقيًقا لوفيات األمهات طبًقا للسبب.
وفيات  لقياس  جتريبية  مناهج  مؤخرًا  أثبتت   
أن  وُجد  فقد  اجملتمع؛  مستوى  على  جناحها  األمهات 
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املعلومات  تعتمد على مقدمي  التي  االستراتيجيات 
والوفيات  الوالدات  كل  يوثقون  الذين  الرئيسيني 
مستقبليًّا في مجتمعاتهم تكون فعالة في األماكن 
أن  حيث  واعًدا،  أسلوبًا  ومتثل  املوارد،  قليلة  الريفية 
مختارة،  ألماكن  الترصد  وأساليب  االستطالعات 

تكون أكثر تكلفة، وغير مجدية، وغير مستدامة.14
اللفظي«، طريقة غير مباشرة  »التشريح  يُعتبر   
غياب  في  الوفاة  سبب  لتقرير  االستعمال  كثيرة 
أقرباء  مع  معمقة  مقابالت  وتتضمن  طبية،  شهادة 
)وأعضاء مجتمع( املتوفاة.17 وبينما هي ليست أسلوبًا 
جديًدا، فإن أهمية التشريح اللفظي هو التعرف علي 
سبب الوفاة في األماكن منخفضة املوارد. وقد أعيد 
بأدوات جديدة وإعداد خوارزميات تعتمد على  تأكيده 
احلاسوب من أجل حساب وفيات األمهات، إضافة إلى 

األسباب األخرى.17 – 19

محيط الدراسة
املُعدَّلة  األمهات  وفيات  نسبة  كانت   ،2008 في 
هناك  أن  إال  مولود حي.1   100,000 لكل   470 إلثيوبيا 
مستويات  عن  دقيقة  موثوقة  لبيانات  ملحة  حاجة 
املستوى  على  األمهات  وفيات  وتفاضالت  واجتاهات 
اإلقليمي وعلى مستوى املنطقة. ومن دون مثل هذه 
دون  والبرامج  السياسات  تطبيق  سيستمر  البيانات 
دليل واضح لإلشارة إلى أي من التدخالت له إمكانية 

التأثير األكبر.
يزيد  البالد  أقصى شمال  في  تيغراي، منطقة         
 %81 ويعيش  شخص،  ماليني  أربعة  عن  سكانها 
ريفية بعيدة، 96% منهم هم من  منهم في مناطق 
الرعاية  نظام  ظل  وفي   21 األرثوذوكس.20،  املسيحيني 
مستويات  أربعة  من  املكون  اإلثيوبي  الصحية 
ومركز  منطقة،  ومستشفى  إحالة،  )مستشفى 
تيغراي،  صحة  دائرة  تضم  صحي(؛  ومكتب  صحي، 
مستشفى إحالة واحد، و12 مستشفى منطقة، و38 
 ،2010 من  ابتداء  صحة.21  مكتب  و600  صحة  مركز 
استخدمت دائرة صحة تيغراي 84 قابلة و1,258 عاماًل 
إضافيا للخدمة الصحية )كادر من العمالة الصحية 

اخلدمات  تقدمي  على  تدريبها  مت  التي  النسائية 
الصحية العالجية والوقائية األساسية في اجملتمعات 

الريفية(.22، 23

املناهج
في  البيانات  جلمع  نة  ُمحّسْ لطرق  احلاجة  ملواجهة 
مجتمعيًّا  منهًجا  أعددنا  املوارد،  محدودة  أماكن 
احليوية،  املدنية  األحداث  لتسجيل  األساليب  متعدد 
طبًقا  وتوزيعها  األمهات  لوفيات  الدقيق  والقياس 
ألسباب الوفاة. كما أُجِريت دراسة جدوى في تيغراي، 
إلى   2010 آب   / أغسطس  من  الفترة  خالل  وإثيوبيا، 
نهًجا  املنهج  استخدم  وقد   .2011 آب   / أغسطس 
مؤخرًا  اُختير  الذي  اجملتمعي  املعلومات  ملنهج  مماثاًل 
في الهند،14 لكن مع نية محددة الختبار جدوى جمع 
مقدمي  بواسطة  الوفاة،  سبب  عن  خاصة  بيانات 
اخلدمة في املستوى املتوسط. وبينما أجرى مقابلون 
املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  ومقدمو  عامون 
دراستنا  فإن   17 بنجاح،2،  اللفظي  التشريح  مقابالت 
تقيم جدوى حتديد  دراسة  أول  - هي  - حسب علمنا 
مقدمي اخلدمة في املستوى املتوسط لسبب وفيات 

األمهات باستعمال التشريح اللفظي.
البشرية،  املوارد  قدرة  االعتبار  في  املشروع  أخذ   
غياب  وفي  االستدامة.  وإمكانية  التحتية  والبنية 
حدثت  التي  لألحداث  عامل  حيوي  تسجيل  نظام 
ترصد  نظام  ابتكار  مت  الصحية،  املنشآت  خارج 
للمخاوف  ونتيجة  والوفيات.  الوالدات  لتحديد  نشط 
املتعلقة باستدامة املنهجيات القائمة بالفعل، كانت 
ا؛ لذلك اعتمد  كلفة هذا املنهج اجلديد اعتبارًا مهمًّ
النظام الذي أعددناه - مبني في الشكل رقم 1- على 
إسهامات وكالء اجملتمع اخملتلفني، والتي كانت بالفعل 
مساهمتهم في التسجيالت احليوية في اجملتمع جزًءا 
وقد شكل نظامنا هذه  من عملهم ومسؤولياتهم. 
األدوار من خالل التدريب وإرساء صالت نشطة بنظام 

الرعاية الصحية الرسمي.
مواقع صحية  ثالثة  في  التجريبي  املشروع  ُطبق   
ومركز  مجتمعية(  أساسية  صحية  رعاية  )منشآت 
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املستوى  في  صحية  رعاية  ومنشأة  واحد،  صحة 
إلى  سكانها  إجمالي  يصل  منطقة  في  املتوسط( 
بخطة  اجملتمع  وعي  ولزيادة  نسمة.   22,000 حوالي 
املشروع ومبرراته، ُعِقدت اجتماعات قبل بدء املشروع 
وأعضاء  اجملتمع،  وقادة  البحث  فريق  مستويات  لكل 
االجتماعات  هذه  في  وتبني  الدينيني.  والقادة  اجملتمع، 
ا  أن كبير القساوسة في كل مجتمع يلعب دورًا مهمًّ

ولذا  والوفيات،  للوالدات  الرسمي  غير  التسجيل  في 
أيًضا في عملية التسجيل الرسمية.  يجب إشراكه 

ينب الشكل رقم 2 مخطط لتنفيذ املشروع.

أنواع عمليات جمع البيانات التي أُدرِجت
ترصد حاالت معينة مجتمعيًّا

الصحة  ووكالء  التقليديات،  واملولدات  الكهنة،  كان 
والوفيات  الوالدات  كل  حتديد  عن  مسؤولني  اإلجنابية 
في مناطقهم املعينة واإلبالغ عنها. وقد أُعطوا تدريًبا 
على  العائالت  وحتفيز  تثقيف  كيفية  على  مفصاًل 
اإلبالغ عن الوالدات والوفيات التي حتدث في منازلهم. 
املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  كما ساعدوا مقدمي 
في حتديد مكان مقدمي املعلومات الرئيسيني من أجل 
التشريح اللفظي والتحقق من الوالدات وحاالت نزول 
املواليد ميتة. وقد كانت أداة جمع البيانات املستخدمة 
إلى  املستوى مجرد سجل بسيط، مقسم  عند هذا 

أعمدة لتسجيل املنزل مكان احلدث ونوع احلدث.

التسجيالت احليوية عند مستوى املكتب الصحي
العاملون  ِّب  دُر األحداث،  كل  تسجيل  ولضمان 
الصحة  مكتب  إبالغ  على  اجملتمعيون  الصحيون 
والوفيات،  الوالدات  بكل  قرية(  لكل  )واحد  احمللي 
حتى  ُمحّدثة  احليوية  بالسجالت  يُحتفظ  حيث 
وأعد كل مكتب  يتم حتديثها شهريا،  تاريخه. حيث 
الوالدات  بكل  قائمة  الثالثة،  الصحية  املكاتب  من 
من   )49 إلى   12 )بعمر  اإلناث  ووفيات  امليتة  واملواليد 
أجل التشريح اللفظي، والتحقق من احلدث بواسطة 
لت  وقد ُسجِّ املتوسط.  املستوى  اخلدمة في  مقدمي 
البيانات احليوية في سجالت توفرها احلكومة وتوزعها 

على املكاتب الصحية.

التسجيالت احليوية والتشريح اللفظي
بلغة  ميدانيًّا  اللفظي  التشريح  مسح  أداة  اخُتِبرت 
الثقافية  لألعراف  طبًقا  وكُيِّفت  تيغراي،  إقليم 
واللغوية بناء على مقترحات مت تلقيها خالل التدريب 
املراحل  الوفاة  سبب  حتديد  مهمة  وتلت  التجريبي. 
الرئيسة األربع من عملية التشريح اللفظي: )1( حتديد 

احملددة  األدوار  املشروع:  فكرة  تصميم   .1 شكل 
للكوادر اخملتلفة في النظام الصحي احمللي

سيتم  ملحوظة: 
التدقيق  جلنة  تكوين 
عنـد االنـتـهــاء من 
عـلـى  الـتـطـبـيـق 
مستوى أكبر، بغرض 
كان  إذا  ما  حتديد 
في  اخلدمة  مقدمو 
املسـتـوى املتوسـط 
ميكنهم حتديد سبب 
دقة  بنفس  الوفاة 

األطباء.

مستوى املركز الصحي
املسؤولون الصحيون 
واملمرضات والقابالت

f

املستوى اإلقليمي
مكتب صحة تيغراي

فريق املشروع

جامعة كاليفورنيا، 
بيركلي

فريق املشروع

i h

جلنة التدقيق
i h

مستوى املوقع 
الصحي

موظفو اخلدمة 
الصحية اإلضافيني 

)الريف(
املمرضات املساعدات 

)املناطق حول احلضرية(

i h

على مستوى اجملتمع
وكالء الصحة اإلجنابية 

على مستوي اجملتمع 
واملولدات التقليديات 
املنظمات اجملتمعية 

)الدينية وغير الدينية(

i h

التسجيالت احليوية 
والتشريح اللفظي

التسجيالت احليوية

ترصد مجتمعي في 
أماكن مختارة
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الصحيون  املوظفون  )العدد=7(  القابلة  ترافق 
اإلضافيون إلى املنزل وتقوم بعمل التشريح اللفظي، 

وحتديد سبب الوفاة.

شكل ٢. مخطط تنفيذ املشروع 
األرقام الواردة بني قوسني تشير إلى عدد املتدربني في كل مستوى من مستويات التنفيذ

i
القساوسة: )العدد=26( يسجلون كل الوالدات والوفيات اإلناث

i
العاملون الصحيون باجملتمع )العدد=17( يزورون الكنيسة 6 أيام / األسبوع جلمع السجالت

العاملون الصحيون باجملتمع يرسلون التقارير باملواليد والوفيات للعاملني الصحيني اإلضافيني )العدد=6)

i i

i

i

التي  املنازل  اإلضافيون  الصحيون  املوظفون  يحدد 
وتاريخ  املتوفي،  شخصية  ويؤكدون  وفاة،  حالة  بها 
لدى  احليوي  السجل  في  الوفاة  ويسجلون  الوفاة، 

املوقع الصحي.

التي  املنازل  اإلضافيون  الصحيون  املوظفون  يحدد 
بها والدة، وميلئون استبيان تسجيل والدة، ويسجلون 

الوالدة في السجل احليوي لدى املوقع الصحي.

يستكمل املوظفون الصحيون اإلضافيون تقريرًا شهريًا عن كل وفيات اإلناث 
12-50 عاًما من العمر ويقدمون التقرير إلى منسق الدراسة )العدد=1( شهريًا.

i
يعني منسق ا لدراسة قابلة واحدة مدربة لكل وفاة 

من وفيات األمهات إلجراء التشريح اللفظي.

i

املوظفون الصحيون اإلضافيون النماذج إلى  يقدم 
منسق الدراسة ملراجعتها.

املوظفون الصحيون اإلضافيون النماذج إلى  يقدم 
فريق حتليل البيانات.

i j

سبب الوفاة، )2( التصديق على الوفاة، )3( حتديد كود 
للوفاة.19  األساسي  السبب  اختيار   )4( الوفاة،  سبب 
ومن أجل وفيات اإلناث في عمر 12-49 التي حدثت في 
َّب في املستوى املتوسط  اجملتمع، ُعني مقدم خدمة ُمدر
)ممرضة أو ممرضة قابلة( إلجراء التشريح اللفظي. وقد 
)أقرب  باملتوفاة  متصلني  مختلفني  أشخاص  قابلت 
على  اإلناث(  من  األقارب  وأقرب  الذكور  من  األقارب 
التقليدية  احلداد  فترة  بعد  املقابالت  انفراد. متت هذه 
ومدتها 14 يوًما، وبعد احلصول على موافقة موقعة 
املمرضة  راجعت  املقابالت،  من  االنتهاء  عند  بالعلم. 
سبب  لتحديد  اجمليبني  كل  قدمها  التي  اإلجابات 
الظروف  بتسجيل  الوفاة  على  صدقت  ثم  الوفاة، 
اللفظي، ثم  التشريح  والعوامل املسهمة في منوذج 
الوالدة،  األم عند  وفاة  تُعد  الوفاة  إذا كانت  ما  حددت 

وإذا كان األمر كذلك، باستخدام دفتر كود التصنيف 
قابلة، سجلت  املقدم لكل  رقم 10  العاملي لألمراض 
السبب  حددت  وأخيرًا  الوفاة.  بسبب  املرتبط  الرمز 
األساسي للوفاة باستعمال مخطط منظمة الصحة 
التصنيف  أكواد  من  الوفاة  سبب  لتحديد  العاملية 
املقابلتان مبعلومات  وإذا جاءت   .10- لألمراض  العاملي 
معلومات  مقدم  مع  ملقابلة  ترتب  فهي  متعارضة، 
رئيسي ثالث، يتم التحقق من الوالدات، ووالدة املولود 

ميًتا بواسطة استبيان ُمَعد خصيًصا لهذا.
استمر جمع املعلومات على مستوى املنشأة، وتابع   
كل  تسجيل  املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  مقدمو 
الوفيات والوالدات التي حدثت في املنشأة، وخضعت كل 
سجالت حاالت وفيات األمهات في املنشآت إلى تدقيق 
روتيني لوفيات األمهات وروجعت باملقارنة إلى سجالت 
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التسجيالت احليوية في املوقع الصحي ذي الصلة.

التدريب
اخلدمة  مقدمي  من  سبعة  تلقى   ،2010 يوليو  في 
وست  واحد،  صحة  )مسؤول  املتوسط  املستوى  في 
ممرضات قابالت( و20 مقدم رعاية صحي من املستوي 
الصحة  ووكالء  التقليديات  )املولدات  القاعدي 
اإلجنابية اجملتمعيني(، ثالثة أسابيع من التدريب املُركز 
على الترصد من أماكن ُمختارة، والتسجيالت احليوية، 

والتشريح اللفظي.
الصحة  ووكالء  التقليديات،  املولدات  تلقت   
اإلجنابية اجملتمعيني، والقساوسة احملليون خمسة أيام 
إضافة  الدراسة،  بروتوكول  على  املركز  التدريب  من 
أماكن  من  الترصد  منهج  على  املوجه  التدريب  إلى 
مختارة. وكجزء من التدريب على هذا الترصد، أعدت 
الصحيني  والعاملني  القساوسة  من  صغيرة  فرق 
احملليني )فرق مجتمعية( من نفس اجملتمعات، وخرائط 
لكل  املنازل  من  مجموعات  وعينت  عملهم  ملنطقة 
الفريق  أعضاء  الفريق. كذلك حدد  أعضاء  عضو من 
مكانًا وزمانًا الجتماعات أسبوعية جلمع كل البيانات 
ص أحد  بالوالدات والوفيات في اجملتمع، وُخصِّ اخلاصة 
أعضاء الفريق إلخبار موقع الصحة بشكل أسبوعي 

بكل التسجيالت احليوية في منطقة العمل.
أيام  العمال الصحيون اإلضافيون، خمسة  تلقى   
خلفية  معلومات  ذلك  في  مبا  املركز،  التدريب  من 
ومنهج  الدراسة،  بروتوكول  على  والتدريب  شاملة، 
وتوليها  البيانات  وجمع  ُمختارة،  أماكن  من  الترصد 
من أجل التسجيل املدني للبيانات احليوية األساسية. 
الفرق  من  املعلومات  يتلقوا  أن  العملية،  كانت 
اجملتمعية التي تعمل على الترصد في أماكن مختارة 
العمل  منطقة  في  والوفيات  الوالدات  كل  وتسجل 
األحداث  بتسجيل  اخلاصة  احلكومية  السجالت  في 

احليوية في موقعهم الصحي.
أيام  القابالت سبعة  واملمرضات  املمرضات  تلقت   
من التدريب على بروتوكول الدراسة، وتقنيات املقابلة 
املعمقة، وتقنيات التشريح اللفظي مع تأكيد وفيات 

احلساسة.  املوضوعات  تناول  وأساليب  األمهات، 
باستخدام  األدوار  لعب  نشاطات  في  شاركوا  كما 
أمناط  وآلفوا  الفعلية،  اللفظي  التشريح  مسح  أداة 
تخطي األسئلة، لكل من األسئلة املفتوحة واملغلقة. 
املركز  التدريب  من  أيام  أربعة  تلقوا  هذا،  إلى  إضافة 
على حتديد سبب الوفاة من خالل التشريح اللفظي، 
العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  باستعمال 
من  مجموعات  وأية  للوفاة  وحيد  سبب  »تصنيف 
من  األدنى  احلد  قائمة  وتشمل  الوحيدة«.24  األسباب 
األسباب الوحيدة: )i( اإلجهاض القصدي وتعفن الدم؛ 
(ii( اإلجهاض القصدي والنزف؛ )iii( حمل خارج الرحم 
(000(؛ )iv( اإلجهاض )003-007(؛ )v( النزف قبل الوالدة 
(067 )؛ )vi( النزف بعد الوالدة )072(؛ )vii( تعفن الدم 
الوالدة   )ix(و )015(؛  احلمل  تسمم   )viii( (085-086(؛ 
املمتدة )063-066(. وقد استعملنا تعريف التصنيف 
الدولي لألمراض 10 للوفاة غير املباشرة للوالدة على 
أثناء  قائم من قبل، تطور  »ناجتة عن مرض  وفاة  أنها 
احلمل ولم يكن نتيجة ألسباب مباشر للوالدة لكن، 
زادت حدته نتيجة لآلثار الفسيولوجية للحمل«24، 25 
األمراض  لتصنيف  تكوينها  مت  منفصلة  فئات  أن  إال 
املهمة محليًّا، والتي ترتبط بنسبة كبيرة نسبيًّا من 
واملالريا،  الكبد،  التهاب  مثل:  األمهات،  وفيات  حاالت 
والسل، وفقر الدم، وأمراض القلب، واإليدز، وداء الكزاز، 

واإلصابات )املتعمدة وغير املقصودة(. 
وشملت متابعة االجتماعات األولية مع اجملتمعات   
الثالثة  األولى  الشهور  خالل  شهريًّا  ُعِقدت  لقاءات 
ألعضاء  النشطة  املشاركة  لتشجيع  الدراسة  من 
شارك  الدراسة.  فترة  نهاية  في  أخرى  ومرة  اجملتمع، 
الطبيون وعمال  والعاملون  البحث،  كل أعضاء فريق 
البيانات،  قياس  في  والقساوسة  اجملتمعية  الصحة 
للمشاركة.  أخرى  مجتمعية  مجموعات  دُِعيت  كما 
واستيعاب  لقبول  مهمة  الواسعة  املشاركة  وكانت 
على  وللتصديق  اجملتمع  أعضاء  ِقبل  من  املشروع 
مشاركة  على  منهجنا  جناح  اعتمد  كما  البيانات. 
بني  املستمر  والتواصل  التعاون،  وحتسني  اجملتمع، 

اجملتمعات ونظام الرعاية الصحية.
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مراجعة النتائج
املشروع  في مكونات  املشاركني  املوظفني  كل  تعاون 
بروتوكول  إجراءات  واتبعوا  طيًبا،  تعاونًا  اخملتلفة 
االجتماعات  أن  البيانات  متابعة  وبينت  الدراسة، 
املتوقعة لقياس البيانات ُعِقدت، إضافة إلى التحقق 
اللفظي.  بالتشريح  والقيام  والوالدات  الوفيات  من 
وبينما لم يتم القيام بعملية جلنة تدقيق رسمية في 
حدده  الذي  الوفاة  سبب  ملقارنة  هذه  اجلدوى  دراسة 
الذي  بذلك  املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  مقدمو 
التشريح  اكتمال  بعد  النساء،  أمراض  أطباء  حدده 
النماذج  روجعت  فقد  االمهات،  لوفيات  اللفظي 
بواسطة إخصائي أمراض النساء والوالدة، والذي وافق 

على كل األسباب األربعة للوفاة.
اخلدمة  مقدمي  تدريب  فاعلية  من  التحقق  ومت   
التشريح  إجراء استبيان  املتوسط على  املستوى  في 
عن  اإلجابات  وروجعت  الوفاة.  سبب  وحتديد  اللفظي 
الوالدة  إخصائي  ِقبل  من  اللفظي  التشريح  أسئلة 
وأمراض النساء واتفقت أسباب وفيات األمهات التي 

حددتها املمرضة القابلة مع حتليله اخلاص.
شارك العاملون الصحيون اجملتمعيون في احلوارات   
في  ُحددت  التي  الوفيات  ظروف  ملراجعة  الشهرية 
بنجاح  احلوارات  تلك  وأبرزت  اللفظي.  التشريح 
العوامل التي من املمكن أن تكون قد لعبت دورًا في 
حاالت وفيات األمهات -دون إلقاء لوم أو حتديد املتوفاة 

أو مقدمي املعلومات الرئيسيني باالسم.

البيانات التي مت جمعها
عن  اإلبالغ  مت  للمشروع،  عشر  االثني  الشهور  أثناء 
856 والدة و164 وفاة، منها 24 حالة وفاة كانت أعمار 
تشريح   48 أُجِري  كما  عاًما.   49-12 فيها  النساء 
والعشرين  األربعة  الوفيات  من   4 حتديد  ومت  لفظي، 
على أنها أمومية، وكان سبب الوفاة في احلاالت األربع 
نزف ما بعد الوالدة. وكانت أسباب الوفاة التي سجلت 
اإلجناب  سن  في  للنساء  األخرى  الـعشرين  للحاالت 
غير أمومية، ولم يجر تشريح لفظي كامل. ومن بني 

الصحة  مركز  إلى  حاالت+  أربع  وصلت  الـعشرين، 
على  املنشأة  سجالت  في  الوفاة  سبب  سجل  حيث 
أنه نتيجة للمالريا )ثالث حاالت( والسل )حالة واحدة(. 
معدل  الدراسة  خالل  جمعت  التي  البيانات  وقدرت 
واملعدل  ؛  نسمة   1,000  / مولود   39,7 العام  املواليد 
 1,000  / وفاة   7,6 األسباب  لكل  للوفيات  السنوي 
سن  في  النساء  لوفيات  السنوي  واملعدل  ؛  نسمة 
 /  467 األمهات  وفيات  ومعدل  1,000؛   /  2,8 اإلجناب 

100,000 مولود حي. 
اإلحصاء  ببيانات  البيانات  هذه  قورنت  وقد   
ملنطقة   2007 لعام  اإلثيوبي  الوطني  السكاني 
أبلغ عن معدل والدة سنوي خام 30,9  والذي  تيغراي، 
 /  9 األسباب  لكل  للوفيات  سنوي  ومعدل  1,000؛   /
اإلجناب  لوفيات نساء في سن  ومعدل سنوي  1,000؛ 
األمهات  لوفيات  نسبة  أحدث  وتُقدر   .1,000  /  6,3
إثيوبيا )2008(، طبًقا لتقديرات منظمة الصحة  في 
عام،  بوجه  حي.1  مولود   100,000  /  450 العاملية، 
كانت اإلحصائيات اخلاصة بالتسجيالت احليوية والتي 
جمعت ضمن دراسة اجلدوى هذه مقارنة مبثيالتها من 
احملتملة  للدقة  مؤكدة   ،2007 عام  السكان  إحصاء 
السن  وفيات  أن معدل  املهم مالحظة  لنتائجنا. من 
ل في إحصاء السكان عام  اإلجنابي أقل قلياًل مما ُسجِّ
2007؛ إال أن اإلحصاء السكاني أُجِري قبل أربع سنوات 
من دراستنا، ولم جتر أي تعديالت الستيعاب التغييرات 

في معدالت الوفيات.

الكلفة
مستوى  على  تطبيقه  عند  املنهج  هذا  جنح  إذا 
فعالية  أكثر  يكون  أن  إمكانية  لديه  أكبر، فسيكون 
التسجيالت  القائمة لقياس  للتكاليف من األنظمة 
منخفض  مكان  في  األمهات  ووفيات  احليوية 
حتقيق  فيجب  التطبيق؛  سهل  ليس  أنه  غير  املوارد، 
االستخدام، والتدريب، واقتناع عمال الرعاية الصحية 
تصبح  أن  قبل  بنجاح  للمشروع  اجملتمع  وقبول  به، 

نسخة موسعة من املشروع ذات جدوى. 
حوالي  اجلدوى  دراسة  تطبيق  كلفة  كانت  لقد   
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بخالف  العمل،  منطقة  في  مقيم  لكل  دوالر   0,90
إعداد املشروع. كان هذا القدر أكثر قلياًل من مشروع 
والذي   ،2002 عام  إثيوبيا  في  معينة  حاالت  تقصي 
دوالر لكل شخص شمله املسح.26 وقد  تكلف 0,80 
السنوات  خالل  والتضخم  الكلفة  ارتفاع  يفسر 
الفاصلة بعض من االختالف. إال أن أغلب كلف دراسة 
اجلدوى كانت كلفة التدريب، ومع التطبيق علي نطاق 
البنك  قدر  لقد  الكلفة.  تقل  أن  احملتمل  الواسع، من 
الدولي أن يصل اإلنفاق املتوقع على أنظمة املعلومات 
الصحية في املتوسط إلى 0,53 دوالر -2,99 دوالر لكل 
فرد، طبًقا ملستوى التنمية في البلد.27وبالنسبة إلى 
املتصلة  األساسية  األحداث  لتقصي  الفرعي  املكون 
بحياة األشخاص، كانت التقديرات 0,05 دوالر – 0,20 

دوالر لكل فرد.27
إن منهجنا، إذا طبق على مجال واسع، سيتطلب   
أنفقت  التي  لتلك  مماثاًل  التدريب  كلفة  من  مستوى 
من  أكبر  عددًا  سيتضمن  لكن  اجلدوى،  دراسة  في 
من  قريبة  فرد،  كل  كلفة  سيجعل  مما  السكان؛ 
تقديرات البنك الدولي. ومن الضروري إدراك أن التوسع 
في منهجنا على مقياس كبير يتطلب إرادة سياسية 

على املستويني احمللي والوطني.

املناقشة
مع  احليوية  البيانات  جلمع  اختبرناه  الذي  املنهج  ميأل 
كثيرًا  اإلعراب عنها  مت  األمهات حاجة  وفيات  أسباب 
نة جلمع البيانات اجملتمعية عن  إليجاد أساليب ُمحّسْ
بالرجوع   - منهجنا  يرسى   28  ،24  ،12 األمهات.8،  وفيات 
الصحية-نظام  التحتية  والبنية  البشرية  املوارد  إلى 
البيانات  لقياس  مستمر  مجتمعي  حيوي  تسجيل 
احمللي.  الصحة  نظام  في  الوفاة  بأسباب  اخلاصة 
األخرى،  القياس  أساليب  عيوب  منهجنا  ويتفادى 
كثيرة،  موارد  وتتطلب  عرضية  تكون  أن  ميكن  والتي 
أو  عرضي  لقطاع  بيانات  األحيان  أغلب  في  وتعطي 

بيانات خاصة مبجموعة ما فقط.
رغم أن أكثر من 40% من النساء اإلثيوبيات احلضريات   
تلدن في منشأة صحية، فإن 2,4 % فقط من النساء 

األغلبية  فيه  تعيش  بلد  في  هذا.20  تفعلن  الريفيات 
من  فإن  الريفية،  املناطق  في  السكان  من  الواسعة 
احملتمل أن تختلف بيانات املنشآت عن وفيات األمهات 
اختالًفا كاماًل عن البيانات التي ُجِمعت على مستوى 
املناهج لتحديد سبب  اجملتمع.19 وهناك تشكيلة من 
الوفاة من خالل التشريح اللفظي،19، 29، 30 لكن املراجعة 
املصدقة من الطبيب31، 32 تعد املعيار الذهبي من قبل 
الكثيرين. غير أن االعتماد على األطباء ملراجعة نتائج 
التشريح اللفظي مكلف جدًّا في األماكن منخفضة 
البشرية  للموارد  كفء  غير  واستعمال   33 املوارد،32، 
النادرة، حيث إنه يحول بينهم وبني واجباتهم السريرية.
 35 املهام،34،  حتويل  نظرية  على  مقترحنا  قام   
دراستنا  اجملال اجلديد؛ فقد ُصممت  وطبقها في هذا 
املتوسط  املستوى  في  اخلدمة  مقدمي  تدريب  على 
وحتويل  اللفظي  التشريح  مقابالت  إجراء  على 
مقدمي  إلى  األطباء  من  الوفاة  سبب  حتديد  مهمة 
واملمرضات  )املمرضات  املتوسط  املستوى  الرعاية في 
القابالت(. وسوف تسمح هذه العملية عند تطبيقها 
وبينما  الطبيب.  مبراجعة  باملقارنة  أكبر،  دراسة  في 
اخلدمة  ومقدمي  العاميني  املقابلني  من  كل  أجرى 
اللفظي  التشريح  مقابالت  املتوسط  املستوى  في 
في  اخلدمة  مقدمي  استعمال  سمح  فقد  بنجاح،17 
تصنيف  باستعمال  كمقابلني  املتوسط  املستوى 
ذلك،  على  عالوة  الوفاة.  ألسباب  تتطورًا  أكثر  طبي 
ن منهجنا من  مبقابلة مجيبني اثنني على األقل، يُحسِّ
إمكانية احلصول على معلومات موثوقة عن األحداث 

التي تؤدي إلى الوفاة.29
خارج  املنهج  هذا  تطبيق  بعد  يتم  لم  بينما   
واعدة  النتائج  أن  نعتقد  فإننا  األولية،  الدراسة 
في  اخلدمة  مقدمو  بني  فقد  جدواها؛  إلى  بالنسبة 
املستوى املتوسط بنجاح قدرتهم على إجراء مقابالت 
التشريح اللفظي واتباع نظام تصنيف األمراض رقم 
10 ألسباب الوفاة. إال أن أحد قيود الدراسة، أن حجم 
العينة صغير )أربع حاالت وفيات لألمهات( حتى يسمح 
بتقييم إحصائي ذي مغذى لقدرة مقدمي اخلدمة في 
لوفيات  األساسي  السبب  لتقرير  املتوسط  املستوى 
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األمهات بدقة مقارنة مبراجعة الطبيب. ونحن نتمنى 
إجراء دراسات مستقبلية للمنهج في مناطق أكبر، 

حيث نتوقع تسجيل املزيد من وفيات األمهات. 
النتائج،  هذه  مثل  لتقييم  تهدف  دراسة  في   
أمراض  اختصاصيي  من  تدقيق  جلنة  استخدمنا 
النساء والوالدة ملراجعة كل تشريح لفظي مكتمل، 
واستعملنا اختبارات ملوثوقية املعدالت فيما بينها 36 
ملقارنة أسباب الوفيات التي يأتي بها مقدمو اخلدمة 

في املستوى املتوسط واألطباء.
لقد حاولنا تقليل التحيز بتدريب مقدمي اخلدمة في   
املستوى املتوسط على استعمال مخطط سبب الوفاة 
القائم على تصنيف األمراض 10. إال أنه من احملتمل أن 
سبب الوفاة احملدد من قبل مقدمي اخلدمة في املستوى 
املتوسط قد عانى من حتيز املقابل بسبب علم مسبق 

وفهم لتوزيع سبب الوفاة في منطقة العمل.
على  أيًضا  ينطبق  احملتمل  التحيز  هذا  أن  بيد   
األطباء الذين حددوا سبب الوفاة في منطقة العمل 
تفوتنا  أن  إمكانية  تقليل  حاولنا  لقد  نفسها. 
ترتيب  بإعداد  املتعلقة باإلجهاض غير اآلمن  الوفيات 
ومحتوى استفتاء التشريح اللفظي بعناية، والتركيز 
املعلومات  مقدمي  استقصاء  استراتيجيات  على 
الرئيسيني عن املوضوعات احلساسة بطريقة ال تؤدي 
اجلهود،  مثل هذه  الرغم من  على  أحكام.  إصدار  إلى 
أو  الثقافية  العار  احملتمل- بسبب وصمة  يزال من  ما 
مت  قد  يكون  أال  العائلة-  أفراد  جانب  من  املعرفة  قلة 
بالكامل اإلبالغ عن الوفيات الناجتة عن اإلجهاض و / 

أو قد أسيء تصنيفها.26
نحن واثقون أن نتائج الدراسة تعكس التسجيالت   
فيها  أجريت  التي  اجملتمعات  في  التي حدثت  احليوية 
تقديرات  كل  وتستند  معقول.  مدى  في  الدراسة 
القيم  نطاق  ضمن  الرئيسية  احليوية  التسجيالت 
احمللي  املستوى  بيانات  على  الريف  لسكان  املنتظرة 
واإلقليمي الفرعي من إحصاء سكان إثيوبيا في عام 

2007، تقرير تيغراي.20
في  والوفيات  الوالدات  كل  على  التعرف  ميثل  قد   
معينني  غير  خدمة  مقدمي  بواسطة  مجتمعاتهم 

برواتب ومن غير مقدمي الرعاية الصحية حتديًا عند 
اختبار  أن  إال  واسع.  مجال  على  منهجنا  استخدام 
املنهج على مجال واسع سيبني ما إذا كان باإلمكان 
في  للمجتمعات  املستمرة  باملشاركة  أثره  تخفيف 
البحث عن حلول لتحسني إجراءات التدخل ملواجهة 

وفيات األمهات.
خاص  بشكل  املوارد  قليلة  األماكن  في  يصعب   
والوفيات،  املراضة  عن  موثوقة  بيانات  على  العثور 
لكنها مهمة جدًّا لوضع سياسات قائمة على األدلة. 
وفيات  خلفض  مضاعف  عاملي  التزام  إلى  وإضافة 
البيانات  جمع  أنظمة  تصور  إعادة  يجب  األمهات، 
وبشكل  بدقة  التقدم  لتتبع  األمهات  وفيات  لقياس 
أنظمة  بعض  قبل  من  املولدة  للبيانات  ميكن  كفء. 
القياس املستعملة حالًيا )مكتب التسجيالت احليوية 
والتشريح  معينة،  حاالت  وتقصي  محدد،  بشكل 
اللفظي( أن توفر مبفردها تقديرات موثوقة ملستويات 
ووفيات  مراضة  مثل  املهمة  املؤشرات  وتفاضالت 
األمهات، لكنها كثيرًا ما تلقي بعبء استثنائي على 
الذي  النظام  هدف  إن  بالفعل.  الضعيفة  األنظمة 
اخُتِبر في مشروع اجلدوى هذا في إثيوبيا هو بناء منهج 
األمهات،  لوفيات  املستمر  للقياس  ومستدام  جديد 
لطريقة منخفضة  العمل كمخطط  إمكانية  لديه 
التكلفة ورخيصة لقياس األحداث احليوية، ويؤدي إلى 

حلول مجتمعية لتحسني صحة األمهات.

شكر وتقدير
فورا  لديفيا  والتقدير  الشكر  تقدمي  املؤلفون  يود 
ملساهماتها املدروسة في الصياغة وتنقيح اخملطوط، 
إضافة إلى يوهانيس تويلد وفريق البحث في تيغراي، 
النساء وحياتهن  املستمر بصحة  إثيوبيا، اللتزامهم 
لنسخة  شفهًيا  عرًضا  قُدم  وقد  مجتمعهم.  في 
مسبقة من هذا البحث بعنوان »وفيات األمهات على 
مستوى اجملتمع: منهج جديد للقياس« في االجتماع 
السنوي جلمعية سكان أمريكا، 2011. وقد جاء متويل 
دراسة اجلدوى كمنحة من جامعة كاليفورنيا، مركز 
بيركلي للسكان، بيركلي، الواليات املتحدة األمريكية.



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013 72

1. World Health Organization. 
Trends in Maternal Mortality 1990–
2008. Geneva: WHO, UNFPA, UNI-
CEF, World Bank, 2010.
2. Prata N, Sreenivas A, Gerdts C, et 
al. Maternal mortality in developing 
countries: challenges in scaling-up 
priority interventions. Future Medi-
cine 2009;6(2):311–27.
3. Lewis G. Reviewing maternal 
deaths and complications to make 
pregnancy safer. Best Practice & 
Research Clinical Obstetrics and 
Gynaecology 2008;22(3):447–63.
4. Lewis G. Beyond the numbers: 
reviewing maternal deaths and 
complications to make pregnan-
cy safer. British Medical Bulletin 
2003;67(1):27.
5. Hill K, Stanton C. Measur-
ing maternal mortality through 
the census: rapier or bludgeon? 
Journal of Population Research 
2011;28(1):31–47.
6. Setel P, Sankoh O, Rao C, et al. 
Sample registration of vital events 
with verbal autopsy: a renewed 
commitment to measuring and 
monitoring vital statistics. Bulle-
tin of World Health Organization 
2005;83(8):611–17.
7. Fortney J, Gadalla S, Saleh S, et 
al. Causes of death to women of 
reproductive age in two developing 
countries. Population Research and 
Policy Review 1987;6(2):137–48.
8. Hill K, El Arifeen S, Koenig M, et 
al. How should we measure ma-
ternal mortality in the developing 
world? A comparison of house-
hold deaths and sibling history ap-
proaches. Bulletin of World Health 
Organization 2006; 84(3):173–80.
9. Geynisman J, Latimer A, Ofosu 
A, et al. Improving maternal mor-
tality reporting at the community 

level with a 4-question modified 
reproductive age mortality sur-
vey (RAMOS). International Jour-
nal of Gynecology & Obstetrics 
2011;111(1):29–32.
10. Say L, Chou D. Better under-
standing of maternal deaths, the 
new WHO cause classification sys-
tem. British Journal of Obstetrics & 
Gynaecology 2011;118:15–17.
11. Mathers CD, Fat DM, Inoue M, 
et al. Counting the dead and what 
they died from: an assessment of 
the global status of cause of death 
data. Bulletin of World Health Or-
ganization 2005;83(3):171–77.
12. Graham W, Foster L, Davidson 
L, et al. Measuring progress in re-
ducing maternal mortality. Best 
Practice & Research Clinical Obstet-
rics and Gynaecology 2008;22(3): 
425–45.
13. AbouZahr C. New estimates 
of maternal mortality and how to 
interpret them: choice or confu-
sion? Reproductive Health Matters 
2011;19(37):117–28.
14. Mony P, Sankar K, Thomas T, 
et al. Strengthening of local vital 
events registration: lessons learnt 
from a voluntary sector initiative in 
a district in southern India.
Bulletin of World Health Organiza-
tion 2011;89(5): 379–84.
15. Khan K, Say L, Gu.lmezoglu A, 
et al. WHO analysis of causes of 
maternal death: a systematic re-
view. Lancet 2006;367: 1066–74.
16. Mwanyangala M, Urassa H, 
Rutashobya JC, et al. Verbal autop-
sy completion rate and factors as-
sociated with undetermined cause 
of death in a rural resource-poor 
setting of Tanzania. Population 
Health Metrics 2011;9(1):41.
17. Chandramohan D, Maude G, 

Rodrigues L, et al. Verbal autopsies 
for adult deaths - issues in their de-
velopment and validation. Interna-
tional Journal of Epidemiology
1994;23(2):212–22.
18. Barnett S, Nirmala N, Pras-
anta T, et al. A prospective key 
informant surveillance system to 
measure maternal mortality - find-
ings from indigenous populations 
in Jharkhand and Orissa, India. 
BMC Pregnancy and Childbirth 
2008;8(6).
19. World Health Organization. 
Verbal Autopsy Standards: ascer-
taining and attributing causes of 
death. Geneva: WHO, 2007.
20. Central Statistical Agency. 
Ethiopian National Census. Addis 
Ababa: CSA, 2007.
21. Tigray Health Bureau Profile of 
2001 (2009 GC). Mekele. Ethiopia: 
Tigray Regional Health Bureau, 
2010.
22. Alemayehu T, Otsea K, Ge-
breMikael A, et al. Abortion care 
improvements in Tigray, Ethiopia: 
Using the Safe Abortion Care (SAC) 
approach to monitor the availabil-
ity, utilization and quality of ser-
vices. Chapel Hill, NC: Ipas, 2009.
23. Otsea K, Tesfaye S. Monitoring 
safe abortion care service provi-
sion in Tigray, Ethiopia: Report of 
a baseline assessment in public-
sector facilities. Chapel Hill, NC: 
Ipas, 2007.
24. Campbell O, Ronsmans C. Ver-
bal autopsies for maternal deaths: 
a report of a WHO workshop, Lon-
don, 10–13 January 1994. Geneva: 
WHO, 1994.
25. World Health Organization. In-
ternational Statistical Classification 
of Diseases and Related Health 
Problems, 10th revision: Instruc-

 املراجع

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
RC Pacagnella et al. Reproductive Health Matters 2012; 20(39):155–163



 73قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013

tion Manual. 2nd ed. Geneva: 
WHO, 2004.
26. Byass P, Berhane Y, Emmelin A, 
et al. The role of demographic sur-
veillance systems (DSS) in assess-
ing the health of communities: an 
example from rural Ethiopia.
Public Health 2002;116(3):145–50.
27. Jamison D, Breman J, Measham 
A, et al. Disease Control Priorities 
in Developing Countries. Chapter 
54. Washington DC: World Bank, 
Oxford University Press, 2006.
28. Ronsmans C, Graham W. Lan-
cet Maternal Survival Series. Mater-
nal survival 1 - Maternal mortality: 
who, when, where, and why. Lan-
cet 2006;368(9542):1189–200.
29. Fottrell E, Byass P. Verbal autop-
sy: methods in transition. Epidemi-

ologic Reviews 2010;32(1):38–55.
30. Mathers C, Boerma T. Mortal-
ity measurement matters: im-
proving data collection and es-
timation methods for child and 
adult mortality. PLoS Medicine 
2010;7(4):e1000265.
31. Evans T, Stansfield S. Health 
information in the new mille-
nium: a gathering storm? Bulle-
tin of World Health Organization 
2003;81(12):856.
32. Ethiopia Demographic and 
Health Survey 2005. Addis Ababa, 
Central Statistical Agency and Cal-
verton, MD: ORC Macro, 2006.
33. Joshi R, Lopez A, MacMahon S, 
et al. Verbal autopsy coding: are 
multiple coders better than one? 
Bulletin of World Health Organiza-

tion 2009;87(1):51–57.
34. Chandramohan D, Rodriguez 
L, Maude GH, et al. The validity of 
verbal autopsies for assessing the 
causes of institutional maternal 
death. Studies in Family Planning
1998;29(4):414–22.
35. Murray C, Lopez A, Feehan D, 
et al. Validation of the symptom 
pattern method for analyzing ver-
bal autopsy data. PLoS Medicine 
2007;4(11):e327.
36. Gwet K. Handbook of Inter-
Rater Reliability: the definitive 
guide to measuring the extent of 
agreement among raters. 2nd ed. 
Gaithersburg, MD: Advanced Ana-
lytics, LLC, 2010.

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
RC Pacagnella et al. Reproductive Health Matters 2012; 20(39):155–163



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013 74

حتسني الوصول إلى خدمات األمومة:
حملة عامة عن أنظمة التحويالت النقدية والقسائم في جنوب آسيا

بقلم: كيت جيهانأ، كريستي سيدنيب، هيلني سميثج، عائشة دي كوستاد

k.jehan@liverpool.ac.uk :أ باحثة، مجموعة الصحة الدولية، كلية ليفربول للطب اإلستوائي، ليفربول، اململكة املتحدة. للمراسلة

ب باحثة، شعبة الصحة العاملية، معهد كارولينسكا، ستوكهولم، السويد.

ج محاِضرة، مجموعة الصحة الدولية، كلية ليفربول للطب اإلستوائي، ليفربول، اململكة املتحدة.

د باحثة، كلية طب »آر. دي. جاردي«، سوراسا، أوجني، ماديا براديش، الهند؛ وباحثة، معهد كارولينسكا، ستوكهولم، السويد.

ترجمة: شهرت العالم

أدى تركيز السياسة، في نيبال والهند وبنجالديش وباكستان، على حتسني الوصول إلى خدمات  موجز املقال: 
التدابير،  الرعاية. وتضم هذه  املرأة على  تعوق حصول  التي  التكلفة  قيود  للحد من  تدابير  اتخاذ  إلى  األمومة، 
بوجه خاص، برامج التحويالت النقدية أو القسائم التي تستهدف حتفيز الطلب على اخلدمات، مبا فيها خدمات 
الكثير  يُعرف  البرامج، فال  الرغم من شعبية هذه  وعلى  الوالدة،  بعد  ما  ورعاية  والوالدة،  الوالدة،  قبل  ما  رعاية 
في  )األمهات(  »آما«  برنامج  رئيسة:  تدخالت  خمسة  عن  عامة  حملة  الورقة  هذه  تطرح  فاعليتها.  أو  أثرها  عن 
نيبال )عنصر التحويالت النقدية(، وبرنامج »جاناني سوراكشا يوجانا« )نظام األمومة اآلمنة( في الهند، وبرنامج 
»تشيراجنيفي يوجانا« )برنامج حياة طويلة( في الهند، وبرنامج قسائم صحة األمهات في بنجالديش، وبرنامج 
قسائم »صحت« )الصحة( في باكستان. كما تستعرض الورقة األهداف، واألساس املنطقي، وحتديات التنفيذ، 
والنتائج املعروفة، وإمكانات وقيود كل برنامج منها، استنادًا إلى البيانات املتاحة حالًيا. وقد أفادت التقارير بزيادة 
استخدام خدمات صحة األم منذ بدأت هذه األنظمة، على الرغم من عدم ثبوت دالئل التحسني في نتائج صحة 
األم بسبب االفتقار إلى الدراسات اخلاضعة للمراقبة. وتشمل اجملاالت التي حتتاج إلى حتسني في هذه األنظمة، 
والشفافية  الواضحة،  التوجيهية  واملبادئ  التنفيذية،  اإلدارة  زيادة كفاءة  إلى  احلاجة  الورقة،  كما حددتها هذه 
املالية، وخطط لالستدامة، وأدلة حتُقق اإلنصاف، وفوق كل شيء، تأثيرها املُثبت على نوعية الرعاية وحجم وفيات 

األمهات واعتالل صحتهن. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
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ال يزال معدل وفيات األمهات واعتالل صحتهن مرتفًعا 
في كل من نيبال، والهند، وبنجالديش، وباكستان. وقد 
متزايدة  بصورة  تركز  املنطقة  في  السياسة  كانت 
الهدف  بغية حتقيق  الوالدة،  الرعاية عند  على مهارة 
أن إقبال  بيد  اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية.3-1 
النساء في هذه البلدان على خدمات الرعاية الصحية 
لألمهات ال يزال يرتبط –بقوة-بالثراء، حيث يُعد ارتفاع 

التكلفة املالية عائًقا رئيسيًّا أمام االستعانة بخدمات 
هذه  مواجهة  وفي  لألمهات.6-1،3  الصحية  الرعاية 
بالبحث  املانحة  والهيئات  احلكومات  قامت  اخللفية، 
احلوامل.5  أمام  التكلفة  حواجز  لتقليص  طرق  عن 
الطلب  جانب  متويل  برامج  من  العديد  تنفيذ  مت  وقد 
الطلب  حتفيز  إلى  تهدف  وكانت  آسيا،  جنوب  في 
على الرعاية الصحية لألمهات. وكانت تشمل برامج 
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تكلفة  من  جزء  أو  كل  دفع  يجري  حيث  القسائم، 
اخلدمات جملموعات محددة؛ والتحويالت النقدية، فُيعاد 
من  الرغم  وعلى  األمومة.2،7  خدمات  تكلفة  للنساء 
شعبية هذه البرامج لدى ُصناع السياسة، فال تتوفر 
افتقار  وهناك  تأثيرها.8  على  كافية  أدلة  اآلن  حتى 
أثر  على  الدالئل  سيما  ال  الدقيقة،  التقييمات  إلى 
ونوعية  واالستهداف،  االستخدام،  البرامج على  هذه 
الرعاية، وكذا على وفيات األمهات واعتالل صحتهن. 
في أغلب احلاالت، جند أن البيانات حول النتائج )معدل 
وفيات األمهات قبل الوالدة وبعدها، واألطفال حديثي 
الوالدة( محدودة أو غير متوفرة بعد، على الرغم من أن 

بعض األدلة بدأت في الظهور. 
برامج  خمسة  عن  عامة  حملة  الورقة  هذه  تطرح   
الرعاية  على  الطلب  لتحفيز  ُمعدة  رئيسة،  مالية 
الصحية لألمهات في جنوب آسيا: عنصر التحويالت 
برنامج  )سابًقا،  نيبال  في  »آما«  لبرنامج  النقدية 
سوراكشا  »جاناني  برنامج  اآلمنة(؛  الوالدة  حوافز 
برنامج  الهند؛  في  اآلمنة(  األمومة  )برنامج  يوجانا« 
»تشيراجنيفي يوجانا« )برنامج حياة طويلة( في الهند؛ 
برنامج قسائم صحة األمهات في بنجالديش، وبرنامج 
)الصحة( في باكستان. تستعرض  قسائم »صحت« 
الورقة األهداف، واألساس املنطقي، وحتديات التنفيذ، 
والنتائج املعروفة، وإمكانات وقيود كل برنامج منها، 
استنادًا إلى البيانات املتاحة حالًيا والدروس املستفادة 
حتى اآلن، فضاًل عن اآلثار املترتبة على ممارسي الرعاية 
له  ومن  والباحثني،  السياسة،  وُصناع  الصحية، 
الرعاية  إلى  الوصول  إمكانية  توسيع  في  مصلحة 
ومتوسطة  منخفضة  بيئات  في  لألمهات  الصحية 

الدخل.

املنهج 
جانب  متويل  ببرامج  املتعلقة  األدبيات  استعرضنا 
الطلب لصحة األمهات في جنوب آسيا، وعلى وجه 
التحديد، خصائص البرامج اخملتلفة وكيفية تنفيذها، 
من  وغيرها  األمهات،  وفيات  على  معروف  تأثير  وأي 
التي  الصحفية  املقاالت  بتضمني  وقمنا  النتائج. 

تشتمل على مراجعات منهجية آلليات متويل جانب 
التي  األولية  والبحوث  أوسع،  نطاق  على  الطلب 
تُقيم تلك البرامج في جنوب آسيا، فضاًل عن تقارير 
الوكـاالت الدوليـة الرئيسـية واحلكومـات، والوثـائـق 

السياسية، واألدبيات األخرى غير الرسمية.
ولتحديد الكتابات املنشورة، أجرينا عمليات البحث   
»سكوبس«  التالية:  البيانات  لقواعد  اإللكترونية 
 Web »و»شبكة العلم ،Medline »و»ميدالين ،Scopus
 ،Global Health العاملية«  و»الصحة   ،of Science
العلوم  و»دليل   ،CINHAL Plus بلس«  و»سينهال 
 Applied Social Science التطبيقية«  االجتماعية 
Index. كما قمنا بتطوير استراتيجية بحثية شاملة 
على  سواء  التالية،  البحث  مصطلحات  باستخدام 
التاريخ:  بقيود  االلتزام  دون  ُمركب،  أو  مستقل  نحو 
»املرأة«،* »الفتاة«* »األم،«* »املراهق/املراهقة«،* »األنثى«،* 
»متويل جانب الطلب«،* »الشراكة بني القطاعني العام 
النقدية«  »التحويالت  املالية«*،  »التحويالت  واخلاص«، 
اإلجنابية«،*  »الصحة  األم«،*  »صحة  »القسائم«*، 
»احلمل«،* »الوالدة«،* »وفيات األمهات«،* »اعتالل صحة 
الوالدة«*،  »مرافق  الوالدة«*،  »مؤسسات  األمهات«،* 
»الهند«،*  آسيا«*،  »جنوب  الوالدة«*،  »مستشفيات 
النكا«*،  »سري  »نيبال«*،  »باكستان«*،  »بنجالديش«*، 

»بوتان«*، »جزر املالديف«*. 
فحصنا عناوين جميع املواد املستخرجة )وعددها   
مبعاييرنا.  تفي  التي  تلك  لتحديد  وملخصاتها   )502
لهذه  الكاملة  النصوص  بتمحيص  ذلك  بعد  وقمنا 
املواد لتحديد املعلومات ذات الصلة. وفي اجململ، قمنا 
كما  منشورًا.  صحفيًّا  مقااًل   38 عرضنا  بتضمني 
بحثنا في جوجل عن التقارير ذات الصلة واألدبيات غير 
الرسمية، وأخرجنا 14 تقريرًا ونشرة ووثيقة سياسية 

ذات صلة بعرضنا. 

الرعاية  استخدام  واجتاهات  األمهات  سياق صحة 
الصحية

في البلدان األربعة جميعها، يُصرف ما يزيد على ثلثي 
النفقات الصحية بالقطاع اخلاص في الوقت احلاضر، 
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وتُعد التكلفة التي يدفعها املرضى من مالهم اخلاص 
ولذلك، كثيرًا  العالم.2،9،10  املعدالت في  أعلى  بني  من 
الصحية  الرعاية  من  النساء  احتياجات  تُلبى  ال  ما 
لألمهات، وتُعد معدالت وفيات األمهات من بني أعلى 

املعدالت العاملية.9 
نقدم في األقسام التالية حملة عامة عن صحة األمهات 
الصحية  الرعاية  استخدام  واجتاهات  بلد،  كل  في 

خالل العقد املاضي.

نيبال
في  املركز  موقع  حتتل  األمهات  صحة  كانت  لقد 
التقدم في حتسني  البلد بعض  سياسة نيبال، وأحرز 
األرقام  وتطرح  املاضي.3  العقد  خالل  األمهات  صحة 
األخيرة انخفاض معدل وفيات األمهات من 550 لكل 
إلى 380  املواليد األحياء في عام 2000  100 ألف من 
في عام 2008 )الشكل 1(. على الرغم من أنه لم يكن 
ممكنًا عزل القوى احملركة لالنخفاض األخير في معدل 
وفيات األمهات، فمن احملتمل أن ذلك يرجع جزئيًّا إلى 
التغيرات  أن  ويبدو   *.2002 عام  في  اإلجهاض  تشريع 
أيًضا في  التعليم والثروة قد أسهمت  اجملتمعية في 
ذلك.11 وعلى الرغم من هذا التحُسن، ظل استخدام 
خدمات صحة األمهات منخفًضا، حيث بلغت نسبة 
أما في   12.%19 الوالدة  مرافق  يلدن في  الالتي  النساء 
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املناطق اجلبلية، فقد بلغت نسبة الرعاية أثناء الوالدة 
7% فقط.3 بدأت نيبال تطبيق سياسة الوالدة اجملانية 
في يناير 2009، على الرغم من استمرار التقارير التي 
تفيد برسوم االستخدام، ال تزال نتائج هذه السياسة 

محل رصد.13

الهند 
على  تؤثر  التي  الرئيسة-  الهند  مشكالت  تشمل 
اجتماعية  فجوة  وجود  الصحية-  الرعاية  استخدام 
عن  فضاًل  والفقراء،  األغنياء  بني  واسعة  اقتصادية 
الرعاية  إلى  الوصول  ر  تيسُّ في  امللحوظ  التفاوت 
وفيات  معدالت  ككل  الهند  في  ترتفع  الصحية. 
األمهات واألطفال حديثي الوالدة.14-16 وقد أوضح اثنان 
من املسوح الوطنية، بني عامي 1992 و2006، أن ارتفاًعا 
باملؤسسات،  للوالدة  الكلية  النسبة  في  طفيًفا 
اآلونة  في  قادت،  الهند  أن  بيد   17،18.%41 إلى   %26 من 
األخيرة، االنخفاض في نسبة وفيات األمهات بجنوب 
آسيا )الشكل 1(، حيث زادت الرعاية املاهرة للوالدة في 

السنوات األخيرة.19

باكستان 
األمهات  صحة  مؤشرات  شهدت  باكستان،  في 
األمهات  وفيات  معدل  في  االنخفاض  وكان  ركودًا، 
بطيًئا )الشكل 1).2 وقد ضمت املشكالت األساسية 
كفاية  وعدم  احلوكمة،  سوء  الصحي:  القطاع  في 
فضاًل  القدرة،  وانخفاض  للفرد،  الصحية  النفقات 
أفاد  وقد  للوالدة.2  املاهرة  الرعاية  انخفاض غطاء  عن 
املسح الصحي الدميوجرافي في باكستان عام 2007 
الصغيرة  احلضرية  املناطق  في  النساء  ِمَن   %39 بأن 
زيادة  وهي  الوالدة،  عند  املاهرة  بالرعاية  تتمتع  َمنْ 
بنسبة  أفاد  الذي   1990 عام  مبسح  مقارنة  طفيفة 
بلغت 35%.20،21 كما أفاد املسح نفسه بارتفاع الوالدة 
باملؤسسات إلى 37% في عام 2007 مقارنة مبسح عام 

1990 حيث بلغت النسبة %13.20،21 

بنجالديش 
الدخل  ارتفاع  بسبب  رمبا   - بنجالديش  شهدت  لقد 
وفيات  معدل  في  انخفاًضا   - التعليم  ومستويات 

شكل ١. اجتاهات نسب وفيات األمهات23
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* http:www.asap-asia.org/country/profile-nepal.html
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األمهات أكبر من نظيره في باكستان.1 وعلى الرغم 
رعاية  دون   )%79( الوالدات  معظم  حتدث  ذلك،  من 
ماهرة، ويتسم القطاع العام بعدم كفاية اإلمدادات 
واملواقع  الغياب  نسبة  ارتفاع  عن  فضاًل  واملعدات، 
الشاغرة.1 جتري في بنجالديش سنويًّا حوالي 3 مليون 
تتعلق  ألسباب  امرأة   12000 حوالي  ومتوت  والدة، 
باحلمل.22 وفي حني كانت 12% فقط من الوالدات جتد 
رعاية ماهرة في عام 2000، فقد زادت هذه النسبة في 

عام 2006 إلى %20.22 

صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية لألمهات 
محدودًا  لألمهات  الصحية  الرعاية  استخدام  يُعد 
في البلدان األربعة، على الرغم من زيادة املدخالت من 
جانب احلكومات والهيئات الدولية املانحة.24 وفي حني 
الوالدة،  السابقة على  للرعاية  توجد عوامل وسيطة 
حاالت  وفي  الوالدة،  في  املاهرة  والرعاية  الوالدة،  وبعد 
احلواجز  أن  على  متزايدة  أدلة  هناك  الطارئة،  الوالدة 
املالية وغيرها متثل أهمية في حتديد االستعانة بهذه 
يواجهن  وأسرهن  الفقيرات  فالنساء  اخلدمات.1،25 
صعوبات مستمرة للوصول إلى استثمارات احلكومة 
اخلدمات،  توافر  حتسني  مجال  في  املانحة  والهيئات 
تعترض  التي  واحلواجز  واألدوات،8  والعقاقير،  والتدريب، 
النساء عادة ما تكون متعددة ومتداخلة،24 إذ تشمل: 
نقص املعلومات حول أين ومتى ميكن التماس الرعاية؛ 
التكلفة  وارتفاع  الرعاية،  منشأة  إلى  املسافة  وبُعد 
املباشرة وغير املباشرة، والُعمر وقواعد النوع االجتماعي 
املتعلقة بعملية صنع القرار، وتأثير الوضع والطائفة، 
واألعراف  املرأة،  لصحة  األسرة  موارد  وتخصيص 
املنزلية  الوالدات  تُفضل  التي  االجتماعية-الثقافية 
العقبات،  هذه  بني  ومن  باملؤسسة.1،24،26  الوالدة  على 
أن تكلفة اخلدمات وغيرها من  الفقيرات  النساء  ترى 
حتول  التي  الرئيسة  األسباب  أحد  هي  املالية  احلواجز 
دون الوالدة باملنشآت الصحية.2،3،27 ومن هنا كان تركيز 
اهتمام السياسة الصحية وصانعي القرار على آليات 

مواجهة حاجز التكلفة الذي يواجه النساء.1،8

الرعاية  أجل  من  الطلب  جانب  متويل  أهداف 
الصحية لألمهات في جنوب آسيا

تهدف التدخالت الرامية إلى متويل جانب الطلب إلى 
توجيه األموال و/أو اخلدمات إلى األفراد الذين يناضلون، 
على خالف ذلك، من أجل الوصول إليها.1،2 وقد شهد 
جنوب آسيا حتى اآلن خمسة برامج رئيسة رائدة أو 
ُمنفذة لتمويل جانب الطلب، وهي: برامج التحويالت 
ما  القسائم  وبرنامج  والهند(،  )نيبال،  النقدية 
وبرنامج  وباكستان(،  وبنجالديش،  )الهند،  يشبهها 
التي  األموال  إعادة  عن  عبارة  هو  النقدية  التحويالت 
أنفقتها املستخدمات على خدمات الرعاية الصحية 
النقدية سُتحدث  احلوافز  أن  املُفترض  ومن  لألمهات، 
الساعي  السلوك  على  وتُشجع  السلوك  في  تغييرًا 
للحصول على الرعاية الصحية.12 وفي الوقت نفسه، 
تعد احلوافز النقدية أكثر أهمية من مجرد توفير خدمة 
مجانية، إذ إنها كما تُغطي غالًبا التكلفة اإلضافية، 
والتنفيذ  اإلعداد  بأن  جدال  وهناك  املواصالت.3  مثل 
اجليد لهذا البرنامج يجعل التحويالت النقدية ممكنة 
وميكن  املمولني،  إلى  بالنسبة  فعالة  مردودية  وذات 
النقدية  التحويالت  برنامجا  وميتد  بسهولة.9  زيادتها 

الرئيسان في كافة أنحاء نيبال والهند.
وبداًل من توجيه األموال مباشرة إلى املستخدم،   
كلي  أو  جزئي  دعم  تقدمي  القسائم  برامج  تتولى 
اخلدمة  مقدمي  من  اخلدمات  لشراء  للمستخدمني 
توزيع  عن  البرامج  بعض  وتستغني  املعتمدين.28 
مختارة  جملموعة  احلوافز  املمولون  ويسدد  القسائم، 
بتكلفة  تقدميها  أساس  على  اخلدمات  مقدمي  من 
برامج  هي  القسائم  وبرامج  النساء.2  إلى  معقولة 
استهدافية عادة، ومن املتوقع أنها ستؤدي إلى حتسني 

وصول النساء الفقيرات إلى الرعاية.2 
وتتيح هذه البرامج للنساء اختيار مقدم اخلدمة،   
مباشرًا  تناسًبا  املشاركة  العيادات  إيرادات  وتتناسب 
مع عدد مستخدمات البرنامج الالتي يذهنب إليها.29 
ومن املأمول أن يؤدي ذلك إلى زيادة املنافسة وبالتالي 
اخلدمات  مقدمو  سيتنافس  إذ  اخلدمة،  جودة  حتسني 
في  املشاركات  النساء  من  أكبر  عدد  اجتذاب  على 
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من  املطلوب  االعتماد  بأن  أيًضا  وجنادل  البرنامج.29 
مقدمي اخلدمات لالنضمام إلى البرنامج )وهي عملية 
تختلف من مكان آلخر( ميكن أن يضمن حتقيق معايير 
القسائم  برامج  وتتمتع  اجلودة.28  من  األدنى  احلد 
بالقابلية للتحقيق نظريًّا في جنوب آسيا نظرًا لكبر 
البرامج - كما هو احلال  قطاعها اخلاص، بيد أن تلك 
بالنسبة إلى برامج التحويالت النقدية - ال تُنفذ دائًما 

حسب ما يُقرر. 
النهوض  على  يجب  وبينما  نفسه،  الوقت  في   
الطبية،  باملنشآت  والوالدة  الوالدة،  قبل  ما  برعاية 
ورعاية ما بعد الوالدة، أن يحقق من حيث املبدأ الهدف 
الدالئل  فإن  املتمثل في احلد من وفيات األمهات،6،30،31 
السائدة تشير إلى استمرار ضعف معايير الرعاية في 
الهند )على سبيل املثال( مبا يؤدي إلى نقص اخلدمات 
الوالدة  إلى  يسعني  الالئي  النساء  بني  الوفيات  أو 
منشآت  في  اإلخفاقات  هذه  الطبية.16،32  باملنشآت 
تدريب  إلى  االفتقار  تشمل:  واخلاص  العام  القطاعني 
العاملني، وسوء نُظم اإلحالة، وضعف آليات املساءلة، 
السؤال  ويبقى  املعلومات.16،32  نُظم  كفاية  وعدم 
قادرة  الطلب  جانب  متويل  آليات  كانت  إذا  مبا  املتعلق 
مبفردها على حتسني جودة الرعاية مبا يكفي للحد من 

وفيات األمهات.

خصائص البرامج، وتنفيذها وتأثيرها
نيبال 

أثار مشروع »األمومة األكثر أمانًا« في نيبال اهتماًما 
البحث  وأدى  األمهات.3،33،34  بصحة  كبيرًا  سياسيًّا 
الطلب،  جانب  متويل  دعم  تعزيز  إلى  التكلفة  في 
 .2005 عام  في  اآلمنة«  الوالدة  »حافز  برنامج  وأُطلق 
»آما«  برنامج  ضمن   ،2009 منذ  البرنامج،  واستمر 
مؤخرًا  تسميته  وأُعيدت  نيبال،  في  نطاقًا  األوسع 
بدء  فترة  في  كارياكرام«.13،35  سوراكشيا  »آما  باسم 
البرنامج، كانت زوجة رئيس الوزراء آنذاك ناشطة في 
مجال املرأة، وكان دعمها القوي لبرنامج »حافز الوالدة 

اآلمنة« مبثابة األساس إلدخاله.3
البرنامج على التمويل من حكومة نيبال  حصل   

بني  وجمع  املتحدة،  باململكة  الدولية  التنمية  ووزارة 
احلافز النقدي للنساء وحافز ملقدمي اخلدمات العامة 
اخلدمة  مقدمي  على  ذلك  بعد  طرحه  أساس  على 
بالقطاع اخلاص.13 فتحصل النساء على املال للوالدة 
تكاليف  بعض  على  في منشأة صحية، كما حتصل 
املواصالت؛ وميكن لنساء املناطق األقل منوًّا واملنخرطات 
في برنامج »حافز الوالدة اآلمنة« احلصول على الرعاية 
أصبحت  »آما«،  برنامج  إدخال  )منذ  مجانًا  الصحية 
الوالدة اجملانية عامة(.3،12 يحصل أيًضا مقدمو اخلدمات 
باملنشأة  الوالدة  في حاالت  املاهرة على حوافز، سواء 
في  التضاريس  صعوبة  ألن  نظرًا  باملنزل،  أو  الطبية 
نيبال جتعل الوصول إلى العديد من املرافق الصحية 
الدفع  الصحية  اخلدمات  مقدمو  يتولى  عسيرًا.27،36 
توجيه  من  وبداًل  مباشرة.  الوالدة  بعد  للنساء  نقًدا 
التوجه  احلكومة  اختارت  فقرًا،  األكثر  نحو  البرنامج 
أكثر  أيًضا  كان  وإن  لإلنصاف  حتقيًقا  ظاهريًّا،  العام، 

سهولة في اإلدارة وأكثر شعبية سياسيًّا.12 
كان برنامج »حافز الوالدة اآلمنة« يقتصر في بدايته   
على النساء الالتي لديهن طفالن على األكثر، بهدف 
في  أُلغي  الشرط  هذا  لكن  اخلصوبة،  معدل  خفض 
وقت الحق، ألنه كان مبثابة عقاب على النساء األكثر 
فقرًا.3 وقد كان اإلقبال على البرنامج بطيًئا في البداية، 
وهو ما يرجع أساًسا إلى طول مدة تأخير صرف األموال 
واالرتباك  واملستفيدات،  اخلدمة  مقدمي  من  لكل 
الناجم عن تعزيز الوالدة في كل من املنشأة الطبية 
واملنزل، واالفتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بتحديد 
مما  احلوافز،  يتلقوا  أن  الذين يجب  الصحيني  العاملني 
أدى إلى بعض االستياء.12،37 أفادت تقارير برنامج »آما« 
أن التعُلم من برنامج »حافز الوالدة اآلمنة« ينعكس 
اآلن في إجراءات أفضل في اإلدارة،38 لكن تقييم األثر 
ستار  حتت  النقدية  بالتحويالت  اخلاص  للجزء  القوي 
بعد،  يظهر  لم  كارياكرام«  سوراكشيا  »آما  برنامج 
على الرغم من أن تأثير خدمة الوالدة اجملانية العامة 
قد ظهر بالفعل.13 اختلفت تقديرات تغطية برنامج 
»حافز الوالدة اآلمنة«، لكن التقارير طرحت أنه يغطي 
املؤهالت  األمهات  من  و36%59   12%29 بني  يتراوح  ما 
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أن  إلى  التقارير  الفترة 2008-2009. كما تشير  خالل 
البرنامج،  إطار  في  انخفضت  قد  املنزل  في  الوالدة 
والوالدات في  باملنشآت الصحية  الوالدات  زادت  بينما 
دراسة  وجدت  وقد   37.(1 )اجلدول  املاهرة  الرعاية  ظل 
لبرنامج  قطاعية،  ووصفية  استكشافية،  صغيرة 
»آما سوراكشيا كارياكرام« أن جميع األمهات الالتي 
شملتهن الدراسة )وعددهم 47( حصلن على خدمات 
كانت  املواصالت  بحافز  املعرفة  لكن  مجانًا،  الوالدة 
محدودة، وال يزال البرنامج يكافح للوصول إلى النساء 
في املناطق النائية.35 في الوقت نفسه، ال يزال االرتباك 
الالتي  النساء  كانت  البرنامج.  غرض  حول  مستمرًا 
نقدية،  مدفوعات  بوجود  يعرفن  الدراسة  شملتهن 

لكنهن لم يكن متأكدات متاًما من الغرض منها.35

الهند 
)برنامج  يوجانا«  سوراكشا  »جاناني  برنامج  أُطلق 
برنامج  أكبر  وهو   ،2005 عام  في  اآلمنة«(  »األمومة 
الصحية  للرعاية  النقدية  للتحويالت  العالم  في 
البرنامج،  متويل  املركزية  احلكومة  تتولى  لألمهات.14 
وتديره »البعثة الوطنية للصحة الريفية«، وهي هيئة 
مؤقتة مساعدة ملديرية الصحة. بدأ البرنامج باعتباره 
مشروًعا رائًدا في عدد صغير من الواليات أساًسا، ثم 
توسع على الصعيد الوطني في عام 2008، لكنه ظل 
املنخفض،  الدخل  ذات  الواليات  بتركزه على  يحتفظ 

جدول ١. خصائص برنامج »آما سوراكشيا كارياكرام« برنامج »حافز الوالدة اآلمنة« )سابقًا(، نيبال،
من 2005 حتى )20١2(

التحويالت النقديةنوع البرنامج

التغطية 36
على صعيد األمة

السنة املالية 1 (2005): 34% من األمهات املؤهالت
السنة املالية 3 (2007): 59% من األمهات املؤهالت

زيادة الوالدات في املرافق الصحية احلكومية املؤهلة، والرعاية املاهرة في فترة الوالدةالهدف

احلوافز27،36،35

1. حافز نقدي لألمهات للوالدة باملؤسسات الصحية )6-18 دوالرًا، وفًقا للموقع 
اجلغرافي(.

2. حوافز ملقدمي اخلدمة للوالدات املنزلية أو باملرافق الصحية -مبوجب برنامج 
»حافز الوالدة اآلمنة«: 4 دوالر لكل والدة؛ ومبوجب برنامج »آما«: 2.50 دوالر.

باملؤسسات  مجانية  الوالدة  تكون   – اآلمنة«  الوالدة  »حافز  برنامج  مبوجب   .3
الصحية للنساء في 25 منطقة من املناطق األقل منوًّا )تُعيد املرافق مبلغ 12 
دوالرًا، بغض النظر عن نوع الوالدة(؛ ومبوجب برنامج »آما« - والدة مجانية عموًما.

التأهيل والشروط25

وجود  أو  اثنني،  عن  األحياء  األطفال  عدد  يزيد  ال   :)2005 )في  التأهيل  معايير 
مضاعفات للوالدة.

املعايير في عام 2007: التحويالت النقدية الشاملة جلميع النساء الالتي يلدن 
مبؤسسات صحية. الوالدات مجانية على األقل في الـ25 منطقة من املناطق 

األقل منوًّا حتى عام 2009؛ وبعد عام 2009 تصبح الوالدات مجانية عموًما.

متغيرات ناجت البرنامج32 
)منطقة واحدة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧(

1. والدات منزلية: أقل من %4.2
2. والدات مبرافق آمنة: أعلى من %2.6

3. رعاية ماهرة: أعلى من %2.3
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النقدي  واحلافز  شاماًل،  فيها  استهدافه  وكان 
مرتفًعا.14 ويهدف البرنامج إلى نشر والدة النساء في 
املرافق الصحية، إذ يدفع 20-28 دوالرًا لكل والدة )انظر 
للوالدات  صغيرًا  نقديًّا  مبلًغا  يتيح  كما   14،)2 اجلدول 
املنزلية. كان البرنامج مفتوًحا، في األساس، ملقدمي 
-في  لكنه  واخلاصة على حد سواء،  العامة  اخلدمات 
القطاع  استبعد  قد  كان   - املقال  هذا  كتابة  فترة 
بعض  وجود  من  الرغم  على  كبير،  حد  إلى  اخلاص 
االختالف بني الواليات. وقد أدخل البرنامج نوًعا جديًدا 
املعتمدون  »النشطاء  الصحيني-وهم  العاملني  من 
يتقاضون  -الذين  االجتماعية«  الصحة  مجال  في 
أموااًل ملرافقة النساء عند إجراء فحوص ما قبل الوالدة 
والوالدة وزيارات ما بعد الوالدة. وقد شهد البرنامج منوًّا 
سريًعا، في ظل تخصيص 275 مليون دوالر مليزانيته 
في الفترة 2008-2009، وجتاوزت 340 مليون دوالر في 
2009-2010. ومن املتوقع أن تصل تغطيته لعام 2010 
إلى حوالي ثلث جميع النساء الالتي يلدن في الهند 
في ذلك العام؛ على أن هذه التغطية تختلف اختالًفا 
كبيرًا في املمارسة العملية؛ إذ تتراوح من أقل من %5 
إلى 44% في الواليات اخملتلفة، في حني وُجد أن النساء 
ذات الدخل املتوسط هن األكثر استفادة من البرنامج 
إلى  املتاحة  البيانات  تشير  ذلك  ومع  األرجح.14  على 
زيادة الوالدة في املؤسسات الصحية بني عامي 2002 

و2008 بنسبة 8% في املناطق الريفية.14 
نوعية  بسوء  املتعلقة  التقارير  تظهر  بدأت   
الرعاية،16،39 وتضع عالمات استفهام حول مدى قدرة 
وتشير  املتزايد.  الطلب  مواكبة  على  املؤسسات 
مستعدة  تكن  لم  الواليات  بعض  أن  إلى  الشواهد 
باملؤسسات  للوالدات  السريعة  الزيادات  تلك  ملثل 

الصحية.40
البرنامج الرئيس اآلخر لتمويل الطلب في الهند   
احلياة  )برنامج  يوجانا«  »تشيراجنيفي  برنامج  هو 
الطويلة(، وهو عبارة عن شراكة بني القطاعني العام 
هذا  ويوفر   ،)2 )اجلدول  جوجارات  والية  في  واخلاص 
الوالدة  )وأفضل وصف له: »قسائم احلياة«(  البرنامج 
اجملانية باملؤسسات الصحية للنساء الفقيرات، وذلك 

بالتعاقد على تقدمي اخلدمات ألطباء التوليد بالقطاع 
في  البرنامج  لهذا  املنطقي  األساس  ويكمن  اخلاص. 
اخلاص  بالقطاع  الطوارئ  حاالت  في  الوالدة  رعاية  أن 
من  واسع  نطاق  على  توفرًا  أكثر  جوجارات  والية  في 
القطاع العام.43 وبدأ البرنامج باعتباره مشروًعا رائًدا 
في عدد قليل من املناطق، ثم اتسع ليشمل الوالية 
الصحة  مفوض  إشراف  حتت   2007 عام  في  كلها 
ثابًتا  مبلًغا  جوجارات  حكومة  وتدفع  املُكلف.43 
لكل  والدة(   100 لعدد  دوالر   5,447( مسبًقا  ومحددًا 
واجلزء  مقدًما،  املبلغ  من  جزء  ويُدفع  توليد.44  طبيب 
اآلخر بأثر رجعي. يضم املبلع االتفاقي الوالدات العادية 
للقيام  حافز  أي  الستبعاد  سواء،  حد  على  واملعقدة 
بعمليات جراحية.42،43 وباإلضافة إلى الوالدات اجملانية، 
الوالدة،  بعد  مجانًا  والدواء  الطعام  البرنامج  يقدم 
ويُسدد تكاليف املواصالت ألفراد األسرة املرافقني.42،43 
كما يستهدف البرنامج النساء الفقيرات، ويجب أن 
أو  الفقر«  »حتت خط  بطاقة  منه  املستفيدات  تُقدم 
اخلدمات  إلى  للوصول  مسبًقا  محددة  فقر  شهادة 
مجانًا. وقد أفادت إحدى الدراسات بأن 865 من حوالي 
اخلاص  بالقطاع  املمارسني  التوليد  أطباء  من   2,000
انضموا إلى البرنامج، وأن تغطية الوالدات بني الفقراء 
في الوالية بلغ 53%.45 وأفادت دراسة أخرى بأن 66% من 
املستفيدات ببرنامج »تشيراجنيفي يوجانا« أعربن عن 
رضاهن عن اخلدمات.43 وترجع جناحات البرنامح، حتى 
اآلن، إلى توفير خدمات أطباء التوليد-أمراض النساء 
املستعدين  الريفية،  املناطق  في  واسع  نطاق  على 
للتعاون مع برنامج احلكومة،46 على الرغم من وجود 
البرنامج بني  تقارير أخرى تتشكك في مدى شعبية 
لتقييم  ضرورة  وهناك  الريفية.47  اخلدمات  مقدمي 
وبيانات  البرنامج  حوافز  كفاءة  ومدى  املزاعم،  تلك 
الشفافية في ترتيباته املالية، ولم نتمكن من العثور 
االستفادة  على  البرنامج  تأثير  حول  بيانات  أي  على 
باملؤسسات  والوالدة  للوالدة،  السابقة  الرعاية  من 

الصحية، ورعاية ما بعد الوالدة.

بنجالديش 
بنجالديش،  األمهات« في  برنامج »قسائم صحة  بدأ 
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جدول 2. خصائص برنامجني في الهند لتمويل جانب الطلب
اسم 

البرنامج
جاناني سوراكشا يوجانا

)برنامج األمومة اآلمنة(
شيراجنيفي يوجانا

)برنامج احلياة الطويلة(

على غرار القسائمحتويالت نقديةنوع البرنامج

التغطية
على صعيد البلد، مع التركيز على 10 

واليات40،41
على نطاق الوالية )جوجارات(42

البداية/مدة 
البرنامج

بدأ في أبريل 2005
توسع في 2008

من املقرر أن ينتهي/يُجدد في 2012

بدأ بكونه مشروًعا رائًدا في 2005
توسع في عام 2007، وال يزال مستمرًا

حكومة جوجاراتحكومة الهندالتمويل

األهداف
زيادة رعاية ما قبل الوالدة، والوالدة في 
املرافق الصحية، ورعاية ما بعد الوالدة

القطاع  من  بدعم  الصحية  باملؤسسات  الوالدة  زيادة 
اخلاص، وتفدمي رعاية فورية بعد الوالدة )أول 48 ساعة(

احلوافز14

باملؤسسات  للوالدة  نقدي  حافز   .1
الصحية )20-28 دوالرًا(

إسعاف  وسيارة  املواصالت  تكلفة   .2
مجانية 

الوالية  )تتولى  الصحية  باملؤسسات  مجانية  والدة   .1
إعادة النفقات إلى املرافق اخلاصة، 5447 دوالر لكل 100 

والدة، أو حوالي 55 دوالرًا لكل والدة(44
2. تكلفة املواصالت

األهلية 
والشروط

عامة، في الواليات التي يجري التركيز 
عليها

 – )القبائل(  »أديفازي«  ونساء  الفقر  للنساء حتت خط 
)مطلوب شهادة موثقة(

متغيرات 
نتائج 

البرنامج

)جميع الواليات، 2008-2007)
1. رعاية ما قبل الوالدة: حتى %10
2. الوالدة باملؤسسات: حتى %43

3. وفيات األطفال حديثي الوالدة: أقل 
من 2.4 لكل 1000 من املواليد األحياء14

البيانات غير متوفرة
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في عام 2006 بدعم خارجي من مجموعة من اجلهات 
للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  فيها  مبا  املانحة، 
الدولية.  التنمية  وإدارة  العاملية،  الصحة  ومنظمة 
كما هو احلال بالنسبة إلى برنامج جاناني سوراكشا 
من  وتنفيذه  البرنامج  إدارة  وجتري  الهند،  في  يوجانا 
خالل بنية موازية ملديرية الصحة العادية. كما يُغطي 
البرنامج 46 من 493 »أوبازيالس« )إقليم فرعي( على 
للنساء  قسائم  أساًسا  ويوفر  الوطني،  الصعيد 

من طفلني.29  أقل  منهن  كل  أجنبت  الالتي  الفقيرات 
يُكلف البرنامج املمولني 41 دوالرًا لكل قسيمة يجري 
لها  احلاملة  النساء  القسائم  متنح  كما  توزيعها.48 
رعاية ماهرة مجانية قبل وأثناء وبعد الوالدة )سواء في 
املنزل أو في مؤسسة صحية( )اجلدول 3).1 وباإلضافة 
للرعاية  نقديًّا  حافزًا  البرنامج  يضم  القسيمة،  إلى 
املاهرة عند الوالدة، وتكاليف املواصالت، وحزمة هدية 
اخلدمات  ملقدمي  نقديًّ  وحافزً  غذاء،  على  تشتمل 
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العاملون  ويتولى  مجانًا.28  اخلدمات  هذه  ملنحهم 
بالصحة توزيع القسائم للنساء، وهي قابلة للسداد 

- نظريًّا - في املرافق العامة واخلاصة على السواء. 
في  سريعة  زيادة  نشأته  منذ  البرنامج  حقق   
استخدام الرعاية السابقة للوالدة والوالدة املؤسسية 
والرعاية بعد الوالدة، مبا يناظر إلى حد كبير الزيادة في 
استخدام القسائم.1،8 وأوضحت دراسة مقارنة أُجريت 

تقييمية  كدراسة  تصميم  أقوى  لها  )وكان  مؤخرًا 
في  الوالدة  احتماالت  زيادة  اآلن(،  حتى  املنطقة  في 
وفي  تقريًبا.48  الضعف  مبقدار  الصحية  املؤسسات 
الدراسة برضا املستفيدات عن  أفادت  الوقت نفسه، 
البرنامج29 وزيادة اإلنصاف في وصول النساء الفقيرات 

للبرنامج.8 
واجه  الكبيرة،  النجاحات  هذه  من  الرغم  على   

جدول 3. خصائص برنامج قسائم صحة األمهات، بنجالديش، 2006 وحتى اآلن )20١2(

قسائم + حتويالت نقديةنوع البرنامج

46 منطقة فرعية )أوبازيالس( من مجموع 493 منطقة على صعيد البلدالتغطية 48

التمويل
حكومة بنجالديش، وهيئات مانحة كبيرة تضم صندوق األمم املتحدة للسكان، 

ومنظمة الصحة العاملية، وإدارة التنمية الدولية

زيادة الرعاية املاهرة عند الوالدة في املرافق الصحية العامة/اخلاصة، وفي املنزلالهدف

احلوافز28، 48

1. قسائم لألمهات لرعاية ما قبل الوالدة، والوالدة اآلمنة، ورعاية ما بعد الوالدة. 
تبلغ 41 دوالرًا للقسيمة بالنسبة إلى اجلهات املانحة، ويحصل مقدمو اخلدمة 

على حوافز نقدية خلدماتهم اجملانية.
2. حافز نقدي للوالدة باملؤسسات الصحية )24 دوالرًا( أو في املنزل في ظل رعاية 

ماهرة عند الوالدة، باإلضافة إلى هدية عينية.
3. تكلفة املواصالت

التأهيل والشروط29

يقتصر على األمهات الالتي لديهن طفالن أو أقل
توجد مقاربتان مختلفتان لالستهداف:

1. برنامج عام )املناطق الفقيرة(
2. برنامج استهدافي، على أساس اختبار الوسائل )أغلب املناطق(

متغيرات ناجت البرنامج48 
)مقارنة 16 منطقة فرعية، 

(2009

اختالف النسبة املئوية لألمهات في مناطق القسائم، في مقابل املناطق حتت 
املقارنة:

1. رعاية ما قبل الوالدة )زيارة واحدة على األقل(: زادت نسبة النساء الالتي تلقني 
زيارة واحدة على األقل مبقدار %16 )0.001<)

2. رعاية ماهرة عند الوالدة: زاد نسبة النساء الالتي حصلن على رعاية ماهرة 
عند الوالدة مبقدار %36.6 )0.001<)

املؤسسات  في  يلدن  الالتي  النساء  نسبة  زادت  صحية:  مبؤسسة  الوالدة   .3
الصحية مبقدار %18.8 )0.001<)

4. رعاية ما بعد الوالدة: زادت نسبة النساء الالتي يحصلن على فحص واحد 
على األقل بعد الوالدة مبقدار %15.4 )0.001<)
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تأخير اإلفراج  البرنامج عددًا من الصعوبات، مبا فيها 
اختيار  معايير  حول  واالرتباك  القسائم،  أموال  عن 
العامالن  هذان  يؤثر  أن  احملتمل  ومن  املستفيدات؛ 
التقارير  وتشير  البرنامج.  على  اإلقبال  مدى  على 
عن  فضاًل  املتاحة،  األموال  مستوى  انخفاض  أن  إلى 
اجتذاب  في  اإلخفاق  إلى  أدى  قد  املالية،  اإلدارة  سوء 
تزدد  لم  ولذا  اخلاص،  بالقطاع  اخلدمات  مقدمي 
جودة  تتحسن  ولم  اخلدمات،  مقدمي  بني  املنافسة 
العام.29  القطاع  على  املشاركة  واقتصرت  الرعاية، 
ملقدمي  النفقات  بنجالديش  في  البرنامج  يُعيد 
زيادة  إلى  التقارير  وتشير  القيصرية،  الوالدة  خدمات 
في الوالدات اجلراحية، في حني ال يبدو واضًحا إذا كان 
ذلك يرجع إلى البرنامج و/أو عوامل أخرى.1،48 وتكشف 
للنساء  الشخصي  اإلنفاق  استمرار  األخيرة  البيانات 
البرنامج  أن  إلى  يشير  مبا  البرنامج،  من  املستفيدات 
الصحية  الرعاية  أمام  املالية  احلواجز  على  يقض  لم 
مطروحة  تساؤالت  هناك  تزال  ال  وأخيرًا،  لألمهات.48 
مع  التأقلم  على  احلكومية  املرافق  قدرة  مدى  حول 
وكما  استخدامه.  زيادة  تسارع  ضوء  في  البرنامج 
من  القليل  سوى  توجد  ال  أخرى،  بلدان  في  احلال  هو 
الدراسات حول تأثير البرنامج على جودة الرعاية في 

هذه املوجة السريعة جلانب الطلب. 

باكستان 
برنام  املتحدة  بالواليات  الدولية  التنمية  وكالة  تؤيد 
بوصفه  بدأ  الذي  للقسائم،  )الصحة(  »صحت« 
خالل  البنجاب  بجنوب  مقاطعتني  في  رائًدا  برنامًجا 
ما  للمرأة  املتاحة  اخلدمات  وشملت   .2009-2008
والوالدة  للوالدة،  السابقة  للرعاية  زيارات  ثالث  يلي: 
الطبيعية )اإلحالة في حالة الوالة القيصرية(، وزيارة 
استهدف   50.(4 )اجلدول  الوالدة  بعد  ما  لرعاية  واحدة 
أحد  في  حاماًل  امرأة   2000 األول  الرائد  البرنامج 
وقد  خان(،  غازي  ديرا  )مدينة  باكستان  مناطق  أفقر 
املستفيدات،  أحياء  في  للمرافق  وفًقا  حتديدها  جرى 
للوالدة  سابقة  خبرة  وجود  وعدم  الدخل،  ومستوى 
باملرافق الصحية.2 ولم يضم البرنامج معايير تخص 
الالتي  النساء  لدى  كان  الواقع،  وفي  اإلجناب؛  كثرة 

من  أكثر  األطفال  من  عدد  الكتيبات  لهن  بيعت 
أكثر(.2،50  أو  أطفال  لديهن خمسة  )كان %38  غيرهن 
القسائم  على  حصلن  الالتي  للنساء  ميكن  وكان 
استخدام اخلدمات التي تقدمها شبكة من مقدمي 
املنظمة  من  )جزء  ُمعَتَمدة مسبًقا  اخلاصة  اخلدمات 
غير احلكومية »جرينستار للتسويق االجتماعي«(.2،50 

سددت املستفيدات من البرنامج مبلًغا ملرة واحدة   
الذين  »جرينستار«  في  للعاملني  دوالر   1.25 قدره 
كتيب  شراء  نظير  البعيدة،  األماكن  إلى  ينتقلون 
القسائم، ويعمل هؤالء العاملون في مجال التوعية 
احمللية،  اجملتمعات  في  واسع  نطاق  على  بالبرنامج 
»جرينستار«  منظمة  تتولى  اخلدمات،  توفير  وبعد 
تسليمهم  عند  اخلدمات  ملقدمي  النفقات  إعادة 
للقسائم.2 وتشير التقارير إلى جناح البرنامج في بيع 
وقد  تقريًبا من 2000 كتيب كان مستهدًفا.50   %100
معدالت  في  زيادة  وجود  إلى  الدراسات  إحدى  أشارت 
في  باملشاركة  تقترن  الصحية،  باملؤسسات  الوالدة 
برنامج القسائم، في ظل عدم وجود توجه عام يوضح 
فترة  نفس  خالل  الصحية  باملرافق  الوالدة  في  زيادة 
في  الثاني  الرائد  البرنامج  تنفيذ  مت  وقد  الدراسة.2 
منطقة جهاجن، وشاركت احلكومة في متويله. وتنامى 
خاص،  )وبوجه  العام  القطاع  داخل  للبرنامج  الدعم 
للبرنامج(.  داعًما  بنجاب  في  الصحة  عام  مدير  كان 
البرنامج  باستمرار   2009 عام  تقارير  أوصت  وقد 

واالرتقاء به، لكن ذلك لم يتحقق بعد.2،50

النتائج العامة 
العريضة  اخلطوط  االستعراض  هذا  في  حددنا 
للمعلومات املتاحة حتى اآلن حول اخلصائص الرئيسة، 
والتنفيذ، وإلى درجة محدودة تأثير خطط متويل جانب 
الطلب لتحسني فرص احلصول على الرعاية الصحية 
الوقت  وفي  آسيا.  بجنوب  بلدان  أربعة  في  لألمهات 
املمنوحة  واحلوافز  برنامج  كل  آليات  تختلف  الذي 
كان  املشترك  الهدف  فإن  املستهدفني،  والسكان 
األمومة.  رعاية  إلى  للوصول  املالية  احلواجز  خفض 
تشجيع  في  البرامج  لهذه  املقصود  التأثير  ويتمثل 
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االستفادة من اخلدمات من أجل حتسني نتائج احلمل، 
مدى  في  نفكر  أن  علينا  وهنا  الفقراء.  بني  سيما  ال 
ما أظهرته هذه األنواع من البرامج من حتقيق ألثرها 
املقصود حول االستخدام، واإلنصاف، ونوعية الرعاية، 

واالستدامة، ووفيات األمهات واعتالل صحتهن.

االستفادة
»شيراجنيفي  برنامج  عدا  ما  البرامج،  جميع  أفادت 
بزيادة  بيانات(،  الهند )حيث ال توجد بعد  يوجانا« في 
االستفادة من خدمات رعاية األمومة في املناطق التي 
تعمل فيها.2،14،29،37 على أن هناك حاجة للسيطرة على 
عوامل اإلرباك، من أجل الثقة في األسباب املطروحة.1 
على  تؤثر  أنها  يُحتمل  التي  العوامل  من  عدد  هناك 
مدى اإلقبال على اخلدمات، السيما عدم كفاءة إنفاق 

اإلدارة  سوء  إلى  احلوافز  دفع  بطء  يرجع  وقد  األموال. 
يصبح  أن  قبل  البرنامج  في  البدء  أو  البيروقراطية، 
كما  بذلك.  القيام  سياسيًّا  املالئم  من  ألنه  جاهزًا 
سيؤدي تأخير اإلفراج عن األموال إلى استمرار سداد 
النساء للمدفوعات من أموالهن الشخصية، أو حاجة 
املؤهالت  للنساء  األموال  إعادة  إلى  اخلدمات  مقدمي 
البرنامج.  أموال  من  وليس  اخلاصة  جيوبهن  من 
مستخدمي  ثقة  تتناقص  أن  ميكن  لذلك،  ونتيجة 
اخلدمة، ليس فقط في مجال رعاية األمومة، وإمنا في 
جميع اخلدمات الصحية، كما ميكن أن يتجنب مقدمو 

اخلدمات البرامج أو يعدونها مسؤولية مالية. 
الوضوح  إلى  االفتقار  يؤدي  أن  أيًضا  املرجح  من   
واملنهج، فضاًل عن صعوبات سياسات التواصل لكل 
من املنفذين واجلمهور، إلى تقليص الدعم؛ ففي نيبال، 

جدول ٤. خصائص برنامج قسائم »صحت«، باكستان

قسائمنوع البرنامج

منطقتان في جنوب البنجابالتغطية

بداية/مدة البرنامج
البرنامج الرائد 1: 2009-2008

البرنامج الرائد 2: 2009

التمويل
البرنامج الرائد 1: تولت الوكالة الدولية للتنمية بالواليات املتحدة دعم مشروع 

البنجاب
البرنامج الرائد 2: تولت احلكومة احمللية متويله جزئيًّا

الهدف
ما  ورعاية  العامة  الصحية  املرافق  في  الوالدة  ورعاية  الوالدة،  قبل  رعاية  زيادة 

بعد الوالدة

احلوافز2

القسائم لألمهات نظير 1.25 دوالر – كوبونات لرعاية ما قبل  بيع كتيبات   .1
الوالدة، والوالدة، وزيارة بعد الوالدة

2. يحصل مقدمو اخلدمة املعتمدون على حوافز نقدية خلدماتهم
3. تكلفة املواصالت

التأهيل والشروط
1. النساء ذوات الدخل املنخفض

2. عدم الوالدة سابًقا مبؤسسة صحية

متغيرات ناجت البرنامج2 
)مدينة واحدة، 2009-2008)

1. رعاية ما قبل الوالدة – حتى %21.6
2. الوالدة مبؤسسة صحية: حتى %22.1

3. رعاية ما بعد الوالدة: حتى %35.4
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مرتبكني  اخلدمات  مقدمو  كان  املثال،  سبيل  على 
الوالدة  لتشجيع  كان  -ظاهريًّا،  البرنامج  غرض  حول 
باملرافق الصحية، بيد أن احلوافز كانت متاحة خلدمات 
الوالدة في املنازل أيًضا. ميكن أن يؤدي افتقاد الوضوح 
إلى تقليص دوافع مقدمي اخلدمات واملسؤولني على 
وفي جميع  املستفيدات.  تصورات  على  يؤثر  قد  نحو 
احلاالت سيتوقف النجاح على حوافز قابلة للتطبيق 
الوقت  وفي  للمشاركة.  اخلدمات  مقدمي  واستعداد 
نفسه يؤدي انعدام الشفافية حول أدوار ومسؤوليات 
الدعم  تقويض  إلى  الصحة  مجال  في  العاملني 
نيبال.12  في  العمال  بعض  بني  رأينا  كما  للبرامج، 
النشطاء  لدور  متأنية  دراسة  األمر  يتطلب  وباملثل، 
االجتماعية،  الصحة  مجال  في  املعتمدين  اجلدد 
في  يوجانا«  سوراكشا  »جانيني  لبرنامج  التابعني 
باجملتمع  الصحيني  العاملني  من  عدد  يوجد  الهند. 
أن  احملتمل  ومن  بالهند،  الريفية  املناطق  في  احمللي 
عدم  عن  األدوار  في  ازدواجية  وجود  إمكانية  تسفر 

الرضا والصراع بينهما. 
تعتمد  اخلدمات،  ملقدمي  حوافز  منح  جانب  إلى   
ووالء  إعالمية،  حمالت  على  جناحها  لتعزيز  البرامج 
العاملني امللتزمني في اجملتمع احمللي. فقد كان برنامج 
كبيرًا  اعتمادًا  يعتمد  باكستان  في  »صحت«  قسام 
ينتقلون ملناطق بعيدة من أجل  الذين  العاملني  على 
األدبيات  أبرزت  وقد  بالبرنامج.2  الوعي  مستوى  رفع 
توجيه  مع  رائدة،  مبشروعات  البرنامج  بدء  أهمية 
واضح من املمولني )سواء احلكومة أو اجلهات املانحة(، 

والتدريب، واإلشراف عن كثب، والتنظيم، والرصد.

الفساد 
يتنبه  أن  يجب  مالية،  حوافز  البرامج  تضم  عندما 
إمكانية  إلى  واملسؤولون  واملمولون  السياسة  ُصناع 
بوقوع  التقارير  أفادت  وقد  التمويل؛  استخدام  إساءة 
برامج  وتضم  االستخدام.12،29  إساءة  حاالت  بعض 
مع  التعامل  خاص،  بوجه  النقدية،  التحويالت 
مباشرة  صرفها  يتم  التي  األموال  من  كبيرة  مبالغ 
ملستخدمات اخلدمة، وإلى بعض العاملني في مجال 
برنامج  في  لوحظ،  وقد  الصحية.  باملراكز  الصحة 

نيبال، أن استخدام النقدية وليس نظام القسائم كان 
يعني أن األموال نُقلت من مكتب الصحة في املنطقة 
إلى املرفق الصحي.12 وفي األماكن التي ال تتوفر فيها 
العاملون  يتعامل  واحملاسبون،  املصرفية  احلسابات 
وهو  األموال  مبالغ كبيرة من  الصحة مع  في مجال 
األمر الذي ينطوي على بعض اخملاطر. وعند استخدام 
القسائم، توجد إمكانية كي تطالب املرافق الصحية 
بسداد تكاليف اخلدمات التي لم تُقدم. وقام برنامج 
قسائم »صحت« في باكستان بتنفيذ مواقع تفتيش 

منتظمة في محاولة لردع ذلك.2 
في الوقت نفسه، ميكن أن يؤدي التمويل اإلضافي   
رعاية  حول  مفسدة  حوافز  إلى  اجلراحية  للعمليات 
ذلك  حدوث  ضد  حارس  يوجد  حني  وفي  لها.  لزوم  ال 
)يُدفع  بالهند  يوجانا«  »تشيراجنيفي  برنامج  في 
ملقدمي اخلدمة مبلًغا ثابًتا لكل 100 والدة، مع وجود 
احلسبان(،  في  العسرة  الوالدات  من  تقديرية  نسبة 
املمارسني  إلى  املال  إعادة سداد  يجري في بنجالديش 
أشرنا،  وكما  القيصرية.  العمليات  إلجراء  أنفسهم 
بنجالديش،  في  اجلراحية  التدخالت  زيادة  لوحظت 
األسباب.1  املمكن حتديد  غير  أنه من  الرغم من  على 
وفي املقابل، يبدو أن اخلطر في برنامج »تشيراجنيفي 
النساء  إحالة  مشكالت  في  يكمن  بالهند  يوجانا« 
حافز  أي  يوجد  ال  إنه  إذ  عانني من مضاعفات،  الالتي 
ملقدمي اخلدمات اخلاصني لقبولهن كمريضات. وكما 
حتدث غالبية وفيات األمهات من مضاعفات، فإن تكرار 
للحاالت  اخلاص  بالقطاع  اخلدمات  مقدمي  إحالة 
املعقدة إلى القطاع العام يجعلنا نتشكك في قدرة 
هذه البرامج على التأثير على معدل وفيات األمهات. 

يجب أن تتسم جميع البرامج باليقظة حول إمكانية 
الرسمية،  غير  للرسوم  املستفيدات  سداد  استمرار 
مسجلة(،  غير  )لكن  قولية  أدلة  عنها  سمعنا  التي 
رعاية  على  النساء  حتصل  أن  املُفَترض  أن  حني  في 

مجانية. 

التمويل واالستدامة
يطرح  ما  وهو  البرنامجني،  الهند  في  الدولة  متول 
إمكانية االستدامة، بيد أن البنية املوازية املُستخدمة 
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لتقدمي برنامج »جاناني سوراكشا يوجانا« في الهند 
يتعلق مبخاطر  فيما  بعناية، ال سيما  دراستها  يجب 
االزدواجية والتأثير على االستدامة عند موعد انتهاء 
متويل هذه البنية. وفي بنجالديش، يعمل أيًضا برنامج 
موازية؛  برامج  خالل  من  األمهات«  صحة  »قسائم 
التزام  توفر  البرنامج  يستلزم  نفسه،  الوقت  وفي 
مالي كبير، لكن احلكومة لم تطرح بعد استراتيجية 
واضحة لدعم البرنامج بشكل مستقل.48 وفي نيبال، 
مُيول برنامج »آما« جزئيًّا أيًضا من هيئات مانحة، وهو 
امللكية على  إلى  االفتقار  القلق حول  أثار  الذي  األمر 
لتنفيذ  رائد  أو مشروع  لقد كان  املنطقة.12  مستوى 
برنامج قسائم »صحت« في باكستان ممواًل بالكامل 
من هيئات مانحة، على الرغم من حصوله على بعض 

الدعم العام لتنفيذ املشروع الرائد الثاني. 
دفعة  مبثابة  يُعد  القوي  السياسي  التأييد  كان   
الهند،  في  يوجانا«  »شيراجنيفي  لبرنامج  كبيرة 
ولبرامج نيبال، وبعد ذلك لبرامج باكستان أيًضا.2،3،45 
غير  أو  األجل  قصيرة  التمويل  مصادر  أثارت  وباحلتم 
ومدة  املتابعة  نطاق  حول  ملحة  تساؤالت  اآلمنة 
استمرار البرنامج. وكان مصدر القلق الرئيس يكمن 
البرنامج، وما يحدث عندما  انتهاء  النتيجة عند  في 
والنساء  اخلدمات  مقدمي  من  كل  توقع  وقت  يحني 
البرامج  أن  واألمل  املالية.48  احلوافز  على  احلصول 
ستدفع نحو ما يُسمى تغيير السلوك، ولكن إذا كان 
احلواجز  إزالة  في  يتمثل  البرامج  من  الرئيس  الهدف 
املالية، فإن النقطة األساسية ال تكمن في السلوك. 
على أية حال، ليس ممكنًا بعد تقييم األثر طويل املدى 

ألي من البرامج املوصوفة هنا.

اإلنصاف 
عدم  عن  التعويض  إلى  الطلب  جانب  متويل  يهدف 
لكن  الصحية،  الرعاية  إلى  الوصول  في  اإلنصاف 
االستهداف يتسم بالصعوبة في كثير من األحيان.51 
ومن احملتمل أن تضم بعض املناطق أغلبية من األسر 
وبنجالديش  نيبال  في  البرامج  وتتسم  الفقيرة، 
الهند  في  يوجانا«  سوراكشا  »جاناني  وبرنامج 

بالشمول نظرًا ألن االستهداف االجتماعي-االقتصادي 
غير عملي.1،14 فاملعايير التي تستند إلى عدد األطفال 
تعد غالًبا متييزية، فمن املرجح أن النساء األكثر فقرًا 
أزالت نيبال فيما  ينجنب عددًا أكبر من األطفال. وقد 
بعد هذا الشرط، لكنه ظل في بنجالديش خوًفا من 
برنامج  من  كاًل  أن  ويبدو  اخلصوبة.1  ارتفاع  تشجيع 
قسائم  وبرنامج  الهند  في  يوجانا«  »شيراجنيفي 
»صحت« في باكستان علي ثقة كبيرة مما يظهر في 
تقاريرهما بأن أغلبية املستفيدات من الفقيرات؛2،42،43 
إلى  كاف  نحو  على  تصل  ال  البرامج  كانت  إذا  ولكن 
املناطق الريفية، فإن ذلك يثير عالمات استفهام حول 
قدرة الوصول إلى الفقراء. هناك حاجة إلى بذل مزيد 
من اجلهود في جميع البرامج لضمان الوصول املنصف 
ملن هن أشد فقرًا وتهميًشا إلى املنافع، ال سيما تلك 
املمكن  من  اآلن.30  بالشمول  تتسم  التي  اخملططات 
أيًضا أن ينبع االستهداف الشامل من دوافع سياسية 
لكسب الشعبية لدى الناخبني.12، 28 وقبل كل شيء، 
مجموعات  صالح  تستهدف  برامج  تصميم  وعند 
تلك  واحتياجات  آراء  لتحقيق  السعي  يجب  محددة، 

الفئات، لكن ذلك نادرًا ما يحدث.

جودة الرعاية 
جودة  على  التقارير  أو  الدراسات  من  قليل  عدد  يركز 
الرعاية املُقدمة في املرافق املشاركة في هذه البرامج. 
متثل  أن  واخلاص،  العام  القطاعني  في  املتوقع،  ومن 
احلصول  أجل  من  اخلدمات  مقدمي  بني  املنافسة 
على  حتسينات  إلدخال  مساعًدا  عاماًل  احلوافز  على 
على  أدلة  تتوفر  حني  ففي  األمومة.  رعاية  نوعية 
املتاحة  األدلة  أن  إال  اخلدمات،  من  االستفادة  زيادة 
البرامجن  داخل  اخلدمات  في  حتسينات  إدخال  عن 
قليلة. فعلى سبيل املثال، لم يؤد برنامج بنجالديش 
جذب  في  ينجح  ولم  التنافسية  القدرة  زيادة  إلى 
برنامج  واستبعد  اخلاص؛29  بالقطاع  اخلدمة  مقدمي 
جاناني سوراكشا يوجانا« في الهند مقدمي اخلدمة 
األساس  دراسة  يجب  إلى حد كبير.  اخلاص  بالقطاع 
التقييمات  وجدت  وقد  املسألة.  لهذه  املنطقي 
عام،  بوجه  تزال،  ال  اخلدمة  جودة  أن  للبرامج  األولية 
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الزيادة  إن  القول  ميكن  حدسي،  وبشكل  فقيرة.8،37،49 
أن تشكل عبًئا  املرجح  السريعة في االستخدام من 
كبيرًا على املرافق وتضر بنوعيتها على املدى القصير، 
وال يوجد دليل يطرح أن هذه الزيادة قد حفزت التوسع 
في اخلدمات أو إدخال حتسينات عليها. ونظرًا حملدودية 
واخلاص  العام  القطاعني  مرافق  في  اإلضافية  القدرة 
برامج  تركيز  يقتصر  أال  األمر  يتطلب  آسيا،  بجنوب 
على  أيًضا  وإمنا  الوصول،  مدى  اتساع  على  التمويل 
للطلب؛  زيادة  من  تولده  ما  مع  املرافق  تكيُّف  ضمان 

فاجلودة هي مسألة عرض وطلب على حد سواء.

قبل  وما  األمهات  وفيات  مبعدل  متعلقة  نتائج 
الوالدة وحديثي الوالدة 

الهدف  بالوفيات مبثابة  املتعلقة  النتائج  يُعد حتسني 
لم  العرض  هذا  في  لكننا  البرامج،  لهذه  النهائي 
عن  الناجت  األثر  حول  قوية  تقييمات  أي  على  نتعرف 
بتضمينها  قمنا  التي  الدراسات  فمعظم  الوفيات؛ 
كانت عبر قطاعية أو دراسات قبلية وبعدية، باإلضافة 
دون  لكن  للمراقبة  اخلاضعة  الدراسات  إحدى  إلى 
األمهات  وفيات  معدل  أن  من  الرغم  على  عشوائية. 
يتحسن ببطء، عموًما، في جنوب آسيا،19 فإن التقارير 
تشير إلى وجود حتسينات متواضعة فقط في معدل 
سوراكشا  »جاناني  لبرنامج  نتيجة  األمهات  وفيات 
ناجتًا  باعتباره  ذلك  نُفسر  أال  يجب  أننا  على  يوجانا«. 
الوفيات،  معدل  في  التأثير  على  البرنامج  قدرة  عن 
وليس دلياًل على فاعليته.14 هناك مخاوف بالفعل من 
جانب  متويل  برامج  من  الضخم  احلجم  هذا  يؤدي  أن 
الطلب إلى حتويل االنتباه واألموال بعيًدا عن املبادرات 
في  أدلة،  هناك  األمهات.  صحة  حول  املهمة  األخرى 
معدل  على  التأثير  أن  على  باملنطقة،  أخرى  أماكن 
صعوبة  ظل  في  سيما  ال  حاسًما،  ليس  الوفيات 
التمييز بني تأثير البرامج واالستثمار العام في مجال 
صحة األمهات )على سبيل املثال، في مجال حتسني 
ونظرًا  الطوارئ(.1  حاالت  في  التوليد  رعاية  مرافق 
لصعوبة قياس معدل وفيات األمهات بدقة دون توفر 
عند  املاهرة  الرعاية  أثبتت  فقد  حيوية،  إحصاءات 
الوالدة أنها تُعد مبثابة مؤشر شعبي إلدخال حتسينات 

األم، في ظل حرص احلكومات على  في مجال صحة 
إظهار التقدم نحو حتقيق الهدف اخلامس من األهداف 

اإلمنائية لأللفية.52 
يتركنا ذلك، في واقع األمر، مع تصور ضيق لصحة   
وحاالت  موتى،  أطفال  والدة  حاالت  يتجاهل  األم، 

اإلجهاض، أو اإلجهاض املستحث.52

النتائج 
تضم  املهمة؛  التساؤالت  من  العديد  توجد  تزال  ال 
التساؤالت الرئيسية، في القطاع العام، اآلثار املترتبة 
على تقدمي هذه البرامج من خالل بنية موازية ملديريات 
الصحة، وما إذا كان التمويل احلكومي العادي متوفرًا 
وموجًها نحو استخدام أكثر كفاءة. أما في القطاع 
ناجحة  البرامج  إذا كانت  واضًحا ما  يبدو  اخلاص، فال 
كانت  إذا  وما  اخلدمات،  مقدمي  وإشراك  جذب  في 
تكون  عندما  الرعاية.  نوعية  على  تؤثر  املنافسة 
البرامج ممولة على نطاق واسع من خالل دعم الهيئات 
في  كما  رئيس،  قلق  مصدر  االستدامة  تُعد  املانحة، 
على  املعرفة  عدم  تصاحب  التي  اليقني  عدم  حالة 
اإلطالق لفترة استمرار هذه البرامج. واألهم من ذلك 
أن استعراضنا يسلط الضوء على املشكالت املتعلقة 
الشاملة،  البرامج  في  وخاصة  الفقراء،  باستهداف 
جزئيًّا  عليها  التغلب  ميكن  التي  املشكالت  وهي 
املستهدفة  واجملموعات  احمللية  اجملتمعات  بإشراك 
احملددة في تصميم البرامج. وهناك افتقار، في الوقت 
مت  ملا  األدلة  قاعدة  في  واالتساع  العمق  إلى  احلاضر، 

قياسه. 
في  مستقباًل  للبحث  الرئيس  التساؤل  يكمن   
مجال  في  الطلب  جانب  متويل  برامج  تلبية  مدى 
ال  النساء،  الحتياجات  لألمهات  الصحية  الرعاية 
تتسم اإلجابة بالوضوح دائًما، ونادرًا ما تتم استشارة 
النساء أنفسهن. إن البحث الذي يستخدم األساليب 
وأفراد  النساء  وخبرات  نظر  وجهات  ملعرفة  الكيفية 
ما  إدراك  على  سيساعد  البرامج  هذه  في  األسرة 
املهم بالنسبة إلى النساء عند اختيار مكان الرعاية 
املستقبل  في  البحوث  تعمل  أن  يجب  كما  والوالدة. 
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التي  الرعاية  لنوعية  دقيق  تقييم  إجراء  على  أيًضا 
تقدمها املرافق العامة واخلاصة املشاركة في البرامج. 
إن قصر التركيز على زيادة الطلب لن يؤدي في حد ذاته 
أو اعتالل صحتهن، ومن  إلى تقليص وفيات األمهات 
احلكمة أن نتذكر أن الرعاية املاهرة عند الوالدة يجب 
صحة  مجال  في  للتحسني  الوحيد  املؤشر  تكون  أال 

الرعاية  نوعية  رداءة  تضع  أن  يجب  الواقع،  وفي  األم. 
باملرافق عالمة استفهام على هذا االفتراض.

شكر وتقدير
تعرب املؤلفات عن تقديرهن للدعم الذي قدمه االحتاد 

.FP7 MATIND project  األوروبي، مشروع
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ترجمة: رفعت علي

استخدام األبحاث االجتماعية لتصميم وتقدمي خدمات صحة األمومة 
بشمال نيجيريا

بقلم: هنرى فى دكتور)أ(، سالى إى فيندلى)ب(، أالستير آجير)ج(، جورجيو كوميتو)د(، جودوين واى 
أفينيادو)هـ(، فاطيما أدامو)س(، كاثى جرين)ص(

أ- عالم مساعد أبحاث، جامعة كولومبيا، مدرسة ميلمان للصحه العامة، صحة األسرة والسكان، نيو يورك ، الواليات املتحدة، 
ومستشار عمليات البحث العلمى، زمالة إحياء التطعيمات النمطية بشمال نيجيريا، مبادرة صحة األمومة والطفولة و حديثى 

hvd2105@columbia.edu : الوالدة، أبوجا، نيجيريا . للمراسلة
ب- أستاذ صحة األسرة والسكان، جامعة كولومبيا، مدرسة ميلمان للصحة العامة، نيويورك، الواليات املتحدة.
ج- أستاذ صحة األسرة والسكان، جامعة كولومبيا، مدرسة ميلمان للصحة العامة، نيو يورك، الواليات املتحدة.

د- النائب السابق ملدير برامج, الصحه و اإليدز ، انقذوا األطفال، لندن ،اململكة املتحدة.
هـ- مدير أبحاث األنظمة الصحية، برنامج الشراكه إلحياء التطعيمات النمطية بشمال نيجيريا، والية كانو،  نيجيريا.

س- مستشار التنمية االجتماعية، برنامج الشراكة إلحياء التطعيمات النمطية بشمال نيجيريا ، والية كانو، نيجيريا، وكبير 
احملاضرين، جامعة عثمان دانفوديو، قسم االجتماع، سوكوتو، نيجيريا.

ص- استشارى الصحة والتنمية االجتماعية، شراكة الصحة الدولية، ليويس، اململكة املتحدة.

موجز املقال: تعد نسبة وفيات األمهات فى شمال نيجيريا من أسوأ النسب فى العالم، فقد بلغت 1,000 حالة 
وفاة لكل 100,000 مولود حي عام 2008 وذلك مع تدني مستوى وجودة خدمات رعاية األمومة. لقد قمنا فى 
عام 2009 بإجراء دراسة عن أسباب ضعف اإلقبال على خدمات رعاية احلمل والوالدة بني النساء احلوامل في ذلك 
العام، وأثر املعتقدات االجتماعية/الثقافية واملمارسات التي تؤثر عليه. وتضمنت الدراسة مسًحا كميًّا شمل 
6,882 سيدة متزوجة، و119 مقابلة و95 نقاًشا جملموعات بؤرية مع قيادات مجتمعية وحكومية محلية، وأيضاً 
القابالت احملليات غير املدربات، والنساء الالتى حصلن على خدمات لألمومة وكذلك مع مقدمى خدمات الرعاية 
ولدن  فقط  و%13  احلمل  رعاية  من  بعض  على  املسح  الالتي شملهن  النساء  من  فقط   %26 الصحية. حصل 
أطفالهن داخل منشأة صحية حتت إشراف مهاري متخصص في آخر حمل لهن. ومع ذلك، فإن الالتى حصلن على 
استشارة واحدة على األقل فى مرحلة احلمل تضاعفت فرص والدتهن حتت إشراف طبي مهاري متخصص إلى 7.6 
أضعاف من لم يتلقني أية رعاية في فترة احلمل. إن معظم النساء احلوامل لم يكن لهن أي اتصال، أو كن على 
اتصال واٍه بنظم الرعاية الصحية ألسباب ترجع إلى العادات والتقاليد، وعدم إدراكهن ألهمية تلك الرعاية، وبعد 
األزواج، وتكلفة  االنتقال، وعدم موافقة  أقرب وحدة رعاية صحية، ونقص وسائل  التي تفصلهن عن  املسافات 
إليه، صممنا وطبقنا حزمة متكاملة  توصلنا  ما  وبناء على  ذكر.  للفحص من طبيب  قبولهن  االنتقال، وعدم 
من التغييرات الواجب إدخالها وتطبيقها والتى تضمنت تطوير رعاية احلمل، والوالدة، ورعاية الوالدات املتعثرة 
والطارئة؛ وتوفير التدريب واإلشراف والدعم للقابالت اجلدد فى مراكز الصحة األولية واملشافى؛ وتوعية اجملتمع 

باحلمل اآلمن والوالدة اآلمنة، وتوعيته بأهمية احلصول على هذه اخلدمات. © قضايا الصحة اإلجنابية
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تعــد نتائــج صحــة األمومــة بشــمال نيجيريــا مــن 
بــن األســوأ فــى العالــم. 1،2 فمعــدل وفيــات األمهات 
ــو بشــكل ملحــوظ عــن املعــدل  ــوالدة يعل ــاء ال أثن
العاملــي،3 فــي التقديــرات األخيــرة )2008( يتوفــى مــا 
يزيــد عــن 1000 حالــة مــن بــن كل 100,000مولــود 
حــى، مقارنــة مبــا يقــل عــن 300 حالــة وفــاة لــكل 

100,000 حالــة والدة باملنطقــة اجلنوبيــة.4

ــات  ــن وفي ــة م ــبة العالي ــذه النس ــب ه يصاح
ــدا  ــدنٍّ ج ــتوى مت ــا مس ــمال نيجيري ــات بش األمه
وجــودة رديئــة خلدمــات األمومــة. فضــال عــن ذلــك، 
فــإن االنخفــاض املتزايــد فــي اللجــوء خلدمــات 
رعايــة األمومــة فــى املســح الصحــى الدميوجرافــي 
فــي نيجيريــا مــا بــن عامــي2003 و 2008 يــؤدى إلــى 
ــارا،  ــتينا، وزامف ــات كاس ــى والي ــاوف: فف ــادة اخمل زي
ــاء  ــبة النس ــت نس ــمال انخفض ــي الش ــى ف ويوب
الالتــى حصلــن علــى أى مــن خدمــات الرعايــة 
إلــى %31,1  أثنــاء احلمــل مــن %36,9  الصحيــة 
ــى  ــى 43% ف ــن 47,3% إل ــارا، م ــتينا وزامف ــى كاس ف
ــى  ــاء الالت ــبة النس ــت نس ــل، تناقص ــى. وباملث يوب
ــن  ــص م ــاري مخت ــي مه ــراف طب ــت إش ــدن حت ول
12% إلــى 8,9% فــى كاســتينا وزامفــارا، ومــن %19,8 
إلــى 13,1% فــى يوبــى. وصاحــب هــذا تدهــورا آخــر 
فــي تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية، 

ــة. 5،6 ــذه املنطق ــا به خصوص

ــتخدام  ــى اس ــار ف ــذا االنحس ــتجابة له واس
خدمــات رعايــة صحــة األمومــة، مت تأســيس برنامــج 
ــة عــام  ــوالدة والطفول ــى ال صحــة األمومــة وحديث
2008 بواســطة ائتــالف شــراكي مــن هيئــة شــراكة 
ــة  ــدة(، ومنظم ــة املتح ــة )اململك ــة الدولي الصح
»أنقــذوا األطفــال« )اململكــة املتحــدة( والهيئــة 
االستشــارية )نيجيريــا(، مــع وزارات الصحــة احملليــة 
ــى  ــتينا ويوب ــات كاس ــي والي ــن ف ــئولن احمللي واملس
ــن  ــد م ــث كان يوج ــا حي ــمال نيجيري ــارا بش وزامف
قبــل برنامــٌج ســارٍ لتحســن تطعيمــات األطفــال 
النمطيــة مــن خــالل جتديــد حيويــة برامــج الرعايــة 

األساســية. يهــدف هــذا البرنامــج املمــول مــن قبــل 
ــى  ــارك الدول ــدوق الدمن ــة وصن ــة النرويجي احلكوم
للتنميــة إلــى تعليــم النســاء أساســيات الثقافــة 
ــة  ــآت الصحي ــتخدام املنش ــة اس ــة وأهمي الصحي
مــن أجــل صحتهــن وصحــة أوالدهــن، ويهــدف أيضا 
إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات صحــة األمومــة 
النســاء  والطفولــة، ويؤكــد علــي معرفــة كل 
ــوالدة حتــت  لعالمــات اخلطــر اخلاصــة باألمومــة، وال
إشــراف مختصــن مهــرة وتيســير إتاحــة احلصــول 

ــة الطــوارئ.  ــى خدمــات رعاي عل

قــام البرنامــج بعمــل تقديــر مبدئي للمنشــآت 
فــى عــام 2008 فــى الواليــات الثــالث لتقديــر 
قــدرة اســتيعاب املشــافى فــى هــذه الواليــات 
األمومــة  املتواصلــة لصحــة  الرعايــة  ولتوفيــر 
واملواليــد والطفولــة، وعلــى وجــه التخصيــص 
لتوفيــر إشــراف طبــي ماهــر ومتخصــص للــوالدات 
والرعايــة األساســية حلــاالت الــوالدة. شــمل املســح 
ــرت  ــة. وأظه ــكل والي ــة ب ــفيات العام كل املستش
النتائــج أن هــذه الواليــات تعانــي مــن نقــص 
شــديد فــى العاملــن بالصحــة، وأن مــن يعيشــون 
ويســكنون فــي نطــاق عشــرة كيلومترات مــن املركز 
الصحــى أقــل بكثيــر مــن نظرائهــم ممــن يعيشــون 
فــى جنــوب البــالد. إضافــة لذلــك، برغــم افتــراض 
أن أغلــب املستشــفيات توفــر مبدئيــا اخلدمــات 
الصحيــة األساســية لألمومــة واملواليــد والطفولــة 
مبــا فيهــا رعايــة احلمــل ورعايــة التوليــد ومــا بعــد 
ــال دون  ــادات األطف ــرة، وعي ــم األس ــد، وتنظي التولي
اخلامســة، فــإن كثيــرًا مــن املستشــفيات لــم يكــن 
بإمكانهــا توفيــر كل مــن هــذه اخلدمــات الرعائيــة. 
فــى عــام 2003، لــم تســتطع أى مــن الواليــات 
ــر  ــن املعايي ــى م ــد األدن ــول للح ــمالية الوص الش
اخلاصــة بخدمــات الطــوارئ التوليديــة األساســية، 
ــة  ــة الصحي ــية للرعاي ــآت األساس ــف املنش ونص
ــم  ــد ل ــة التولي ــل ورعاي ــة احلم ــدم رعاي ــى تق الت
يكــن بهــا قابلــة أو مولــدة.  فــى املناطــق احلكوميــة 
ــن  ــم يك ــل ل ــرت للتدخ ــي اختي ــارة الت ــة اخملت احمللي

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
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هنــاك قابــالت مبراكــز الصحــه األساســية كمــا لــم 
توجــد منشــآت طبيــة توفــر رعايــة طــوارئ التوليــد 
األساســية علــى مــدار الـــ 24 ســاعة. عــدا ذلــك، 
لــم توجــد إال منشــأتان فقــط  توفــران رعايــة 
ــم يكــن يوجــد  ــد ، كمــا ل شــاملة لطــوارئ التولي
مخطــط فعــال لنقــل حــاالت الطــوارئ. أقــل مــن 
ــى  ــن عل ــرا حصل ــل مؤخ ــاء احلوام ــن النس 15% م

ــوالدة. 7 ــل ال ــا قب ــرة م ــى فت ــارات ف زي

ــة  ــة الصحي يعكــس تفــاوت اســتخدام الرعاي
ــا  ــمال نيجيري ــة؛ فش ــر البنائي ــن العناص ــرًا م كثي
ــاطه  ــي نش ــد ف ــواحيلي ويعتم ــد سوداني-س يع
االقتصــادي علــى الزراعــة التقليديــة، ويتصــف 
مبســتوى شــديد مــن الفقــر ومســتوى متــدنٍّ 
ــم  ــات والتعلي ــة للخدم ــة التحتي ــي البني ــدا ف ج
وخدمــات الرعايــة الصحيــة. ويتســم الشــمال 
أيضــا بســيادة النظــام األبــوي بشــدة، بينمــا يتميــز 
اجلنــوب مبشــاركة أكبــر مــن املــرأة فــي صنع القــرار. 
الشــمال فــي أغلبــه مســلم، وكل اإلجــراءات التــي 
ــر  ــطوة الذك ــن س ــرأة م ــة امل ــدف حلماي ــت ته كان
مثــل تعــدد الزوجــات، وتغطيــة الــرأس وحجــب املرأة 
ــى  ــة – أدى إل ــات العام ــي الفعالي ــهام ف ــن اإلس ع
ــن  ــي حصوله ــاء ف ــة النس ــد حري ــن تقيي ــد م مزي

ــة. 8،9 ــة املطلوب ــات الرعائي ــى اخلدم عل

ــم  ــن قس ــدم م ــترك املق ــل املش ــالل التموي ــن خ م
التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة وحكومــة 
النرويــج، ميثــل البرنامــج املمــول جتربــة اســتراتيجية 
ــدالت  ــص مع ــى تقلي ــات عل ــك الوالي ــاعدة تل ملس
الــوالد  وحديثــي  لألمهــات  املرتفعــة  الوفيــات 
واألطفــال مــن خــالل إجــراء تغييــرات علــى النظــم 
الصحيــة والرعائيــة الســائدة، فيمــا يخــص اجلوانب 
التــي تقــع علــى احلكومــة، وعلــى القــوى البشــرية 
العاملــة مبجــال الرعايــة الصحيــة، وتنميــة املعارف 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــاركة اجملتمعي ــة، واملش الصحي
دعــم وتقويــة خدمــات الرعايــة الصحيــة. يتضمــن 
ــت فــي النصــف  ــج دراســة أجري هــذا البحــث نتائ

ــى  ــة عل ــة قائم ــدمي أدل ــام 2009 لتق ــن ع األول م
التجريــب تبنــى مبقتضاهــا التدخــالت الالزمــة، مبــا 
فيهــا مــدى وحجــم احتيــاج النســاء لرعايــة فتــرة 
احلمــل ورعايــة التوليــد بــن احلوامــل فــي الســنوات 
اخلمــس الســابقة والعناصــر املالزمــة، واملعتقــدات 
االجتماعيــة/ الثقافيــة واملمارســات الســائدة التــي 
تؤثــر – ســلبا أو إيجابــا – علــى حصــول املــرأة علــى 

ــة. ــك اخلدمــات الرعائي تل

خصائص السكان محل الدراسة
ــن  ــام 2006 أن كل م ــكانى لع ــداد الس ــر التع أظه
واليــات كاســتينا ويوبــى وزامفــارا حتتــوي علــى 
ــون  ــدرة ب 5.8، 2.3، و3.3 ملي ــكانية مق ــات س كثاف
ــراوح  ــي تت ــاء الالت ــن النس ــن ب ــب. م ــى الترتي عل
ــات،  ــك الوالي ــى تل ــا ف ــن 15 – 49 عام ــن م أعماره
بنســبة  مقارنــة  متعلمــات  غيــر   %84 ومنهــن 
ــن  ــغ 63%، وميثل ــي تبل ــن الت ــر املتعلم ــال غي الرج
36% مــن إجمالــي النســاء علــى املســتوى القومــي. 
38% فقــط كــن يعملــن خــالل االثنــى عشــر شــهرا 
الســابقة علــى إجــراء الدراســة، مقارنــة بـــ 59% من 
النســاء العامــالت علــى املســتوى القومــي. ونســبة 
النســاء الالتــى يتعاملــن مــع الصحــف أو الراديــو أو 
التلفــاز حتــى ولــو مــرة واحــدة أســبوعياً ال تتعــدى 
الـــ 33% مــن كل النســاء، مقارنــًة بـــ 55% باملقارنــة 
مــن الرجــال فــى هــذه الواليــات، و61% مــن النســاء 

ــى مســتوى األمــة كلهــا 5. عل

املنهج البحثي
مــن  بــكل  محليــة  مناطــق  البرنامــج  اختــار 
ــالت  ــق التدخ ــا تطبي ــم فيه ــالث ليت ــات الث الوالي
املتكاملــة املطلوبــة التــي تركــز علــى حتســن 
رعايــة حــاالت طــوارئ التوليــد والــوالدات املتعســرة. 
يتــم  ســوف  مســتوى  أقــل  إجــراءات  وهنــاك 
تطبيقهــا فــي مناطــق املقارنــة فــي تلــك الواليــات 
ــالل  ــية خ ــات األساس ــع البيان ــد مت جتمي ــا. وق أيًض
ــر  ــة تأثي ــتقبلية بدراس ــة املس ــام 2009 للمقارن ع
البرنامــج بعــد ثالثــة أعــوام. ومت اتبــاع املنهــج 
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ــى عناصــر محــددة  الكمــي والكيفــي للتعــرف عل
ــى  ــاء عل ــجيع النس ــة لتش ــج املطلوب ــن البرام م
احلصــول علــى رعايــة فتــرة احلمــل ورعايــة التوليــد 

ــات. ــات األمه ــن وفي ــل م للتقلي

اســتعان املســح الكمــي ببعــض األســئلة 
الصحــي  املســح  مــن  النهايــات  مغلقــة 
املقارنــة  لتســهيل   5  2008 لعــام  الدميوجرافــي 
بالبيانــات األخــرى املتاحــة، وتعديــل بعــض األســئلة 
ــداف  ــض األه ــع بع ــوازى م ــة بالت ــام الترميزي واألرق
ــتعملنا  ــاء، اس ــار النس ــج. والختي ــددة للبرنام احمل
خطــة العينــات اجملمعــة ذات الطوابق مــن مرحلتن، 
واختيــرت  طبقتــن،  إلــى  واليــة  كل  وقســمت 
التــي  احملليــة  املناطــق   ،1:2 بنســبة  العينــات 
تطبــق فيهــا أنشــطة مكثفــة ومركــزة للبرنامــج، 
ــا.  ــل تكثيف ــالت أق ــا تدخ ــق فيه ــي تطب ــك الت وتل
بطريقــة  منطقــة  وأربعــن  خمــس  اختيــار  ومت 
عشــوائية لتمثــل املناطــق احملليــة فــي املســتوين، 
ومــن كل منطقــة مت اختيــار 47 ربــة منــزل عشــوائياً 
ــن كل  ــكن، وم ــزل أو مس ــن كل من ــرأة م ــاً؛ إم أيض
ــرواح  ــت ويت ــبق أن تزوج ــرأة )س ــت إم ــة دعي منطق
ــح. وكان  ــال املس ــاً( إلكم ــن 15 – 49 عام ــا ب عمره
مجمــوع النســاء املؤهــالت لهــذا البحــث 7442 
ــون،  ــالت املدرب ــراء املقاب ــو إج ــرأة. زار متخصص إم
ــي مت اختيارهــن فــي بيوتهــن وقدمــوا  النســاء الالت

ــوري(. ــا أو كان ــة )هاوس ــة احمللي ــئلة باللغ األس

أقــرت هيئــات أخالقيــات األبحــاث التابعــة 
ــا،  ــة حديث ــة واملكون ــي كل والي ــة ف ــوزارة الصح ل
ــراء أي  ــل إج ــث. وقب ــن البح ــة م ــب األخالقي اجلوان
عمــل ميدانــي، اجتمــع الباحثــون بكبــار الســن مــن 
رجــال ونســاء القــرى لشــرح أهــداف إجــراء البحــث، 
ــة،  ــة احمللي ــل املنطق ــة أه ــى موافق ــول عل للحص
وللتأكــد مــن أن ربــات البيــوت علــى علــم باملوضــوع 
وأنهــن مســتعدات ملقابلــة مــن جتريــن املقابــالت. ومت 
ــاري،  ــث اختي ــي البح ــهام ف ــاء أن اإلس ــار النس إخب
وأنهــن لــو شــاركن فلهــن احلريــة فــي عــدم اإلجابــة 

عــن أي ســؤال ال يــردن اإلجابــة عنــه أو يرينــه 
ــن. ــا له محرج

ــاط  ــراء ارتب ــات إج ــل البيان ــن حتلي ــد تضم وق
إحصائــي بــن اخلــواص واملميــزات األموميــة، ورعايــة 
ــارات  ــتخدمت اختب ــد. واس ــواص التولي ــل وخ احلم
ــة  ــة إحصائي ــاط ذو دالل ــود ارتب ــار وج ــي« الختب »ت
ــة  ــة، واحلال ــة االجتماعي ــر، واحلال ــن العم ــكل م ل
االقتصاديــة، والقــدرة علــى التواصــل، واإلملــام بأيــة 
لغــة، ومرتبــة الزوجــة بــن زوجــات الرجــل، وحــدوث 
ــدر  ــه، ومص ــن والدت ــهر م ــالل ش ــود خ ــاة ملول وف
النصائــح الصحيــة للمــرأة خــالل آخــر حمــل، 
ــوالدة،  ــي ال ــوالدة وحــدوث مضاعفــات ف ــرات ال وخب
مــع متغيــر منفصــل لرعايــة فتــرة احلمــل مقابــل 
النصائــح أثنــاء احلمــل أو نصائــح خاصــة باألمومــة 
ــات، أو  ــن صديق ــرأة م ــا امل ــي تلقته ــة الت والطفول
ــراد  ــن أف ــات أو م ــات التقليدي ــالت احمللي ــن القاب م
ــزوج  ــن ال ــل ب ــي. التواص ــع احملل ــي اجملتم ــن ف آخري
ــيلة  ــة وس ــتعانة بأي ــل أو االس ــن احلم ــة ع – الزوج
رعايــة صحيــة، مت تقييمــه مبتغيــر » النقاشــات عــن 
ــل اللجــوء  ــاس تفضي ــزوج«. مت قي التطعيــم مــع ال
ــدى  ــجيل م ــن بتس ــن التقليدي ــن احمللي للمعاجل
اللجــوء لهــم عنــد حــدوث أيــة مشــكالت صحيــة 
لــألم أو الطفــل. واســُتخدم التراجــع املــزدوج ثنائــي 
ــر مختلــف العوامــل فــي  ــم تأثي األوجــه فــي تقيي
اإلقبــال علــى خدمــة رعايــة احلمــل ومــكان الــوالدة 
ــراء  ــتاتا 11.0 إلج ــاس س ــتخدام قي ــل. مت اس املفض
العينــات  أوزان  كذلــك  واســتخدمت  التحليــل 
لتقديــر االختالفــات فــي حجــم العينــات فــي 

ــة. ــراء الدراس ــق إج مناط

تقييــم  مــن  الكيفيــة  الدراســة  تألفــت 
اجتماعــي ســريع10 مت إجــراؤه علــى مــدى أســبوعن 
الواليــات  مــن  كل  فــي  التدخــل  مناطــق  فــي 
الثــالث التــي مت اختيارهــا. وســعينا لفهــم أفضــل 
املتصلــة  واملمارســات  الثقافيــة  للمعتقــدات 
باالحتيــاج إلــى اخلدمــات الرعائيــة لفترتــي احلمــل 
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والــوالدة. كمــا أجرينــا مقابــالت منفــردة ومقابــالت 
جماعيــة مــع أفــراد وجماعــات منتقاة مســتخدمن 
ــن  ــا م ــم أناس ــد لتض ــن عم ــة ع ــات متباين عين
اجملتمــع علــى درجــات متباينــة مــن قبــول احلصــول 
ــادا  ــة، اعتم ــة األموم ــة صح ــات رعاي ــى خدم عل
علــى املنطقــة التــي يعيشــون بهــا، واســتعمالهم 
للتســهيالت واملنشــآت الصحيــة األوليــة والثانويــة، 
االجتماعيــة/  واحلالــة  العرقــي  والتصنيــف 
ــا  ــن مجتمع ــتة وثالث ــار س ــة. ومت اختي االقتصادي
ــا  ــة و95 نقاًش ــة معمق ــل 119 مقابل ــا وعم محلي
ــالت  ــراء مقاب ــالث. ومت إج ــات الث ــر الوالي ــآ عب بؤري
ــادات  ــة وقي ــة محلي ــادات اجتماعي ــع قي ــردة م منف
حكوميــة محليــة، ومــع املولــدات التقليديــات 
احملليــات غيــر املؤهــالت الالتــي يقمــن بتوليــد 
النســاء، واملعاجلــن التقليديــن احملليــن، والقائمــن 
األمومــة  رعايــة صحــة  تقــدمي خدمــات  علــى 
وأمــراض األمومــة. كمــا مت عقــد حلقــات مناقشــات 
ــاركن  ــراد مش ــعة أف ــط تس ــدل متوس ــة )مبع بؤري
ــا  ــن بعضه ــة ع ــدت منفصل ــاش(، عق ــي كل نق ف
مــع نســاء فــي املرحلــة العمريــة 15 – 49 )تشــمل 
البالغــات املتزوجــات(، والســيدات األكبــر ســناً، 
والرجــال لدورهــم اخلطيــر فــي الهيمنــة علــى قــرار 
ــة  ــب الرعاي ــأ لطل ــت تلج ــل إن كان ــيدة احلام الس

الصحيــة أم ال.

وناقشــت النســاء فــي كل مــن املقابــالت 
والنقاشــات البؤريــة، مــدى واســع مــن املعتقــدات، 
املرتبطــة  واملمارســات  واملعــارف،  واملفاهيــم، 
ــالت  ــراء املقاب ــرق إج ــت ف ــة. وتكون ــة األموم بصح
ــن  ــرات، م ــن وذوي خب ــن مدرب ــن محلي ــن مقابل م
الرجــال والنســاء. مت ترجمــة النصــوص مــن اللغــة 
ــى  ــواد عل ــا بأك ــم مت ترميزه ــة ث ــة لإلجنليزي احمللي
ــرف  ــا للتع ــت مراجعته ــن، ومت ــن مدرب ــدي باحث أي
ــة  ــل مقارن ــم مت عم ــة، ث ــكال التكراري ــى األش عل
ــري  ــذي أج ــح ال ــا باملس ــل مضاهاته ــة مقاب ثالثي

ــوت. ــات البي ــى رب عل

نتائج البحث
مــن بــن الـــ 7.442 امــرأة الالتــي مت اختيارهــن 
إلجــراء املســح، لــم ميكــن التوصــل إلــى 42 منهــن، 
ــن  ــم يتزوج ــن ل ــالت )أى أنه ــر مؤه ــن غي و264 ك
ــة  ــن املقابل ــم يكمل ــداً أو مســنات جــداً(، و254 ل أب
ــن  ــق الـــ 6882 مم ــد حق ــا. وق ــخصية لنهايته الش
أكملــن االســتجواب معــدل اســتجابة يصــل إلــى 
93% مــن اجملمــوع الكلــي للعينــات النســائية التــي 

ــا. مت اختياره

ــري  ــي أج ــاء الالت ــر للنس ــط العم كان متوس
عليهــن املســح 28.7؛ وكان أغلبهــن )73.1%( يعشــن 
ــا، و%14.1  ــن الهاوس ــة63.4 % م ــق ريفي ــي مناط ف
ــن  ــي، و5.9% م ــن الفوالن ــوري، و16.6% م ــن الكان م
عرقيــات أخــرى، 18.8% فقــط تلقــن نوعــا مــن 
ــن %53.0  ــن بينه ــي م ــمي النظام ــم الرس التعلي
لــم يتلقــن إال بعــض التعليــم األولــي. وبالضــرورة 
ــت  ــي وق ــات ف ــن متزوج ــن )97.2%( ك ــا كله وفعلي
إجــراء املســح، 80.5% منهــن كــن إمــا زوجــة وحيــدة 
ــات.  ــدد الزوج ــل متع ــات رج ــرة زوج ــل أو كبي لرج
ــوال.  ــا محم ــن هاتف ــن ميلك ــن )7.9( ك ــل منه قلي
متوســط مــرات احلمــل كان 4.7، و1819 ســجلن 
ــس  ــنوات اخلم ــي الس ــاء ف ــال أحي ــن ألطف والداته
ــن  ــة فك ــجلن والدة قريب ــي س ــا الالت ــابقة. أم الس
أصغــر ســنا مبتوســط 2.6 مــرات حمــل، وكــن 
ــة  ــى أي ــن إل ــي ذهابه ــاال ف ــل احتم ــات، وأق متزوج
ــن  ــاال أنه ــر احتم ــة، وأكث ــمية نظامي ــدارس رس م
يعشــن علــى مســافة تزيــد عــن عشــرة كيلومترات 

ــة. ــة صحي ــز رعاي ــن أي مرك م

اإلقبال على رعاية احلمل
ــن  ــي وضع ــاء الالت ــن النس ــط م ــى 27.1% فق تلق
أطفــااًل أحياء-فــي الســنوات اخلمــس الســابقة 
علــى البحــث )معــدل= 1,819( -رعايــة متابعــة 
حمــل ملــرة واحــدة علــى األقــل فــي حملهــن 
ــة  ــك اجملموع ــت تل ــد حقق ــك فق ــع ذل ــر، وم األخي
ــغ 4.9  ــل تبل ــة احلم ــارات رعاي ــن زي ــا م ــددًا رئيًس ع
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 %24.5 وكان منهــن   ،)10  -  1 يتــرواح مــن  )ملــدى 
ــث  ــي الثل ــل، و57.7% ف ــن احلم ــث األول م ــي الثل ف
الثانــي مــن احلمــل، و17.1 فــي الثلــث الثالــث مــن 
ــن كل  ــم يتلق ــن ل ــك، فجميعه ــم ذل ــل. ورغ احلم
عناصــر الرعايــة الضروريــة؛ مت قيــاس ضغــط الــدم 
لـــ 87.2% فقــط منهــن، 85.0% مت وزنهــن، 81.2 تلقن 
إرشــادهن  مت   %56.8 التيتانــوس،  ضــد  تطعيمــا 
ــدي، 58.3% مت  ــن الث ــة م ــة الطبيعي ــا الرضاع ملزاي
ــد، 64.9% مت  ــة املوالي ــن رعاي ــات ع ــن مبعلوم توعيته
إعطاؤهــن جرعــات متقطعــة مــن األدويــة الواقيــة 
مــن املاالريــا )والتــي يفتــرض أن تكــون روتينيــة فــي 
ــراض  ــن باألع ــت توعيته ــق(، 64.2% مت ــك املناط تل
التــي تــدل علــى خطــورة احلمــل أو الــوالدة وكيفيــة 

ــا. ــر أي منه ــرف إذا ظه التص

ــوع  ــأي ن ــن ب ــم حتظ ــي ل ــاء الالت ــا النس أم
30.8% ســعن  فــإن  احلمــل،  رعايــة  أنــواع  مــن 
ــوالدة  ــل وال ــكالت احلم ــن مش ــورة ع ــب املش لطل
مــن الصديقــات، ومــن مولــدة العائلــة أو القابــالت 
احملليــات فــي مجتمعاتهــن احملليــة. وأبــرزت املقابالت 
واملناقشــات املركــزة ســيادة مفهوم أن احلمــل جانب 
طبيعــي وعــادى مــن احليــاة الزوجيــة وال يحتــاج إلــى 
أيــة رعايــة. وكــن يريــن أن احلمــل بوجــه عــام »شــيء 
ــى  ــروري أن تتلق ــن الض ــس م ــي« ولي ــادي وطبيع ع
ــع  ــب أن تتوق ــة، وال يج ــة خاص ــل رعاي ــه احلام في
ــت  ــة. قال ــة، أو معاون ــة خاص ــه تغذي ــر في أو تنتظ
ــى  ــة، عل ــاش البؤري ــات النق ــي مجموع ــاء ف النس
ــا األعمــال  ــن يومي ــال، إن احلوامــل يعمل ســبيل املث
املعتــادة حتــى يــوم الــوالدة وأن أيــة محاولــة لتقليل 
العمــل اليومــي ســوف تعــد اســتهانة بهــن. ورأيــن 
أن رعايــة احلمــل غيــر مطلوبــة إال للنســاء املريضات 
فقــط، أمــا مــع احلمــل الطبيعــي والصحيــح، فــال 
حاجــة أليــة رعايــة للحمــل، وقلــن: »ال أريــد أن 

ــر«. ــي بخي ــة، أشــعر أن أتلقــى رعاي

ــن  ــال ع ــل الرج ــة لفص ــة اجملتمعي أدت احلاج
تقليــص  إلــى  العامــة  األماكــن  فــي  النســاء 

كانــت  فقــد  أيضــا،  احلمــل  لرعايــة  االحتيــاج 
النســاء تكــره وترفــض طلــب رعايــة احلمــل أوقبــول 
أن يفحصهــن رجــل أو متخصــص طبــي ذكــر، 
ــص  ــيفحصني متخص ــي س ــوا ل ــو قال ــن: »ل وأعل
ذكــر، أرجــع ببســاطة للبيــت دون فحــص« إضافــة 
لذلــك، قالــت النســاء إنهــن يحبطــن مــن الوقــت 
والتكلفــة اللذيــن يســتلزمهما الذهــاب ملركــز 
طبــي حيــث جتــرى الفحــوص، »ال يوجــد أحــد فــي 
الوحــدة احملليــة الصحيــة يقــوم بفحــص احلوامــل، 
العــام.  املشــفى  إلــى  الذهــاب  علينــا  لذلــك 
املســافة للمشــفى طويلــة وبعيــدة. تســتغرق 
ــا  ــة، ويكلفن ــرق رديئ ــة ألن الط ــة ناري ــاعة بدراج س
ذلــك 300 جنيــه نيجيــري )1.90 دوالر أميركــي( 

ــودة« ــا وع ــة ذهاب للرحل

ــح، أن  ــات املس ــارن لبيان ــل املق ــر التحلي أظه
اخلــواص الســكانية تتوافــق بشــكل متوســط 
مــع معــدل فحوصــات احلمــل حيــث يعيــش عــرق 
ــل  ــرص أفض ــه ف ــر ل ــع تتوف ــي مجتم ــا، ف الهاوس
للحصــول علــى خدمــات رعايــة األمومــة، ويقــرأون 
بــأي مــن اللغــات. وكانــت اخلاصيــة اإليجابيــة 
ــل  ــة احلم ــات رعاي ــع فحوص ــة م ــدة املتوافق الوحي
هــي الســعي ألخــذ النصيحــة ملعاجلــة املشــكالت 
الصحيــة مــن أحــد أفــراد اجملتمــع، ومت التأكــد 
منهــا بإســتخدام »معــدل تراجــع اخلدمــات متعــدد 
أقــل  النســاء  فــإن  العكــس،  التبايــن«. وعلــى 
ــو  ــل ل ــة احلم ــى رعاي ــن عل ــي حصوله ــاال ف احتم
ــل  ــود، وأق ــر مول ــوت آخ ــة م ــررن بتجرب ــد م ــن ق ك
مبعــدل 4.3 فــي احلصــول علــى رعايــة احلمــل لــو كن 
قــد استشــرن املعالج احمللــي البدائــي التقليــدي عن 
ــة مشــكالت صحيــة، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح  أي
كملمــح واضــح مــن معــدل تراجــع اخلدمــات متعدد 
التبايــن. ولــم يوجــد أي ارتبــاط يتعلــق بالســن، وال 
بســكنى احلضــر مقابــل الريــف، وال امتــالك هاتــف 
ــى  ــة عل ــل )كدالل ــرأة تعم ــون امل ــول، وال بك محم
احلالــة االجتماعية/االقتصاديــة(، وال ترتيــب الزوجــة 
إن كانــت كبيــرة الزوجــات أو صغراهــن، أو إن كان 
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ــك(. ــح ذل ــات لتوضي ــد بيان ــال )التوج ــا أطف لديه

الوالدة في منشأة صحية
ــي  ــد ف ــام بالتولي ــن للقي ــرفن املؤهل كان كل املش
مناطــق الدراســة، مــن التمريــض املــدرب علــى ذلــك 
أو قابــالت مدربــات، وهــن مــن قمــن برعايــة احلمــل 
وعمليــة التوليــد، ولــم نســجل فــي املســح حالــة 
ــك  ــم ذل ــت. ورغ ــاري بالبي ــراف مه ــت إش والدة حت
ــة  ــأة صحي ــي منش ــدن ف ــي ول ــاء الالت ــكل النس ف
متــت والدتهــن حتــت إشــراف ممرضــة متدربــة أو 
ــدة  ــة واح ــع أي ــي الواق ــد ف ــم تل ــة، ول ــة مدرب قابل
ــت  ــاالت مت ــض احل ــي بع ــب. ف ــراف طبي ــت إش حت
إحالــة احلامــل لطبيــب بعــد فحصهــا مــن ممرضــة 

ــة. أو قابل

ــم  ــل أم ل ــة حم ــى رعاي ــن عل ــواء حصل وس
ــوالدة  ــعن لل ــاء ال يس ــب النس ــإن أغل ــن، ف يحصل
ــد  ــا يزي ــد م ــفى. تع ــة أو مش ــأة صحي ــي منش ف
قليــال عــن 60% مــن النســاء )معــدل 1819( مالبــس 
نظيفــة للــف الوليــد بهــا، وعــدا ذلــك فــإن قليــاًل 
جــدا منهــن يعــددن أدوات )شــفرة حالقــة أو ســكن 
أدوات غيــر  حــاد لقطــع احلبــل الســري، وهــى 
ــة( )%13-4(،  ــة احمللي ــآت الطبي ــي املنش ــرة ف متوف
ــيلة  ــز وس ــود )3-7%(، أو جتهي ــام )3-9%(، أونق أوطع
ــي  ــب )0.0-0.6%( ف ــت الطل ــزة حت ــون جاه ــل تك نق
حالــة احتيــاج احلامــل ملزيــد مــن املســاعدة الطبيــة 
ــت  ــوالدة، ســواء كان ــاء ال ــت مضاعفــات أثن إن حدث
قــد حظــت برعايــة أثنــاء فتــرة احلمــل، أو حصلــت 
علــى املشــورة مــن صديقــات أو لــم تطلــب مشــورة 

ــالق. ــى اإلط عل

وكانــت نســبة النســاء الالتــي ولــدن آخــر 
13.1%فقــط.  طبيــة،  منشــأة  فــي  أطفالهــن 
أطفالهــن  ولــدن   )%86.9( العظمــى  النســبة 
بالبيــوت، منهــن 45.9% ولــدن حتــت إشــراف مولــدات 
ــة(، و 13.3  ــات ) داي ــر متدرب ــات غي ــات محلي تقليدي
ــات، و  ولــدن حتــت إشــراف مولــدات محليــات متدرب

23.1% علــى أيــدي آخريــن، مثــل صديقــة، أو جــارة أو 
عضــوة مــن العائلــة. ثلثــا مــن ولــدن مبنشــأة طبية 
كــن قــد حظــن بفحــص واحــد علــى األقــل كرعاية 
حمــل، باملقارنــة بأقــل مــن الثلــث مــن أولئــك الالتي 
ولــدن فــي البيــت. أمــا أولئــك الالتــي ولــدن مبنشــأة 
صحيــة كــن قــد أعــددن العــدة لوالدتهــن. إضافــة 
ــي  ــك الالت ــارن أن أولئ ــل املق ــر التحلي ــك، أظه لذل
ــكنى  ــرب لس ــنَّ أق ــة كُ ــأة صحي ــي منش ــدن ف ول
املــدن أو ال يســكن علــى مســافة تزيــد عــن عشــرة 
كيلومتــرات مــن املنشــأة الصحيــة وهــن مــن 
ــات،  ــن اللغ ــأي م ــرأن ب ــات ويق ــا، ومتعلم الهاوس
ــى،  ــات أو األول ــب الزوج ــي ترتي ــة ف ــة الثاني والزوج
ــر، وناقشــت املشــكالت  ــاء أو أكث ــة أبن ولديهــا ثالث
الصحيــة قبــل ذلــك مــع صديقــات أو مــع العائلــة. 
ويظهــر »معــدل تراجــع اخلدمــات متعــدد التبايــن«، 
لتلــك  املتزامــن  القيــاس  معاييــر  وضــع  بعــد 
ــل  ــى األق ــن عل ــي حظ ــك الالت ــر، أن أولئ العناص
بزيــارة رعايــة حمــل واحــدة كــن 7.6 أضعــاف 
)p<0.01(، وأولئــك الالتــي جهــزن أشــياء للــوالدة كــن 
 ،)p<0.05( ــاري ــراف مه ــت إش ــوالدة حت ــرب لل 1.2 أق
وعلــى عكــس املتوقــع، فــإن الزوجــات املســتجدات 
ــرب  ــن األق ــل ك ــات لرج ــب الزوج ــي ترتي ــدث ف األح
ــوالدة حتــت إشــراف مهــاري )p<0.05(. إن  احتمــاال لل
ــن  ــة ع ــات والعائل ــن الصديق ــة م ــي النصيح تلق
ــل  ــن لني ــال جلوئه ــن احتم ــد م ــوالدة يزي ــل وال احلم
والدة حتــت إشــراف ماهــر )p<0.10(. وكمــا فــي رعايــة 
مــا قبــل الــوالدة، لــم توجــد عالقــة ارتبــاط بالعمــر، 
وال بســكنى احلضــر مقابــل الريــف، وال امتــالك 
هاتــف محمــول، وال بكونهــا تعمــل، أو ســبق لهــا 

ــات(. ــد بيان ــال )التوج والدة أطف

ــذي تذكــره النســاء فــي  وكان الســبب األول ال
ــو  ــة ه ــأة طبي ــي منش ــوالدة ف ــن ال ــن ع امتناعه
ــد  ــت )98.5%(، وبع ــي البي ــا ف ــر ارتياح ــنَّ أكث كونُُه
املســافة التــي يتوجــب قطعهــا للمنشــأة الطبيــة 
املاهــرة  املولــدة  وجــود  بــأن  واالعتقــاد   ،)%70.7(
ــة  ــأة طبي ــوالدة مبنش ــا )65.7%(، وأن ال ــس ضروري لي
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ــا« )56.6%(. وكــرر نصفهــن  ليســت شــيئا »اعتيادي
تقريًبــا مقولــة إن الــزوج ال يســمح، واشــتكن مــن 
املواقــف الســلبية جتاههــن مــن العاملــن باملنشــأة 
تشــكل  املاليــة  التكلفــة  وكانــت  الصحيــة. 
عائقــا لنســبة 28.3%. أمــا الالتــي وضعــن حملهــن 
ــباب  ــة أس ــرن ثالث ــد ذك ــة فق ــأة صحي ــي منش ف
رئيســة الختيارهــن: اخلــوف مــن حــدوث مضاعفــات، 
واإلحســاس باألمــان فــي منشــأة طبيــة، واعتبارهــن 

ــل«. ــد »أفض ــة تع ــأة طبي ــي منش ــوالدة ف أن ال

ــة  ــر ثابت ــة نظ ــة وجه ــات الكيفي ــت البيان بين
تؤكــد أن والدة طفــل عمليــة عاديــة وآمنــة، »أمهاتنا 
ولــدن فــي البيــوت؛ فلمــاذا ال نلــد مثلهــن؟«، 
ــن أن  ــن، ويفضل ــدا بخصوصيته ــم ج ــاء تهت النس
يلــدن وحدهــن فــي اخلصوصيــة النســبية لغرفهــن 
ــن  ــن يجلس ــب أنه ــي الغال ــن ف ــت، ويقل ــي البي ف
القرفصــاء علــى جانــب أو زاويــة مــن غرفهــن حتــى 
ــق  ــي املراف ــوالدات ف ــى ال ــر إل ــد. وينظ ــن أح ال يراه
ــب  ــيء بجوان ــب«، ومل ــه »غري ــى أن ــة، عل الصحي
مجهولــة، ومخجــل )»كونيــا« بلغــة الهاوســا(، ألنه 
يتضمــن » تعريــة أجســادهن« أمــام ذكــور مــن 

ــاعديهم. ــن ومس ــن الطبي املتخصص

ــي  ــاء الالت ــى أن النس ــج عل ــك النتائ ــدل تل وت
ــدر  ــل ق ــن أق ــوت لديه ــي البي ــن ف ــدن أطفاله ول
ــعن  ــم تس ــة، ول ــم الصحي ــاط بالنظ ــن االرتب م
أبــدا للحصــول علــى مشــورة أو نصائــح ملصلحــة 
موالديهــن أو لصاحلهــن ولم تســعن أبــدا للحصول 
ــة.  ــأة صحي ــي منش ــل أو والدة ف ــة حم ــى رعاي عل
ــال  ــذا االنفص ــة ه ــالت النوعي ــرت املقاب ــد أظه وق
ــال،  ــذا االنفص ــر له ــبابا أكث ــت أس ــر، وأضاف أكث
ــول  ــوق الوص ــي تع ــة الت ــات اجلم ــل بالصعوب تتص
ــاء  ــال والنس ــرر الرج ــة. فق ــآت الصحي ــى املنش إل
أنهــم يعيشــون بعيــدا جــدا عــن املنشــآت اخلدميــة 
الطبيــة، مــع صعوبــة االنتقــال عبــر مســالك 
وطــرق وعــرة، واملشــكالت املوســمية مثــل انقطــاع 
ــات  ــي املناطــق بســبب فيضان مناطقهــم عــن باق

األنهــار املوســمية، وصعوبــة احلصــول على ســائقن 
جتاريــن يصحبونهــم معهــم، وامتنــاع ســائقي 
الشــاحنات التجاريــة عــن قبــول راكبــة تعانــي مــن 
ــارات  ــود اختي ــدم وج ــرة، وع ــات والدة خطي مضاعف
ــة مــن ســلوك الطــرق  نقــل أخــرى واخملــاوف األمني
ليــال. وحتــى لــو حصلــوا علــى وســيلة انتقــال، فــإن 
تكلفــة االنتقــال إلــى منشــأة صحيــة تتــراوح مــن 
5000 جنيــه نيجيــري )32 دوالر أميركــي( إلــى 15000 
ــت  ــا للوق ــي(، طبق ــري )95 دوالر أميرك ــه نيجي جني

ــا. ــب قطعه ــي يتوج ــافة الت ــوم واملس ــن الي م

أغلــب مــن أجريــت معهــم مقابــالت مــن 
ــص  ــى النق ــدوا عل ــة أك ــز الطبي ــن باملراك العامل
الشــديد فــي أعــداد العاملــن احملترفــن الــذي تعاني 
منــه املنشــآت الطبيــة، وأن العــدد احملــدود مــن 
العاملــن عليــه أن يقــدم كل أنــواع الرعايــة الطبية 
ــوق  ــة ف ــودا مضني ــون جه ــم يبذل ــة وأنه املتوقع
طاقتهــم، وأن ذلــك يقلــل كثيــرا مــن قدرتهــم على 

ــدة. ــة جي ــدمي رعاي تق

املناقشة 
أثبتــت دراســات أخــرى فــي بوركينافاســو، وكينيــا، 
ــن  ــاط ب ــود ارتب ــا وج ــي نيجيري ــا ف ــا وأيض وتنزاني
ــت  ــوالدة حت ــل وال ــاء احلم ــة أثن ــى رعاي ــول عل احلص
ــد مهــاري. 11-15    وأظهــرت دراســة فــي  إشــراف مول
ــة  ــة األموم ــن رعاي ــيئة م ــة الس ــدا أن النوعي أوغن

ــل.16 ــة احلم ــن رعاي ــدنٍّ م ــدل مت ــط مبع ترتب

فــي  املتغيــرات  متعــدد  التحليــل  يظهــر 
ــة  ــة واحلال ــى الرعاي ــول عل ــة أن احلص ــذه الدراس ه
ــى  ــر عل ــا تأثي ــس لهم ــة لي االجتماعية/االقتصادي
ــل  ــة احلم ــى رعاي ــاء عل ــول النس ــة حص احتمالي
ــي  ــه ف ــل إلي ــا مت التوص ــو م ــن، وه ــل له ــر حم آلخ
قلــة  يعكــس  ورمبــا  والهنــد.11،17  بوركينافاســو 
اســتعمال تلــك اخلدمــات الرعائيــة حتــى مــع 
توفرهــا كمــا فــي أوغنــدا 16 وجــود مســتوى متــدنٍّ 
ونــوع رديء مــن اخلدمــة، خاصــة فــي املناطــق 
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الريفيــة مــن تلــك الواليــات الثــالث. ومــن ثــم، فــإن 
ــة  ــن نوعي ــى حتس ــز عل ــة للتركي ــج بحاج البرنام
اخلدمــة وتوفرهــا فــي كل مــن مجالــي رعايــة احلمل 
ــرة،  ــوالدات املتعث ــة ال ــا رعاي ــد، وأيض ــة التولي ورعاي
حتــى ترغــب النســاء فــي احلضــور لفحوصــات 
ــي ماهــر.  ــوالدة حتــت إشــراف طب ــة احلمــل وال رعاي
إن مــا توصلنــا إليــه ومــا وجدنــاه مــن عــدم وجــود 
ــة وقبــول  ــة االجتماعية/االقتصادي عالقــة بــن احلال
احلصــول علــى رعايــة احلمــل والــوالدة رمبــا يعكــس 
جتانــس احلالــة االقتصاديــة فــي اجملتمعــات املنتقــاة 
ــا فاســو اجملــاورة  ــة بوركين للدراســة، كمــا فــي دول
حيــث يظهــر معــدل تفــاوت الثــروات هامشــا 
ضيقــا11 مقارنــة مبعــدل هامــش تفــاوت ثــروات 
ــد  ــث يوج ــا حي ــوب نيجيري ــي جن ــدا ف ــع ج واس

ــرة.18 ــي للظاه ــاط إيجاب ارتب

تؤثــر أمنــاط طلــب املشــورة املتعلقة مبشــكالت 
صحــة األمومــة بوضــوح علــى طلــب خدمــة رعايــة 
ــات  ــة والصديق ــل العائل ــث متي ــل، حي ــرة احلم فت
ــاؤالت أو  ــا تس ــي لديه ــل الت ــراح أن احلام ــى اقت إل
مشــكالت عليهــا أن تذهــب للحصــول علــى رعايــة 
احلمــل بينمــا يقــوم املعاجلــون التقليديــون احملليــون 
ــة  ــن نوعي ــرد أن تتحس ــذا مبج ــك. وهك ــس ذل بعك
الرعايــة وتتوفــر بشــكل أســهل، يحتــاج البرنامــج 
ــن  ــأن للمعاجل ــي يلج ــاء الالت ــى النس ــل إل أن يص
األفضــل  الرعايــة  بنــوع  لربطهــن  التقليديــن 
وحتســن وتنميــة رعايــة احلمــل والــوالدة، ومــن 
األفضــل دعــم تلــك الرســالة مــن خــالل املعاجلــن 
ــي  ــل اجملتمع ــب التدخ ــهم. ويلع ــن أنفس التقليدي
مــن  متنوعــة  ويخلــق مجموعــة  رئيســيا،  دورا 
الفــرص حيــث ميكــن للمــرأة أن تتحــدث عــن اخملــاوف 
ــة. ويثبــت أيضــا  واملشــكالت واالهتمامــات الصحي
ــك احلــوارات والنقاشــات  ــه أن تل مــا مت التوصــل إلي
مــن املطلــوب أن تخلــق وعيــا بالتغيــرات التــي 
الرعايــة  خدمــات  وجوهــر  صــور  فــي  أدخلــت 
ــى  ــا، حت ــى حتقيقه ــن عل ــي القائم ــة وف الصحي
ــات  ــك اخلدم ــتعمالهن لتل ــاء أن اس ــعر النس تش

لــن يخــدش خصوصيتهــن، وال مشــاعرهن باحتــرام 
الــذات، وال توقعاتهــن املرتبطــة بجنــس مــؤدي 
ــذا،  ــح ه ــي ينج ــى. ولك ــرا أو أنث ــة إن كان ذك اخلدم
هنــاك الكثيــر مــن العمــل البــد مــن إجنــازه بالتركيز 
علــى مواقــف العاملــن بالصحــة والتمثيــل األكبــر 
للمــرأة علــى كل مســتويات خدمــة رعايــة األمومــة 

ــال. ــن باجمل ــن العامل ب

ــى  ــي توف ــاء الالت ــؤال النس ــي س ــلنا ف وفش
ــل؟  ــة احلم ــب رعاي ــأن لطل ــم يلج ــاذا ل ــن، مل وليده
إســتناداً إلــى معتقداتهــن، فإنهــن يعتبــرن احلمــل 
فتــرة ال يجــب عمــل أي شــيء خــاص أثناءهــا 
حلمايــة احلامــل واجلنــن، رمبــا لــم تــدرك تلــك 
النســاء وجــود عالقــة بــن مشــكالت حملهــن 
ــرة  ــة املاه ــن أن الرعاي ــم يعرف ــود، أو ل ــوت املول وم
رمبــا كانــت تــؤدي إلــى مولــود حي/معافــى. اســتنادا 
ــات  ــي ذات الوالي ــام 2010 ف ــت ع ــة أجري ــى دراس إل
ــن  ــن م ــوت عان ــات البي ــض رب ــدت أن بع ــي وج والت
ــات  ــة بأخري ــد مقارن ــع للموالي ــوت مرتف ــدل م مع
مــن نفــس اجملتمــع، 19 يحتــاج البرنامــج علــى وجــه 
التخصيــص اســتهداف النســاء الالتــي عانــن 
ــوات  ــاذ كل اخلط ــر، التخ ــود أو أكث ــوت مول ــن م م

ــد.  ــاة املوالي ــر وف ــص مخاط ــة لتقلي الضروري

ــى أن  ــح عل ــالل املس ــن خ ــاه م ــا وجدن ــدل م ي
التأثيــر االجتماعــي مهــم جــدا لتشــجيع النســاء 
ــه  ــى وج ــوالدة. وعل ــل وال ــة احلم ــب رعاي ــى طل عل
البرنامــج  خطــوات  تنفيــذ  مــع  التخصيــص 
لتحســن نوعيــة خدمــات رعايــة األمومــة، وميكــن 
ــمية  ــر الرس ــي غي ــل االجتماع ــبكات التواص لش
القائمــة داخــل اجملتمــع أن تدعــم إيصــال الرســالة 
إلــى النســاء احلوامــل فــي أن وســائل وأماكــن 
ــة قــد مت حتســينها وكيــف  تقــدمي اخلدمــات الرعائي
ــة  ــع ومتوائم ــة للمجتم ــت » صديق ــا أصبح أنه
ــض  ــك، بع ــة لذل ــاء. إضاف ــة للنس ــه« ومريح مع
الرســائل التــي تخــص استشــارات اإلعــداد للــوالدة، 
ومعرفــة كيفيــة االســتجابة والتصــرف إزاء ظهــور 
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عالمــات اخلطــر، ميكــن أيضــا إدراجهــا ضمــن معارف 
الشــبكات االجتماعيــة واجلماعــات، مثــل مجالــس 

ــة. ــاء القروي النس

وكانــت النســاء الالتــي أعــددن ولــو نــوع واحــد 
ــول  ــرب لقب ــن أق ــوالدة أطفاله ــزات ل ــن التجهي م
ــد.  ــى التولي ــدرب عل ــض م ــاعدة متري ــوالدة مبس ال
حتــى لــو لــم يكــن ذلــك يشــمل اإلعــداد للذهــاب 
ملنشــأة صحيــة للــوالدة بهــا، فنحــن نؤمــن أن 
مجهــودات كبيــرة تبــذل لتطويــر وحتســن خطــط 
ــب  ــن نس ــد م ــوف تزي ــزات س ــد وأن التجهي التولي
النســاء املســتعدات للذهــاب إلــى منشــأة صحيــة 
للــوالدة بهــا حــن حتــن ســاعة الوضــع. وكمــا يــرى 
آخــرون بنيجيريــا،20 ال ميكــن اعتبــار اإلعــداد للــوالدة 
ــه  ــل، ولكن ــة احلم ــن رعاي ــط م ــا فق ــرا ثابت عنص
ــات  ــي معلوم ــا ف ــون متضمن ــا أن يك ــاج أيض يحت
ومعــارف الشــبكات االجتماعيــة، حتــى تعــرف 
أيضــا النســاء الالتــي ال حتظــن برعايــة احلمــل 

ــع. ــوالدة والوض ــهن لل ــددن أنفس ــف يع كي

ما وجدنـــاه من أن الزوجـــات األحـــدث للـزوج، 
أقـــرب لقبـــول الـــوالدة مبســاعدة متريــض مــدرب 
ــات  ــت أن الزوج ــرى تثب ــن أخ ــع براه ــارض م يتع
ــز الســلبي  ــر عرضــة للتميي األحــدث للرجــل أكث
فيمــا يخــص حصولهــن علــى الطعــام ألنفســهن 
لضعــف  عرضــة  أكثــر  وأنهــن  وألطفالهــن 
الصحــة 21. ولســوء احلــظ، لــم نكتشــف أيضــا ملاذا 
ــث  ــع بح ــنضعه موض ــا س ــض، ولكنن ــذا التناق ه

ــتقبل. ــي املس ــق ف أعم

ــة حقيقــة أن نصــف  ــرا نأخــذ بــكل جدي وأخي
النســاء علــى وجــه التقريــب الالتــي تناولهــن 
ــة  ــى موافق ــن عل ــم يحصل ــن ل ــررن أنه ــح ق املس
أزواجهــن للــوالدة فــي منشــأة صحيــة. وفــي 
ــة أو  ــدا أن موافق ــة، ب ــاش البؤري ــات النق مجموع
عــدم موافقــة األزواج علــى حصــول زوجاتهــن علــى 
ــول  ــات احلص ــا بصعوب ــط مبدئي ــل ترتب ــة احلم رعاي

ــي  ــة الت ــى التكلفــة املالي ــة وعل ــك الرعاي ــى تل عل
ــدوى  ــا بج ــة أحيان ــا عالق ــى كان له ــا، والت تتطلبه
ــه  ــة بوج ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــول عل احلص
عــام وفــي بعــض احلــاالت القليلــة تقابــل الفكــرة 
بتشــككهم فــي وجــود أســباب خفيــة لــدى تلــك 
ــرهم  ــراد أس ــدد أف ــص ع ــة لتقلي ــز الصحي املراك
ــاج  ــك يحت ــا. لذل ــوء إليه ــون اللج ــك ال يأمن لذل
البرنامــج أيضــا للعمــل مــع الرجــال للتعامــل مــع 

ــة. ــتجابات اخلاطئ ــك االس تل

ــح إال  ــن املس ــه م ــا إلي ــا توصلن ــر م وال يظه
تغيــرا طفيفــا فــي املوقــف خــالل العقــد الزمنــي 
ــج  ــك فبرنام ــا. 22.9 لذل ــمال نيجيري ــي ش ــي ف املاض
رعايــة األمومــة واملواليــد والطفولــة، بحاجــة إلــى 
تبنــي موقــف طويــل املــدى بطبيعــة تثابــر بإصــرار 
علــى مواجهــة تلــك التحديــات، مــع تأكيــد أهميــة 
املــدى واالســتراتيجيات اجلــادة  االبتــكار طويــل 

ــات. ــك التحدي ــع تل ــل م ــة للتعام الدؤوب

بدأ تدفق مبادرات رعاية األمومة واملواليد والطفولة 
مع أنها التزال في عنق الزجاجة

ــادرات املوجهــة لــكل مــن  ــا املب ــا علــى عاتقن أخذن
النســاء ومجتمعاتهــن وكذلــك جتــاه خدمــات 
ــى  ــتوى األول ــى املس ــة عل ــة القائم ــة األموم رعاي

ــافي. ــتوى املش ــى مس حت

كان هدفنــا األول الرئيــس، هــو االرتقــاء بنوعيــة 
ــرة،  ــوالدات املتعث ــة ال ــد ورعاي ــة احلمــل والتولي رعاي
ــض  ــدي متري ــى أي ــاء عل ــة للنس ــدم اخلدم ــى تَُق حت
ــا  ــا فني ــدا ومدعوم ــا جي ــات تدريب ــدات مدرب ومول
ــي  ــالت ف ــاث العام ــي كل اإلن ــب باق ــك تدري وكذل
اجملــال الصحــي، وتوفيــر خدمــة والدات الطــوارئ على 
مــدار الســاعة ســبعة أيــام مــن األســبوع، حتــى ال 
تــرد أيــة امــرأة بســبب نقــص العاملــن فــي املراكــز 
الطبيــة أو نقــص التجهيــزات. وقبــل تعجيــل 
وزيــادة الطلــب، علينــا التأكــد أن اخلدمــات الرعائيــة 
ــدمي  ــتوى وأن تق ــة املس ــة عالي ــن نوعي ــة م املقدم

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
HV Doctor et al. Reproductive Health Matters 2012;20)39(:104 -112



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - وفيات األمهات أم صحة املرأة: حان وقت العمل - العدد )17( مايو 2013 102

ــم مبراعــاة النســاء. ومت تقــدمي البرنامــج  اخلدمــة يت
بالتعــاون مــع الدولــة والســلطات احملليــة لتوظيــف 
وتدريــب ودعــم 194 مولــدة لينضممــن إلــى جــداول 
ــن  ــالت م ــك القاب ــف تل ــالت. ومت توظي ــل القاب عم
قبــل الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الرعايــة الصحيــة 
ــا،  ــا أوليًّ ــزًا صحيًّ ــى 58 مرك ــن عل ــة وتوزيعه األولي
والتــي لــم تكــن تضــم قابــالت مــن قبــل وعلــى 26 
مركــزًا أساســيًّا و10 مراكــز توليــد حلــاالت الطــوارئ 
والــوالدات املتعثــرة التــي يتــم تطويرهــا فــي املناطق 

ــرت للتدخــل لتطويرهــا. التــي اختي

ــات  ــي اخلدم ــل ف ــة احلم ــارات رعاي ــاج زي مت إدم
املقدمــة مــن العاملــن باخلدمــات االجتماعيــة 
الصحيــة اإلضافيــن. وكان هــذا البرنامــج جتريبــي، 
مــع إتاحــة اختيــارات مــن التمويــل مقابــل أداء 
اخلدمــة لزيــادة زيــارات رعايــة احلمــل، وكذلــك 
التوليــد حتــت إشــراف متريض-توليــد مــدرب، وكذلك 
العمــل مــع الســلطات احملليــة إلعــداد املراكــز 
الصحيــة األوليــة ودمجهــا، وذلــك حتــى يتــم 
وضــع كل أنــواع اخلدمــات الرعائيــة املطلوبــة »حتــت 
ــب،  ــه التقري ــى وج ــى عل ــد تلق ــد«. وق ــقف واح س
نصــف العاملــن فــي املراكــز الصحيــة )علــى 
األغلــب املمرضــات والقابــالت( تدريبــات أثنــاء اخلدمة 
ــالج  ــة، وع ــراض الطفول ــل ألم ــالج املتكام ــن الع ع
ــات  ــة األمه ــوء رعاي ــة، وس ــة الطارئ ــاالت األموم ح
للمواليــد، كمــا كان البرنامــج يعمــل علــى حتويــل 
التحســن النوعــي للخدمــة إلــى عمــل مؤسســي 

ــب. ــة والتدري ــة واملتابع ــم املراقب ــالل نظ ــن خ م

طــورت عشــرة مشــاٍف خدمــات األمومــة 
ــاء  ــوب لإليف ــتوى املطل ــى املس ــي اآلن عل ــا، وه به
مبتطلبــات التعامــل مــع الــوالدات الطارئــة واملتعثرة. 
إضافــة لذلــك فــإن نظــام اإلحالــة أصبــح مفعــال، 
ألن املنشــآت اخلاصــة بحــاالت الطــوارئ األساســية 
أصبحــت مدعومــة اآلن بوســائل نقــل مجانيــة 
ــاء  ــن األعض ــا م ــي مت تقدميه ــوارئ، والت ــاالت الط حل
ــر  ــري. وعب ــل الب ــي للنق ــاد الوطن ــن باالحت العامل

الواليــات الثــالث، مت إطــالق اســتراتيجيات التواصــل 
ملعاونــة القــادة احملليــن التقليديــن وجماعــات 
اجملتمــع احمللــي فــي التحــاور عــن خدمــات الطــوارئ 
ــاذ  ــي إنق ــا ف ــتواها لفوائده ــن مس ــر وحتس وتطوي

ــاء. ــاة النس حي

أمــا بالنســبة للمجتمــع، فــإن هدفنــا كان 
ــة،  ــوالدة اآلمن ــل وال ــة احلم ــات رعاي ــر خدم تطوي
ونشــر املعرفــة بأعــراض اخلطــر فــي احلمــل والــوالدة، 
وأهميــة التخطيــط واإلعــداد للــوالدة وفــي احلصول 
علــى موافقــة الــزوج للحضــور إلــى منشــأة طبيــة، 
وفــي اتبــاع منهــج املتابعــة وإعــداد تقاريــر املتابعــة 
واملــردود العملــي عــن التغيــرات التــي مت إجراؤهــا في 
كل مــن خدمــات رعايــة احلمــل والتوليــد املتعلقــة 
باخملــاوف اخلاصــة باإلنــاث، وخصوصيــة مشــاعر 
املــرأة، وكرامتهــا، وجــودة اخلدمــة الرعائيــة. ومت 
تطبيــق ذلــك مبدئيــا مــن خــالل متطوعــي الصحة 
االجتماعيــن، الذيــن يســهلون إجــراء نقاشــات 
مجتمعيــة مســتخدمن أدوات التواصل باملشــاركة 
– مثــل دليــل ملناقشــة املشــاركة اجملتمعيــة، ودعاية 
منغمــة ســهلة احلفــظ، و«اســتخدام إشــارات 
األصابــع  إشــارة  اســتعمال  )مثــال:  جســدية« 
اخلمــس للتذكيــر بعــدد الزيــارات الالزمــة لتطعيــم 
ــق  ــن طري ــطة ع ــك األنش ــم تل ــال(. ومت دع األطف
أربــع تنغيمــات لفظيــة أو فقــرات ســريعة كل 
يــوم فــي اإلذاعــة علــى مــدى 12 أســبوًعا، وكذلــك 
بالوصــول للقــادة احملليــن التقليديــن والقــادة 
الدينيــن للتيقــن مــن توفيــر منــاخ مالئــم لتغييــر 
الســلوكيات والعــادات. بحلــول شــهر ديســمبر 
عــام 2011، كان قــد عمــل متطوعــو الصحــة 
ــي 323  ــة ف ــر احمللي ــان التطوي ــع جل ــن، م االجتماعي
ــات مجتمعيــة فــي مناطــق التدخــل  موقــع فعالي

ــارة. ــالث اخملت ــات الث ــي الوالي ــري ف التطوي

مصــورة  مســاعدة«  »وســائل  اآلن  نطــور 
االجتماعيــات  الصحيــات  املعاونــات  للعامــالت 
لالســتعانة بهــا حــن يتحدثــن للنســاء عــن تلــك 
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ــرف  ــي للتع ــم اجملتمع ــة الدع ــات. ولتقوي املوضوع
واالســتجابة  اخلطــر  وعالمــات  أعــراض  علــى 
ــة احلمــل والــوالدة  ــر رعاي ــة ملعاجلتهــا وتطوي الفوري
ــات  ــج اجملتمع ــاون البرنام ــة، يع ــآت طبي ــي منش ف
احملليــة علــى تأســيس مجموعــات إنقــاذ مجتمعيــة 
ــرع  ــة للتب ــات مجتمعي ــوارئ، ومجموع ــاالت الط حل
بالــدم، ومجموعــات مجتمعيــة لتكويــن نظــام نقل 
ــق  ــع العوائ ــل م ــا للتعام ــة، وأيض ــاالت الطارئ احل
ــة  ــى اخلدم ــول عل ــول دون احلص ــي حت ــية الت الرئيس
أوتؤثــر علــى إتاحتهــا لــكل النســاء. يعــد كثيــر من 
املتطوعــات االجتماعيــات والعامــالت بجمعيــات 
املعاونــة الصحيــة » مبتكــرات« لكونهــن مــن 
األصــل يســتعملن خدمــات األمومــة، ويســاعدهن 
ذلــك علــى تنميــة وزيــادة إقبــال النســاء األخريــات 

ــة. ــل واألموم ــة احلم ــات رعاي ــى خدم عل

ــة  ــية القاعدي ــات األساس ــا البيان ــد أمدتن وق
ــب  ــاس صل ــث بأس ــذا البح ــي ه ــجلت ف ــي س الت
ــد  ــه عن ــنقوم ب ــذي س ــج، ال ــر البرنام ــم أث لتقيي
ــى مــن  ــة األول ــة، وهــي املرحل ــة األعــوام الثالث نهاي
العمليــة التطويريــة )ديســمبر 2013(. وتوضــح 
بيانــات اســتعمال اخلدمــات مــن قبــل، أن تلــك 
املعاييــر تظهــر التغيــرات فــي خبــرات النســاء عــن 
احلمــل والــوالدة، والنتائــج املرجــوة منهــا. وميكننــا أن 
نقــرر أنــه علــى مــدى عامــن منــذ أن انطلقــت تلــك 
التدخــالت، قامــت 52% مــن النســاء احلوامــل بإجــراء 
ــكل  ــا يش ــل، مم ــى األق ــل عل ــد للحم ــص واح فح
زيــادة تبلــغ خمســة أضعــاف علــى مســتوى اخلــط 
ــت  ــي مت ــوالدات الت ــدد ال ــابق، وأن ع ــدي الس القاع
مبنشــآت طبيــة حتــت إشــراف متريــض – توليــد 
مهــاري قــد ازداد إلــى 35% مــن بــن كل حــاالت 
الــوالدة، وهــو مــا يشــكل أربعــة أضعــاف املســتوى 
ــة  ــا 588 حال ــاك أيض ــت هن ــرا، كان ــدي. وأخي القاع
ــة  ــة وعمليــة نقــل للمشــافي مــع توفــر رعاي إحال

ــرة. ــة واملتعس ــوالدات الطارئ ــاالت ال ــة حل متكامل

ــطته  ــخير أنش ــي تس ــج ف ــتمر البرنام سيس

التدخليــة فــي الواليــات املســتهدفة حتــى تنتهــي 
املرحلــة األولــى باحلصــول علــى مميــزات البنــاء 
علــى  واالرتــكان  تكوينهــا  مت  التــي  الداعمــة 
األنشــطة األخــرى التــي ســيكون مــن شــأنها 
حتســن حيــاة النســاء وحيــاة أطفالهــن. علــى 
ســبيل املثــال، مــن أحــد األمــور اخلطيــرة واملهمــة 
فــي شــمال نيجيريــا أن الفتيــات الالتــي يتزوجــن في 
ــي  ــب ف ــي الغال ــهن ف ــدن أنفس ــرة يج ــن صغي س
قــاع الســلطة اجملتمعيــة األضعــف. وملعاجلــة ذلــك 
التحــدي، ســيركز البرنامــج علــى النســاء صغيــرات 
الســن فــي أنشــطته القادمــة لتحســن العدالــة 
ــن  ــرص حصوله ــادة ف ــى زي ــل عل ــة بالعم الصحي
علــى اخلدمــات الرئيســة لألمومــة ورعايــة املواليــد 
ــة  ــور الصح ــن بأم ــادهن وتوعيته ــن وإرش ونصحه
اإلجنابيــة والتغذيــة الصحيحــة. وهكــذا نأمــل 
أن نقــوم بتســليح اجليــل التالــي فــي املناطــق 
والضروريــة  املهمــة  باملعلومــات  املســتهدفة 

ــن. ــن وحلمله ــدة لصحته املفي

شكر وتقدير
مت إجــراء هــذا البحــث بوصفــه جــزًءا مــن املشــاركة 
فــي إحيــاء عمليــات التطعيــم فــي شــمال نيجيريا؛ 
فــي برنامــج صحــة األمومــة واملواليــد والطفولــة، 
املمــول مــن صنــدوق دعــم اململكــة املتحدة )قســم 
التنميــة الدوليــة( ومــن احلكومــة النرويجيــة. يديــن 
ــور  ــي للدكت ــم التقن ــدمي الدع ــث بتق ــو البح كاتب
ســتيفان هيليرينجــر والدكتــور جيمــس ف. فيليــب 
فــي إمتــام الدراســة الكميــة؛ ولفاطمــة عبــد 
ــر  ــا تطوي ــن دعم ــاروق وادا، اللذي ــر ف ــادر ولعم الق
ــن  ــع احمللي ــادة اجملتم ــي، ولق ــح النوع ــذ املس وتنفي
ــة.  ــذه الدراس ــي ه ــاركوا ف ــن ش ــن الذي واملتعاوني
ونقــر بالفضــل أيضــا لدعــم الدكتــور روديــون 
ــور  ــي، والدكت ــج القوم ــر البرنام ــب مدي ــروز، نائ ك
أنتونــي أبــودا، استشــاري صحــة األمومــة واملواليــد 
والطفولــة، لوضعــه تصــور رائــد لبعــض التدخــالت 

ــث. ــجلة بالبح ــة املس املطلوب
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ــا  ــي وإفريقي ــوب اإلفريق ــدان اجلن ــم بل ــي معظ ف
جنــوب الصحــراء، وهــي املناطــق صاحبــة النصيــب 
األكبــر مــن وفيــات األمهــات، مــازال القيــام بعمليــة 
الــوالدة فــي املنــزل، فــي ظــل عــدم توفــر أشــخاص 
مهــرة لإلشــراف علــى هــذه العمليــة، ســائًدا 

بشــدة، كمــا ينــدر فــي تلــك املناطــق توفــر بيانــات 
موثــوق بهــا فيمــا يخــص نســب انتشــار األمــراض 
والوفيــات، التــي مــن املفتــرض أن تأتــي مــن مصــادر 
الصحيــة  اإلدارة  معلومــات  مثــل  منتظمــة، 
املنتظمــة، أو نظــم التســجيل احليويــة. وبــدالً مــن 
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ذلــك، مازالــت التقديــرات حــول الوفيــات تأتــي مــن 
ــرة،  ــر مباش ــات غي ــتخدم بيان ــدة، تس ــاذج معق من
إن  األســر.1  وإحصــاءات  الســكان  مثــل عينــات 
الفجــوات اخلاصــة بالبنيــة التحتيــة والظــروف 
االجتماعيــة متنــع توفــر الرعايــة الصحيــة ملــا 
ــة  ــة بعملي ــهيالت خاص ــدمي تس ــوالدة وتق ــل ال قب
ــة  ــوق عملي ــوات تع ــذه الفج ــا أن ه ــع، كم الوض
ــث  ــات، حي ــن الوفي ــة ع ــات الضروري ــع البيان جم
ــك  ــة تل ــي أهمي ــرق ف ــق الف ــات تخل ــك البيان أن تل
احلــاالت. 2 وكــي يســتطيع أي نظــام صحــي حتديــد 
ــوالدة  ــل ال ــا قب ــة م ــص رعاي ــا يخ ــوات فيم الفج
ــة  ــة والعدال ــودة الرعاي ــتوى ج ــا، ومس ــا بعده وم
ــة مبــكان، اجلمــع  فــي تقــدمي اخلدمــة، فمــن األهمي
بــن التعــداد العــام للســكان، والقيــام بالتســجيل 
ــدمي  ــوب تق ــخ وج ــل وتاري ــة حم ــكل حال ــردي ل الف
ــدى  ــة ل ــات منتظم ــر معلوم ــع، وتوف ــة الوض خدم
ــدات  ــول األح ــديدة ح ــات س ــة وبيان اإلدارة الصحي
ــاالت  ــل ح ــرأة )مث ــا امل ــت له ــي تعرض ــة الت املهم
الــوالدة واحلمــل الســابقة وحــاالت فقــدان اجلنــن(. 
ذلــك أنــه مــن دون توفــر تلــك البيانــات األساســية، 
يصعــب مواجهــة مشــكلة محدوديــة املــوارد، 
ــؤدي  ــاءلة. وي ــم للمس ــق نظ ــب تطبي ــا يصع كم
ــا  ــر حرمانً ــكان األكث ــل الس ــى جع ــع إل ــذا الوض ه
وضعًفــا فــي مواجهــة خطــر عــدم اإلدراج، ومــن ثــم 

ــم.  ــدث له ــا يح ــد مب ــم أح ال يهت

بيانات الصحة العامة املتطورة
يطــرح جراهــام وآخــرون العديــد مــن البدائــل 
ملراقبــة وفيــات األمهــات فــي املناطــق التــي ال 
تتوفــر لديهــا نظــم التحليــل وجمــع البيانــات 
هــذه، وتتمثــل هــذه البدائــل فيمــا يلــي: التعــدادات 
واملســوح متعــددة األغــراض بهــدف قيــاس الوفيــات 
ــع  ــي )م ــتوى القوم ــى املس ــل عل ــة باحلم املترتبط
ــاالت  ــات ح ــي(، دراس ــريح اللفظ ــار التش ــر خي توف
ــات  ــات فــي عمــر اإلجنــاب فــي مناطــق العين الوفي
املمثلــة، وذلــك مــن أجــل القيــاس املباشــر للوفيات، 

أو عمــل مســوح واســعة النطــاق لوفيــات األمهــات 
ــى  ــالوة عل ــرة. ع ــر املباش ــة غي ــتخدام الطريق باس
ــد  ــك، يوصــي جاراهــام وآخــرون بتســجيل املوالي ذل
ــع  ــل م ــة، والتواص ــق العين ــي مناط ــات ف والوفي
اجملتمعــات احملليــة مــن أجــل تطويــر عمليــة اإلبــالغ 
عــن املواليــد والوفيــات.3 وباملثــل، يوصــي بيــل 
ــن  ــام 2003 ع ــادر ع ــم الص ــي تقريره ــرون، ف وآخ
املعهــد الطبــي، مبســح شــامل وســليم للمواليــد 
والوفيــات إلــى جانــب تســجيل احلوامــل، مــن أجــل 

ــي.4 ــتوى العامل ــى املس ــج عل ــن النتائ حتس

ــن  ــكانية ع ــات الس ــع البيان ــم جم ــا يت عندم
ــر  ــم حلص ــدة التصمي ــم جي ــوح ونظ ــق مس طري
وتســجيل  احلوامــل علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي، 
يصبــح مــن املمكــن تعزيــز احملاســبة وحتديــد 
ــة تقــدمي خدمــة  ــوارد وفــي عملي الفجــوات فــي امل
ــة  ــان، أدت قل ــب األحي ــي أغل ــه ف ــك أن ــع، ذل الوض
املعلومــات املوثــوق بهــا حــول أعــداد احلوامــل 
املتوســط  الدخــل  ذات  الــدول  فــي  والوفيــات 
ــات  ــق السياس ــي تطبي ــر ف ــى التأخ ــض إل واملنخف
ــة  ــاك حاج ــون هن ــا تك ــة عندم ــج الضروري والبرام
ــي  ــه ف ــرون أن ــل وآخ ــرح بي ــا.5  يقت ــديدة إليه ش
حالــة عــدم إمكانيــة تســجيل احلوامــل علــى نحــو 
ــك  ــل تل ــل مث ــى بدائ ــاد عل ــن االعتم ــامل، ميك ش
التــي وُصفــت فــي الســابق، أو املواقــع اإللكترونيــة 
للمســوح الصحيــة واجلغرافيــة التفصيليــة، مثــل 
املواقــع املشــاركة فــي الشــبكة الدوليــة للتقييــم 
ــدان  ــي البل ــم ف ــكان ولصحته ــي للس الدميوغراف
املســتوى  علــى  املمثلــة  العينــات  أو  الناميــة، 
تعتمــد  التــي  التســجيل  نظــم  أو  القومــي، 
ــب  ــي أغل ــة.6،7 وف ــي للجث ــريح اللفظ ــى التش عل
ــل  ــذه البدائ ــى ه ــاد إال عل ــن االعتم ــان، ال ميك األحي
ــي  ــدان الت ــي البل ــات ف ــادر للبيان ــا مص باعتباره
قلمــا تتــم فيهــا عمليــات الوضــع داخــل املنشــآت 
ــودة  ــتوى ج ــا مس ــون فيه ــي يك ــة، أو الت الصحي
البيانــات حــول املنشــآت الصحيــة ضعيًفــا. وعندما 
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تقــوم هــذه النظــم- التــي متتــد مــن تعــداد األســر 
ــدة  ــرق املعق ــى الط ــة، إل ــر ورقي ــي دفات ــدرج ف امل
ــجالت  ــى الس ــة عل ــة القائم ــة أو املكاني اجليومتري
ــل  ــن أج ــات م ــر املعلوم ــراد - بتوفي ــة لألف الرقمي
تطويــر البرامــج واألداء، فإنهــا تركــز علــى األمهــات 
ــات  ــاءات وفي ــى إحص ــس عل ــرهن، ولي ــاء وأس األحي
األمهــات. وفــي الســعي إلــى حتقيــق هــدف توفيــر 
ــر  ــم أكث ــروف أنه ــكان املع ــة للس ــة الصحي الرعاي
ــات املســتندة إلــى  ــا، ميكــن اســتخدام البيان حرمانً
ــات  ــر اخلدم ــة بتوف ــي واملتعلق ــع احملل ــرد واجملتم الف
واســتخدامها والنتائــج املرتبطــة بذلــك. كمــا 
ــر  ــاس تأثي ــي قي ــات ف ــك البيان ميكــن اســتخدام تل
ــي  ــا ه ــة كم ــات الصحي ــة والسياس ــج الرعاي برام
مدرجــة علــى العديــد مــن احملــاور.8-10 وميكــن أن 
ميتــد االســتخدام الكــفء لتلــك البيانــات مــن 
حتديــد الوقــت احلقيقــي الــذي يتــم فيــه بالتعامــل 
مــع الهفــوات فيمــا يخــص تقــدمي خدمــة الوضــع 
رعايــة األم والطفــل، إلــى التوصــل إلــى حتليــل 
ــى  ــة أو عل ــتوى املقاطع ــى مس ــألداء عل ــع ل مجم
املســتوى القومــي، إلــى توفيــر برامــج للبحــث.11،12 

من  مناذج  والبرامج:  البحث  في  النتائج  حتسن 
الهند وبنجالديش

تتوفــر أمثلــة ممتــازة تبــن كيــف أســهمت مســوح 
ــيع  ــي توس ــفء ف ــجيل الك ــم التس ــل ونظ احلم
مجــال تغطيــة الرعايــة الصحيــة ونتائجهــا. وقــد 
ســاعدت نظــم مســوح احلــاالت احليويــة التوقعيــة 
ــاجن  ــي ب ــور ران ــاي ودكت ــور أبه ــا دكت ــي وضعه - الت
ــة ماهاراشــترا  فــي منطقــة جادشــيرولي فــي والي
فــي الهنــد- العمــال الصحيــن فــي اجملتمــع احمللــي 
علــى مســتوى القريــة فــي تســجيل احلوامــل 
وخســائر اجلنــن، ووفيــات األمهــات مــا بعــد الــوالدة 
واألطفــال حديثــي الــوالدة منــذ عــام 1988. 13،14 
ــى  ــرات عل ــر تقدي ــى توفي ــجيل إل ــذا التس وأدى ه
املســتوى الســكاني ألســباب وفيــات األمهــات 
ــل  ــمح بالتدخ ــا س ــو م ــا، وه ــوالدة وبعده ــاء ال أثن

اجملتمــع  مســتوى  علــى  املســاعدة  أجــل  مــن 
ــد  ــات. وق ــذه الوفي ــوع ه ــة دون وق ــي للحيلول احملل
التدخــل وجتربــة وســائل  أدى تطبيــق عمليــات 
ــى  ــج مهمــة عل ــى نتائ ــي هــذا اجملــال إل ــدة ف جدي
صعيــد احلــد مــن حــاالت وفيــات مــا بعــد الــوالدة. 
ــنَّ باكــوي  13 ومؤخــرًا، فــي ســياق أحــد األبحــاث، ب

وآخــرون أن انخفــاض وفيــات األمهــات بعــد الــوالدة 
ــدل  ــش مبع ــي بنجالدي ــيلهيت ف ــة س ــي منطق ف
ــا  ــو م ــل، وه ــجيل احلم ــوح وتس ــط مبس 34% يرتب
ــع  ــي اجملتم ــن ف ــن املدرب ــال الصحي ــمح للعم س
ــارة  ــوالدة، وزي ــل ال ــا قب ــل م ــارة احلوام ــي بزي احملل
ــي  ــابع ف ــث والس ــوم األول والثال ــي الي ــات ف األمه
أعقــاب الــوالدة.14 وفــي هــذا اجملتمــع احمللــي، كانــت 
ــم  ــزل ول ــي املن ــا ف ــدث أساًس ــع حت ــة الوض عملي
ــام  ــة، وكان أداء النظ ــة الصحي ــبل الرعاي ــر س تتوف
ــل  ــذه العوام ــبب ه ــتوى. وبس ــي دون املس الصح
مجتمعــة، كان معــدل وفيــات األمهــات فيمــا بعــد 
الــوالدة مرتفًعــا.15  وفــي مثــل هــذه اجملتمعــات، ميكن 
ــجيل  ــوح وتس ــرة ملس ــد املباش ــرار الفوائ ــع تك توق
ــا.  ــو مت تطبيقه ــرى ل ــات أخ ــي مجتمع ــل ف احلوام

ــه  ــذي وضعت ــل- ال ــع األم والطف ــام تتب إن نظ
فــي البدايــة بعثــة الرعايــة الصحيــة الريفيــة فــي 
ــد  ــى ي ــك عل ــد ذل ــور بع ــم تط ــارات، ث ــة جوج والي
ــة،  ــة الهندي ــة للحكوم ــة الوطني ــز املعلوماتي مرك
ــح  ــبكي- أصب ــاس ش ــى أس ــتنًدا إل ــح مس ليصب
ــات الهنــد اخملتلفــة بهــدف تتبــع  مطَبقــا فــي والي
ــل  ــي تامي ــل16 ف ــالل احلم ــألم خ ــة ل ــة الصحي احلال
ــام  ــاص بنظ ــر خ ــج كومبيوت ــئ برنام ــدو، أنش نان
ــع  ــم اجملم ــج التقيي ــو برنام ــل، وه ــع األم والطف تتب
ــى  ــان تلق ــرض ضم ــل، بغ ــل والطف ــة احلم ملتابع
ــل.17  ــرة احلم ــالل فت ــة خ ــة الضروري ــاء الرعاي النس
وكمــا هــو احلــال فــي معظــم بلــدان جنــوب آســيا، 
غالًبــا مــا تذهــب املــرأة إلــى املنطقــة التــي يعيــش 
فيهــا والداهــا كــي تضــع طفلهــا، وهــو مــا يضــع 
الورقيــة  التســجيل  نظــم  قــدرة  أمــام  حتديًــا 
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التقليديــة علــى املســاعدة فــي تقــدمي رعايــة 
ــج  ــرِّف برنام ــألم. ويُع ــة ل ــة ومتواصل ــة كافي صحي
التقييــم اجملمــع ملتابعــة احلمــل والطفــل  كل امــرأة 
ــول  ــة الوص ــهل إمكاني ــا يس ــو م ــدة، وه ــى ح عل
إلــى ســجالت الــوالدة وســجالت العيــادات، عندمــا 
أو  تنتقــل الســيدة إلــى مستشــفى حكومــي 
عيــادة للرعايــة الصحيــة األساســية فــي املنطقــة 
ــة  ــوم بعملي ــي تق ــا، ك ــا والداه ــش فيه ــي يعي الت

ــع.  الوض

ــم  ــبكات النظ ــتخدام ش ــن أن اس ــم م وبالرغ
ــا، فــإن برامــج  الصحيــة الرقميــة يعــد أمــرًا حديثً
ــل  ــي تامي ــة ف ــة العائل ــة ورفاه ــة الصحي الرفاه
نــادو قــد ســجل وتتبــع وقيــم حــاالت احلمــل منــذ 
1995. ومثلــه مثــل العديــد مــن النظــم الشــبيهة 
التســجيل  نظــام  تأســيس  مت  املنطقــة،  فــي 
واملراقبــة هــذا عــن طريــق إســتراتيجية ثالثيــة 
ــى  ــول عل ــة احلص ــن إمكاني ــن: حتس ــاور تتضم احمل
وســائل تنظيــم األســرة والوســائل اآلمنــة لوقــف 
القــدرة علــى احلصــول علــى  احلمــل، وتطويــر 
خدمــة مــا قبــل الــوالدة ذات جــودة عاليــة، والقيــام 
بالوضــع فــي منشــأة صحيــة، واحلصــول علــى 
ــت  ــي وق ــاءة وف ــة بكف ــة الطارئ ــة التوليدي الرعاي
مناســب.18  أســهمت هــذه اإلســتراتيجية املوحــدة 
ــوالدة- وهــي  ــاء ال ــات أثن ــزام باحلــد مــن الوفي وااللت
اإلســتراتيجية التــي قادتهــا الواليــة- فــي التناقــص 
الكبيــر فــي عــدد وفيــات األمهــات فــي تاميــل نــادو 
عــام 2007، ليبلــغ 90 ســيدة مقابــل كل 100 ألــف 
ــل هــذه  ــوالدة، ومتث ــة ال ــر بســالم عملي ســيدة تعب
ــي  ــات ف ــات األمه ــدالت وفي ــل مع ــن أق ــدة م واح

ــد.19   الهن

ويتضمــن برنامــج تســجيل احلمــل فــي واليــة 
ــض،  ــا البع ــالن بعضهم ــن يكم ــاكا مكون كارنات
همــا كارت ثايــي ونظــام تتبــع األم والطفــل، وميثــل 
ــوالدة،  ــل ال ــا قب ــجيل مل ــا للتس ــي كتيًب كارت ثاي
أو  الالتــي يعملــن ممرضــات  املســاعدات  وتقــوم 

ــن  ــل. ويتضم ــيدة حام ــكل س ــه ل ــالت بتقدمي قاب
الكتيــب رقًمــا محــددًا للســيدة، ويــدرج فيــه 
ــة  ــات الصحي ــه، واملعلوم ــم في ــذي تقي ــكان ال امل
اخلاصــة بهــا )علــى ســبيل املثــال، زيــارات مــا قبــل 
الــوالدة وحــاالت فقــر الــدم( ومعلومــات حــول إدارة 
ــد  ــا بع ــرة م ــوالدة، وفت ــالل ال ــة خ ــة الصحي الرعاي
الــوالدة.19  أمــا نظــام تتبــع األم والطفــل فهــو 
ــة  ــن أهمي ــزز م ــي يع ــجيل اإللكترون ــام للتس نظ
املعلومــات املدرجــة فــي كارت ثايــي، ويضيــف إليهــا 
قيمــة، ويضمــن مســئولية العمــال الصحيــن 
عــن املــرأة احلامــل، وعندمــا تقــوم املســاعدة التــي 
تعمــل ممرضــة أو قابلــة باســتكمال مــلء كارت ثايي، 
ــات  ــن البيان ــة م ــخة إلكتروني ــال نس ــري إدخ يج
عبــر نظــام تتبــع األم والطفــل. وتكــون جميــع 
اخلدمــات احلكوميــة فــي املســتقبل مدرجــة علــى 
ــي  ــل اإللكترون ــع األم والطف ــام تتب ــي ونظ كارت ثاي
عــن طريــق رســالة املوبايــل. وتتلقــى كل مــن 
املــرأة احلامــل والعاملــة املســاعدة رســالة موبايــل 
للتذكــرة مبوعــد الزيــارة التاليــة للعاملــة فــي فتــرة 
ــرى،  ــة أخ ــات صحي ــة معلوم ــل، وبأي ــل احلم ــا قب م
ــم  ــم يت ــي ل ــارات الت ــد الزي ــك مواعي ــي ذل ــا ف مب
ــداث  ــوالدة واألح ــج ال ــدرج نتائ ــا تُ ــا. كم ــاء به الوف
ــى  ــا األم، عل ــرض له ــي تتع ــرى الت ــة األخ الصحي
نظــام تتبــع األم والطفــل، وألن تلــك املبــادرة تهــدف 
إلــى تســجيل جميــع النســاء احلوامــل فــي اجملتمــع 
احمللــي، فإنهــا تنبــه املشــرفن علــى البرنامــج عنــد 
الفشــل أو التأخــر فــي توفيــر الرعايــة املثلــى، 
وميكــن تتبــع الشــخص املتســبب فــي العجــز عــن 

ــة.20  ــة الصحي ــدمي الرعاي تق

ــة  ــم راقي ــق نظ ــرى تطبي ــام 2001، ج ــذ ع من
لتعــداد الســكان، وذلــك مــن أجــل حتديــد قواســم 
مشــتركة لنحــو 125 ألــف امــراة فــي عمــر اإلجنــاب. 
وفــي ظــل العمــل مــع الشــركاء احملللــن   10،21

ــام  ــرة، ق ــة واألس ــة الصح ــع وزارة رفاه ــاون م والتع
ــا أ “JiVitA” * ألبحــاث األم والطفــل،  مشــروع جافيت
ــد  ــل عن ــراة حام ــن 60294 ام ــر م ــجيل أكث بتس
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ــن 2001  ــج، ب ــى للبرنام ــة األول ــة التجريبي املرحل
– 2007. ويهــدف البرنامــج إلــى التأكــد ممــا إذا 
كان بوســع توفيــر فيتامــن أ بشــكل منتظــم 
للحوامــل أن يقلــل مــن معــدالت وفيــات األمهــات 
ــت  ــي أجري ــة الت ــرار التجرب ــى غ ــوالدة، عل ــاء ال أثن
فــي الســابق فــي نيبــال.22 ومت حصــر 150 ألــف 
أســرة مــن أجــل تســهيل املتابعــة املطولــة جملمــوع 
هــؤالء النســاء، كجــزء مــن سلســلة مــن التجــارب 
اخملططــة وواســعة النطــاق التــي جُتــرى علــى 
ــار  ــرض اختب ــكان بغ ــن الس ــوائية م ــات عش عين
ــل  ــات قب ــة لألمه ــة الصحي ــات الرعاي ــدرة خدم ق
ــي  ــات ف ــات األمه ــل وفي ــي تقلي ــوالدة ف ــد ال وبع
اجملتمــع احمللــي. 23 وتضمنــت العمليــة الراميــة إلــى 
احلصــول علــى موافقــة النســاء املشــاركات تأكيــد 
املعلومــات اخلاصــة بهــن، ومــن بينهــا حالــة احلمــل، 
ــخص  ــا أي ش ــع عليه ــا، وال يطل ــرية متاًم ــون س تك
مــن خــارج مجموعــة البحــث واملشــرفن امليدانيــن 
ــهم  ــد أس ــة. 10 وق ــن القري ــئولن ع ــرين املس املباش
ــا إلــى جنــب مــع نظــم مثيلــة  هــذا البحــث- جنًب
ــرى  ــطة أخ ــل وأنش ــوح احلم ــاق ملس ــعة النط واس
متداخلــة- فــي تقــدمي معلومــات حيويــة مــن أجــل 
ــم  ــي األقالي ــج ف ــع البرام ــات ووض ــم السياس رس
خــالل العقــد املاضــي. 21،24،25  وتتعلــق هــذه البرامــج 
والسياســات باملســاعدة فــي وضــع التوصيــات فــي 
املقاطعــات ووضــع السياســات علــى املســتوى 
القومــي حول أهميــة فيتامــن أ بالنســبة للحوامل 
واألطفــال حديثــي الــوالدة، وتوثيــق نتائــج التقصيــر 
فيمــا يخــص عناصــر التغذيــة الدقيقــة واألمــراض 
ــل،  ــج احلم ــى نتائ ــة، عل ــن املراهق ــي س ــل ف واحلم
إلــى جانــب زيــادة اهتمــام املانحيــن الدوليــن 
بالفجــوات البحثيــة فيمــا يخــص امليــالد قبــل األوان 

ــن. 24،25  ــدان اجلن وفق

األخالق والسرية
ــرى  ــة أخ ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي ــوم كيان تق
حالًيــا بتعديــل نظــم تســجيل احلمــل التــي ســبق 

ــمح  ــي تس ــك ك ــث، وذل ــرض البح ــئت بغ )أن( أنش
ــاق  ــى نط ــل عل ــجيل احلم ــج لتس ــق برام بتطبي
ــى  ــة، وعل ــتوى املقاطع ــن مس ــي كل م ــع، ف أوس
املســتوى القومــي، كمــا يجــري ربــط هــذه البرامــج 
بخدمــات صحيــة للحوامــل وحديثــي الــوالدة. 
ويصاحــب عمليــة تطبيــق نظــم التســجيل، بقيادة 
ــئولية  ــة، مس ــر احلكومي ــات غي ــة أو املنظم الدول
ــن  ــهمن الطوعي ــار املس ــرية، وإخط ــان الس ضم
فــي النظــام بكيفيــة اســتخدام البيانــات اخلاصــة 

ــا.  ــيتم جمعه ــي س ــم الت به

وكمــا هــو مذكــور فــي توصيــات األمم املتحــدة 
ــزم  ــة: »يل ــم احليوي ــاءات النظ ــص إحص ــا يخ فيم
إخطــار اجلمهــور بأهــداف وقيــم التســجيل املدنــي 
كاملــة«، و »أن يــؤدي إنتــاج اإلحصــاءات احليويــة إلى 
تلبيــة حاجــات املســتخدمن فيمــا يخــص معاييــر 
ــدة  ــر مفي ــدار تقاري ــي إص ــا يعن ــو م ــودة«، وه اجل
يســتطيع املشــاركون فــي النظــام احلصــول عليهــا، 
كمــا أن الدعــم الشــعبي عامــل أســاس فــي حتديــد 

فائــدة هــذه النظــم.26    

ــي  ــاء ف ــداد للنس ــراء تع ــع إج ــار، بوس باختص
ــي  ــجيل طوع ــن تس ــه م ــا يتبع ــل، وم ــن احلم س
ــداث  ــق لألح ــجيل املدق ــل، والتس ــي للحوام وتوقع
ــات  ــدرًا للحكوم ــه مص ــل بوصف ــة، أن يعم احليوي
اخلدمــة  توفيــر  لضمــان  الصحيــة  والــوكاالت 
الصحيــة احلكوميــة فيمــا يخــص عمليــة الوضــع 
ــه اتخــاذ القــرار، كــي  ــه عملي ــد احلاجــة وتوجي عن
ــوارد  ــه امل ــى نحــو إســتراتيجي توجي تســتهدف عل
احملــدودة جتــاه مشــكالت تتوافــق مــع أولويــات 
ــا  خاصًّ اهتماًمــا  وتعطــي  العامــة،  الصحــة 

للمجموعــات الســكانية األضعــف.27

وفــي ظــل الفوائــد التــي يقدمهــا إلينــا توفــر هــذه 
ــراد  ــوق األف ــان حق ــئولية ضم ــي مس ــات، تأت اخلدم
فــي الســرية وواجــب العمــل علــى حفــظ حياتهــم. 
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رأسًيا، بل أنها خدمة يجب  »ال تُعتبر القبالة تدخالً 
إدماجها في جميع مستويات النظام الصحي«

قدرة  تعزيز  على  الدولية  اجلهود  تركز  املقال:  موجز 
الكفء،  القبالة  خدمة  على  للحصول  النساء 
خدمة  أفضل  على  احلصول  حق  يصبح  كي  وذلك 
لكل  متاًحا  الوالدة  وأثناء  احلمل  فترة  خالل  صحية 
احلكومات  مسئولية  احلق  هذا  توفير  ويعد  امرأة. 
من  حيويًّا  استثمارًا  يعد  كما  السياسيني،  وقادتها 
األمهات  بني  واألمراض  الوفيات  حاالت  خفض  أجل 
الناجمة  الفوائد  متتد  الوالدة.  حديثي  واألطفال 
أعضاء  جميع  لتشمل  كفء  توليد  خدمة  توفر  عن 
اجملتمع إلى حدود بعيدة املدى، ومن بينها اإلسهام في 
التنمية البشرية واالقتصادية للبلد. إلى جانب إنقاذ 

األرواح واحلماية من اإلعاقة.
لكــن هنــاك الكثيــر مــن اجلهــد الــذي يتعــن 
ــو 350  ــوت نح ــنة، مت ــي كل س ــه ف ــك أن ــه، ذل بذل
ــوالدة،  ــل أو ال ــرة احلم ــاء فت ــل أثن ــرأة حام ــف ام أل
كمــا ميــوت نحــو 2 مليــون مولــود خــال الـــ 
للــوالدة، وهنــاك نحــو 2,6  التاليــة  24 ســاعة 
ــة  ــدث الغالبي ــي، وحت ــدون موت ــل يول ــون طف ملي
العظمــى مــن هــذه احلــاالت فــي البلــدان ذات 
الدخــل املنخفــض، ومعظــم هــذه احلــاالت كان 
ــبب  ــا، ألن الس ــة دون حدوثه ــكان احليلول ــي اإلم ف
ــا  ــادة م ــاء -ع ــدرة النس ــدم ق ــو ع ــا ه وراء حدوثه
تكــون الفقيــرات واملهمشــات- علــى احلصــول 
علــى اخلدمــات الصحيــة أو الوصــول إلــى املهنيــن 

الصحيــن األكَْفــاء. 

الكــفء  القبالــة  خدمــات  توفــر  ويــؤدي 

ــع  ــع اجملتم ــل م ــيق والتكام ــدم بالتنس ــي تُق -الت
احمللــي والنظــام الصحــي- إلــى ضمــان توفــر 
ــو  ــى نح ــية عل ــة األساس ــة الصحي ــة الرعاي خدم
متواصــل خــال فتــرة احلمــل والــوالدة ومــا بعدهــا. 
ــات  ــة األمه ــة إحال ــات القبال ــهل خدم ــا تس كم
ــز  ــزل أو مرك ــن املن ــوالدة م ــي ال ــال حديث أو األطف
الرعايــة الصحيــة إلــى املستشــفى عنــد احلاجــة، 
واحلصــول علــى اخلدمــة املقدمــة مــن أطبــاء 
ــر. ــص آخ ــب متخص ــال وأي طبي ــد واألطف التولي

وميثــل تقريــر »حالــة القبالــة فــي العالــم عــام 
2011: تقــدمي اخلدمــات الصحيــة وإنقــاذ األرواح« 
الــذي نســقه صنــدوق األمم املتحــدة للســكان، 
نتاًجــا لتضافــر جهــود 30 وكالــة ومنظمــة ومئــات 
األشــخاص العاملــن علــى مســتويات قوميــة 
ــر  ــي التقري ــة. ويأت ــة ودولي ــة وإقليمي ودون القومي
ــي  ــل« الت ــة للفع ــوة العاملي ــتجابة لـــ »الدع اس
أصدرتهــا نــدوة تعزيــز القبالــة وقــت الوضــع، فــي 
واشــنطن العاصمــة، فــي يونيــو 2010، كمــا يعــد 
ــأمم املتحــدة  ــا إلســتراتيجية األمــن العــام ل داعًم
ــا.  ــا به ــل، ومرتبًط ــرأة والطف ــة امل ــة لصح العاملي

ــا مــن أجــل بيــان  ــر دليــاً معرفًي وميثــل التقري
ــادة  مــا هــو عليــه حــال هــذه اخلدمــة، وكذلــك زي
إتاحــة خدمــات التوليــد الكــفء للنســاء واألطفــال 
حديثــي الــوالدة. ويهــدف التقريــر إلــى تقــدمي 
إســهامات ذات قيمــة مــن أجــل زيــادة العمالــة فــي 
مجــال القبالــة فــي العالــم والتخطيــط الضــروري 
الرامــي إلــى حتقيــق أهــداف األلفيــة للتنميــة 
ــد أول  ــذي يع ــر- ال ــذا التقري ــز ه ــة. ويرك الصحي

ترجمة: غادة طنطاوى

حالة القبالة في العالم عام 2011: تقدمي خدمة الصحة، إنقاذ األرواح

صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة الصحة العاملية، االحتاد الدولي للقابالت، 2011.

رف الكتب
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ــة  ــة القبال ــى اإلطــاق يصــدر حــول حال ــر عل تقري
بارتفــاع  بلــًدا يتســم  العالــم- علــى 58  فــي 
حديثــي  واألطفــال  األمهــات  وفيــات  معــدالت 
ــذا  ــوى ه ــز محت ــة. ويرتك ــدان األجن ــوالدة وفق ال
التقريــر -إلــى حــد كبيــر- علــى مســوح تفصيليــة 
أجريــت مــن أجــل جمــع بيانــات ومعلومــات جديــدة 
أو جــرى حتديثهــا فــي ســتة مجــاالت هــي طاقــم 
ــة  ــة ممارس ــة وطريق ــال القبال ــي مج ــن ف العامل
ــة  ــط املهني ــم والرواب ــم، والتنظي ــل، والتعلي العم
ــي  ــة الت ــن اخلدم ــاعدات حتس ــات ومس والسياس

ــارج.  ــن اخل ــي م تأت

وقــد جــرى تعريــف معظــم الـــ 58 بلــًدا التــي 
أســهمت فــي التقريــر باعتبارهــا تعانــي مــن 
ــة.  ــة بالصح ــرية املتعلق ــوارد البش ــي امل ــة ف أزم
ــذه  ــي ه ــاء ف ــت النس ــع،  وضع ــو مجم ــى نح وعل
البلــدان 81 مليــون طفــل فــي 2009، وهــو مــا 
ميثــل 58% مــن إجمالــي املواليــد فــي ذلــك العــام. 
ــات فــي هــذه  ولعــل االرتفــاع املفــرط لعــدد الوفي
البلــدان ميثــل الدليــل األهــم علــى »الوضــع اجلائــر« 
ــدان  ــذه البل ــك أن ه ــي؛ ذل ــتوى العامل ــى  املس عل
تســهم مبــا نســبته 91% مــن وفيــات األمهــات فــي 
العالــم، و80% مــن حــاالت األطفــال الذيــن يولــدون 
ميتــن، و82% مــن موتــى األطفــال حديثــي الــوالدة. 
ــوة العمــل  ــع ق ــا توزي ــام جزئيًّ وتعكــس هــذه األرق
ــك أن  ــي، ذل ــتوى العامل ــى املس ــال عل ــذا اجمل ــي ه ف
نصيــب هــذه البلــدان الـــ 58  مــن القابــات املاهرات 

ــل مــن %17. ــل أق ــم ميث ــي العال ف

وجــود  االســتجابات  فــي  التنــوع  ويؤكــد 
واالســتخبارات  البيانــات  فــي  مهمــة  فجــوات 
اإلســتراتيجية. لكــن هنــاك ثــاث نقــاط أساســية 
اتضحــت عنــد اجلمــع بــن املــواد املتاحــة املرتبطــة 
بحالــة املهنــة والتحديــات والعوائــق العديــدة 
التــي تؤثــر علــى قــوة العمــل العاملــة فــي مجــال 

ــا.  ــا وفعاليته ــى تطويره ــة وعل القبال

هناك فجوة ثالثية تضم الكفاءة والتغطية وإتاحة 
اخلدمة

فــي معظــم البلــدان التــي أســهمت فــي التقريــر، 
ال يوجــد عــدد كاف مــن القابــات كامــات التأهيــل، 
وال خدمــة قبالــة كــفء، كــي تتعامــل مــع العــدد 
املتوقــع مــن حــاالت احلمــل، ومــا يتبعــه مــن عــدد 
ــات  ــة مبضاعف ــادة اخلاص ــبة املعت ــد، والنس املوالي
ــرات  ــا لتقدي ــدر بـــ 15%. ووفًق ــي تق ــوالدة والت ال
ــن  ــًدا م ــي 38 بل ــة، يعان ــة العاملي ــة الصح منظم
ــاج  ــوف حتت ــة. وس ــذه اخلدم ــي ه ــاد ف ــص احل النق
بضعــة بلــدان إلــى أكثــر مــن عشــرة أضعــاف عــدد 
القابــات املتــاح، فيمــا حتتــاج معظــم تلــك البلدان 
إلــى ضعــف أو ثاثــة أو أربعــة أمثــال العــدد املتــاح 
حالًيــا، إذا كان لهــا أن حُتِســن مــن مســتوى اخلدمــة 
والتغطيــة. ثانًيــا، يعــد مســتوى التغطيــة خلدمــة 
الرعايــة الصحيــة بالنســبة إلــى حــاالت الطــوارئ 
ــي  ــال حديث ــى األطف ــبة إل ــوالدة وبالنس ــاء ال أثن
ــآت  ــون املنش ــب تك ــي األغل ــا، وف ــوالدة ضعيًف ال
املوجــودة لهــذا الغــرض ضعيفــة مــن حيــث 
ــدو  ــة. ويب ــزات املتاح ــا والتجهي ــن به ــدد العامل ع
ــة  ــق الريفي ــي املناط ــدة ف ــر ح ــع أكث ــذه الوض ه
ــم  ــان ال يت ــب األحي ــي أغل ــا، ف ــدة. ثالثً و/أو البعي
ــة  ــة اخلدم ــة بإتاح ــب املتعلق ــع اجلوان ــل م التعام

ــرأة.  ــاه امل ــذي تتبن مــن املنظــور ال

ثالوث التعليم والتنظيم والروابط ال يركز مبا فيه 
الكفاية على جودة خدمة الرعاية

أوالً، بالرغــم مــن أن بعــض البلــدان تشــهد تطــورًا 
واعــًدا فــي التعليــم، بغــرض تخريــج أعــداد إضافية 
ــام  ــع امله ــة جمي ــرات ملمارس ــات املاه ــن القاب م
ــة  ــي ملمارس ــر املثل ــزال املعايي ــا ت ــية، ف األساس
ــز  ــى تعزي ــرة، إذ توجــد حاجــة إل ــر متوف ــة غي املهن
كل مــن املناهــج واملــوارد التعليميــة والتدريــب 
ــد  ــا، يُع ــرفن. ثانًي ــرة مش ــت إم ــادات حت ــي عي ف
ــر  ــة غي ــة الراهن ــات التنظيمي ــم والعملي التنظي
كافيــة لتعزيــز االســتقال املهنــي للقابلــة والوفــاء 
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بااللتــزام احلكومــي باحلفــاظ علــى حيــاة الشــعب. 
ــى  ــة إل ــد حاج ــدان، توج ــذه البل ــع ه ــي جمي وف
تطويــر عمليــة تنظيــم وترخيــص القــوى العاملــة 
فــي مجــال القبالــة، مبــا فــي ذلــك معاييــر جتديــد 
ترخيــص ممارســة املهنــة، مــن أجــل حتســن جــودة 
الرعايــة. ثالثـًـا، بالرغــم مــن التوجــه اإليجابــي فــي 
ــة  ــط املهني ــر الرواب ــاء وتطوي ــدان إلنش ــذه البل ه
املمثِلــة للقابــات، فــإن العديــد مــن هــذه الروابــط 
ال يــزال جديــًدا وهًشــا، وحتتــاج هــذه الروابــط إلــى 
ــركاء  ــب ش ــن جان ــاون م ــم والتع ــن الدع ــد م املزي
واإلقليمــي  القومــي  املســتوى  علــى  املهنــة 

ــي.  والدول

ضعف التماسك السياسي، ومستوى التخطيط 
االستراتيجي الضروري، والعمل املبني على األدلة 

فــي األغلــب واألعــم، تعجــز السياســات الوطنيــة 
الصحيــة  اخلدمــات  تقــدمي  تســتهدف  التــي 
لأمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة عــن إدراك 
مركزيــة القــوى العاملــة فــي مجــال القبالــة 
بالنســبة  اخلدمــة  كفــاءة  تطويــر  أهميــة  أو 
حلقــوق املرضــى. وفــي الوقــت احلالــي، ال تتوفــر 
ــر  ــى حص ــدرة عل ــدان الق ــك البل ــم تل ــدى معظ ل
ــات العامــات بدقــة، ســواء  وتســجيل عــدد القاب
ــدى  ــد م ــاص، وال حتدي ــام أو اخل ــاع الع ــي القط ف
ــى  ــة عل ــال القبال ــي مج ــة ف ــوى العامل ــدرة الق ق
التدخــل الكــفء اســتجابة حلاجــة الســكان، ويحد 
ــن  ــة م ــتراتيجية املتاح ــط اإلس ــن اخلط ــك م ذل
أجــل تســجيل التحســن فــي السياســة. وباملثــل، 
بالرغــم مــن ظهــور آليــات ملراجعــة جــودة الرعايــة 
ــن  ــذي يتع ــر ال ــاك الكثي ــزال هن ــا ي ــة، ف الصحي
ــل  ــودة وأداء العم ــاس اجل ــل قي ــن أج ــه م ــام ب القي

ــان. ــى البره ــاء عل بن

ــام  ــم ع ــي العال ــة ف ــة القبال ــر »حال ــع تقري ويض
2011« عــددًا مــن األعمــال األساســية بحســب منــط 
جماعــة أصحــاب املصلحــة، بغــرض تعظيــم تأثيــر 

ــز  ــة، وتعزي االســتثمارات، وحتســن احملاســبة املتبادل
ــات  ــة واخلدم ــال القبال ــي مج ــة ف ــوى العامل الق
التــي تقدمهــا. ويجــب أن تتــم جميــع األعمــال فــي 
ــى املســتوى القومــي،  ــة عل ســياق اخلطــة الصحي
ــات  ــة لأمه ــات الصحي ــى االحتياج ــز عل بالتركي
واألطفــال حديثــي الــوالدة، علــى أن تكــون مدمجــة 
فــي النظــم الصحيــة ومســتندة إلــى األدلــة 

ــه.  ــد ذات ــاص بالبل ــكار اخل ــرات واالبت واخلب

ويحث تقرير احلكومات على القيام مبا يلي:
• ــا، 	 ــتقلة بذاته ــًة مس ــة مهن ــراف بالقبال االعت

خدمــات  تقــدمي  يخــص  فيمــا  وأساســية 
الرعايــة الصحيــة لأمهــات واألطفــال حديثــي 
الــوالدة، وتقويتهــا عبــر مناصــب خاصــة بهــا 

ــي. ــتوى القوم ــى املس عل
• ضمــان إدراج القبالــة والقابــات ضمــن خطــط 	

الصحيــة  للرعايــة  التكاليــف  محســوبة 
ــى أن  ــوالدة، عل ــي ال ــال حديث ــات واألطف لأمه
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــط امل ــع خط ــى م تتماش

ــة   ــال الصح مج
• ضمــان التوفــر والتوزيــع الكافيــن ملؤسســات 	

ــة  ــاالت الطارئ ــة باحل ــة اخلاص ــة الصحي الرعاي
لأمهــات أو األطفــال حديثــي الــوالدة، مبــا فــي 
ــا  ــرف عليه ــي تش ــة الت ــدات الرعاي ــك وح ذل

ــات القاب
• االســتثمار فــي إدارة املــوارد البشــرية مــن 	

ــل  ــاءة، وإدارة املداخ ــر الكف ــر وتطوي ــل توفي أج
واخملــارج، وتطويــر البيانــات حــول تدريــب القــوي 

ــة. ــال القبال ــي مج ــة ف العامل

اجلودة  على  التركيز  من  متكِّن  التنظيمية  الهيئات 

واملهنة والرعاية بإمكانهم:
• ــة اللقــب املهنــي »قابلــة« وإقامــة أفــق 	 حماي

ــب. للتدري
• ــتويات 	 ــة، ومس ــول املهن ــر لدخ ــة معايي إقام
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ــة. ــدرات للممارس ــة وق تعليمي
• اعتمــاد املــدارس واملناهــج التعليميــة فــي كل 	

مــن القطاعــن العــام واخلــاص.
• وإعــادة 	 للقابــات  التراخيــص  إعطــاء 

ــات لقواعــد األخــاق  الترخيــص، اإللتــزام مبدون
العقوبــة. وإدارة  والســلوك، 

ــة  ــات التعليمي ــدارس واملؤسس ــر دور امل وال يقتص
علــى تعليــم املزيــد مــن القابــات، بــل ميتــد 
ليشــمل تطويــر املهــارات والكفــاءة لــدى اخلريجات. 
ــى املؤسســات  ــي يتعــن عل وتتضمــن األعمــال الت

ــي: ــا يل ــا م ــام به ــة االهتم التعليمي

• ــان 	 ــان إتق ــل ضم ــن أج ــج م ــة املناه مراجع
ــا  ــية كم ــارات األساس ــع امله ــات جلمي اخلريج
هــي محــددة بواســطة احلكومــة والهيئــة 

التنظيميــة
• االســتفادة مــن املعاييــر احملــددة بواســطة 	

االحتــاد الدولــي للقابــات واملعاييــر التعليميــة 
األخــرى مــن أجــل تطويــر كفــاءة وقــدرات 
القابــات، مــع التركيــز علــى التــوازن الواجــب 

ــق.  ــة والتطبي ــن النظري ب
• واملدرســن 	 واملدربــن  املدرســن  تعيــن 

ــي  ــم ف ــز كفاءته ــة وتعزي ــن وصيان اخلصوصي
التحويلــي  والتعليــم  القبالــة  مجــال 

• ــم 	 ــة ودع ــطة األكادميي ــاث واألنش ــز األبح تعزي
ــة ــي القبال ــة ف ــارات القيادي ــر امله تطوي

ــى  ــة عل ــة للقبال ــط املهني ــز الرواب ــن أن حتف ميك

ــي: ــا يل ــا م ــائل منه ــدة وس ــر ع ــر عب التغيي

• رفــع مكانــة القابــات فــي مجــال السياســة 	
الصحيــة علــى املســتوى القومــي وتعزيــز 
مدخاتهــن فــي اخلطــط الصحيــة وتطــور 

السياســات.
• رفــع مســتويات التدريــب أثنــاء اخلدمــة وحتديث 	

املعــارف والدعــوة إلــى حتســن ظــروف العمل.
• ــرى 	 ــة األخ ــن الصحي ــط امله ــع رواب ــاون م التع

واجملتمعــات  والنســاء  الدوليــة  واالحتــادات 
احملليــة.

• وتعزيــز 	 محكمــة  بطريقــة  الروابــط  إدارة 
املاليــة إدارتهــا  وتطويــر  اإلداريــة،  القــدرات 

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

• احملليــة 	 املســتويات  علــى  البرامــج  دعــم 
واإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل رفــع مســتوى 
ــن  ــا ميكِّ ــج، مم ــاس النتائ ــة وقي ــات القبال خدم
مــن وفــاء البلــد بالتزاماتــه جتــاه اإلســتراتيجية 

ــة. العاملي
• ــاءة 	 ــر كف ــة أكث ــات قبال ــز خدم ــوة لتعزي الدع

ــوق  ــص حق ــا يخ ــودة، فيم ــى ج ــة أعل ورعاي
اإلســتراتيجيات  فــي  وتضمينهــم  املرضــي 

واخلطــط محــددة التكاليــف.
• ــاء 	 ــل بن ــن أج ــي م ــي ونوع ــم مال ــدمي دع تق

تبــادل  وتســهيل  القبالــة،  روابــط  قــدرات 
واالبتــكار. اجليــد  والتدريــب  املعرفــة، 

• تشــجيع بنــاء أجنــدة دوليــة لبحــوث القبالــة 	
ــا  ــة أو م ــة للتنمي ــداف األلفي ــل أه ــن أج (م
ــتوى  ــى مس ــا عل ــم تطبيقاته ــا) ودع يتجاوزه

ــد. البل

تقريــر  وتوصيــات  رســالة  تكــون  أن  يجــب 
»حالــة القبالــة فــي العالــم عــام 2011« فــي 
ــى  ــل عل ــة والعم ــول السياس ــوار ح ــة احل مقدم
املســتوى القومــي، كمــا يتعــن إدماجهــا فــي 
ــة  ــات العاملي ــراكات وااللتزام ــتراتيجيات والش اإلس
املتعلقــة بالصحــة، مــن أجــل تعزيــز احملاســبة 
املتبادلــة وحتســن النتائــج فيمــا يخــص صحــة األم 
ــظ  ــة وحف ــات الصح ــدمي خدم ــل »تق ــل. ميث والطف

األرواح« مســئولية جماعيــة،

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
2011 United Nations Population Fund. Reproductive Health Matters 2012;20(39):208-211
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مــن الطبيعــى أن تقــوم كل دولــة بتبنــي 
ومســتوى  لظروفهــا  وفًقــا  التقريــر  توصيــات 
ــى  ــج عل ــف النتائ ــوف تتوق ــا، وس ــة لديه املمارس
ــتوى  ــى املس ــي عل ــام الصح ــة والنظ ــوارد املتاح امل
ــي تضعهــا اخلطــط  ــات الت ــى األولوي القومــي، وعل
ــى اإلرادة  ــي، وعل ــتوى القوم ــى املس ــة عل الصحي

السياســية مــن أجــل حتويــل السياســة إلــى 
ــة. ممارس

التقريــر ومعلومــات إضافيــة موجــوده علــى موقــع : 
www.stateoftheworldsmidwifery.com

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
2011 United Nations Population Fund. Reproductive Health Matters 2012;20(39):208-211

صورة: امرأة عمرها 35 عاًما مصابة بتسمم احلمل، وهي حامل في الشهر اخلامس، مستشفى فايزاباد، أفغانستان 2011

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

بوليفيا

باكستان

جزر القمر 

ماينمار 

تيمور الشرقية

بنجاديش

أوغندا

نيكاراجوا

جيبوتي

كمبوديا

زامبيا

اليمن

بوركينا فاسو

غانا

كينيا

املغرب

جامبيا

مدغشقر

بوروندي

رواندا

ماالوي

نيبال

بنن

كوت دبفوار

موزمبيق

جمهورية إفريقيا الوسطى

موريتانيا

مالي

ليبيريا

الكاميرون

غينيا بيساو

السنغال

الوس

الكونغو الدميقراطية

توجو

أفغانستان

إثيوبيا

تنزانيا

غينيا اجلديدة

الصومال

غينيا

النيجر

السودان

هايتي

سيراليون 

تشاد

شكل 2.3 عدد القابات لكل 1000 والدة في السنة *

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

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

بلد
احلاالت في 

اليوم
في اليوم/الريف

320 478 أفغانستان

1005 1415 بنجاديش

277 306 بوركينا فاسو

45 75 جمهورية إفريقيا الوسطى

157 217 تشاد 

854 1313 الكونغو الدميقراطية

1146 1397 إثيوبيا

4 18 اجلابون

54 113 هايتي

7683 10976 الهند

1136 2028 إندونيسيا

1364 2727 نيجيريا

1368 2281 باكستان

352 586 السودان

13 19 تيمور الشرقية

555 653 أوغندا

531 758 تنزانيا

461 658 فيتنام

272 399 اليمن

املصدر، صندوق السكان التابع لأمم املتحدة 2011

الرقم املتفق عليه لكفاية عدد القابات هو 1.000/1 والدة

ــات القوميــة لأطلــس  ــرات علــى البيان املصــدر: ترتكــز هــذه التقدي

ــة  ــن منظم ــدر ع ــذي يص ــة ال ــي القبال ــة ف ــوى العامل ــي للق العامل

الصحــة العامليــة وحالــة مســح القبالــة فــي العالــم مقابــل 

تقديــرات املواليــد لــدى إدارة الشــئون االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

ــكان. (2009(  ــم الس ــدة، قس ــاألمم املتح ب

في: تقرير حالة القبالة في العالم 2011 صفحة 18
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تقدمي
ــم  ــود نظ ــا أن وج ــح متاًم ــن الواض ــح م ــد أصب لق
صحيــة تعمــل بكفــاءة ميثــل شــرًطا لتقــدم 
الصحــة علــى املســتوى العاملــي. وعلــى الرغــم مــن 
أننــا قــد نعــرف مــا نحتــاج إليــه مــن أجــل إنشــاء 
هــذه النظــم، فــإن خبرتنــا بكيفيــة القيــام بذلــك 
ــة  ــك ألن النظــم الصحي ــل، ذل ــي فــي درجــة أق تأت
معقــدة وديناميكيــة، إنهــا توجــد فــي عالــم 
االحتياجــات،  وتغيــر  املــوارد  مبحدوديــة  يتســم 
وتُصمــم هــذه النظــم بواســطة األفــراد، بــكل مــا 
بهــم مــن عناصــر قــوة وضعــف، ويســهل خروجهم 
ــى  ــا عل ــن توقعه ــا ال ميك ــباب رمب ــار ألس ــن املس ع
ــر فــي  اإلطــاق، فمثــا لنفكــر دقيقــة حــول التغي

ــدز.  ــور اإلي ــة ظه ــة نتيج ــة الصحي ــدمي اخلدم تق

فــي هــذا الكتــاب، أراد فريــق مــن املؤلفــن -مــن 
ــة  ــتطاعت خمس ــف اس ــم كي ــة- فه دول مختلف
بلــدان إحــراز تقــدم فــي اجتــاه حتقيــق الهــدف 
النهائــي املتمثــل فــي »صحــة جيــدة بتكلفــة 
ــرة )ومــاذا حــدث  منخفضــة«، خــال العقــود األخي
للبلــدان األخــرى التــي كانــت تُعتبــر ناجحــة قبــل 
ــا  ــا كليًّ ــون نهًج ــؤالء املؤلف ــى ه ــا(. ويتبن 25 عاًم
ــم  ــر النظ ــاون عب ــي التع ــوة ف ــادر الق ــن مص يب
والقــارات، وهــم بهــذا يقدمــون دروًســا مهمــة 
هــذا  إلــى محــاكاة  الراميــة  األخــرى  للبلــدان 

ــاح.  النج

النظــم  مــن  نظــام   كل  أن  مــن  بالرغــم 
ــًدا  ــد فري ــونها يع ــي يدرس ــة الت ــة اخلمس الصحي

مــن نوعــه، فإنــه مــن املمكــن إدراك بعــض العوامــل 
ــر الرؤيــة السياســية، والقــدرة  املشــتركة، مثــل: توفُّ
علــى تعبئــة جميــع مــن بوســعهم اإلســهام 
ــو  ــة، وه ــة الصحي ــل للرعاي ــام أفض ــل نظ ــن أج م
ــة  ــي نهاي ــل ف ــي أفض ــع صح ــى وض ــؤدي إل ــا ي م
املطــاف. وفــي ظــل نقــص املــوارد املاليــة والبشــرية 
ــى  ــأ إل ــا تلج ــم، فإنه ــذه النظ ــه ه ــذي تواجه ال
االبتــكار، وتســتجيب لتغيــر االحتياجــات لــدى 
الســكان، وتتســم باالســتمرارية عبــر الوقــت. 
ــة،  ــوة واملرون ــن الق ــم ب ــذه النظ ــت ه ــد جمع لق
وأنشــأت ميكانيزمــات ســمحت لهــا بالتعلــم مــن 
ــم  ــن النظ ــتقبل، لك ــأن املس ــع بش ــي والتوق املاض
الصحيــة هــي فــي األســاس مجموعــة مــن األفــراد. 
ــتطاعوا  ــراد اس ــة ألف ــاب أمثل ــذا الكت ــح ه ويوض
ــاكل  ــول ملش ــى حل ــل إل ــة والتوص ــام الفرص اغتن
بــدت عصيــة علــى احلــل، وتعميمهــا لتطبــق علــى 

ــي.  ــتوى القوم املس

كمــا يقــدم هــذا الكتــاب العديــد مــن الــدروس 
ــم  ــن النظ ــي حتس ــن ف ــك الراغب ــرة ألولئ املباش
ــدة  ــدم أجن ــه يق ــا أن ــم. كم ــي باده ــة ف الصحي
ــا  ــر مم ــاك الكثي ــزال هن ــتقبلي؛ إذ ال ي ــث املس للبح
ــة  ــادة غني ــدم م ــه يق ــا أن ــه. كم ــن فهم ــز ع نعج
ــر  ــي تطوي ــاعد ف ــوف يس ــا س ــو م ــس، وه للتدري
ــة  ــي السياس ــي ومطبق ــن محلل ــي م ــل التال اجلي
الصحيــة، وهــو مــا يحتاجــه العالــم بشــدة. 
أشــعر بالســعادة ألن كليــة لنــدن للصحــة والطــب 
ــودة  ــا املوج ــن معه ــبكة املتعاون ــتوائي، وش اإلس

صحة جيدة بتكلفة منخفضة: بعد مرور 25 عامًا، ما السبيل إلى نظام صحي 
ناجح؟ 

دينا باالبانوفا، مارتن ماك كي، آن ميلز، محررون بلندن: كلية لندن للصحة والطب اإلستوائي 2011،

Dina Balabanova, Martin McKee, Anne Mills, editors London: London School of Tropical Medicine & hygiene 2011.

ترجمة: غادة طنطاوى

رف الكتب
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فــي بلــدان عــدة أتيحــت لهــا الفرصــة كي تســهم 
فــي هــذه التجربــة، وآمــل فــي تتبــع تأثيرهــا خــال 

الـــ 25 ســنة املقبلــة. 

بيتر بيوت

رئيس كلية لندن للصحة والطب االستوائي

____________________

ــادر  ــه الص ــي كتاب ــون -ف ــل بريتس ــرح صاموي ش
ــن معــدل  ــرة ب ــوان »العاقــة املتغي عــام 1975 بعن
الوفيــات والتنميــة االقتصاديــة«- املنحنــى اخلطــي 
الطويــل الــذي يبــن أن الزيــادة الصغيــرة فــي الدخل 
لــدى البلــدان ذات متوســط الدخــل املنخفــض، تؤدي 
إلــى فوائــد أكبــر نســبًيا علــى صعيــد توقــع العمر-
وذلــك مقارنــة مبــا هــو عليــه احلــال لــدى مســتويات 
النمــو األعلــى. وقــد أثبتــت بيانــات العقــد األول مــن 
ــن  ــتينات م ــات والس ــرين، والثاثيني ــرن العش الق
ذلــك القــرن، صحــة منــط هــذه العاقــة، بــل لوحــظ 
أيضــا اســتمرار صعــود املنحنــي مــع مــرور الوقــت، 
ــاف  ــل بخ ــاك عوام ــى أن هن ــير إل ــا يش ــو م وه
الدخــل أســهمت فــي حتقيــق 80% علــى األقــل مــن 
ــا  ــون« فيم ــى بريتس ــد »منحن ــد صم ــد. وق الفوائ
بعــد، كــي يبــن دائًمــا أن هنــاك عــددًا مــن البلــدان 
ــى  ــر إل ــع بالنظ ــن املتوق ــر م ــاءة أكث ــل بكف تعم

مســتوى الدخــل بهــا. 

وعبــر أخــذ هــذا الكتــاب فــي االعتبار، شــكلت 
ــم  ــام 1985، ض ــي ع ــا ف ــر فريًق ــة روكفلل مؤسس
ــة،  ــة الصحي ــراء السياس ــن خب ــًدا م ــاً جدي جي
ليبحــث كيــف اســتطاعت بعــض البلــدان حتقيــق 
ــا كان  ــل مم ــي، أفض ــتوى الصح ــى املس ــج عل نتائ
ــا.  ــوارد لديه ــة امل ــى محدودي ــر إل ــا بالنظ متوقًع
ــا« فــي ذلــك الوقت  وكانــت الــدول »املنحرفــة إيجابيًّ
ــراال  ــة كي ــا، ووالي هــي: الصــن، وكوســتاريكا، وكوب
الهنديــة، وســريانكا. ونتــج عــن هــذا العمــل تقرير 
مهــم بعنــوان »صحــة جيــدة بتكلفــة منخفضة«. 

ــزام النظــام  ــر املبــدع أهميــة الت وأكــد هــذا التقري
ــتدامة  ــتثمارات املس ــة، واالس ــي بالصح السياس
فــي هــذا اجملــال، والســعي مــن أجــل عدالــة النظــام 
ــل  ــي، والعم ــع احملل ــع اجملتم ــل م ــي، والتواص الصح

ــى محــددات الصحــة األشــمل.   عل

وعقــب مــرور 25 عاًمــا أنشــأت املؤسســة 
ــل النظــم الصحيــة«، قــررت  ــادرة حتوي خالهــا »مب
أنــه حــان الوقــت للعــودة إلــى هــذه القضايــا فــي 
ســياق املقارنــة بــن أداء النظــم الصحيــة اخملتلفــة. 
ــة  ــي الدارس ــة ف ــدان املتضَمن ــف كان أداء البل كي
ــى  ــة؟ إل ــك الدراس ــداد تل ــت إع ــذ وق ــة من األصلي
أي مــدى جــرى تعلــم هــذه الــدروس؟ هــل الــدروس 
التــي تعلمناهــا قبــل ســنوات ال تــزال مهمــة فــي 
عصــر الصحــة العامليــة اجلديــد؟  مــا هــي الــدروس 
التــي ينبغــي أن نتعلمهــا مــن البلدان التــي حققت 
ــة  ــدف »صح ــاه ه ــي اجت ــرًا ف ــر مؤخ ــا أكب تقدًم

ــة«؟   ــة منخفص ــدة بتكلف جي

ــات عــدة علــى هــذه  يقــدم هــذا الكتــاب إجاب
األســئلة؛ فقــد جمــع فريــق مــن املؤلفــن ينتمــون 
ــن  ــد م ــل جدي ــم جي ــن بينه ــة -م ــدول مختلف ل
خبــراء السياســة الصحيــة- دراســات مفصلــة 
جتعلنــا علــى علــم مبــا حــدث فــي الــدول األصليــة، 
مضاًفــا إليهــا خمــس دول. وأكــدت هــذه الدراســات 
-اســتنادًا إلــى إطــار مفاهيمــي عملــي يربــط 
النظــم الصحيــة بالصحــة- أن القضايــا التــي 
طرحهــا التقريــر األصلــي مازالــت ذات صلــة( لكــن 
النظــر إلــى األمــور عبــر الوقــت يكشــف إمكانيــة 
ــق هــدف »صحــة  وجــود مســارات متعــددة لتحقي
جيــدة بتكلفــة منخفضــة«، ويتحــدد كل مــن هــذه 
املســارات بواســطة األفــراد واملؤسســات واألحــداث 
فــي الســياق القومــي. وتذكرنــا هــذه الــرؤى بأهمية 
النظــر إلــى مــا وراء النظــام الصحــي نفســه، مــن 
أجــل فهــم محــددات الصحــة األوســع والعوامــل 
ــة.  ــم الصحي ــم النظ ــكيل تصمي ــي تش ــرة ف املؤث

آرييل بابلوس مينديز، مؤسسسة روكفللر
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مقدمة
الدراســة اجلديــدة، قمنــا بتحديــث  فــي هــذه 
ــة  ــر »صح ــه تقري ــذي وضع ــي ال ــل األصل التحلي
جيــدة بتكلفــة منخفضــة«، متتبعــن اخلبــرات 
ــر  ــي التقري ــودة ف ــة املوج ــدان األربع ــة للبل الاحق
كيــراال  وواليــة  وكوســتاريكا  الصــن  )وهــي 
ــازات  ــت اإلجن ــل تواصل ــائلن ه ــريانكا(، متس وس
التــي حتققــت فــي املاضــي، بالنظــر إلــى التغيــرات 
ــر  ــي م ــة الت ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي السياس
ــا  ــب تركيزن ــد انص ــك، فق ــع ذل ــد؟ وم ــا كل بل به
األســاس علــى استكشــاف عــدد قليــل مــن البلدان 
ــا ذا شــأن فــي مجــال  ــدة التــي حققــت جناًح اجلدي
الصحــة، خاصــة صحــة األم والطفــل مقارنــة 
ببلــدان أخــرى تتشــابه معهــا فــي مســتوى املــوارد 
ــراكة  ــر ش ــة عب ــذه الدراس ــت ه ــة. أجري االقتصادي
بــن فــرق البحــث فــي كل مــن البلــدان املتضَمنــة 
والطــب  للصحــة  لنــدن  كليــة  فريــق  وبــن 
ــي: املركــز  االســتوائي، وتتضمــن هــذه املراكــز مايل
الدولــي ألبحــاث األمــراض املرتبطــة باإلســهال، دكا، 
ــس  ــاب، أدي ــز هاس ــاث مي ــز أبح ــش؛ مرك بنجادي
أبابــا، إثيوبيــا؛ مركــز حتليــل السياســات الصحيــة، 
للتكنولوجيــا،  الهنــدي  املعهــد  كيرغســتان؛ 
مــدراس، تاميــل نــادو، الهنــد؛ وبرنامــج السياســات 
ــد. ــة، تايان ــة العام ــي، وزارة الصح ــة الدول الصحي

ويتضمــن تركيزنــا األساســي علــى دور النظــم 
الصحيــة، التــي نتعامــل معهــا باعتبارهــا مدخــاً 
ــن محــددات الصحــة  لفهــم العاقــات املعقــدة ب
اخملتلفــة. وعــن طريــق توظيــف إطار راســخ لدراســة 
نظــم الصحــة، نريــد حتديــد العوامــل التــي تســهم 

فــي جنــاح هــذه النظــم. 

ــن  ــين الذي ــادة األساس ــف الق ــعينا لتعري ــم س ث
يخــص  فيمــا  الصحــي،  النظــام  أداء  يحــددون 
ــات  ــة والعملي ــدمي اخلدم ــل وتق ــم والتموي التنظي
اخلاصــة بالسياســة والرقابــة وترتيبــات اإلدارة. وقــد 
ــي  ــت ف ــي أجري ــا بتوســيع مــدى الدراســة الت قمن

املاضــي، عبــر تبنــي نهــج يرتكــز إلــى النظــام ككل، 
ــم  ــر، وفه ــدوث التغيي ــبب ح ــح س ــرض توضي بغ
مجمــوع العوامــل التــي تفســر النجــاح فــي إطــار 

ــه. بعين

متعــدد  التفاعــل  علــى  التحليــل  ويركــز 
اجلوانــب بــن ثاثــة أمنــاط مــن العوامــل، هــي: 
ــل  ــة، والعوام ــم الصحي ــة بالنظ ــل املتعلق العوام
العــام  القطــاع  وتقــدمي  بالسياســات  اخلاصــة 
ــع  ــياق األوس ــة بالس ــل املرتبط ــة، والعوام للخدم
ــر  ــا(. وعب ــد م ــي بل ــي ف ــام السياس ــل النظ )مث
املســارات  نحــدد  األصليــة،  الدراســة  متديــد 
ــر هــذه العوامــل  ــي مــن خالهــا تؤث ــة الت املنطقي
ــت  ــا ظل ــال، بينم ــبيل املث ــى س ــة. عل ــى الصح عل
ــل  ــة، مث ــة األصلي ــا الدراس ــي حددته ــل الت العوام
ــبًبا  ــر س ــاء، تُعتب ــة النس ــو أمي ــرأة ومح ــن امل متك
ــل،  ــت طوي ــال وق ــة خ ــج الصح ــن نتائ ــي حتس ف
ــة  ــى الصح ــل عل ــذه العوام ــر ه ــة تأثي ــإن كيفي ف

ــها.   ــة نفس ــا بالدرج ــس مفهوًم لي

ــة  ــد دراس ــة تُع ــذه الدراس ــون ه ــرًا، لك وأخي
ــور  ــات واألم ــن االختاف ــتفيد م ــا نس ــة، فإنن مقارن
املتشــابهة لــدى البلــدان اخلمســة اجلديــدة والبلدان 
»صحــة جيــدة  التــي شــملها تقريــر  األربعــة 
ــم  ــا تتقاس ــي. وبينم ــة« األصل ــة منخفض بتكلف
هــذه البلــدان تاريًخــا مــن النجــاح فــي تقــدمي 
ــتويات  ــل مس ــي ظ ــة ف ــة الصحي ــة الرعاي خدم
ــا  ــن بعضه ــف ع ــا تختل ــل، فإنه ــة للدخ متواضع
البعــض فــي جوانــب عديــدة أخــرى، إذ تتبايــن أعبــاء 
ــن هــذه البلــدان  األمــراض بــن البلــدان، كمــا تتباي
مــن حيــت مســتويات الدخــول واملــوارد املســتخدمة 
هــذا  مكــن  الصحيــة.  اخلدمــة  تقــدمي  فــي 
»التحليــل الــذي مت عملــه علــى مســتوي كل قطــر، 
ــل  ــن التوص ــدان، م ــن البل ــارن ب ــل املق ــم التحلي ث
إلــى تفســيرات عامــة مقبولــة حــول الســبب فــي 

ــدان. ــن البل ــج ب ــاف النتائ اخت
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السمات األساسية لدى البلدان محل الدراسة
ــص  ــا يخ ــاب فيم ــو لإلعج ــب تدع ــد مكاس توج
الصحــة، فــي جميــع البلــدان التــي شــملتها 
الدارســة. ولــدى البلــدان اخلمســة التــي شــملتها 
ــا كان  ــل م ــر متاث ــع العم ــتويات لتوق ــة مس الدراس
متوقًعــا أو تزيــد عنــه. كمــا أن مســتويات الوفيــات 
حتــت عمــر اخلامســة ووفيــات األمهــات قــد حتســنت 
ــة  ــة واجلغرافي ــات الدميوغرافي ــن التحدي ــم م بالرغ
االجتماعيــة  األزمــات  وسلســلة  الكبيــرة 
ــن  ــدان م ــة بل ــتطاعت ثاث ــد اس ــة. وق واالقتصادي
اخلمســة حتقيــق هــدف التغطيــة الشــاملة تقريًبــا، 
ــر مهــارات التوليــد )وهــو مــا يعــد  فيمــا يخــص توفُّ
ــر خدمــة الرعايــة الصحيــة  مؤشــرًا جيــًدا علــى توفُّ
ــا  ــش وإثيوبي ــن بنجادي ــر أن كاً م ــية(، غي األساس
ــت  ــال، وقام ــذا اجمل ــي ه ــرًا ف ــن كثي ــزاال متأخرت ال ت
ــب  ــق مكاس ــة بتحقي ــة املدروس ــدان اخلمس البل
تخــص الصحــة بالرغــم مــن أنهــا ال تنفــق )باألرقام 
املطلقــة( علــى الصحــة أكثــر ممــا تنفقــه البلــدان 
األخــرى التــي لديهــا مســتوى مماثــل للتنميــة 

ــة. االقتصادي

مهمــة  األخــرى  القطاعــات  أن  معــروف 
بالنســبة للنتائــج فــي اجملــال الصحــي. وقــد حقــق 
ــل  ــة أفض ــج صحي ــة نتائ ــدان اخلمس ــب البل أغل
ــي  ــا ف ــاوى معه ــي تتس ــرى الت ــدان األخ ــن البل م
ــاث.  ــدى اإلن ــة ل ــراءة والكتاب ــة الق ــدالت معرف مع
ــم  ــر فه ــد عب ــن الفوائ ــر م ــق الكثي ــن حتقي وميك
ــس.  ــدول اخلم ــه ال ــذي حققت ــاح ال ــازات والنج االجن
فقــد كان أداء بلــد مثــل تايانــد أو واليــة مثــل 
تاميــل نــادو جيــًدا عبــر فتــرة طويلــة مــن الوقــت، 
بينمــا حققــت بلــدان مثــل إثيوبيــا وقيرغيزيــا 
وبنجاديــش تقدًمــا أســرع فــي الســنوات األخيــرة، 
ــوارد  ــث امل ــن حي ــا م ــي متاثله ــدان الت ــة بالبل مقارن
ــا  ــة جميًع ــدان اخلمس ــت البل ــة. وطبق االقتصادي

ــدى.   ــدة امل ــة وبعي ــات طموح اصاح

حتسني حياة »نصف البشرية«
ــع  ــل رب ــب قب ــي كُت ــر األصل ــن أن التقري ــم م بالرغ
ــاد  ــب االقتص ــن جوان ــر م ــاك الكثي ــإن هن ــرن، ف ق
ــاس  ــر حس ــى وت ــرب عل ــا أن تض ــي ميكنه السياس
بتكلفــة  جيــدة  »صحــة  تقريــر  قــراء  لــدى 

الصــادر عــام 1985.   منخفضــة« 

ــة  ــة واملبدع ــة القوي ــادة السياس ــت القي كان
ــاع عــن  عامــاً مهمــا فــي دعــم االصاحــات والدف
ــة.  ــدان املدروس ــي البل ــة ف ــر الصح ــة تطوي قضي
ــل  ــين، ب ــى السياس ــادة عل ــذه القي ــر ه وال تقتص
تشــمل كبــار املســئولن احلكوميــن والنخبــة غيــر 
ــي  ــرى الت ــراف األخ ــن األط ــد م ــة والعدي احلكومي

ــال.  ــذا اجمل ــي ه ــام ف ــدرًا لإلله ــت مص كان

العوامل االجتماعية والسياسية التي تدعم هدف 
“صحة جيدة بتكلفة منخفضة”

االلتزام السياسي 
والتاريخي بالصحة 

بوصفها هدًفا 
اجتماعيًّا-أو هدًفا 

اجتماعيًّا

التشريع
اإلنفاق احلكومي على الصحة

إقامة املنشآت الصحية
املؤثرات التاريخية والثقافية 

توجيه التنمية نحو 
الرفاهة االجتماعية

التوجه الوقائي
دعم احلاجات األساسية

برامج التعليم
اإلصاح الزراعي

اإلسهام في 
العملية السياسة

االقتراع العام والتواصل السياسي
مستوى الامركزية

إدماج اجملتمعات احمللية

استناد اخلدمات إلى 
اإلنصاف

الصحة والتعليم والتغذية ووضع 
املرأة واألقليات...إلخ

مستوى تغطية اخلدمات في املدن 
واحلضر

توزيع الدخل واألصول

الصلة ما بن 
القطاعات ألجل 

الصحة

آليات لضمان الصلة 
حوافز لضمان الصلة

اإلقرار بأن الصحة تتحدد بواسطة 
اجملتمع 

 Rosenfield PI, the contribution of social:املصدر 
 and political factors to good health, Halstead, S,
 Walsh, J. Warren K, eds, Good health at low cost,
 Bellagio, Rockefeller Foundation, 1985
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ــر  ــه غي ــدو أن ــًدا، يب ــاًء معق ــم” بن ــل “احلك ميث
ــذه  ــطة ه ــي بواس ــا يكف ــار مب ــي االعتب ــوذ ف مأخ
املؤشــرات، ومــع ذلــك تطــرح دراســات احلالــة وجــود 
ــتوى  ــى املس ــدروس عل ــل وامل ــن التواص ــة ب عاق
وبــن حتســن  النســاء،  الشــعبي، خاصــة مــع 

ــة.  ــج الصحي النتائ

التنميــة  بــن  العاقــة  أن  مــن  بالرغــم 
األم  صحــة  مجــال  فــي  والتطــور  االقتصاديــة 
والطفــل تعــد معقــدة وغيــر مســلَّم بهــا، فإنــه من 
الواضــح أن تطويــر البنيــة املاديــة )مثــل املواصــات 
ــن مــن مســتوى إتاحــة  والتواصــل اإللكترونــي( حسَّ
اخلدمــات الصحيــة ورفــع مســتوى الوعــي مبــا هــو 

ــن.   ممك

وتطــرح دراســات احلالــة وجــود صلــة بــن 
التواصــل املــدروس علــى املســتوى الشــعبي، خاصة 
مــع النســاء، وبــن حتســن النتائــج الصحيــة. ومــن 
ــن  ــاء وب ــن النس ــن متك ــة ب ــود صل ــح وج املرج
ــن  ــل. لك ــة األم والطف ــال صح ــي مج ــن ف التحس
ــا  ــد. وبينم ــم بالتعقي ــة يتس ــذه العاق ــار ه مس
تدعــم الدالئــل االســتنتاج بــأن التمكــن ميثــل “أداة 
ــى  ــة إل ــد حاج ــة”، توج ــبة للصح ــة بالنس مهمل
ــن  ــدة ب ــة احلمي ــول العاق ــم ح ــن الفه ــد م املزي

ــدة.  ــة اجلي ــن والصح ــن اجلنس ــاواة ب املس

ــا فــي  ــاره عامــاً مهمًّ ويظهــر التعليــم باعتب
تفســير حتســن اخلدمــة الصحيــة فــي بعــض 

ــح  ــر الواض ــن غي ــل م ــه يظ ــة، لكن ــدول املدروس ال
مــا إذا كان الطلــب علــى التعليــم مــن جانــب 
النســاء ذوات الشــجاعة املتزايــدة، أو زيــادة العــرض 
فــي اخلدمــة التعليميــة )زيــادة عــدد املــدارس 
والقــدرة علــى الوصــول إليهــا(، ميثــان حافــزًا فعلًيــا 

ــر.  للتغيي

ويســتطيع اجملتمــع املدنــي لعــب دور مهــم 
ــبة  ــة بالنس ــات الصحي ــن اخلدم ــان حتس ــي ضم ف
إلــى املــرأة والطفــل، وذلــك عبــر مواجهــة التفــاوت 
فــي توفــر اخلدمــات ومتكــن النســاء. وبالرغــم مــن 
ــة  ــة بالبني ــورات املتعلق ــات والتط ــود السياس وج
املاديــة والتــي تأتــي فــي مصلحــة الفقــراء، فــا يزال 
عــدم املســاواة ميثــل عائًقــا أمــام التقــدم فــي صحة 
ــة.  ــة املدروس ــدان اخلمس ــي البل ــل ف ــرأة والطف امل
ذلــك أن كثيــرًا مــن أســاليب التدخــل والسياســات 
احلكوميــة ال تفيــد اجلماعــات األفقــر فــي اجملتمــع.  

جمعــت هــذه الفقــرات مــن الكتــاب أنــدرو هارمــر 
ــز كويهلمــوس.  وتريســي بيري

Website: http://ghlc.lshtm.ac.uk/

Good Health at Low Cost, film about Bangladesh:
http://vimeo.com/38505785

Good Health at Low Cost, film about Ethiopia:
http://vimeo.com/39624357

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
2011 LSHTM. Reproductive Health Matters 2012;20)39(:212-214
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»ليــس هنــاك ســوى وســيلة وحيــدة للتيقــن مــن 
أن حيــاة املــرأة فــي خطــر، وهــي أن تكــون قــد ماتــت 

فعــا« )كريســتيان فيــاال ،2012(

فــي عــام 1987، وهــو العــام الــذي أعلنــت فيــه ألول 

مــرة مبــادرة منظمــة الصحــة العامليــة عن ســامة 

صحــة األمومــة، كانــت تقــع نصــف مليــون حالــة 

وفــاة للحوامــل ســنويا. وكانــت املــرأة التــي تلقــى 

حتفهــا مجهولــة فــي الغالــب للــرأي العــام احمللــي 

إنهاء احلمل كإجراء توليدي طارئ:
تفسير السياسة الصحية الكاثوليكية وما يترتب عليها من نتائج على املرأة 

احلامل
حتليل لوفاة سافيتا هاليانافار فى أيرلندا وحاالت شبيهة

بقلم: مارج بيرر

mberer@rhmjournal.org.uk محرر، شؤون الصحة اإلجنابية، لندن، اململكة املتحدة. للمراسلة

ترجمة: رفعت على

موجز املقال: تشمل اجلوانب التي جنمت عن موت سافيتا هالبانافار في شهر أكتوبر عام 2012 في إيرلندا سؤاال 
يتضمن: هل من األخاق رفض إنهاء حمل غير قابل للحياة واالكتمال حني تكون حياة احلامل معرضة للخطر؟ 
ففي خدمات رعاية األمومة الكاثوليكية، يتقاطع هذا القرار مع ما يراه مقدمو خدمات الرعاية الصحية للمرأة 
من تفسير وفهم للسياسة الصحية الكاثوليكية في عاج اإلجهاض والقوانني املتعلقة باإلجهاض. يكشف 
هذا البحث ويفحص كيف تكاتفت تلك املفاهيم لتؤدي إلى موت سافيتا واآلثار التي ترتبت على موتها على 
النساء احلوامل وخدمات رعاية األمومة في جميع أنحاء العالم. ويناقش البحث حاالت أخرى ال في إيرلندا وحدها 
ولكن في األميركتني أيضا. وقد وقعت كثير من األحداث املعروضة هنا حديثا، وأغلب املصادر مستمدة من وسائل 
اإلعام وتقارير شخصية فردية. وعلى ذلك فهناك خيط عام يربط بني تخوفات النساء عبر الدول والقارات. لو 
كشفت أبحاث أخرى عن مزيد من احلاالت املماثلة حلالة سافيتا، فابد أن مينع أي كاثوليكي من املعاجلني و/ أو 
املشافي -التي ترفض إنهاء احلمل بوصفه نوًعا من الرعاية الوالدية الطارئة- من العمل في مراكز ومشافي تقدمي 
الرئيسة  اخلدمات  هى  الكاثوليكية  اخلدمات  تعد  الدول  بعض  في  األمومة.  وصحة  اإلجنابية  الصحة  خدمات 
أو  اخلدمات،  تلك  متويل  ترفض  أن  احلكومات  على  يجب  ذلك،  مع  وحتى  األمومة.  رعاية  من خدمات  الوحيدة  أو 
تستبدلها بتقدمي رعاية صحية غير دينية أو توظف مقدمي رعاية غير متدينني يقدمون الرعاية طوال الوقت 
وعلى وجه التخصيص ليتولوا مسئولية احلاالت املماثلة للحيلولة دون حدوث وفيات ميكن جتنبها بني احلوامل. 
في مثل تلك األمور يُطرح تساؤل إن كانت حياة املرأة احلامل مسبقة على أي شيء عداها أم ال. © قضايا الصحة 

اإلجنابية.

Termination of pregnancy as emergency obstetric care: the interpretation of Catholic health policy and the 
consequences for pregnant women. An analysis of the death of Savita Halappanavar in Ireland and similar cases 
Marge Berer, Reproductive Health Matters 2013;21(41): 9-17

الكلمات الدالة: وفيات األمهات، رعاية التوليد الطارئة، قانون اإلجهاض والسياسات املرتبطة به، السياسة الصحية الكاثوليكية 

الرومانية، إيرلندا، الواليات املتحدة األمريكية، جمهورية الدومينيكان، كوستاريكا، السلفادور.

قضايا سياسية
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ــم  والعاملــي ولذلــك لــم تســجل تلــك الوفيــات ول

تبحــث وتــدرس أســباب حدوثهــا.

ــي 28  ــار ف ــافيتا هالباناف ــاة س ــك بوف ــارن ذل ق
ــد  ــن الهن ــنان م ــة أس ــي طبيب ــر 2012، وه أكتوب
وتنتمــي لطبقــة وأصــول اجتماعيــة متميــزة، 
وحــدث لهــا ســقط ال إرادى فــى حمــل تريــده وترغب 
فــى اســتمراره يبلــغ عمــره 17 أســبوعا وهــو حمــل 
ــوالدة فــي مشــفى  ــت فــي قســم ال مســتقر ومات
بإيرلنــدا، وهــي دولــة تتميــز مبعــدل وفيــات أمومــة 
ــافيتا  ــوت س ــار م ــن اعتب ــة. كان ميك ــل للغاي ضئي
ــد ذاع  ــبب؛ فق ــول الس ــون مجه ــيء إال أن يك أي ش
ــة  ــام العاملي ــائل اإلع ــر وس ــا عب ــمها وصوره اس
فــي غضــون أيــام قليلــة مــن موتهــا وكانــت شــرارة 
أدت الشــتعال كثيــر مــن التظاهــرات فــي الشــوارع 
ــط،  ــدا فق ــي إيرلن ــات، ال ف ــن االحتجاج ــر م وكثي
ــد  ــدول األخــرى، ومنهــا الهن ــر مــن ال ــل فــي كثي ب
موطنهــا األصلــي. وعلــى مــدى ســتة أشــهر مت فتح 
التحقيــق فــي ظــروف وأســباب موتهــا. واســتمرت 
ــام  ــائل اإلع ــي وس ــر ف ــات تنش ــاالت واملقتطف املق
فــي كثيــر مــن الــدول عــن مــوت ســافيتا، وظلــت 
تشــكل  العدالــة  بتحقيــق  زوجهــا  مطالبــات 
ــرت  ــدا، وأُجب ــي إيرلن ــاء ف ــن األنب ــر م ــن كثي عناوي
االعتبــار  بعــن  األخــذ  إيرلنــدا علــى  حكومــة 
أســباب موتهــا فــي صياغــة مشــروع قانــون ينظــم 
عمليــة إنهــاء احلمــل أو اإلجهــاض، والــذي أدى إلــى 
إصــدار مســودة أوليــة ملشــروع القانــون ونحــن فــي 

ــو 2013). ــي (1 ماي ــر صحف ــا ملؤمت طريقن

لعــدد  أيقونــة  إلــى  حتــول مــوت ســافيتا 
ــات  ــدوث وفي ــة دون ح ــباب: األول-احليلول ــن األس م
ــام 2000،  ــذ ع ــة. من ــة عاملي ــح أولوي ــات أصب األمه
كان هــدف تقليــص وفيــات األمهــات بنســبة 75 % 
بحلــول عــام 2014 هــو الهــدف الرئيســي لأللفيــة 
اجلديــدة مــن بــن أهــداف التنميــة العامليــة والــذي 
يحمــل رقــم 5، ومــن عــام 2010 أصبــح هــذا الهدف 
مــن أهــم األهــداف الرئيســة احليويــة العامليــة 

ــدة  ــألمم املتح ــام ل ــكرتير الع ــتراتيجية للس واالس
فــي صحــة األمومــة والطفولــة.1 فضــا عــن ذلــك، 
ــن  ــرد م ــكل مضط ــل بش ــات احلوام ــت وفي أصبح
املــواد اإلخباريــة الرئيســة فــي وســائل اإلعــام 
الدوليــة، التــي أصبحــت تســلط الضــوء علــى 
النجــاح واإلجنــاز املتحقــق وكذلــك الفشــل إن حدث 
فــي مجــال تقليــص وفيــات احلوامــل، وكذلــك فــي  
تقــدمي التجــارب الشــخصية للنســاء احلوامــل 

ــام. بانتظ

الســبب الثانــي، حتميــل احلكومــات املســؤولية 
ــع  ــة ملن ــة الازم ــدمي الرعاي ــي تق ــا ف ــن إخفاقه ع
ــى  ــوالدة إل ــل ال ــرة مــا قب ــات األمهــات، مــن فت وفي
الرعايــة أثنــاء الــوالدة، والــوالدات احلرجــة والطارئــة، 
وبالتالــي تصبــح فــي موضــع االتهــام وعرضــة 
للمقاضــاة فــي حالــة قصــور تقــدمي الرعايــة، وكمــا 
ــدي  ــعبية ملؤي ــات ش ــد؛ احتجاج ــي الهن ــدث ف ح
حقــوق املــرأة، وجلســات اســتماع جلمعيــات وهيئات 
ــة  ــوص منظم ــه اخلص ــى وج ــان، وعل ــوق اإلنس حق
ســيداو، والتــي قامــت ببحــث حــاالت فرديــة معينــة 

ــة. 2 ــات املعني ــا للحكوم ــت توصياته وقدم

ــاة  ــة وف ــي حال ــدا ف ــا كان فري ــك، م ــع ذل وم
ســافيتا، هــو أن حالتهــا لــم تكــن مقتصــرة فقــط 
علــى اتخــاذ األطبــاء قــراراً، إن كانــت تنهــى حمــا 
غيــر مســتقر ومتــى تنهيــه إن كانــت حيــاة احلامــل 
وصحتهــا مهــددة بذلــك احلمــل، ولكنــه كان أيضــا 
يــدور حــول إن كان القــرار واحلكــم يتعــارض مــع مــا 
ــراه اخملتصــون الصحيــون مــن منظــور السياســة  ي
الصحيــة الكاثوليكيــة وقانــون اإلجهــاض فــي 

إيرلنــدا.

ــات  ــه التحقيق ــت إلي ــا توصل ــوء م ــى ض وعل
والبحــث حــول وفــاة ســافيتا، فــإن رفــض الهيئــات 
ــم  ــرك لدع ــة للتح ــة اإليرلندي ــات الطبي واملؤسس
ــر  ــن تتوف ــاض ح ــن اإلجه ــريعات لتقن ــع تش وض
أســباب مخاطــر حقيقيــة وماديــة علــى حيــاة 
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املــرأة،3 كان ســببا رئيســا فــي ذلــك، وكذلــك 
احلكومــة  أعدتهــا  التــي  القوانــن  مشــروعات 
ــي فــي  ــة للســماح بإجــراء إجهــاض قانون اإليرلندي
ظــروف مقيــدة محــدودة وضيقــة جدا، يستكشــف 
شــائكة  مســائل  بــرزت  كيــف  البحــث  هــذا 
ــاة  ــبب وف ــه بس ــت ذات ــي الوق ــه ف ــددة األوج ومتع
ســافيتا، مبــا فيهــا التفســير واملفهــوم اإلكلينيكــي 
للسياســة الصحيــة الكاثوليكيــة، والتبعــات التــي 
تترتــب علــى النســاء احلوامــل فــي أنحــاء العالــم.

التظاهر ضد وفيات األمهات:
ــدول  ــدة ال ــة اجلدي ــة لأللفي ــداف التنمي ــت أه دفع
ــة*  ــات مرتفع ــدالت وفي ــى مع ــت عل ــي حافظ الت
ــد بنتائــج ذلــك علــى  للحوامــل إلــى الوعــي املتزاي
ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــدأت منظم ــب. وب ــدى القري امل
ــة  ــل املطالب ــة ب ــة القضائي ــب العدال ــوء لطل اللج
بتعويــض حــاالت فرديــة معينــة عمــا حلــق بهــا مــن 

ــرار. أض

فــي الهنــد، علــى ســبيل املثــال، مت تقــدمي 
طلــب للمحكمــة العليــا فــي دلهــي إلصــاح 
ــانتي  ــيدة ش ــة الس ــبب حال ــون بس ــومي القان وتق
ــر  ــي يناي ــل ف ــة للحم ــت نتيج ــي توف ــي، الت ديف
ــا  ــى حياته ــورة عل ــكا خط ــن ش ــد حمل 2010 بع
ولــم تلــق رعايــة كافيــة فــي الوقــت املائــم. أثنــاء 
حملهــا األول ســقطت علــى الســلم وبعدهــا لــم 
ــر  ــا. وتأخ ــي رحمه ــن ف ــة اجلن ــعر بحرك ــد تش تع
إنهــاء احلمــل كثيــرا حتــى اســتلزمت حالتهــا دخول 
ــت  ــرا، كان ــا أخي ــن دخلته ــة، وح ــة الفائق العناي
ــرة  ــًا للم ــت حام ــد أصبح ــورة. وق ــا متده حالته
الثانيــة بعــد ســتة أشــهر مــن إنهــاء احلمــل األول 
وهــي التــزال معتلــة الصحــة، حيــث أنــه لــم يُقــدم 
لهــا حبــوب منــع احلمــل بعــد إنهــاء حملهــا األول، 
وتعرضــت لوضــع حملهــا مبكــرا فــي الشــهر 
ــراف  ــر إش ــت دون توف ــي البي ــت ف ــابع، ووضع الس

طبــي ماهــر ودون أيــة مســاعدة، وفــي خــال ســاعة 
ــدأت تنــزف بشــدة وماتــت. وأكــدت  بعــد الــوالدة، ب
ــار  ــي االعتب ــع ف ــم تض ــة ل ــة أن احملكم ــذه احلال ه
مســألة مــوت شــانتي فقــط، بــل ألزمــت حكومــة 
الهنــد املركزيــة باحلقــوق الدســتورية واحلقــوق 

ــات. 4 ــانية للمواطن اإلنس

بــدأت تظهــر احتجاجــات وتظاهــرات ضــد 
مــوت احلوامــل نتيجــة لقصــور الرعايــة فــي بعــض 
اجملتمعــات التــي تعــد نســاؤها فــي حالــة شــديدة 
مــن اخلطــر بســبب نقــص نظــم الرعايــة الدوريــة 
ــات  ــن حم ــدة م ــل؛ واح ــة للحوام ــة الطارئ والرعاي
االعتــراض حدثــت فــي أوغنــدا فــي مايــو 2011، حن 
ــكلة  ــن باملش ــن املهتم ــن املواطن ــات م ــاح مئ اجت
ــي  ــتورية ف ــة الدس ــون، احملكم ــون طبي ومتخصص
كمبــاال دعمــا لتحالــف نشــطاء كانــوا قــد رفعــوا 
ــة  ــد احلكوم ــتورية ض ــة الدس ــي احملكم ــة ف قضي
بســبب امرأتــن نزفتــا حتــى املــوت وهــن يلــدن دون 

إشــراف طبــي فــي أحــد املشــافي. 5

تخلــق مثــل هــذه األحــداث حساســية شــديدة 
لــدى احلكومــات مــن كثــرة االنتقــادات التــي توجــه 
إليهــا. وألن ســافيتا هاالبانافــار بإيرلنــدا، كانــت مــن 
الشــريحة العليــا للطبقــة املتوســطة، فلــم يكــن 
مــن املتخيــل وال مــن املفتــرض أن متــوت كمــا ماتــت 
ــد مــن القصــور الشــديد  شــانتي ديفــي فــي الهن
فــي الرعايــة الطبيــة للحمــل والتوليــد. ورغــم ذلك، 
ــدى  ــدي ل ــفير الهن ــة، كان الس ــة الغريب وللمفارق
ــي  ــام الطب ــدوا النظ ــن انتق ــل م ــن أوائ ــدا م إيرلن
اإليرلنــدي الــذي فشــل فــي احليلولــة دون وفــاة 

ــافيتا.6 س

رعاية  باعتباره  للحياة  القابل  غير  احلمل  إنهاء 
توليد طارئة

ــة أن  ــن الطبي ــي امله ــام ف ــه ع ــول بوج ــن املقب م

*معدل وفيات احلوامل في الهند يبلغ 200 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي مقارنة بـ 6 حاالت وفاة لكل 100,000 مولود حي في 
إيرلندا في عام 2010. 2
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ــرية  ــات س ــات األمه ــباب وفي ــات اس ــي مراجع تبق
مــن أجــل حتقيــق الغايــات والنتائــج املرجــوة – علــى 
الرغــم مــع أن علنيــة فحــص أســباب الوفــاة ومــا 
ــك  ــع تل ــرارات ملن ــن ق ــاذه م ــه واتخ ــب عمل يتوج
الوفيــات فــي املســتقبل، لــو كان مــن املمكــن 
فعــا منعهــا يعــد أوجــب. تلــك هــي األســس التــي 
اعتمدتهــا اململكــة املتحــدة فــي التحقيقــات 
ــت  ــل ووضع ــات احلوام ــباب وفي ــي أس ــرية ف الس
ــود  ــدى عق ــى م ــس عل ــك األس ــى تل ــا عل تقاريره
مــن الزمــن،* وهــو أســلوب حتــول إلــى منــط يحتــذى 
لــدى دول أخــرى. وهنــاك افتــراض فــي تلــك احلــاالت 
ــك  ــي تل ــمولن ف ــا املش ــن طبي ــراد اخملتص أن األف
العمليــة يعملــون بإميــان ســليم ونقــي، وأن اجلانــب 
اجلوهــري هــو التيقــن مــن أن أي أخطــاء تقــع البــد 
ــن  ــة م ــس مبعاقب ــتقبل، ولي ــي املس ــا ف ــن جتنبه م
ــا  ــذا اختاف ــف ه ــاء. ويختل ــك األخط ــوا تل ارتكب
ــة  ــة املهن ــوء ممارس ــام بس ــه االته ــن توجي ــا ع كلي
ــس  ــي، لي ــي رأي ــال. وف ــام باإلهم ــة أو االته الطبي
فقــط فــي حالــة ســافيتا ولكــن أيضــا فــي احلــاالت 
األخــرى امللخصــة فيمــا يلــي وهــي حــاالت مماثلــة، 
ــا  ــاك فع ــا إذا كان هن ــا عم ــاؤل هن ــر التس ويعتب

ــة. ــديد الصل ــة، ش ــوء ممارس س

ــذي كان الزمــا  ــب مــن العــاج املطلــوب ال جان
إلنقــاذ حيــاة ســافيتا، والــذي كان البــد مــن القيــام 
ــراغ رحمهــا وإنهــاء حملهــا  ــر، هــو إف ــه دون تأخي ب
علــى الفــور، فقــد كانــت فــي الشــهر الـــ 17 مــن 
احلمــل، وألن عنــق الرحــم كان متســعا اتســاعا 

كامــا، أي أن احلمــل لــم يعــد حمــا صاحلــا وال 
ــيلة  ــة وس ــاج أو أي ــاك ع ــن هن ــم يك ــتقرا، ول مس
ــل  ــى يكتم ــم حت ــل الرح ــي داخ ــن يبق ــل اجلن جتع
ــن  ــا ع ــم. فض ــارج الرح ــاة خ ــا للحي ــح قاب ويصب
ــن  ــبوعا م ــد 17 أس ــا بع ــن حي ــد اجلن ــو ول ــك، ل ذل
احلمــل، فمــن املســتحيل أن يبقــى علــى قيــد احلياة. 
ــة  ــة الصحي ــى احملــك إال احلال ــق عل ــم يب وهكــذا، ل
ــا  ــاك م ــن هن ــم يك ــا، ول ــا ذاته ــافيتا وحياته لس
ــح أن  ــن الواض ــا، وم ــاذ حياته ــه إال إنق ــن عمل ميك
ــن  ــاء الذي ــا رآه األطب ــف كم ــن املوق ــم يك ــك ل ذل
ــم  ــل ل ــى األق ــافيتا، أو عل ــة س ــى حال ــرفوا عل أش
ــذي قــرروا اتخــاذه. واعتمــادا علــى  يكــن املوقــف ال
مــا مت نشــره مــن تقاريــر عــن املشــكلة فــي وســائل 
اإلعــام بعــد ذلــك، فــإن اتخــاذ قــرار إنهــاء احلمــل مت 
تأخيــره حتــى بعــد املرحلــة التــي كان ميكــن فيهــا 
احليلولــة دون موتهــا وكان الســبب فــي تأخيــر 
ــق. ** ــازال يخف ــن كان م ــب اجلن ــرار أن قل ــاذ الق اتخ

ولكــن ملــاذا حــدث ذلــك إن لــم يكــن اجلنــن في 
حالــة تســمح لــه بالبقــاء حيــا؟؟ مــا يبــدو وكأنــه 
ــن  ــح م ــاؤل يتض ــى التس ــة عل ــن اإلجاب ــزء م ج
ــادة التــي صرحــت بهــا واحــدة مــن املمرضــات  اإلف
ــة  ــص بحال ــذي اخت ــق ال ــي الفري ــت ف ــي كان الت
ــى ســؤال وجــه لهــا مــن  ســافيتا، ففــي ردهــا عل
ســافيتا قبــل موتهــا: ملــاذا ال يقومــون بإنهــاء 
ــة »هــذا  ــر املســتقر، ردت املمرضــة قائل حملهــا غي
ــد  ــرى عن ــرة أخ ــك م ــر ذل ــي«. وظه ــد كاثوليك بل
ــه  ــى أن ــر عل ــك األم ــق ذل ــل احملق ــق، وقب التحقي

* مت نشر التقرير األخير كملحق جلورنال النساء والتوليد اإلجنليزي، موجودة على

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjo.2011.118.issue-s1/issuetoc

 BMJ 2012; 344:e41 وملعرفة تاريخ هذا التقرير، أنظر إلي: ما الذي حدث لتحريات وفيلت األمهات املوثوق بها في اململكة املتحدة؟

at: www.bmj.com/content/344/bmj.e4147

** كانت حالة سافيتا أيضا مصنفة كحالة شديدة اخلطورة بسبب وجود التهابات شديدة في احلوض وبسبب اتساع عنق الرحم، 

وما يترتب عليه من التهابات صديدية، والتي تأخر أيضا عاجها، والتي كانت سببا إضافيا في موتها. 7 وهذا سبب آخر يظهر أن 

إنهاء احلمل في الوقت املائم كان حتميا، ملنع حدوث العدوى البكتيرية ومتكنها من سافيتا. وال يعد هذا البحث مبحثا في أسباب 

موتها، والتي أظهرها التحقيق على أية حال بتفاصيل دقيقة، ولكنه بوجه أعم عن تأخر تقدمي التدخل املائم عن غير تعمد للتأخير، 

أي إنهاء احلمل.
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ــن  ــم يك ــه ل ــح أن ــن الواض ــا، كان م ــول قانوني مقب
يــدرك حجــم اخلطــر الــذي كان يهــدد حياة ســافيتا، 
فقــد كان ســيعتبر اإلجهــاض، غيــر قانونــي ويفتــح 
بــاب املســاءلة القانونيــة. 7 وعلــى كل األحــوال، 
مــا حــدث فــي حــاالت أخــرى كان اإلجهــاض فيهــا 
محتمــا إجــراؤه إلنقــاذ حيــاة احلامــل يعــد مؤشــرا 
ــن أو  ــن الطبي ــم اإلخصائي ــى مفاهي ــرا عل مباش
املفاهيــم الســائدة فــي املشــافي فيمــا يؤمــن 
ــع  ــق م ــه يتواف ــى أن ــض عل ــاء والتمري ــه األطب ب
السياســة الصحيــة مــن وجهــة نظــر الكاثوليكية 
ــى  ــاض عل ــاج اإلجه ــق بع ــا يتعل ــة، فيم الروماني

ــك. ــة الكاثولي ــي الصحي ــدي مختص أي

ــا  ــراًء ضروريًّ ــل« إج ــاء احلم ــح »إنه ــد يُصب ق
ـا طارئًــا، حتــى ولــو فــي حالــة حمــل  توليديًـّ
مرغــوب فيــه. وهنــا يكمــن لــب املشــكلة، فإنهــاء 
ــدا  ــي إيرلن ــدرج ف ــل م ــاة احلام ــاذ حي ــل إلنق احلم
حتــت قانــون العــدوان علــى األشــخاص الصــادر عــام 
ــس  ــدا خم ــدول ع ــي كل ال ــود ف ــو موج 1861، وه
منهــا.« فإنقــاذ حيــاة امــرأة حامــل يجــب أن يفهــم 
علــى أن املقصــود منــه منــع احلمــل مــن أن يصبــح 
مهــددا حليــاة احلامــل، ليــس فقــط بعــد أن يصبــح 
بالفعــل مهــددا حلياتهــا، ففــي تلــك اللحظــة قــد 
يكــون التدخــل املطلــوب قــد أصبــح متأخــرا كثيــرا 
عــن إنقــاذ حيــاة احلامــل. وعلــى املــرء تذكــر أن ذلــك 
يتضمــن إنهــاء احلمــل إلمتــام عمليــة إجهــاض كان 
محتمــا ال محتمــا، أو إنهــاء حمــل غيــر مســتقر، أو 
حــن تصــاب احلامــل مبــرض يهــدد حياتهــا. ولكــن ال 
يوجــد مــا هــو مــدون ومكتــوب يحــدد بدقــة »مــا 
ــاة  ــاذ حي ــل إلنق ــاء احلم ــا إنه ــه عملي ــذي يعني ال

ــراؤه. ــه وإج ــوء إلي ــب اللج ــى يج ــل«، وال مت احلام

ــدا  ــي إيرلن ــدا ف ــر تعقي ــر أكث ــذا األم ــد ه ويع
ــي  ــت ف ــي حدث ــتورية الت ــات الدس ــبب اإلصاح بس
عــام 1983، التــي كانــت تهــدف ملنــع إنهــاء احلمــل 
مــن أن يصبــح مشــروعا أبــدا – وال حتــى القيــام به أو 
إجرائــه – حيــث ينــص التعديــل علــى: »تقــر الدولــة 

ــم  ــن ل ــل وم ــور احلم ــي ط ــم ف ــن ه ــاة مل ــق احلي بح
ــدوا بعــد مــع مراعــاة، للحــق املــوازي واملســاوي  يول
لــأم احلامــل فــي احليــاة، وضمانــات احتــرام القوانــني 
ــة  ــه ممارس ــمح ب ــا تس ــدر م ــك، وبق ــة لذل املنظم
وتطبيــق القوانــني فــي الدفــاع عــن هــذا احلــق 

ــام 1983). 8 ــادة 40.3.3، لع ــه« (امل ودعم

أخــرى  وحــاالت  ســافيتا  حالــة  وضعــت 
ــوء.  ــت الض ــون حت ــك القان ــوار ذل ــابقة ع ــة س مماثل
ــي  ــر منشــور ف ــال، طبقــا لتقري ــى ســبيل املث فعل
ــايا  ــى ش ــة تدع ــرأة إيرلندي ــت ام ــا، حمل ويكيبيدي
هودجــرز عــام 1983، بعــد عام مــن إجــراء جراحة ورم 
ســرطاني بالثــدي فــي الوقــت الــذي كانــت مــا تــزال 
تتلقــى فيــه عاجــا مكمــا للجراحــة. ويذكــر نــص 
ــة  ــر املعاجل ــث أن العقاقي ــا: »حي ــر الويكيبيدي تقري
ــت  ــد توقف ــني، فق ــر اجلن ــن أن تض ــرطان ميك للس
عــن تعاطيهــا. وبــدأت الســيدة هيدجــر تعانــي مــن 
آالم مبرحــة فــي أســفل الظهــر وأصبحــت تعانــي 
مــن صعوبــة شــديدة عنــد محاولــة الوقــوف. 
ــراء  ــا أو إج ــاء حمله ــفى إلنه ــا املش ــد زوجه وناش
ــك  ــض ألن ذل ــفى رف ــن املش ــة ولك ــة قيصري جراح
ســيضر باجلنــني، ورفــض املشــفى أيضــا إعطاءهــا 
ــدا بـــ »صــك  ــم. كان املشــفى مقي مســكنات لأل
األســاقفة«، وهــو ميثــاق أخاقــي مت وضعــه مبعرفــة 
الكنيســة الكاثوليكيــة«. وقــد ماتــت الســيدة 
ــي 2007،  ــوالدة. 9   ف ــد ال ــا عن ــن مع ــر واجلن هيدج
حملــت اآلنســة »دي« البالغــة مــن العمــر 17 عامــاً 
بطفــل بعيــب خلقــي فــي املــخ (وهــو حمــل غيــر 
قابــل للحيــاة) ورفعــت دعــوى أمــام احملكمــة العليــا 
ــة  ــة الصحي ــرد قــرار الســلطات اإلداري ــة ل اإليرلندي
اإليرلنديــة التــي متنعهــا مــن الســفر خلــارج إيرلنــدا 
إلجــراء إجهــاض، وأقــرت احملكمــة بحقهــا فــي 
الســفر. 10 كان مــن املفتــرض أن تقــوم إيرلنــدا بإجراء 
ــك  ــي تل ــا ف ــتها وتوجهاته ــى سياس ــات عل تعدي
ــة مضــت، خاصــة بعــد  األمــور مــن ســنوات طويل
ــوق  ــة للحق ــة األوربي ــن احملكم ــات م ــدور توجيه ص
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اإلنســانية بعــد نظرهــا حلالــة عرضــت عليهــا فــي 
ــة  ــل مصاب ــيدة حام ــت س ــث ذهب ــام 2010، حي ع
بنــوع نــادر مــن الســرطان للمملكــة املتحــدة 
ــر  ــة، غي ــا الصحي ــة حالته ــاض حلماي ــراء إجه إلج
ــه كان  ــدة أن ــة املتح ــي اململك ــا ف ــم أخبروه أنه
ــررت  ــدا. وق ــي إيرلن مــن حقهــا إجــراء اإلجهــاض ف
احملكمــة األوربيــة حلقــوق اإلنســان فــي اجللســة التي 
ــي  ــل ف ــاك » فش ــكلة أن هن ــر املش ــا لنظ عقدته
تطبيــق احلقــوق الدســتورية املقــررة إلجــراء إجهاض 
قانونــي فــي إيرلنــدا«. 11 وهكــذا يتضــح أن اإلجهاض 
كان قانونيــا فــي إيرلنــدا حــن ماتــت ســافيتا. وكان 
موتهــا ســببا فــي كثيــر مــن االحتجاجــات العامــة 
ضــد فشــل إيرلنــدا فــي تطبيــق توجيهــات احملكمــة 
األوربيــة، خاصــة مــن جانــب أولئــك الذيــن يؤيــدون 
حــق املــرأة فــي احلصــول علــى إجهــاض آمــن. لــم 
يكــن الفشــل فــي إجــراء اإلجهــاض باعتبــاره 
ــك  ــور تل ــاة، مح ــاذ احلي ــا إلنق ــا طارئً ــراًء توليديًّ إج
االعتراضــات واالحتجاجــات، غيــر أن االثنــن يرتبطان 

ــا. ــا وثيق ارتباط

في شــهر ينايــر من عــام 2013، وكدليــل للجنة 
احلكوميــة التــي ُشــِكلت للبحــث عمــا يجــب عمله 
حــول القانــون اإليرلنــدي، قــام ثاثــة خبــراء – دكتورة 
ــيارا  ــك، وس ــة ليمري ــن جامع ــويب م ــر ش جينيف
ســتانتون مــن نــوى جالــواي، ودكتــور ســيمون ميلــز 
مــن مكتبــة القانــون – بتقــدمي دليــٍل للجنــة أعــده 
ــة  ــم أن احملكم ــال كل منه ــردا. وق ــم منف كل منه
العليــا التــي نظــرت قضيــة روش عــام 2009، 12 التــي 
ــن  ــت م ــد أن أصبح ــام، بع ــوزان دينه ــا س رفعته
حينهــا املدعــي العــام إليرلنــدا، تضمنت الشــهادات 
أن اجلنــن الــذي ال ميكنــه احليــاة بعــد احلمــل، فإنــه 
ــتور  ــا بالدس ــوص عليه ــة املنص ــتحق احلماي ال يس
ــل  ــة«.13  فه ــاة األجن ــة »حي ــول حماي ــدي ح اإليرلن
لــم يكــن أطبــاء املشــفى الــذي كانــت بــه ســافيتا 
ــيوفر  ــم س ــذا احلك ــم؟ كان ه ــذا احلك ــون به يعلم
ــوا  ــو كان ــة ل ــة مــن املســاءلة القانوني لهــم احلماي

قــد وافقــوا علــى إنهــاء حمــل ســافيتا فــي الوقــت 
ــباب  ــاك أس ــت هن ــا، أم كان ــاذ حياته ــم إلنق املائ

أخــري منعتهــم مــن ذلــك؟

املتعلقة  الرومانية  الكاثوليكية  السياسة  ما 
مخاطر  وجود  حالة  في  للحمل  الطارئ  باإلنهاء 

على حياة املرأة احلامل؟
إيرلندا

ــن  ــات مم ــات أخري ــاء إيرلندي ــافيتا بنس ــوت س أدى م
ــارة القضيــة بشــكل  ــة مماثلــة إلــى إث مــررن بتجرب
عــام، وســجلت مجلــة آيريــش إيكزامينــر (الفاحــص 
اإليرلنــدي) فــي 16 نوفمبــر 2012، أنــه خــال برنامــج 
طبــي إذاعــي إيرلنــدي، اتصلــت خمــس ســيدات ممــن 
مــررن بتجــارب واجهــن فيهــا مواقــف مماثلــة حلالــة 
ــل  ــي حم ــن ف ــس ك ــيدات اخلم ــافيتا، كل الس س
ــن  ــن واجه ــبوعا ح ــن 15-20 أس ــره م ــراوح عم يت
ــى عــام 2004  ــن عــام 1997 إل ــا ب ــك املواقــف م تل
ــدة  ــجلته واح ــا س ــا م ــة. وهن ــاٍف إيرلندي ــي مش ف

منهــن:

كان  -حــني   2003 فــي  إنهــا  جينيفــر  »قالــت 
ــت  ــزف وتوجه ــبوعا-بدأت تن ــا 16 أس ــر حمله عم
ــدأت كل املمرضــات فــي تلــك  للمشــفى احمللــي، وب
الوحــدة احملليــة فــي الصيــاح بــا ضابــط وال رابــط، 
ــاة  ــني للنج ــام اجلن ــة أم ــد فرص ــه ال توج ــن إن وقل
ــي  ــف أنن ــتيعاب كي ــى اس ــادرات عل ــر ق ــن غي وإنه
لــم أجهــض. لــم يكــن يوجــد ســائل جنينــي حــول 
اجلنــني، وكان بكليــة واحــدة، وتتجمــع ســوائل فــي 
مخــه، ولكــن كان قلــب اجلنــني مــا زال ينبــض. 
ــت جينيفــر  ــني. قال ــوا يســتمعون لنبــض اجلن وظل
إن األطبــاء مــن املمارســني العموميــني وأربعــة 
استشــاريني قابلوهــا منفرديــن فــي مناوباتهــم 
إلجــراء مســح موجــات صوتيــة وكل منهــم يقــول 
ــأة  ــبب وط ــاال« بس ــرار ح ــاذ ق ــة التخ ــت بحاج » أن
حالتهــا الصحيــة. قالــت إن أحدهــم قــال ألمهــا:« 
أعــرف طبعــا مــا يجــب عملــه لــو كانــت ابنتــي في 
نفــس احلالــة، عليــك أن تقرئــي مــا بــني الســطور، 
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ــور«.  ــى الف ــاال وعل ــك ح ــل ذل ــة لعم ــت بحاج أن
قالــت« توجهــت ملقابلــة الطبيــب العــام فــي 
ــع  ــفر م ــرت للس ــم اضط ــاًء، ث ــر مس ــة عش احلادي
ــل[«14  ــاض عاج ــراء إجه ــا ]إلج ــى بريطاني ــا إل أمه

ووضــع تقريــر فــي نوفمبــر 2012 مــن قبــل اللجنــة 
الكاثوليــك  األســاقفة  مؤمتــر  مــن  املشــكلة 
ملــوت  فعــل  رد  كان  أنــه  ويحتمــل  اإليرلنديــن، 
ــع  ــض م ــى أال يتناق ــر عل ــرص التقري ــافيتا، وح س
تفســير قانــون » احلــق املســاوي فــي احليــاة لألجنــة« 

ــابقا: ــور س ــدي املذك اإليرلن

 »لــم ُتَِعلــم الكنيســة الكاثوليكيــة أتباعهــا أبــدا 
أن حيــاة اجلنــني فــي رحــم أمــه مفضلــة ومســبقة 
علــى حيــاة أمــه. وبحكــم أفضليــة حياتهمــا 
وحيــاة  األم  حيــاة  فــإن  املشــتركة  اإلنســانية 
جنينهــا الــذي لــم يولــد بعــد كلتيهمــا مقدســتان 

ــاة. ــي احلي ــاوية ف ــوق متس ــا حق ولهم

ــال  ــداء عض ــة ب ــل مريض ــرأة حام ــاج ام ــني حتت ح
ــاة جنينهــا للخطــر،  لعــاج طبــي قــد يعــرض حي
فــإن مثــل تلــك العاجــات مســموح بهــا أخاقيــا 
ــاذ  ــد إلنق ــى جه ــذل أقص ــد ب ــه ق ــراض أن ــع افت م

ــني. ــاة اجلن ــاة األم وحي ــا: حي ــني مع احليات

وألن اإلجهــاض يعــد تدميــرا إراديــا مباشــرا للجنــني 
ــا  ــض كلي ــل يتناق ــو عم ــد وه ــد بع ــم يول ــذي ل ال
ــف  ــذا يختل ــإن ه ــوال، ف ــي كل األح ــاق ف ــع األخ م
ــرة وال  ــدف مباش ــذي ال يه ــي ال ــاج الطب ــن الع ع
ــده. ويســمح  ــل مول ــاة اجلنــني قب ــا إلنهــاء حي إرادي
ــدا  ــي إيرلن ــة ف ــات الطبي ــي والتوجه ــون احلال القان
للممرضــات واألطبــاء فــي املشــافي اإليرلنديــة 
ــة  ــاء ممارســتهم للمهن ــز أثن ــك التميي ــق ذل بتطبي
ويراعــون بإميــان احلقــوق املتســاوية فــي احليــاة لــكل 

ــد بعــد.«15 ــم يول ــذي ل ــني ال مــن األم واجلن

ورغــم ذلــك فــإن احلــرص علــى مــا يتطلبــه حتقيــق 
»حقــوق متســاوية فــي احليــاة لــكل مــن األم 

واجلنــني الــذي لــم يولــد بعــد« يعــد مشــكلة، ألنــه 
ــك األم  ــا، ال متل ــات غيره ــافيتا وأخري ــة س ــي حال ف
واجلنــن فرصــا متســاوية للحيــاة والبقــاء، وعجــزت 
ــك احلقيقــة  ــة عــن إدراك تل السياســة الكاثوليكي
ــن  ــع عليه ــذي يق ــرر ال ــاء والض ــظ النس ــوء ح لس
ــر الكنســي  ــص التقري ــدو ن ــك. وبينمــا يب جــراء ذل
ــرأة إلنقــاذ  ــه يدعــم حــق معاجلــة امل الســابق وكأن
حياتهــا، فإنــه يظــل ملتبســا ومراوغــا بشــدة، ألنــه 
ــق فــي معارضــة  ــام واملطل ــى إصــراره الت يظــل عل

ــاض. ــكال اإلجه كل أش

الواليات املتحدة األمريكية:
ــدة،  ــات املتح ــي الوالي ــات ف ــإن التعليم ــا، ف تاريخي
واالسترشــادات األخاقيــة والدينيــة فــي تقــدمي 
أقرهــا  التــي  الكاثوليكيــة  الصحيــة  اخلدمــات 
ــك،  ــاقفة الكاثولي ــدة لألس ــات املتح ــر الوالي مؤمت
ــتن  ــن س ــد ع ــا يزي ــل م ــرة قب ــر ألول م ــذي نش ال
عامــا مضــت، كان يهــدف إلــى تأكيــد وضمــان 
ــن  ــة م ــادئ الكاثوليكي ــديدة للمب ــة ش ــر طاع توف
ــن  ــراد م ــة ألف ــاٍف مملوك ــن مبش ــل كل العامل قب
ــة.  ــات وال رؤى محليــة متفاوت الكاثوليــك، دون تفاوت
التعليمــات  لتلــك  اخلامســة  الطبعــة  وتنــص 
اإلرادي  اإلنهــاء  (أي  »اإلجهــاض  أن:  علــى   (2009)
ــر اإلرادي  ــه أو التدمي ــل اكتمال ــل قب ــر للحم املباش
املباشــر حلمــل مكتمــل) ال يســمح بــه مطلقــا«16. 
وفيمــا يتعلــق بحــاالت مماثلــة حلالــة ســافيتا، فــإن 

ــدد أن: ــات حت ــك التعليم تل

والعقاقيــر  والعــاج  اجلراحيــة  العمليــات   .  47«
الطبيــة التــي ميكــن أن تــؤدي كغــرض مباشــر إلــى 
ــرة المــرأة حامــل  ــة مرضيــة خطي شــفاء مــن حال
مســموح بهــا حــني يكــون مــن غيــر املمكــن 
تأجيلهــا بأمــان حتــى اكتمــال منــو اجلنــني، حتــى لــو 
نتــج عــن تطبيــق تلــك الوســائل وفــاة اجلنــني الــذي 

ــد«. 16 ــم يول ل

ــه  ــدو أن ــر، مــرة أخــرى، يب ــك التقري وعلــى ضــوء ذل
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لــم يكــن هنــاك حاجــة لتأخيــر إنهــاء احلمــل فــي 
حالــة ســافيتا ألن اجلنــن لــم يكــن مكتمــل النمــو. 
ورغــم ذلــك وألن اســتمرار نبــض اجلنــن الــذي يــدل 
ــكل  ــذي أدى ل ــو ال ــا، ه ــا زال حي ــن م ــى أن اجلن عل
ــي  ــدث ف ــا ح ــرار، كم ــاذ الق ــي اتخ ــروق ف ــك الف تل
ــر  ــن يجب ــض للجن ــود نب ــإن وج ــرى – ف ــاالت أخ ح
ــن  ــوف م ــق واخل ــى القل ــن عل ــن الطبي اإلخصائي

ــدو » متعمــدا«. ــد يب ــن ق ــار أن مــوت اجلن اعتب

ــن  ــام 2008 ع ــت ع ــة وضع ــو دراس ــر كاتب يق
تقــدمي العنايــة الطبيــة لإلجهــاض مــن قبــل املولدين 
ــة  ــاٍف مملوك ــي مش ــد ف ــاء والتولي ــاء النس ــن أطب م
ــا  ــون فيه ــدة، يصف ــات املتح ــي الوالي ــك ف لكاثولي

ــي: ــا يل ــة، مب ــة الطبي ــدمي الرعاي ــائل تق ــل وس أفض

ــي  ــاال ف ــة إجم ــة املقبول ــس الرعاي ــا ملقايي »طبق
مباشــرة حالــة إجهــاض، فــإن قــرار إجــراء إجهــاض 
يتخــذ حتــت ظــروف معينــة فــي وجــود نبــض 
بقلــب اجلنــني، مثــل تلــك احلــاالت يشــمل االلتهــاب 
ــل أو  ــن احلم ــن زم ــث األول م ــي الثل ــدي ف الصدي
اإلجهــاض احملتــم، وانفجــار الغشــاء احمليــط باجلنــني 
وتســرب الســائل اجلنينــي قبــل اكتمــال منــو اجلنــني 
أو التهــاب الغشــاء اجلنينــي، وكل احلــاالت التي يؤدي 
فيهــا اســتمرار احلمــل إلــى تهديــد صحــة أو حيــاة 
ــاالت  ــن احل ــة م ــي كل حال ــد. ف ــكل مؤك األم بش
ــة أن  ــع للحال املذكــورة، يجــب علــى الطبيــب املتاب
يــزن التأثيــر الصحــي علــى املــرأة احلامــل مــن جــراء 
ــل االحتمــاالت اخلاصــة بقــدرة  إكمــال احلمــل مقاب

ــا«17  ــى االســتمرار حي ــني عل اجلن

ــن  ــم م ــى الرغ ــن، عل ــر قائل ــاب التقري ــع كت ويتاب
ــه  ــذي وضعت ــادات ال ــب االسترش ــإن كتي ــك، ف ذل
ــه  ــع إلي ــذي يرج ــة، وال ــاق الكاثوليكي ــان األخ جل
األطبــاء ملعاونتهــم علــى تفهــم وتطبيــق املعاييــر 
الغشــاء  انفجــار  يذكــر: »مجــرد  الكاثوليكيــة 
اجلنينــي دون حــدوث عــدوى بكتيريــة، ال يعــد خطــرا 
يكفــي لتدخــل رســمي مشــروع  يــؤدي إلــى مــوت 

اجلنــني«18 ؛ ألنــه طبقــا ملــا يقولــه كاتبــو الدراســة، 
فــإن الكتيــب اإلرشــادي اخلــاص الــذي وضعتــه 
ــافي  ــن باملش ــة للعامل ــاق الكاثوليكي ــان األخ جل
الكاثوليكيــة رمبــا يعــد مصــدرًا ســلطويًّا مــن قبــل 
أولئــك األطبــاء، وإن إفــراغ الرحــم مــن احلمــل مــن 
ــة األم  ــل صح ــد أن تعت ــط بع ــراؤه  فق ــن إج املمك

ــة: ــو الدراس ــر كاتب ــذا يق ــرض. وهك ومت

ــم  ــه بالرغ ــى أن ــا عل ــي لدين ــات الت ــدل املعلوم » ت
الدينيــة الكاثوليكيــة  القيــادات  مــن أن رغبــة 
لفــرض معاييــر متشــددة علــى أصحــاب املنشــآت 
الصحيــة مــن الكاثوليــك، فــإن تفســيرات متباينــة 
وتنفيــذات مختلفــة للتوجيــه رقــم 47 حتــدث 
علــى مســتويات مختلفــة مــن أصحــاب املنشــآت 
الفرديــة )املمارســون العامــون( إلــى املشــافي )جلنــة 

ــافي(«17  ــات املش أخاقي

ــة  ــم الكاثوليكي ــن أن التعالي ــم م ــى الرغ »...وعل
تعتقــد وتؤمــن رســميا أن اإلجهــاض مســموح 
بــه إذا كان للحفــاظ علــى حيــاة األم، فــإن اللجنــة 
ــن  ــف ع ــافي تختل ــات املش ــة ألخاقي الكاثوليكي
ــن أن  ــي ميك ــر الت ــدى اخملاط ــيرها مل ــي تفس ــك ف ذل
تشــكل تهديــدا علــى حيــاة احلامــل وعلــى حجــم 
اخملاطــرة املوجــود قبــل أن يقدمــوا علــى اتخــاذ القرار 

ــل«17  بالتدخ

ــي  ــع أخصائ ــا م ــات أجروه ــت مقاب ــن س ــن م وتب
أمــراض نســاء وتوليــد فــي الواليــات املتحــدة 
يعملــون فــي مشــاٍف ميتلكهــا كاثوليــك، أنــه علــى 
ــن،  ــال الدي ــاقفة ورج ــات األس ــن توجيه ــم م الرغ
ــاض،  ــراء اإلجه ــي إج ــاالت تقتض ــاك ح ــت هن كان
غيــر أن جلنــة أخاقيــات املشــافي الكاثوليكيــة 
أنكــرت ورفضــت املوافقــة علــى إفــراغ الرحــم مــن 
األجنــة حــن تكــون نبضــات قلــب اجلنــن مــا تــزال 
ــاء علــى تأجيــل اتخــاذ  ــر األطب مســموعة، ممــا أجب
ــن  ــى أماك ــات إل ــل املريض ــة احلوام ــرار أو إحال الق
ومشــاٍف أخــرى، وجتاهــل بعــض األطبــاء التعليمــات 
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وخرقوهــا ألنهــم قــدروا أن ســامة حيــاة تلــك 
ــي  ــوه ف ــا كتب ــم م ــك. وإليك ــى احمل ــيدات عل الس

ــاالت:17  ــاث ح ــن ث ــة ع ــم الطبي تقاريره

• ســجلت واحــدة متتلــك مشــفى كاثوليكــي، أنــه 
ــاء  ــى إنه ــة عل ــر » املوافق ــفاها، تُعتب ــل مش داخ
احلمــل مــن األمــور النــادرة جدا، لــو كان نبــض اجلنني 
مــا زال مســموعا )حتــى فــي حــاالت »النســوة 
املصابــات بنزيــف شــديد، وعنــق رحــم متســع 
ــط«( إال  ــبوعا فق ــن 17 أس ــر حمله ــه، وعم بكامل
ــم  ــم نق ــوت إن ل ــفا امل ــى ش ــل عل ــت احلام إذا كان

ــم«. ــراغ الرح بإف
• وســجلت واحــدة أخــرى: »كان حملهــا مبكــر، 
إلــى  أتــت  وعندمــا  أســبوعا.   14 فــي  حامــًا 
ــق  ــن عن ــارزة م ــني ب ــد اجلن ــت ي ــفى.. كان املستش
الرحــم. مــن الواضــح أن األغشــية اجلنينيــة كانــت 
ــى خــروج اجلنــني  قــد انفتحــت وأنهــا بســبيلها إل
مــن الرحــم... ولكــن كان هنــاك نبــض للجنــني مــا 
ــاق،  ــة األخ ــا[ بلجن ــا ]اتصلن ــموعا، ولكنن زال مس
ــل شــيء لهــا«، فأرســلت  ــا عم ــوا: ال، ال ميكنن وقال
املــرأة إلــى مشــفى آخــر علــى بعــد 90 ميــا لتلقــى 

ــة«. ــة الازم ــة الطبي الرعاي

ــت؛  ــا حيي ــذا م ــى ه ــن أنس ــة: »ل ــجلت ثالث • وس
أحــد شــركائي  – كان  أمــرا شــنيعا  فقــد كان 
باملشــفى قــد قبــل دخــول حالــة للمشــفى وكانــت 
ــل  ــي املهب ــل ف ــبوعا. كان احلم ــي 19 أس ــا ف حام
ــوم....  ــر محس ــل واألم ــر مكتم ــم، وغي ــي الرح ال ف
لذلــك أحــال تلــك املريضــة إلــى وحدتنــا الطبيــة، 
)وحــدة الرعايــة مــن املســتوي الثالــث( التــي كنــت 
ــكاد قــد نقلــت إليهــا، وكمــا تعلمــون »ســوف  بال
ــي  ــة ف ــت منوب ــل«. وكن ــاذ احلم ــى إنق ــل عل نعم
القســم حــني حــدث تســمم حمــل، وكنــت بالطبع 
ــرأة بالتســمم،  ــاب امل ــا تُص رهــن االســتدعاء عندم
ــاب  ــمم وااللته ــر التس ــت تأثي ــل حت ــت بالفع وكان
لدرجــة أننــي كنــت أصــب فــي أوردتهــا صبــا 
ــة  ــى طاول ــي عل ــة وه ــر الطبي ــل والعقاقي احملالي

الــوالدة لاحتفــاظ بضغــط دمهــا كمــا كنــت 
ــمها  ــرارة جس ــرد ألن ح ــراش مب ــى ف ــا عل أضعه
بلغــت 106 فهرنهايــت، وكنــت فــي حاجــة إلخــراج 
كل مــا فيهــا مــن احلمــل. وهكــذا وضعــت مجــس 
جهــاز املوجــات فــوق الصوتيــة عليهــا وكان مــا زال 
قلــب اجلنــني ينبــض، ولــم تكــن ]جلنــة األخاقيــات[ 
ــب  ــض القل ــني ألن نب ــراغ اجلن ــي بإف ــمح ل ستس
كان مــا زال موجــودا. تلــك املــرأة كانــت متــوت أمــام 
ــت  ــا، وكن ــرى ألفحصه ــرة أخ ــت م ــا، ودخل أبصارن
أرى احلبــل الســري مــن خــال الغشــاء األمنيوســي، 
فقطعــت احلبــل الســري خلســة حتــى أمتكــن مــن 
وضــع مجــس جهــاز املوجــات فــوق الصوتيــة -قلــت 
بســعادة بصــوت مرتفــع » آهــا ... انظــروا، لــم يعــد 

ــى العمــل«. ــا إل ــني، هي يوجــد نبــض جن

حالــة أخــرى مت تســجيلها فــي 2010 فــي 
ــات  ــا بالوالي ــي أريزون ــك ف ــره كاثولي ــفى يدي مش
املتحــدة وتعــد مــن كبريــات املشــافي بالواليــة 
وتطبــق تعليمــات جلنــة األخــاق الكاثوليكيــة 

وتــؤدي إلــى النتائــج واالســتنتاجات ذاتهــا:

ــن  ــرينيات م ــي العش ــيدة ف ــة س ــت حال »... كان
عمرهــا ولهــا تاريــخ ســابق مــن ارتفــاع غيــر 
طبيعــي فــي ضغــط الــدم وكان ضغــط دمهــا حتــت 
ــل أن  ــط قب ــة للضغ ــر اخملفض ــيطرة بالعقاقي الس
تصبــح حامــا، كان األطبــاء قلقــني بســبب اجملهــود 
الزائــد الــذي ســيضاف علــى قلبهــا بســبب احلمــل. 
ــل  ــي املراح ــتمرار ف ــم باس ــا تت ــت متابعته وكان
املبكــرة للحمــل حتــى أظهــرت الفحوصــات أن 
ــل أن  ــرعة.... وقب ــور بس ــي التده ــدأت ف ــا ب حالته
ميضــي وقــت طويــل كان ضغــط الــدم الرئــوي قــد 
ارتفــع ملســتوى يهــدد حياتهــا. ومت إبــاغ املــرأة 
ــدا  ــع ج ــوت‘ مرتف ــر امل ــاء أن  ‘خط ــل األطب ــن قب م
ــة،  ــع املريض ــاور م ــد التش ــا، وبع ــتمر حمله إذا اس
ومــع أســرتها وأطبائهــا ، ومــع اســتطاع رأي فريــق 
أخاقيــات املهنــة الطبيــة فــي املشــافي كان القــرار 
النهائــي هــو اإلقــدام علــى إجــراء إجهــاض إلنقــاذ 
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ــت:  ــدا هن ــفى لين ــة املش ــت رئيس ــاة األم. قال حي
كانــت اخلطــوات التــي أجراهــا املشــفى تتوافــق مــع 
ــا  ــو واجهن ــق الكرامــة والعــدل، ل ــا مــن حتقي قيمن
موقــف يهــدد فيــه اســتمرار احلمــل حيــاة احلامــل، 
ــا، وإن  ــاة كليهم ــذ حي ــى أن ننق ــا األول ــإن خياراتن ف
لــم يتيســر ذلــك فإننــا علــى الــدوام نختــار إنقــاذ 
ــه  ــا ب ــا قمن ــذا م ــا، وه ــا إنقاذه ــي ميكنن ــاة الت احلي
فــي هــذه احلالــة. مــن جهــة املبــادئ واألخــاق 
الوقــوف  مجــرد  ميكننــا  ال  والشــرعية  والقيــم 
منتظريــن ونتــرك ســيدة متــوت فــي حــني كان 

ــا« 19  ــاذ حياته ــا إنق بإمكانن

غيــر أنــه علــى الرغــم مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح، 
بالرعايــة  شــموله  مــن  املشــفى  حرمــان  مت 
ج.  تومــاس  األســقف  ِقبــل  مــن  الكاثوليكيــة 
بإخــاص  يلتــزم  »لــم  املشــفى:  ألن  أوملســتد 
ــة  ــر الرعاي ــة ملعايي ــة والديني ــات األخاقي بالتعليم
الصحيــة الكاثوليكيــة«.22 وســجل عــن األســقف 
أيضــا أنــه فصــل ]أخــت[ مــن جلنــة األخــاق 
ــاء  ــذ بإنه ــرار املتخ ــى الق ــا عل ــفى ملوافقته باملش

ــن أنهــا » حرمــت نفســها  احلمــل إلنقــاذ األم وأعل
ــا:  ــا«، قائ ــة آلي مــن رحمــة الكنيســة الكاثوليكي
»فــي حــني يكــون علــى اخملتصــني الطبيــني الســعي 
بــكل يقــني إلنقــاذ حيــاة أم حامــل، فــإن الوســائل 
التــي يتبعونهــا لتحقيــق ذلــك يجــب أال تضــر 
باجلنــني بأيــة حــال وليــس اللجــوء لقتلــه مباشــرة؛ 

ــيلة«.20  ــرر الوس ــة ال تب الغاي

جمهورية الدومينيكان، وكوستا ريكا، والسلفادور:
تبــن أن تلــك الــرؤى والتفســيرات الدينيــة ســائدة 
الكاثوليكيــة  تعتنــق  أخــرى  دول  فــي  أيضــا 
ــن  ــدة م ــكان واح ــد الدوميني ــا. وتع ــة أيض الروماني
الــدول اخلمــس عامليــا التــي متنــع إجــراء اإلجهــاض 
ألي ســبب كان، وال حتــى إلنقــاذ حيــاة املــرأة احلامــل. 
وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك ال ينطبــق علــى حــاالت 
ــة  ــى حال ــا عل ــق أيض ــه طب ــارئ، فإن ــد الط التولي

ــطس  ــي أغس ــا ف ــر 16 عام ــن العم ــغ م ــاة تبل فت
عــام 2012 كانــت مصابــة باللوكيميــا وماتــت جــراء 
ــت  ــاض. وكان ــن إجه ــت ع ــي نتج ــات الت املضاعف
ــرطان  ــا س ــى أنه ــخيصها عل ــد مت تش ــا ق حالته
بالــدم (لوكيميــا) فــي شــهر يوليــو مــن ذلــك 
ــابيع  ــل أس ــر احلم ــا وعم ــت حام ــن كان ــام، ح الع
ــول  ــن احلص ــت م ــت، منع ــك الوق ــي ذل ــة. ف قليل
ــى  ــا أوص ــا مل ــم – طبق ــي للرح ــغ عاج ــى تفري عل
بــه متخصصــون فــي الصحــة – ألنهــم كانــوا 
ــر  ــد تأخ ــون. وق ــف للقان ــك مخال ــدون أن ذل يعتق
أيضــا عاجهــا بالعــاج الكيميائــي ألن األطبــاء 
كانــوا قلقــن مــن أن ذلــك النــوع مــن العــاج 

ــن. 21 ــاة واجلن ــت الفت ــن، فمات ــر باجلن ــوف يض س

فــي شــهر ديســمبر 2012، نشــرت احلملــة 
الدوليــة حلــق املــرأة فــي إجهــاض آمــن طلبــا 
موحــدا بالتضامــن مــع املــرأة الكوســتاريكية التــي 
حتمــل حمــا غيــر قابــل للنمــو املكتمــل مــع وجــود 
تشــوهات متعــددة وعيــوب خلقيــة للجنــن.22 
وعلــى مــدى خمســة أشــهر علــى وجــه التقريــب، 
ذكــر التقريــر أنهــا عانــت مــن آالم مبرحــة بالظهــر 
ــا،  ــام بعمله ــى القي ــادرة عل ــن ق ــم تك ــن ول والبط
كان بقــاء اجلنــن حيــا إذا خــرج لــن يســتمر إال قليــا 
ــي كل  ــاك ف ــن هن ــم يك ــه ل ــر أن ــب، غي ــي الغال ف
الدولــة مــن ميكنــه أن يبــدأ عمليــة التوليــد وينهــى 
حملهــا ومعاناتهــا. وحــن أكملــت 29 أســبوعا مــن 
احلمــل انفتــح الغشــاء اجلنينــي، ومت إجــراء جراحــة 
ــات  ــتجابة الحتجاج ــن، واس ــراج اجلن ــة إلخ قيصري
جماعــات حقــوق املــرأة فــي الدولــة قالــت اآلنســة 
»ليانــا باملاســيدا« التــي كانــت توصــف بأنهــا متثــل 
ــي  ــة ف ــة العام ــام الصح ــي نظ ــلطة ف ــى س أعل
ــراء  ــمح بإج ــاد ال تس ــن الب ــكا، إن قوان ــتا ري كوس
إجهــاض فــي مثــل تلــك األنــواع مــن احلــاالت 
(أوردناهــا عــن طريــق التواصــل بالبريــد اإللكترونــي، 

ــر 2013). ــي 4 يناي ف

فــي أبريــل 2013، نشــرت منظمــة العفــو 
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الدوليــة حالــة »بياتريــز«، وهــي امــرأة فــي الثانيــة 
والعشــرين مــن عمرهــا مــن الســلفادور، وهــي 
واحــدة مــن خمــس دول يجــرم فيهــا بالقانــون 
إجــراء إجهــاض فــي كل احلــاالت واالحتمــاالت. وحتــت 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــم 133 م ــة رق ــادة القانوني امل
ــدمي  ــهل تق ــدم أو يس ــرد يق ــإن أي ف ــلفادور، ف بالس
ــه  ــق علي ــن أن تطب ــاض ميك ــراء إجه ــات إج خدم
عقوبــة الســجن لســنن طويلــة. كان لــدى بياتريس 
تاريخــا مــن إصابتهــا بالذئبــة احلمــراء، وهــو مــرض 
مناعــي، يضــر بالكلــى ويصيبهــا بأمــراض تعــد مــن 
ــب  ــع متاع ــراء م ــة احلم ــرض بالذئب ــات امل مضاعف
صحيــة أخــرى عديــدة كتداعيــات ومضاعفــات 
عديــدة للذئبــة احلمــراء. كان لــدى بياتريــز ابــنٌ واحدٌ 
ــات  ــن مضاعف ــت م ــا، وعان ــر عام ــن العم ــغ م يبل
خطيــرة أثنــاء حملهــا بــه، أمــا هــذه املــرة فقــد مت 
تشــخيص حالتهــا علــى أنهــا فــي حالــة شــديدة 
اخلطــورة وأنهــا معرضــة للمــوت بســبب حملها مع 
اصابتهــا األصليــة مبــرض الذئبــة احلمــراء. وأظهــرت 
ثاثــة فحوصــات باملوجــات الصوتيــة أن اجلنــن بــا 
مــخ، مبعنــى، أن اجلنــن ســوف ميــوت المحالــة فــي 
رحمهــا أو بعــد نزولــه مــن رحمهــا مباشــرة. وكان 
حمــل بياتريــز قــد أكمــل أربعة أشــهر ونصــف وكان 
مطلوبــا لهــا إجــراء تفريــغ رحمــي علــى مدى شــهر 
ــب  ــذا املطل ــر ه ــى مت نش ــتجابة حت ــل دون اس كام
احلتمــي.  لــم يكــن أطباؤهــا يعملــون (بعــد) حتــى 
ذلــك الوقــت مبقتضــى مــا تســتلزمه حالتهــا، فقــد 
كانــوا يشــعرون بأنهــم مقيــدون وغيــر قادريــن على 
إنهــاء احلمــل دون تأكيــد مــن وســائل اإلعــام وال من 
ــوا  ــن يحاكم ــم ل ــن أنه ــلفادورية م ــة الس احلكوم
ــن  ــوع م ــذا الن ــم له ــبب جلوئه ــوا بس ــن يعاقب ول
ــن  ــا م ــراغ رحمه ــا، أي بإف ــذ حلياته ــاج املنق الع
ــتجابة  ــة اس ــاك أي ــن هن ــم تك ــه ل ــر أن ــل، غي احلم
مــن جانــب احلكومــة الســلفادورية لطلبهــم ولــم 

ــم. 23  ــراغ الرح ــدا إلف ــا أب ــى موافقته ــوا عل يحصل

هــذا الصمــت البــد مــن فهمــه فــي كل تلــك 

احلــاالت علــى أنــه تقــدمي ألوليــة حيــاة اجلنــن علــى 
وفــوق أوليــة حيــاة املــرأة احلامــل، حتــى علــى الرغــم 
ــتمرار  ــات االس ــه مقوم ــس لدي ــن لي ــن أن اجلن م
حيــا. وطبقــا لاختيــار الكاثوليكــي،24 فإن األســقف 
للسياســة  تفســيره  فــي  أخطــأ  »أوملســتد« 
ــي  ــيدة ف ــة الس ــي حال ــة ف ــة الكاثوليكي الصحي
واليــة أريزونــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. وعلــى 
ــت  ــي جمع ــن الت ــة والبراه ــإن األدل ــال، ف ــة ح أي
فــي هــذا البحــث، والتــي كانــت تبعــد كثيــرا عــن 
ــت  ــة وكان ــة الكاثوليكي ــلطات الديني ــم الس تفه
فــي الغالــب قــد ظهــرت مــن خــال تقاريــر وســائل 
ــر 2012، ولكــن فقــط بســبب  ــذ نوفمب اإلعــام من
مــوت ســافيتا هاالبانافــر، فــإن رفــض إفــراغ الرحــم 
مــن احلمــل حتــى حــن تكــون حيــاة احلامــل 
ــرر  ــدث ويتك ــا زال يح ــق م ــر محق ــة خلط معرض

ــاث. ــارات ث ــداد ق ــى امت عل

حمل،  من  الرحم  بإفراغ  املرأة  حياة  إنقاذ  قيمة 
مطلوب أم غير مطلوب

الــدول التــي مــا زال إجــراء اإلجهــاض فيهــا ممنوًعــا 
ــي  ــا الت ــدول ذاته ــادة ال ــي ع ــن ه ــر آم ــا وغي قانون
حتقــق فيهــا وفيــات األمهــات احلوامــل فــي احلمــل 
املرغــوب فيــه معــدال عاليــا. بعبــارة أخــرى، إن 
قيمــة حيــاة املــرأة احلامل-فــي تلــك الدول-متدنيــة 
ــتقرا أم  ــليما ومس ــل س ــر إن كان احلم ــض النظ بغ
ــة  ــدول الكاثوليكي ــي ال ــه أم ال. وف ــا في ال، أو مرغوبً
ــاض  ــراء إجه ــا بإج ــمح فيه ــي ال يس ــس الت اخلم
ــير  ــد أن تفس ــل، جن ــرأة احلام ــاة امل ــاذ حي ــى إلنق حت
ــن  ــة م ــة الكاثوليكي ــة الصحي ــوم السياس مفه
أنــه يجــب التضحيــة باملــرأة احلامــل هــو فــي حــد 

ــر. ــي خط ــح ف ــوم أصب ــه مفه ذات

»جــون  اإليرلنــدي  البرملــان  عضــو  وصــف 
ــات  ــي وجه ــدده ف ــه تش ــروف عن ــي« املع أوماهون
ســافيتا  مــوت  لإلجهــاض  املعارضــة  نظــره 
ــال إن  ــا ق ــة«، كم ــاة مروع ــه »مأس ــر بأن هالباناف
ذلــك لــم يكــن مــن املفــروض أن يحــدث حتــى فــي 
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ظــل وجــود التشــريعات احلاليــة. وأضــاف:« أنــا 
معــارض لإلجهــاض بشــكل مطلــق ولكنــى أيضــا 
مــع حمايــة حيــاة األم احلامــل«.25 ولســوء احلــظ، ال 

ــا. ــن مع ــق الهدف ــن حتقي ميك

األمومة  رعاية  في  النمطي  املعيار  هو  هذا  هل 
باملفهوم الكاثوليكي؟

».... ميكننــي أن أتعلــل بســهولة بــأن حيــاة ســافيتا 
كانــت فــي خطــر داهــم فــي اللحظــة التــي انفجــر 
فيهــا الغشــاء اجلنينــي فــي عمــر 17 أســبوعا مــن 
ــريعات  ــون والتش ــل القان ــك ه ــم ذل ــل. ورغ احلم
اإليرلنديــة تعنــى نوعــا وشــكا مختلفــا مــن 
اخلطــر؟ ولــو كان األمــر كذلــك، كيــف ميكــن لأطباء 
احلكــم بــأن اخلطــر قائــم؟ أي بــأي معيــار؟ بانفجــار 
الكيــس اجلنينــي وارتفــاع درجــة حــرارة احلامــل؟ أم 
بوجــود ارجتافــات شــديدة؟ أم وجــود عــدوى بكتيريــة 
فــي الســائل األمنيوســي؟ أم بوجــود نتائــج إيجابية 
فــي مــزارع الــدم املعمليــة؟ أم التهابــات صديديــة؟ 
ــا  ــة؟ م ــدورة الدموي ــب وال ــوط القل ــار وهب أم انهي
مــدى مــا يجــب أن تكــون عليــه املــرأة فــي إيرلنــدا 
مــن مــرض بالنســبة إلــى الطبيــب حتــى يقــرر أن 

حياتهــا فــي خطــر؟«26 

هــذا هــو الســؤال الــذي البــد مــن توجيهــه ليــس 
فــي إيرلنــدا فقــط، ولكــن فــي الــدول األخــرى التــي 
ــاة احلامــل. لقــد  ــع اإلجهــاض إلنقــاذ حي حتــرم ومتن
كانــت ســافيتا تعانــي مــن كل تلــك األعــراض 
مجتمعــة. إن رفــض إنهــاء احلمــل املذكــور فــي هــذا 
ــيدات  ــض الس ــل بع ــى مقت ــذي أدى إل ــث، ال البح
والــذي وضــع أيضــا حيــاة أخريــات حتــت وطــأة 
اخلطــر الداهــم علــى حياتهــن، يعــد غيــر أخاقــي 
ــاء  ــذي يقســمه األطب ــراط ال ــو ق ويخــرق قســم أب

ــض. ــرر املري ــي ض ــبب ف ــدم التس ــى ع عل
كــم مــن مختصــن آخريــن فــي مجــاالت 

الطــب ممــن يؤمنــون بأنهــم مخلصــون للسياســة 
الكاثوليكيــة الطبيــة يرفضــون إنهــاء حــاالت 
مماثلــة مــن احلمــل أو حتــى يرفضــوا إعطــاء تصريــح 
ــذه  ــل ه ــق؟ ه ــا زال يخف ــن م ــب اجلن ــك ألن قل بذل
ــي  ــاد ف ــع املعت ــو الوض ــذا ه ــتثناءات – أم أن ه اس
ــر  ــو كان األم ــة، ول ــة الكاثوليكي ــات الصحي اخلدم
ــة  ــى حكوم ــدول؟ عل ــن ال ــم م ــي ك ــك، فف كذل
ــي  ــرى الت ــدول األخ ــات كل ال ــى حكوم ــدا وعل إيرلن
تطبــق معاييــر كاثوليكيــة فــي رعايــة احلوامــل أن 
ــئلة. ــك األس ــى تل ــرعة عل ــه الس ــى وج ــب عل جتي

االلتزام األخالقي بإنقاذ حياة النساء احلوامل
تشــير التقاريــر الفرديــة املقدمــة فــي هــذا البحــث 
إلــى قاســم مشــترك عــام يثيــر القلــق فــي قــارات 
ثــاث، وهــي حتــث علــى إجــراء فحــص مدقق لســبل 
العــاج التــي تقــدم والنتائــج التــي حتققها للنســاء 
املعرضــات حلــدوث إجهــاض محتــم، واحلوامــل بأجنة 
مصابــة بتشــوهات وعيــوب خلقيــة وأنــواع احلمــل 
األخــرى املعيبــة، وكذلــك أنــواع احلمــل املتأثــرة 
ــل  ــاء احلم ــتدعي إنه ــألم وتس ــرة ل ــراض خطي بأم
فــي املراكــز الطبيــة واملشــافي التــي تــدار مــن قبــل 

كاثوليــك.
ــاالت  ــن ح ــوث ع ــن البح ــد م ــفت املزي ــو كش ل
ــن  ــع م ــرم ومين ــب أن يح ــافيتا، يج ــة س ــة حلال مماثل
تقــدمي الرعايــة الطبيــة للحوامــل فــي حــاالت 
و/ كاثوليــك  أي متخصصــن طبيــن  الطــوارئ، 
ــدي  ــل تولي ــل كح ــاء احلم ــض إنه ــاٍف ترف أو مش
ــي  ــوة ف ــة بق ــات الديني ــهم املؤسس ــارئ. وتس ط
تقــدمي الرعايــة الصحيــة فــي بلــدان كثيــرة؛ ففــي 
إيرلنــدا، حوالــي 40% مــن كل املشــافي مملوكــة 
ــة،27  ــة كاثوليكي ــات ديني ــل مؤسس ــن قب ــدار م وت
ــبة  ــدر نس ــة تق ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي وف
ــدول،  ــك املشــافي بنســبة 30%. 17 فــي بعــض ال تل
ودول  الاتينيــة،  أميــركا  دول  مــن  كثيــر  مثــا، 
إفريقيــة حتــت الصحــراء اإلفريقيــة، تقــدم املشــافي 

* قامت حكومة أوباما في الواليات املتحدة بسابقة في هذا األمر وذلك بحجب عقد مباين كثيرة من الدوالرات عن مؤمتر األساقفة 

الكاثوليك لرفضه استعمال وسائل تنظيم احلمل في خدمات الرعاية الطبية املمولة من احلكومة للنساء املتعامات مع تلك املراكز 
الكاثوليكية والاتي تتطلب حاالتهن تقدمي خدمات رعائية عاجلة وفورية. وأيدت احملكمة الفيدرالية هذا القرار في عام 2012 28
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ــة احلمــل  ــة خدمــات رعاي ــة كاثوليكي ــدارة برعاي امل
الرئيســة واألساســية فقــط. حتــى فــي مثــل 
تلــك الظــروف، فــإن علــى حكومــات تلــك الــدول أن 
ترفــض وتكــف عــن متويل تلــك اخلدمــات، وتســتبدل 
ــر خاضعــة  ــة للحوامــل غي بهــا إمــا خدمــات رعاي
ملعاييــر دينيــة، أو تطلــب توفــر متخصصــن طبيــن 
ــص  ــه التخصي ــى وج ــت وعل ــن كل الوق ــر ديني غي
يكونــون مســؤولن عــن اإلشــراف علــى مثــل تلــك 
احلــاالت للحيلولــة دون حــدوث وفيــات ميكــن جتنبهــا 

ــل. 28 * ــاء احلوام ــن النس ب

تأخــذ  حكومــة  توجــد  ال  ضميــر،  بــكل 
ــم  ــن أن تدع ــة ميك ــة مطلق ــل بجدي ــوت احلوام م

ــاة  ــد الطــارئ حــن تكــون حي ــة التولي حجــب رعاي
ــق.  ــر محق ــة خلط ــا معرض ــل وصحته ــرأة احلام امل
ــاة  ــي إنهــاء حي ــإن إنهــاء احلمــل يعن ــف ف وبالتعري
ــه أم ال.  ــا في ــل مرغوب ــواء إن كان احلم ــن – س اجلن
املســألة املطروحــة هــي إن كانــت حيــاة املــرأة 
احلامــل لهــا األوليــة أم ال قيمــة لهــا علــى اإلطــاق.

شكر وتقدير
ــن،  ــزا هاجلارت ــان، ولي ــي هورج ــكر لـــ »جوريت الش
الزمــاء  وباثيــكا مارتــن، وكل  بيلفيلــد،  وتونــي 
ــذا  ــة ه ــد كتاب ــرا عن ــت كثي ــي أعان ــم الت آلرائه

التقريــر فــي صورتــه األوليــة.
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القضائية  والدعاوى  نتائج حقوق اإلنسان 
املتعلقة بالصحة والصحة العامة

شــهدت اخلمســة عشــر عاًمــا املاضيــة تزايــًدا 
ــى التقاضــي فــي األمــور املتعلقــة  فــي اللجــوء إل
ــى  ــة إل ــادئ العاملي ــة املب ــان لترجم ــوق اإلنس بحق
ــد  ــاوى. وق ــة دع ــة إلقام ــة موِجب ــات قانوني التزام
يكــون هــذا النهــج وســيلة لتشــكيل البيئــة 
القانونيــة والسياســية، ودمــج مبــادئ احلقــوق 
األساســية فــي السياســة والبرمجــة، وتيســير 
مســاءلة احلكومــات. فعلــى ســبيل املثــال، جنحــت 
ــادة  ــي أُقيمــت بقي إحــدى الدعــاوى عــام 2002 والت
اجملتمــع املدنــي أمــام احملكمــة العليــا بجنــوب 
إفريقيــا فــي حتميــل حكومــة جنــوب إفريقيــا 
ــص  ــروس نق ــاج في ــاق ع ــيع نط ــؤولية توس مس
احلوامــل.  النســاء  ليشــمل  البشــرية  املناعــة 
غيــر أن مــا يثيــر “الســخرية املأســاوية” هــو أن 
يتســبب هــذا النجــاح فــي انقــاب االنتقــادات علــى 
أصحابهــا بذريعــة أن مثــل هــذه األســاليب القائمة 
علــى احلقــوق ترّجــح املطالبــات الفرديــة علــى 
ــف  ــة، وتضع ــِددة للصح ــية احمل ــل األساس العوام
مــن ســيادة الدولــة املنوطــة بترتيــب أولويــات 
الصحــة العامــة. لكــن هنــاك خطــرا جــرّاء االبتعــاد 
املتزايــد عــن الُنهــج القائمــة علــى احلقــوق لصالــح 
ــي  ــل ف ــل العم ــي تقب ــة الت ــة التكلف ــر فعال األط
ــي  ــق ف ــة، وتخف ــة منخفض ــة صحي ــدود موازن ح
ــك  ــد ذل ــوف يقّي ــة، فلس ــوى الهيكلي ــة الق دراس
عمليــة صنــع القــرار علــى الصعيــد الوطنــي. يؤيــد 
املؤلفــون التركيــز املتواصــل علــى حقــوق اإلنســان 
فــي سياســة الصحــة، علــى أن يســتند هــذا 
التركيــز إلــى مؤشــرات الصحــة العامــة. ويدعــون 
الســتراتيجيات  مقارَنــة  حتليــات  إجــراء  إلــى 

التقاضــي القائــم علــى احلقــوق، وكــذا إلــى إجــراء 
أبحــاث جتريبيــة علــى تأثيراتهــا علــى الصحــة 

ــة.1 العام

ROUND UP, Law and policy
Human rights, health litigation and public health 
outcomes
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229
Meier BM, Yamin AE. Right to health litigation and  
HIV/AIDS policy. Journal of Law, Medicine & Ethics 

2011;39:81–84

في  القانوني  اإلجهاض  من  أعوام  عشرة 
نيبال تنقذ آالف األرواح

ــى  ــاًء عل ــاض بن ــح اإلجه ــوام، أُتي ــرة أع ــذ عش من
ــن  ــى م ــبوًعا األول ــر أس ــي عش ــال االثن ــب خ الطل
ــدة 18  ــى م ــه حت ــمح ب ــال، وُس ــي نيب ــل ف احلم
ــى  ــورة عل ــل خط ــل إذا كان ميث ــن احلم ــبوًعا م أس
حيــاة املــرأة، وفــي حــاالت االغتصــاب، وســفاح 
احملــارم. ويتحتــم إجــراء اإلجهــاض في مستشــفى أو 
عيــادة يديرهــا أطبــاء معتمــدون مــن وزارة الصحــة. 
ــي  ــتبه ف ــي يُش ــرأة الت ــت امل ــام 2002، كان ــل ع قب
أنهــا خضعــت لعمليــة إجهــاض قــد تتعــرض 
أمــراض  حــاالت  نصــف  قرابــة  وكان  للســجن. 
النســاء والــوالدة التــي تــودع فــي املستشــفى 
تكــون ضحيــًة ملضاعفــات عمليــات اإلجهــاض 
ــة  ــا احلكوم ــة أجرته ــا لدراس ــروعة. وفًق ــر املش غي
ومنظمــة اليونيســيف، قُــّدرت وفيــات األمهــات 
الناجتــة عــن اإلجهــاض غيــر اآلمــن بنســبة 20% من 
ــا،  ــا حالًي ــام 2000. أم ــات ع ــات األمه ــي وفي إجمال
فقــد تلقــت 500000 امــرأة خدمــات اإلجهــاض 
ــى %2  ــات إل ــدل املضاعف ــض مع ــي، وانخف القانون

القانون والسياسات
ترجمة: سهير جمال محفوظ

إطـاللــة 
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ــام  ــت ع ــتقصائية أجري ــة اس ــا لدراس ــا وفًق تقريًب
2008 علــى 7000 امــرأة.1

أدى التخطيــط الشــامل الــذي قامــت بــه 
مجموعــة مــن أصحــاب املصالــح بقيــادة وزارة 
ــاد  ــن الب ــى متك ــال إل ــي نيب ــكان ف ــة والس الصح
مــن تقــدمي خدمــات اإلجهــاض اآلمــن واالرتقــاء بهــا 
خــال إطــار زمني قصيــر جــًدا. وكان الوجود املســبق 
خلدمــات رعايــة مــا بعــد اإلجهــاض أحــد العوامــل 
ــة  األساســية فــي ذلــك؛ حيــث كان مقدمــو الرعاي
األســاليب  علــى  بالفعــل  معتاديــن  الصحيــة 
الرئيســية لإلجهــاض اآلمــن. وقــد أبــدت احلكومــة 
ــة  ــهامات التكميلي ــيق اإلس ــي تنس ــا ف دورًا قياديً
التــي قدمهــا قطــاع عريــض مــن ممثلــي القطاعــن 
العــام واخلــاص، ومبعاييــر بســيطة لترخيــص مرافــق 
رعايــة مرضــى اإلجهــاض التابعــة للقطــاع العــام. 
ومنحــت السياســات القائمــة علــى مؤشــرات 
ــة ذوي  ــة الطبي ــي الرعاي ــة مقدم ــة العام الصح
واملســاعدين)  (املمرضــات  املتوســط  املســتوى 
ــام باإلجهــاض الطبــي، وبتضمــن  ــة للقي الصاحي
ــة  ــة احلالي ــة اآلمن ــادرات األموم ــي مب ــاض ف اإلجه
وغيرهــا مــن املبــادرات الصحيــة. لكــن بعــض 
التحديــات ال تــزال قائمــة؛ مثــل إمكانيــة الوصــول 
ــف  ــاع التكالي ــة، وارتف ــق النائي ــي املناط ــدودة ف احمل
تواجهــن  الاتــي  الفقيــرات  للنســاء  بالنســبة 
والتكاليــف  الشــخصية  النفقــات  تكاليــف 
اخملفيــة. تتوفــر خدمــة اإلجهــاض املســتحث نظيــر 
رســوم بســيطة (حوالــي 14 دوالرًا أمريكًيــا)، بينمــا 
ــة  ــة بعــد اإلجهــاض، والــوالدة، والرعاي ــَدم الرعاي تُق
قبــل الــوالدة وبعدهــا، ووســائل منــع احلمــل طويلــة 
ــة  ــدو إيجابي ــرات تب ــر أن املؤش ــا. غي ــول مجانً املفع
ــب  ــات حس ــات األمه ــدل وفي ــض مع ــًدا إذ انخف ج
ــام 2009، 2  ــى 229 ع ــام 1996 إل ــن 539 ع ــرات م التقدي
ــات  ــى عملي ــا إل ــك جزئًي ــي ذل ــل ف ــع الفض ويرج

ــة. ــاض اآلمن اإلجه

ROUND UP, Law and policy
Ten years of legal abortion in Nepal has saved 
thousands of lives
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229

1. 10th anniversary of legalisation of abortion. Himalayan 
News Service, 13 March 2012

2. Samandari G, Wolf M, Basnett I, et al. Implementation 
of legal abortion in Nepal: a model for rapid scale-up of 

high-quality care. Reproductive Health 2012;9(1):7.

اإلجهاض الدوائي – صراع بني األدلة 
والقانون

ثمــة حجــج قويــة فــي األوســاط الطبيــة، وأوســاط 
الصحــة العامــة، تؤيــد توســيع نطــاق توفيــر 
ــدان،  ــمل كل البل ــي ليش ــاض الدوائ ــراص اإلجه أق
لكــن دواء ميفبريســتون مرخــص بــه فــي أقــل 
مــن بلــد واحــد مــن بــن كل أربعــة بلــدان. أمــا دواء 
ميسوبروســتول فيتوفــر علــى نطــاق واســع لكنــه 
ــة  ــن اإلصاب ــي م ــاج وقائ ــط كع ــه فق ــرّح ب مص
ــة  ــوى قل ــص س ــم ترخ ــة. ول ــة الهضمي بالقرح
قليبلــة مــن البلــدان باســتخدامه لإلجهــاض، 
ــا  ــاض فيه ــون اإلجه ــي يك ــدان الت ــي البل ــى ف حت
قانونًيــا. رغــم أن معــدل جنــاح ميسوبروســتول 
وحــده أقــل بكثيــر مــن معــدل جناحــه إذا مــا اقتــرن 
اســتخدامه بــدواء ميفبريســتون، فإنــه ال يــزال 
طريقــة آمنــة ومقبولــة وفعالــة إلــى حــد معقــول 
ــص  ــي ال يُرخ ــدان الت ــي البل ــي ف ــاض الطب لإلجه
فيهــا باســتخدام ميفبريســتون وبهــذا يجــب 
اعتمــاده لهــذا الغــرض. وبالرغــم مــن ذلــك يظــل 
ــرة فــي  ــرأة بإجهــاض نفســها جرميــة كبي ــام امل قي
ــي  ــاض الطب ــة اإلجه ــم أن أدوي ــدان، رغ ــب البل أغل
ميكــن احلصــول عليهــا عبــر اإلنترنــت أو عــن طريــق 
االســتيراد مــن أجــل االســتعمال الشــخصي. وقــد 
انتهــت الدعــاوى القليلــة التــي وصلــت للمحاكــم 
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ــن  ــى اآلن؛ لك ــرأة حت ــح امل ــر لصال ــد كبي ــى ح إل
ــوم  ــبه احملت ــر ش ــون املصي ــر، يك ــب اآلخ ــى اجلان عل
للرجــال الذيــن يحاولــون إجهــاض شــريكاتهم 
باســتخدام األدويــة هو الســجن. بالنســبة للنســاء 
الاتــي يضطــررن إلــى االعتمــاد علــى الشــراء غيــر 
ــر  ــي عب ــاض الدوائ ــة اإلجه ــا ألدوي ــي غالًب القانون
اإلنترنــت أو مــن الصيدليــات، تكمــن املشــكلة فــي 
ــا  ــف فيم ــات تختل ــت والصيدلي ــع اإلنترن أن مواق
تنظيميــة  لقوانــن  يخضــع  فبعضهــا  بينهــا؛ 
جيــدة ويســعى علنـًـا إلــى تعزيــز إمكانيــة احلصــول 
ــر  ــض اآلخ ــن، والبع ــر اآلم ــاض املبك ــى اإلجه عل
يبيــع أدويــة مزيفــة أو غيــر فعالــة مــن أجــل الربــح 
ــدان ال  ــب البل ــي أغل ــاض ف ــون اإلجه ــط. إن قان فق
ــة  ــة. وفــي ســبيل حماي يواكــب التطــورات العلمي
النســاء الاتــي يقعــن فــي مشــكلة حــاالت احلمــل 
غيــر املرغــوب ومــن يســاعدونهم مــن الوقــوع حتــت 
ــاج  ــس، حتت ــر احلب ــرض خلط ــون، والتع ــة القان طائل
هــذه القوانــن إلــى التحديــث؛ بحيــث تراعــي اإلدارة 
الذاتيــة لإلجهــاض قبــل مــرور تســعة أســابيع مــن 

ــل.1 احلم
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Care 2012;38:117–22.

إجهاض احلمل الناجت عن االغتصاب 
مشروع في األرجنتني جلميع النساء

أصــدرت احملكمــة العليــا فــي األرجنتــن فــي مــارس 
اإلجهــاض  قانــون  نطــاق  يوضــح  2012 حكًمــا 
ــث  ــة، حي ــاء ووزراء الصح ــاة واألطب ــي للقض احلال
قضــت بأنــه مبوجــب قانــون العقوبــات األرجنتينــي، 

يحــق لــكل امــرأة تعرضــت لاغتصــاب إجــراء 
احلكــم  هــذا  مشــروعة.  بطريقــة  اإلجهــاض 
ــا،  ــل تقريًب ــرن كام ــدى ق ــى م ــبوق؛ فعل ــر مس غي
ــة  ــل ضحي ــرأة احلام ــدة للم ــة الوحي ــت احلال كان
ــي  ــي ه ــاض القانون ــتحقة لإلجه ــاب واملس االغتص
ــرور  ــد م ــون. واآلن، بع ــه أو اجلن ــة بالعت ــرأة املصاب امل
91 عاًمــا علــى حتــول قانــون العقوبــات إلــى قانــون 
معمــول بــه، أكــدت أعلــى محكمــة فــي األرجنتــن 

ــاب. ــا االغتص ــكل ضحاي ــاض ل ــة اإلجه إتاح

ــي  ــاة ف ــة فت ــة بقضي ــم عاق ــذا احلك كان له
اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا حملــت نتيجــة 
ــا،  ــل زوج أمه ــن ِقب ــي م ــداء اجلنس ــا لاعت تعرضه
قاضــي  مــن  قضائًيــا  إذنًــا  أســرتها  فطلبــت 
محكمــة األســرة إلجــراء اإلجهــاض، رغــم أن مثــل 
هــذا التصريــح ال يقتضيــه القانــون. لكــن احملكمــة 
ــا.  ــة ذهنًي ــر معاق ــاة غي ــب ألن الفت ــت الطل رفض
ــة  ــام احملكم ــم أم ــاة احلك ــرة الفت ــتأنفت أس فاس
العليــا ملقاطعــة تشــوبوت التــي ألغــت قــرار قاضي 
محكمــة األســرة وقــررت جــواز حصــول الفتــاة على 
ــر أن احملامــي العــام ملقاطعــة  ــي. غي إجهــاض قانون
تشــوبوت اســتأنف ذلــك القــرار أمــام احملكمــة 
الوطنيــة العليــا بالنيابــة عــن اجلنــن. لكــن خطتــه 
ــا  ــة العلي ــة الوطني ــت احملكم ــد رفض ــت؛ فق أخفق
باإلجمــاع االســتئناف وأكــدت علــى دعمهــا لقــرار 

ــوبوت. ــة تش محكم

ــن  ــح م ــا، أصب ــة العلي ــرار احملكم ــل ق ــي ظ ف
ــب  ــل طل ــة، مث ــق القانوني ــع العوائ ــب وض الصع
ــدم  ــي أو التق ــح قضائ ــى تصري ــرأة عل ــول امل حص
بشــكوى رســمية للشــرطة لإلبــاغ عــن االغتصاب، 
ــوب.  ــر مطل ــن غي ــأن كا اإلجراءي ــم ب ــد احلك ويفي
فإفــادة املــرأة بحقيقــة تعرضهــا لاغتصــاب تفــي 
ــة  ــة والطبي ــات القانوني ــم أن العقب ــرض. رغ بالغ
أمــام اإلجهــاض ســتظل قائمــة بالنســبة ألغلــب 
النســاء، إال أن هــذا يظــل تقدًمــا هائــاً فــي مجــال 

ــن.1 ــي األرجنت ــرأة ف ــوق امل حق
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Abortion for pregnancy due to rape legal in Argentina 
for all women
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229
1. Kane G. Abortion rights victory for rape victims in Ar-

gentina. Slate, 19 March 2012.

بشأن  األمريكي  العاملي  التقييد  قانون 
اإلجهاض يؤدي إلى ارتفاع معدالت اإلجهاض 

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
ــة  ــتقصائية خاص ــات اس ــة لبيان ــفت مراجع كش
ــاض  ــتويات اإلجه ــول مس ــة ح ــكان والصح بالس
املســتحث فــي 20 مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب 
ــي 1994  ــن عام ــرة ب ــي الفت ــرى ف ــراء الكب الصح
و2008 عــن ارتفــاع معــدالت اإلجهــاض فــي البلــدان 
األكثــر تأثــرًا “بقانــون التقييــد العاملــي األمريكــي”. 

املســاعدات  تقــدمي   “ التقييــد  “قانــون  أوقــف 
ــرة  ــم األس ــة بتنظي ــة معني ــة ألي منظم األمريكي
تقــدم خدمــات اإلجهــاض أو معلومــات عنــه أو 
استشــارات خاصــة بــه. وترتــب علــى هــذا انخفاض 
ــي  ــبي ف ــع نس ــرة، وتراج ــم األس ــل تنظي ــي متوي ف
ــح  ــة. ويتض ــل احلديث ــع احلم ــائل من ــتخدام وس اس
أن ذلــك تســبب فــي ارتفــاع مســتويات اإلجهــاض. 
ــذ 1984  ــي” من ــم العامل ــون “التكمي ــق قان ــد ُطب وق
وحتــى 1993، ثــم عــاد إلــى الوجــود عــام 2001 حتــى 

ــة.1  ــا الرئاس ــه أوبام ــى في ــذي تول ــوم ال الي

ROUND UP, Law and policy

US Global Gag Rule on abortion led to increased abor-
tion rates in sub-Saharan Africa
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229
1. Bendavid E, Avilab P, Millera G. United States aid pol-
icy and induced abortion in sub-Saharan Africa. Bulletin 
of World Health Organization 2011;89:873-80
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النساء األقل حًظا من التعليم أكثر عرضة 
لوفيات األمهات

تتنــاول هــذه الدراســة العامليــة العالقــة بــن 
ــاء  ــن النس ــات ب ــات األمه ــات، ووفي ــم األمه تعلي
الالتــي يضعــن مواليدهــن فــي مؤسســات الرعايــة 
ــر األم،  ــك بعم ــاط ذل ــن ارتب ــرى ع ــة، وتتح الصحي
واحلالــة االجتماعيــة، وعــدد املواليــد، والطاقــة 
الدولــة  واســتثمار  للمؤسســة،  االســتيعابية 
الدراســة  إطــار  فــي  الصحيــة.  الرعايــة  فــي 
االســتقصائية العامليــة التــي أجرتهــا منظمــة 
الصحــة العامليــة علــى صحــة األمهــات فــي فتــرة 
مــا حــول الــوالدة، مت جمــع معلومــات حــول 287035 
ــوالدة،  ــاء ال ــع أثن ــات اجملتم ــف فئ ــن مختل ــرأة م ام
ــي  ــروج، ف ــى اخل ــفى وحت ــول املستش ــن دخ ــدًءا م ب
373 مؤسســة رعايــة صحيــة فــي 24 بلــًدا، وذلــك 
ــا  ــي أفريقي ــى 2005 ف ــن 2004 إل ــرة م ــالل الفت خ
ــى  ــن 2007 إل ــرة م ــالل الفت ــة، وخ ــكا الالتيني وأمري
النســاء  تعــرض  آســيا. كان معــدل  فــي   2008
ــر املتعلمــات خلطــر الوفــاة الناجتــة عــن احلمــل  غي
ــاء  ــبة للنس ــر بالنس ــدل اخلط ــوق مع ــوالدة يف وال
الالتــي حصلــن علــى أكثــر مــن 12 عاًمــا مــن 
ــي  ــاء الالت ــا النس ــا. أم ــو 2,7 ضعًف ــم بنح التعلي
ــن  ــراوح ب ــم يت ــن التعلي ــط م ــى قس ــن عل حصل
عــام إلــى 6 أعــوام، فــكان معــدل تعرضهــن للخطــر 
ــر  ــاء األكب ــبة للنس ــدل بالنس ــف املع ــغ ضع يبل
ــم. وكان معــدل تعــرض النســاء  ــا مــن التعلي حًظ
ــد  ــوت يزي ــر امل ــرات خلط ــات أو املعاش ــر املتزوج غي
ــاء  ــبة للنس ــه بالنس ــا عن ــف تقريًب ــدل الضع مبع
املتزوجــات أو املعاشــرات. كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة 
ــي  ــاء الالت ــن النس ــوت ب ــرض للم ــر التع ــي خط ف
ــًة بهــؤالء الالتــي  ــا مقارن تتجــاوز أعمارهــن 35 عاًم

ــي أجنــن  ــا، والالت ــن 20-25 عاًم ــراوح أعمارهــن ب تت
ــث  ــن حي ــي األماك ــد، وف ــن املوالي ــر م ــددًا أكب ع
ــة  ــي الرعاي ــة ف ــتثمار الدول ــتويات اس ــى مس تتدن
ــة  ــتويات املتدني ــك املس ــت كذل ــة. وارتبط الصحي
ــن  مــن التعليــم بارتفــاع وفيــات األمهــات حتــى ب
النســاء الالتــي حصلــن علــى الرعايــة أثنــاء الــوالدة 
ــد أي  ــم تُرص ــه ل ــر أن ــة. غي ــات الرعاي ــن مؤسس م
عالقــة بــن القــدرة االســتيعابية للمؤسســات 

ــدَّل. ــوذج املع ــي النم ــات ف ــات األمه ووفي

غيــر  وأخــرى  مباشــرة،  عالقــة  للتعليــم 
مباشــرة بوفيــات األمهــات. فالنســاء األكبــر حًظــا 
مــن التعليــم يتمتعــن بقــدرة أكبــر علــى احلصــول 
ــة واســتيعابها والشــعور  ــى املعلومــات الصحي عل
ــن  ــن م ــن احتياجاته ــؤال ع ــد الس ــر عن ــة أكب بثق
الرعايــة الصحيــة. فالتعليــم قــد يــؤدي بصــورة غير 
مباشــرة إلــى تعزيــز الشــعور بتقديــر الــذات ومــن 
ــة.  ــق بالصح ــرارات تتعل ــاذ ق ــن التخ ــم التمك ث
ــة أخــرى للصحــة  وثمــة عوامــل محــِددة اجتماعي
يثبتهــا ارتفــاع مؤشــرات صحــة األمهــات بــن 
فــي  عنهــا  املعاشــرات  أو  املتزوجــات  النســاء 
ــاوات، ممــا قــد يعكــس كيــف يجتمــع الضــرر  العزب
االجتماعــي واالقتصــادي مــع التوجهــات حيــال 
ــرى  ــاء. ي ــاة النس ــي حي ــر ف ــدون زواج ليؤث ــل ب احلم
ــام  ــن االهتم ــد م ــالء مزي ــب إي ــه يج ــون أن املؤلف
ــد  ــة عن ــمل للصح ــة األش ــَددات االجتماعي للمح
ابتــكار اســتراتيجيات للحــد مــن وفيــات األمهــات.1

ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Women with lower levels of education at higher risk of 
maternal death
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224

وفيات األمهات أو صحة املرأة 
ترجمة: سهير جمال محفوظ

إطـاللــة 
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اإلصالحات في مجال صحة األمهات تخفق 
في تقدمي العالج اجملاني في سيراليون

تتعــرض اإلصالحــات الصحيــة التــي اتخذتهــا 
ســيراليون مؤخــرًا لالنهيــار بفعــل نقــاط الضعــف 
ــك  ــي، وذل ــام الصح ــل النظ ــي تتخل ــرة الت اخلطي
وفًقــا ملــا أورده تقريــر جديــد أصدرتــه منظمــة 
احلكومــة  إحصــاءات  تشــير  الدوليــة.  العفــو 
ــة  ــة الصحي ــادرة الرعاي ــال مب ــذ إدخ ــه من ــى أن إل
ــة  ــة اجملاني ــة التــي أطلقتهــا، وتشــمل الرعاي اجملاني
أثنــاء احلمــل والــوالدة، واخلدمــات اجملانيــة لألمهــات 
ــن  ــي يحصل ــاء الالت ــدد النس ــد ع ــات، تزاي املرضع
ــوالدة ويضعــن مواليدهــن  ــة مــا قبــل ال علــى رعاي
ــزال  ــك، ال ي ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ ــق صحي ــي مراف ف
ــى  ــة احلصــول عل ــي إمكاني ــر ف ــاك قصــور كبي هن
ــم  ــن ل ــاء إنه ــن النس ــد م ــت العدي ــة. قال الرعاي
ــا  ــة، إم ــة أو الرعاي ــى األدوي ــول عل ــتطعن احلص يس
بســبب عــدم توفــر اإلمــدادات الطبيــة األساســية 
فــي املرافــق الصحيــة، أو ألن موظفــي الصحــة 
ــرض  ــن املفت ــياء كان م ــف أش ــع تكالي ــوا دف طلب
أن تقــدم مجانًــا. شــملت نقــاط الضعــف فــي 
نظــام املشــتريات فســادًا فــي منفــذ الدخــول إلــى 
البــالد تفشــى حتــى وصــل إلــى صيدليــات املرافــق 
الصحيــة، حيــث كانــت النســاء تدفــع مقابــالً 
للحصــول علــى األدويــة اجملانيــة. اتخــذت احلكومــة 
ــى  ــاء عل ــول النس ــة حص ــادة إمكاني ــوات لزي خط
اخلدمــات الصحيــة وخاصــًة زيــادة رواتــب موظفــي 
لكــن  إضافــي.  بتدريــب  وإمدادهــم  الصحــة 
ــي  ــتها الت ــب سياس ــن تراق ــم تك ــة ل وزارة الصح
تقتضــي توفيــر الرعايــة الصحيــة لألمهــات مجانـًـا، 

وأُخضعــت املــوارد غيــر الكافيــة لإلشــراف والرقابــة 
املنتظمــة. لــم تُتخــذ أي إجــراءات ضــد هــؤالء الذين 
ــالت  ــفته املقاب ــا كش ــا مل ــام، وفًق ــون النظ يخالف
الشــخصية مــع اجلهــات اإلشــرافية، مثــل مجالــس 
توصيــات  التقريــر  يقــدم  املستشــفيات.  إدارات 
ــة التــي  ــة واملســاءلة الفعال ــز أنظمــة الرقاب لتعزي

ــا.1،2 ــات بدونه ــح اإلصالح ال تنج

نظمت منظمة العفو الدولية قافلة في أنحاء سيراليون مع 
الناشطن واملوسيقين ومجموعة مسرحية إلشراك اجملتمعات 
احمللية في التصرف بشأن وفيات األمهات وتأدية دور نشط في 

مطالبة السلطات بحقوقهم وباملساءلة. امنستي الدولية
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1. At a Crossroads: Sierra Leone’s Free Health Care
Policy. Amnesty International, 2011. See also:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/
sierra-leone-pregnant-women-still-denied-lifesaving-
medical-
care-2011-09-05.
2. Moszynski P. Sierra Leone’s maternal health
reforms fail to deliver free treatment, says Amnesty

International. BMJ 2011;343:d5645.
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اإلجتماعى  النوع  اهتمامات  جتاه  االلتزام 
يحد من وفيات األمهات، تونس

ــس  ــي تون ــبابها ف ــات وأس ــات األمه ــدد وفي ــدر ع قُ
فــي الفتــرة بــن عامــي 1999 و2007، وقــورن ببيانات 
الفتــرة بــن عامــي 1993 إلــى 1994، وذلــك لتقييــم 
ــن  ــه م ــا ل ــي وم ــة التونس ــة اآلمن ــج األموم برنام
تأثيــر. ومت قيــاس جميــع حــاالت وفيــات النســاء فــي 
عمــر اإلجنــاب فــي تونــس التــي ســجلها القطاعــن 
فقــط)   2006) واخلــاص   (2007-1999) العــام 
ــاة  ــاالت الوف ــت ح ــا إذا كان ــد م ــن، لتحدي الصحي
ترجــع ألســباب متعلقــة باحلمــل. انخفــض معــدل 
وفيــات األمهــات مــن 68,9 بــن كل 100000 مولــود 
ــام 2007-2005،  ــى 36,3 ع ــام 1993-1994 إل ــي ع ح
ــا، بينمــا  حيــث ظــل إجمالــي وفيــات األمهــات ثابًت
ازداد عــدد املواليــد األحيــاء. ظــل النزيــف واضطرابات 
ــية  ــباب الرئيس ــي األس ــدم، ه ــط ال ــاع ضغ ارتف
ــات  ــدالت الوفي ــت مع ــات. وتراجع ــاة األمه وراء وف
ــام  ــن 2,3% ع ــتحث م ــاض املس ــن اإلجه ــة ع الناجت
1999-2001 إلــى 0,6% عــام 2005-2007. كان نقــص 
ــة  ــق الصحي ــي املراف ــدادات ف ــة واإلم ــدم واألدوي ال
(مبــا فــي ذلــك وســائل النقــل) مــن األســباب التــي 
ســاهمت فــي 10,1% مــن الوفيــات، وســاهم نقــص 
أطبــاء التخديــر أو النســاء والتوليــد فــي 5,5% مــن 
الوفيــات، رغــم تراجــع كال العاملــن تراجًعــا هائــالً 
بــن الفترتــن األولــى والثانيــة. ضاقــت الفجــوة بــن 
املناطــق احلضريــة والريفيــة، رغــم أن معــدل وفيــات 
ــة  ــطى والغربي ــق الوس ــي املناط ــل ف ــات ظ األمه
أعلــى منــه فــي الســاحل الشــرقي األكثــر حتضــرًا. 
أصبــح النزيــف بعــد الــوالدة ســبًبا متزايــًدا لوفــاة 
األمهــات، ويجــب احلــذر منــه بصفــة خاصــة. 
اختفــت وفيــات األمهــات املرتبطــة باإلجهــاض 
ــجل  ــم تُس ــث ل ــام، حي ــبه ت ــاًء ش ــد اختف املتعم
ــرة مــن 2007-2005،  ــة واحــدة فــي الفت ســوى حال
ممــا يوضــح تأثيــر حتريــر قانــون اإلجهــاض التونســي. 
ــاالت  ــن ح ــة م ــبة املرتفع ــى النس ــارة إل ــت اإلش مت
الــوالدة املنزليــة واالختالفــات اجلغرافيــة البــارزة 

كنقــاط مثيــرة للقلــق. ويرجــع الفضــل فــي تلــك 
ــاه  ــي جت ــي الوطن ــزام السياس ــى االلت ــورات إل التط
املشــكالت اجلنســانية، مبــا فــي ذلــك احلصــول علــى 
خدمــة تنظيــم األســرة وإباحــة اإلجهــاض، والتأييــد 
ــح  ــة، وتوض ــة العام ــل وزارة الصح ــن ِقب ــوي م الق
هــذه التطــورات إمكانيــة خفــض معــدالت وفيــات 
األمهــات بدرجــة كبيــرة خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة 

ــبًيا.1 نس
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1. Ben Farhat E, Chaouch M, Chelli H, et al. Reduced 
maternal mortality in Tunisia and voluntary commitment
to gender-related concerns. International Journal of Gy-
necology and Obstetrics 2012;116:165–68.

الوالدة  معدالت  الرتفاع  املؤدية  العوامل 
القيصرية، الصني

ــي الصــن  ــة ف ــوالدة القيصري ارتفعــت معــدالت ال
ــاء  ــن النس ــى 39% ب ــن 18% إل ــرة م ــرعة كبي بس
احلضريــات البكريــات فــي الفتــرة بــن عامــي 
ــن  ــاف الص ــي أري ــدل ف ــع املع 1990 و2002. وارتف
ــاوز اآلن %25.  ــه جت ــد أن ــن يُعتق ــل، لك ــرعة أق بس
ــي  ــجيلهم ف ــا مت تس ــودًا حًي ــص 34482 مول مت فح
ــة  ــات الصحي ــتقصائية للخدم ــات اس ــع دراس أرب
ــن (1993 و1998  ــاء الص ــع أنح ــي جمي ــة ف الوطني
ــرات  ــبي للتغي ــر النس ــاس التأثي و2003 و2008) لقي
فــي دخــل األســرة واحلصــول علــى التأمــن الصحــي 
والتعليــم فــي الفتــرة بــن عامــي 1988 و2008. 
كمــا مت حتليــل املناطــق احلضريــة والريفيــة كاًل علــى 

ــدة. ح

علــى الصعيــد احمللــي، قفــز معــدل العمليــات 
القيصريــة مــن 3,4% عــام 1988 إلــى 39% عــام 
2008. وكان أكبــر معــدل للزيــادة فــي النســاء 
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احلضريــات الالتــي وضــع 64,1% منهــن بعمليــة 
ــل  ــة األق ــي املنطق ــى ف ــام 2008. حت ــة ع قيصري
ــى  ــام 1988 إل ــر ع ــن الصف ــدل م ــع املع ــًوا، ارتف من
االجتماعيــة  احلالــة  كانــت   .2008 عــام   %11,3
واالقتصاديــة ملنطقــة الســكن عامــالً محــِددًا أهــم 
ــة للفــرد. وكان  ــة االجتماعيــة واالقتصادي مــن احلال
ــت  ــي حصل ــان الالت ــاء احلضري ــن النس ــدل ب املع
علــى مســتوى منخفــض مــن التعليــم أعلــى منــه 
بكثيــر بــن النســاء الريفيــات الالتــي حصلــت علــى 
نفــس القــدر مــن التعليــم. ازدادت معــدالت الــوالدة 
ــي  ــاف ف ــة أضع ــى خمس ــام 2008 إل ــة ع القيصري
املنطقــة األكثــر ثــراًء عنهــا فــي املنطقــة الريفيــة 
ــردي  ــرة الف ــل األس ــن دخ ــر ع ــض النظ ــر، بغ األفق
ــن  ــى تأم ــول عل ــي أو احلص ــتواها التعليم أو مس
ــرات  ــى متغي ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــي. إن التغي صح
أو  تأمــن صحــي  علــى  احلصــول  مثــل  فرديــة 
الثــروة املتزايــدة ال تفســر املعــدل املتنامــي. وجديــر 
باملالحظــة أن مدفوعــات التأمــن الصحــي قــد 
ــد زاد  ــة؛ فق ــة الرئيس ــوة احملرك ــي الق ــون ه ال تك
ــن  ــن بتأم ــي ال يتمتع ــاء الالت ــن النس ــدل ب املع
ــي  ــاء الالت ــن النس ــه ب ــر من ــرعة أكب ــي بس صح
املناطــق احلضريــة  بــه فــي كل مــن  يتمتعــن 
والريفيــة. يقتــرح املؤلفــون عاملــن مســاهمن 
محتملــن؛ فبســبب سياســة الطفــل الواحــد 
الصينيــة، فــإن الوالديــن اللذَيــن يتوقعــان أن ينجبــا 
طفــالً واحــًدا قــد يختــاران مــا يعتقــدان أنــه اخليــار 
ــد  ــد يكــون احلــرص املتزاي ــوالدة. وق ــا لل ــر أمانً األكث
علــى عمليــات الــوالدة التــي يحضرهــا أطبــاء ومــا 
ــا  ــة أيًض ــدور القابل ــش ل ــن تهمي ــك م ــط بذل يرتب
أحــد العوامــل املســاهمة. يجــب توفيــر املزيــد 
ــور  ــي واملتص ــان الفعل ــول األم ــات ح ــن املعلوم م

ــن. ــي الص ــة ف ــة القيصري للعملي
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حواجز متعددة في طريق استخدام سلفات 
احلمل  تسمم  عالج  في  املاغنيسيوم 

)االرتعاج( وما قبل تسمم احلمل، الهند
-علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هــذه  ســعت 
مســتويات املرافــق الصحيــة واملســتويات الصحيــة 
ــر  ــق أو تيس ــد تعي ــي ق ــل الت ــى العوام املهنية-عل
املاغنيســيوم  لســلفات  الصحيــح  االســتخدام 
فــي عــالج مرحلــة مــا قبــل تســمم احلمــل، وكــذا 
تســمم احلمــل. تقــل مخاطــر حــدوث التشــنجات 
ــة  ــي مرحل ــاء ف ــة النس ــد معاجل ــف عن ــى النص إل
ــيوم،  ــلفات املاغنيس ــل بس ــمم احلم ــل تس ــا قب م
لكــن اإلقبــال علــى اســتخدامه يظــل ضعيًفــا فــي 
ــى  ــة الدامغــة عل ــر مــن األماكــن رغــم األدل الكثي
ســالمته وفعاليتــه. ُعقــدت ســبع مناقشــات فــي 
ــارة  ــة مخت ــن مجموع ــار ب ــات اختب ــار مجموع إط
بعنايــة مــن أطبــاء النســاء والتوليــد واألطبــاء 
املقيمــن واملمرضــات فــي ثالثــة مستشــفيات 
فــي ناجبــور بشــأن توفــر املرافــق واألدويــة، ومعاييــر 
تســمم  قبــل  مــا  مرحلــة  وإدارة  التشــخيص 
املتبعــة  والتوجهــات  احلمــل،  وتســمم  احلمــل، 
ــق  ــيوم، والعوائ ــلفات املاغنيس ــتخدام س ــي اس ف
املتصــورة فــي طريــق عــالج مرحلــة مــا قبــل 

ــل. ــمم احلم ــل وتس ــمم احلم تس

ونقــص  احملــدودة  الــدواء  إمــدادات  تــؤدي 
والعاملــن  واملعــدات  املؤسســية  اإلرشــادات 
ــة  ــة القائم ــة السياس ــة ترجم ــى إعاق ــن إل املدرب
ــق  ــن اتف ــي ح ــي. ف ــع عمل ــى واق ــة إل ــى األدل عل
ــات  ــى العالم ــق عل ــع املراف ــي جمي ــاركون ف املش
واألعــراض التــي تــؤدي إلــى مرحلــة مــا قبل تســمم 
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احلمــل وتســمم احلمــل، شــعر األطبــاء واملمرضــون 
ــي  ــرن ف ــا يتأخ ــا م ــاء غالًب ــأن النس ــات ب واملمرض
ــة، أو  ــى املعرف ــة بســبب افتقارهــن إل ــب الرعاي طل
ــل  ــن حتم ــي ميكنه ــالت الت ــائل املواص ــص وس لنق
تكاليفهــا، ومواجهــة صعوبــات فــي احلصــول علــى 
اخلدمــات. وقــد أدى اإلخفــاق فــي تشــخيص مرحلــة 
مــا قبــل تســمم احلمــل وتســمم احلمــل فــي 
مســتويات الرعايــة األقــل إلــى تعقيــد عمليــة إدارة 
احلــاالت فــي مرافــق الرعايــة اخلدميــة املتخصصــة. 
ــذي  ــد ال ــدور املفي ــاء بال ــراض النس ــاء أم ــر أطب وأق
لكنهــم  املاغنيســيوم  ســلفات  عقــار  يؤديــه 
ــدة  ــرات ممت ــتخدامه لفت ــول اس ــات ح ــدوا حتفظ أب
ــتويات  ــة مس ــى مراقب ــدرة عل ــدون الق ــًة ب خاص
ــود  ــدم وج ــدم. وأدى ع ــل ال ــي مص ــيوم ف املاغنيس
اســتخدام  دواعــي  حــول  مؤسســية  إرشــادات 
ســلفات املاغنيســيوم إلــى خلــق حالــة مــن احليــرة 

ــي. ــع العمل ــي الواق ــدواء ف ــذا ال ــأن ه بش

كمــا حتيــر أطبــاء أمــراض النســاء أيًضــا 
ــة  ــي مرحل ــاء ف ــتعماله للنس ــي اس ــأن دواع بش
مــا قبــل تســمم احلمــل والنســاء الالتــي تتعرضــن 
لتشــنجات مســتمرة. وقلــق مقدمــو اخلدمة بشــأن 
اخملاطــر علــى اجلنــن واألم، خاصــًة عنــد امتصــاص 
بالتزامــن  اجلســم  فــي  املاغنيســيوم  ســلفات 
ــل  ــة. وقي ــوالدة القيصري ــاء ال ــر أثن ــع دواء التخدي م
ــان  ــض األحي ــي بع ــوا ف ــر رفض ــاء التخدي إن أطب

ــيوم. ــلفات املاغنيس ــتخدام س اس

شــعر األطباء الســريريون واملمرضن واملمرضات 
ــت  ــفياتهم كان ــأن مستش ــة ب ــق الثالث ــي املراف ف

تفتقــر إلــى القــوة العاملــة واملعــدات الالزمــة إلدارة 
ــل تســمم احلمــل وتســمم  ــة مــا قب حــاالت مرحل
ــا.  ــى به ــريرية املوص ــراءات الس ــا لإلج ــل طبًق احلم
ــة اخلدميــة  وفــي حــن كانــت مستشــفيات الرعاي
املتخصصــة متتلــك بانتظــام مخزونـًـا مــن ســلفات 
ــن  ــى املوظف ــر إل ــت تفتق ــد كان ــيوم، فق املاغنيس
ــو  ــا. وكان مقدم ــادي منه ــى الع ــاالت، حت إلدارة احل
لتقــدمي  اإلحالــة  مستشــفيات  فــي  اخلدمــات 
الرعايــة اخلدميــة املتخصصــة يفتقــرون إلــى أدوات 
اخملتبــرات والتشــخيص الكافيــة، ومرافــق املراقبــة، 
ــي  ــس اصطناع ــاز تنف ــية، وجه ــة األساس واألدوي
عامــل واملوظفــن األساســين. قــال املمرضــون 
واملمرضــات فــي املستشــفيات الثالثــة إنهــم ال 
ــع  ــل م ــارات للتعام ــات أو مه ــون أي معلوم ميتلك
ــوا بحقيقــة  ــا اعترف تســمم احلمــل، لكنهــم أيًض
ــاالت  ــع احل ــل م ــي التعام ــا ف ــد م ــى ح ــم إل تردده
املعقــدة؛ خشــية أن يقــع عليهــم اللــوم حــال 
ــك  ــت تل ــى إذا كان ــلبية، حت ــب س ــدوث أي عواق ح

ــة.1 ــة للحال ــة طبيعي ــب نتيج العواق

ROUND UP, Maternal mortality or women’s health
Multiple barriers to using magnesium sulphate for treat-
ment of eclampsia and pre-eclampsia, India
Reproductive Health Matters 2012;20(39):216–224

1. Barua A, Mundle S, Bracken H, et al. Facility and
personnel factors influencing magnesium sulfate use
for eclampsia and pre-eclampsia in 3 Indian hospitals.
International Journal of Gynecology & Obstetrics
2011;115(3):231–34.
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عن  الطبي  لإلجهاض  الناجح  التوفير 
طريق أخصائيي اإلرشاد الصحي الريفيني، 

بإثيوبيا
ُســمح باإلجهــاض فــي إثيوبيــا منــذ عــام 2005 فــي 
حــاالت وجــود خطــورة علــى حيــاة املــرأة، والتشــوه 
ــر 18  ــات دون عم ــاب، وللفتي ــد االغتص ــي بع اجلنين
عاًمــا. وقــد أدى مشــروع رعايــة اإلجهــاض الشــاملة 
إلــى خفــض مســتويات اإلجهــاض غيــر اآلمــن 
ــادة  ــق برنامــج بقي فــي منطقــة تيجــراي عــن طري
ــف  ــن. وكش ــي الريفي ــاد الصح ــي اإلرش أخصائي
تقييــم للبرنامــج علــى مــدار خمســة أعــوام عن أن 
اإلجهــاض غيــر اآلمــن لــم يعــد الســبب الرئيســي 
ــث تراجــع  ــداع فــي املستشــفى اإلقليمــي، حي لإلي
ليصبــح الســبب العاشــر، دون أن تترتــب عليــه 
 1700 يقــوم  خطيــرة.  مضاعفــات  أو  وفيــات  أي 
ــزًا  ــي 20 مرك ــون ف ــي يعمل ــاد صح ــي إرش أخصائ
صحًيــا، تلقــوا تدريًبــا ملــدة 18 شــهرًا، بتقــدمي 
ــابيع  ــعة أس ــى تس ــي حت ــاض الدوائ ــة اإلجه خدم
مــن احلمــل ومعاجلــة اإلجهــاض غيــر الكامــل 
بــدواء ميسوبروســتول. وتقــوم املمرضــات وموظفــو 
ــاض  ــة باإلجه ــز صحي ــعة مراك ــي تس ــة ف الصح
ــى 12  ــي حت ــاض الدوائ ــدوي واإلجه ــفط الي بالش
ــفيات  ــة مستش ــدم أربع ــل. تق ــن احلم ــبوًعا م أس
رعايــة اإلجهــاض الكاملــة حتــى 28 أســبوًعا. بلــغ 
معــدل اإلخفــاق النــاجت عن تعاطــي ميسوبروســتول 
ــد  ــى 7% بع ــض إل ــم 18%، وانخف ــق الف ــن طري ع
ــت  ــل. وقال ــر الكام ــاض غي ــاج اإلجه ــن ع تضم
ــى  ــي عل ــاض الدوائ ــن اإلجه ــن يفضل ــاء إنه النس
ــي  ــاعدة ف ــى املس ــول عل ــعوا للحص ــي. وس اجلراح
غضــون تســعة أســابيع مــن احلمــل كمعــدل 
متوســط. مــن بــن النســاء الاتــي متــت متابعتهــن 

أثنــاء البرنامــج، تلقــى 90% منهــن استشــارة منــع 
ــن.  ــائل احلق ــا وس ــن تقريًب ــار نصفه ــل واخت احلم
وتخطــط املناطــق األخــرى حالًيــا لتكــرار التجربــة.1  
غيــر أن إمكانيــة احلصــول علــى اإلجهــاض اآلمــن ال 
تــزال محــدودة خــارج العاصمــة؛ وال يــزال يُعــزى %30 
ــن. ــر اآلم ــاض غي ــى اإلجه ــات إل ــات األمه ــن وفي م

ROUND UP, Service delivery
Successful provision of medical abortion by rural health 
extension workers, Ethiopia Reproductive Health Mat-
ters 2012;20(39):230–233
1. Prata N, Gessessew A, Campbell M, et al. “A new 
hope for women”: medical abortion in a low-resource 
setting in Ethiopia. Journal of Family Planning and Re-

productive Health Care 2011;37:196–97.

املمرضات يتمتعن مبهارة األطباء في إجراء 
اإلجهاض بالشفط اليدوي، الهند

ــات  ــة ملنظم ــاض تابع ــآت لإلجه ــس منش ــي خم ف
ــد،  ــد بالهن ــار وجاكرهان ــي بيه ــة ف ــر حكومي غي
متــت مقارنــة أداء 10 ممرضــات حديثــي التدريــب 
ــاء  ــأداء 10 أطب ــدوي ب ــفط الي ــاض بالش ــي اإلجه ف
ــابيع  ــي األس ــرأة ف ــن 897 ام ــب ب ــي التدري حديث
ــك  ــك، وذل ــل ذل ــل أو قب ــن احلم ــى م ــرة األول العش
ــم  ــر 2010. ول ــو 2009 ويناي ــن يولي ــرة ب ــي الفت ف
يكــن أي مــن مقدمــي الرعايــة يحظــون بــأي خبــرة 
ســابقة فــي إجــراء اإلجهــاض اجلراحــي أو الطبــي، أو 
إجــراء الفحوصــات احلوضيــة أو تقييــم عمــر احلمل. 
خضــع العشــرون جميعهــم لتدريــب متطابــق على 
اإلجهــاض بالشــفط اليــدوي باســتخدام اإلرشــادات 
القوميــة، وحتــت إشــراف مقــدم رعايــة متــدرب على 
إجــراء اإلجهــاض. اكتمــل اإلجهــاض فــي أكثــر مــن 
ــدم  ــوع مق ــن ن ــر ع ــض النظ ــاالت بغ ــن احل 99% م

تقدمي اخلدمات 
ترجمة: سهير جمال محفوظ

  إطـاللــة
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ــاق )%0.7(  ــدالت اإلخف ــت مع ــا تطابق ــة، كم اخلدم
فــي كلتــا اجملموعتــن. وكانــت املمرضــات يتمتعــن 
ــي  ــاء ف ــا األطب ــى به ــي يحظ ــها الت ــارة نفس بامله
ــل  ــاض الكام ــة اإلجه ــل وحال ــر احلم ــم عم تقيي
وإجــراء الشــفط اليــدوي والتأكــد مــن التــزام 
بالعــاج. وكانــت معــدالت اإلخفــاق  املريضــات 
ومتســاوية  متدنيــة  اإلجماليــة  واملضاعفــات 
ــا  ــت كلت ــة، والق ــي الرعاي ــي مقدم ــن مجموعت ب
ــي  ــاء الات ــدى النس ــه ل ــول نفس ــن القب اجملموعت
ــا  ــبًبا ملًح ــذا س ــد ه ــة )98%(. يُع ــن للعملي خضع
يدعــو إلــى تعديــل اللوائــح القائمــة لتوســيع نطاق 
قاعــدة مقدمــي اإلجهــاض بالشــفط اليــدوي مــن 
أجــل زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى إجهــاض آمــن 

ــد.1  ــي الهن ف

ROUND UP, Service delivery
Nurses as skilled as doctors in performing manual vac-
uum aspiration, India
Reproductive Health Matters 2012;20(39):230–233
1. Jejeebhoy S, Kalyanwala S, Zaviera AJF, et al. Can 
nurses perform manual vacuum aspiration )MVA( as 
safely and effectively as physicians? Evidence from In-
dia.Contraception 2011;84:615–21.

التغيرات التي طرأت على استخدام وسائل 
منع احلمل في 13 بلًدا من البلداٍن النامية 

بعد استحداث وسائل احلقن
كانــت بيانــات االســتقصاءات الســكانية والصحية 
ــا  ــي إفريقي ــة ف ــدان النامي ــن البل ــًدا م ــي 13 بل ف
ــل  ــي حتلي ــتخَدم ف ــة تُس ــكا الاتيني ــيا وأمري وآس
ــع  ــائل من ــتخدام وس ــي اس ــة ف ــات املتبع التوجه
احلمــل، واملــزج بــن الطــرق مــن ِقبــل النســاء فــي 
ــع  ــي 1995 و2005، م ــن عام ــرة ب ــي الفت ــاد ف االحت
ــن  ــدن ب ــن يباع ــي ك ــاء الات ــن النس ــز ب التميي
فتــرات احلمــل وهــؤالء الاتــي لــم يكــّن يــردن اإلجناب 
مــرة أخــرى. كمــا مت حتليــل النســاء األكبــر واألصغــر 
ســنًا مــن 35 عاًمــا كل علــى حــدة. شــهدت 

ــتخدام  ــي اس ــادة ف ــدان زي ــذه البل ــن ه ــعة م تس
الطــرق احلديثــة بلغــت 12% علــى األقــل، وحققــت 
ــبة.  ــذه النس ــا له ــا مقاربً ــا ارتفاًع ــان غيره دولت
ــن  ــر م ــن ألكث ــائل احلق ــتخدمات وس ــدد مس زاد ع
ــن  ــرأة وكان م ــون ام ــغ 32 ملي ــث بل ــف، حي الضع
املتوقــع أن يــزداد إلــى 40 مليونـًـا بحلــول عــام 2015. 
فــي عشــرة مــن بــن البلــدان الثاثــة عشــرة، كان 
اســتخدام وســائل احلقــن هــو الســبب فــي نصــف 
ــة.  ــرق احلديث ــتخدام الط ــي اس ــا ف ــادة تقريًب الزي
ــي كــن يباعــدن بــن فتــرات  مــن بــن النســاء الات
احلمــل، ازدادت نســبة النســاء الاتــي تعتمــدن علــى 
الوســائل قصيــرة املفعــول بــدالً مــن وســائل احلقــن 
فــي 11 مــن البلــدان الناميــة الثاثــة عشــر. وازدادت 
ــول  ــرة املفع ــائل قصي ــتخدمات الوس ــبة مس نس
فــي أربعــة بلــدان عــن نســبة مســتخدمات وســائل 

احلقــن.

رمبــا يكــون العديــد مــن النســاء الاتــي رغــن 
فــي املباعــدة بــن فتــرات احلمــل قــد اعتمــدن علــى 
احلقــن وغيــره مــن الوســائل قصيــرة املفعــول 
بســبب نقــص فــي الوســائل طويلــة املفعــول التــي 
ــائل  ــون الوس ــث تك ــا، حي ــس تأثيراته ــن عك ميك
ــاح  ــد املت ــار الوحي ــم اخلي ــل الرح ــع داخ ــي توض الت
ــتخدام  ــع اس ــون تراج ــد يك ــان. ق ــب األحي ــي أغل ف
ــن  ــا ب ــر دواًم ــوالً أو األكث ــول مفع ــائل األط الوس
ــرات  ــن فت ــدن ب ــي تباع ــنًا الات ــر س ــاء األكب النس
احلمــل مدعــاة للقلــق إذا مــا اقتــرن بارتفــاع معدالت 
ــهد  ــد. ش ــر املتعم ــل غي ــاالت احلم ــف أو ح التوق
بلــد واحــد فقــط زيــادة فــي نســبة النســاء الاتــي 
تباعــدن بــن فتــرات احلمــل والاتــي تعتمــدن علــى 
ــن  ــي ح ــة، ف ــول والدائم ــة املفع ــائل طويل الوس
انخفضــت هــذه النســبة انخفاًضــا حــادًا فــي 
ثاثــة بلــدان وظلــت ثابتــة أو انخفضــت انخفاًضــا 

ــدان. ــة البل ــي بقي ــا ف طفيًف

ــد  ــرة ق ــم األس ــج تنظي ــون أن برام ــد املؤلف يعتق
ــن  ــد يواجه ــاء ق ــى وأن النس ــف أعل ــه تكالي تواج
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إذا  املتعمــد  غيــر  احلمــل  حــاالت  مــن  املزيــد 
اســتخدمت النســاء الاتــي يقــررن احلــد مــن 
ــرون أن  ــة. وي ــرات طويل ــن لفت ــائل احلق ــد وس املوالي
ــزرع  ــي ت ــع احلمــل الت ــد لوســائل من ــر املتزاي التوفي
فــي اجلســم، أو تطويــر خيــارات جديــدة أقــل تكلفة، 
خاصــًة مــن الوســائل طويلــة املفعــول التــي ميكــن 
ــارات  ــاق خي ــع نط ــن أن يوس ــا، ميك ــس تأثيراته عك
ــج.  ــف البرام ــض تكالي ــل ويخف ــع احلم ــائل من وس
وتناولــت املناقشــات أيًضــا التأثيــرات اإليجابيــة 
الســتخدام وســائل احلقــن: لقــد زادت مــن خيــارات 
النســاء، ووفــرت لهــن وســائل ميكنهن اســتخدامها 
ــك  ــزل، أو تل ــى الع ــة عل ــك القائم ــن تل ــا ع عوض

ــا.1 ــا يومًي ــب تناوله ــي يج الت

ROUND UP, Service delivery
Changes in contraceptive use in 13 developing coun-
tries after introduction of injectables. Reproductive 
Health Matters 2012;20(39):230–233

1. Sutherland E, Otterness C, Janowitz B. What happens 
to contraceptive use after injectables are introduced? 
An analysis of 13 countries. International Perspectives 
on Sexual and Reproductive Health 2011;37)4(:202–08.

في  ينجحون  مدربون  محليون  موزِعون 
توفير وسائل منع احلمل باحلقن، مدغشقر

فــي  األســرة  وتنظيــم  الصحــة  وزارة  ســعت 
مدغشــقر إلــى احلصــول علــى أدلــة تتعلــق بأمــان 
باحلقــن  احمللــي لوســائل منــع احلمــل  التوزيــع 
ــن وكاء  ــب 62 م ــم تدري ــا. فت ــا وقبوله وفعاليته
ــات  ــن اجملتمع ــا م ــي 13 مجتمًع ــي ف ــع احملل التوزي
الفقيــرة، التــي تتدنــى فيهــا مســتويات توفــر 
ــى  ــل، عل ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــات واس اخلدم
وأُضيفــت   .2006 عــام  احلقــن  وســائل  توفيــر 
ــع  ــة التوزي ــى أنظم ــن إل ــائل احلق ــات إدارة وس آلي
ــي القائمــة مــن أجــل حفــظ الســجات وإدارة  احملل
ــن  ــهر م ــبعة أش ــد س ــراف. وبع ــائل واإلش الوس

تقــدمي اخلدمــات، متــت مراجعــة الســجات، وأُجريــت 
بالتوزيــع  العاملــن  مــع  شــخصية  مقابــات 
ــدى  ــي ومشــرفيهم ومســتخدمي اخلدمــات. أب احملل
العاملــون بالتوزيــع احمللــي كفــاءة عاليــة فــي 
تقنيــة احلقــن وتقــدمي املشــورة وإدارة جــداول إعــادة 
ــد  ــوكاء احل ــف ال ــة نص ــرز قراب ــث أح ــن، حي احلق
األقصــى مــن النقــاط. أدى التوزيــع احمللــي لوســائل 
ــادة اســتخدام وســائل منــع احلمــل،  احلقــن إلــى زي
ــة  ــن مبعرف ــى احلق ــرأة عل ــت 1662 ام ــث وافق حي
العاملــن بالتوزيــع احمللــي. ومن بــن هــؤالء، كان %41 
ــم  ــج تنظي ــدد لبرام ــتخدمن ج ــاء مس ــن النس م
ــون  ــي يرغب ــع احملل ــع وكاء التوزي ــرة. كان جمي األس
فــي مواصلــة تقــدمي هــذه اخلدمــة، وأوضــح أغلــب 
املشــرفن أن البرنامــج يجــب أن يســتمر. تــكاد 
ــات  ــراء مقاب ــي مت إج ــاء الات ــع النس ــون جمي تك
ــى  ــم عل ــودة للقائ ــن الع ــن ينتوي ــخصية معه ش
ــة  ــردن التوصي ــن وت ــادة حقنه ــي إلع ــع احملل التوزي
الفجوتــان  كانــت  ألصدقائهــن.  اخلدمــة  بهــذه 
ــى رأبهمــا همــا تقــدمي املشــورة  ــان حتتاجــان إل اللت
بشــأن التأثيــرات اجلانبيــة احملتملــة واســتخدام 
قائمــة تدقيــق الســتبعاد إمكانيــة احلمل بالنســبة 
للنســاء الاتــي ال حتِضــن، األمــر الــذي كان يدعو إلى 
التدريــب والرقابــة املكثفــة. ويعكــس هــذا التدخــل 
جــدوى خدمــة التوزيــع احمللــي لوســائل منــع احلمــل 
عــن طريــق احلقــن وفعاليتهــا وقبولهــا. ويُعــد 
مثــاالً علــى تغييــر املهــام باعتبــاره وســيلة فعالــة 
ــكانية  ــات الس ــات للجماع ــاق اخلدم ــيع نط لتوس

ــات.1 ــى اخلدم ــر إل ــي تفتق الت

ROUND UP, Service delivery
Trained community-based distributors successfully 
provide injectable contraceptives, Madagascar. 
Reproductive Health Matters 2012;20(39):230–233

1. Hoke T, Wheeler SB, Lynd K, et al. Community-based 
provision of injectable contraceptives in Madagascar:
‘task shifting’ to expand access to injectable 
contraceptives. Health Policy and Planning 2011;1–8. 

Doi:10.1093/heapol/czr003.
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