افتتاحية

وفيات األمهات أو صحة املرأة :حان وقت العمل

بقلم :مارجي بيرر

محررة ،مجلة قضايا الصحة اإلجنابية ،لندن ،اململكة املتحدة .للمراسلةmberer@rhmjournal.org.uk :

يبدأ هذا العدد من اجمللة بقصيدة عن «امرأة بائسة
للغاية / ،تنعقد حتت اسمها  /عشاءات املؤمترات
املتأنقة  /في قاعات ال يدخلها سوى علية القوم».
(سيبينا) ألن حياتها  -وموتها كذلك  -ال زال ال
يعنى ألح ٍد شي ًئا .بحلول  ،2008بدأت نسب وفيات
1
األمهات في االنخفاض على مستوى العالم.
ولكن لم تكن معدالت االنخفاض هذه كافية ،أو
علي األقل ليست كافية لتلبية الهدف اخلامس
من األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة  2،MDG5أو
رمبا بعضها ،ولكنها بداية على أية حال! ويبدو
أن إحداث التغيير اآلن على الطريق ،بداية من
السكرتارية العامة لألمم املتحدة وحتى أبعد قرية.
وعلى الرغم من ذلك ،فالعالم يبدو وكأنه يتحرك
للوراء ،بشكل معني ،فيما يخص التعامل مع النساء
ومرحلة احلمل .فيما تطلق عليه سيمون دينيز عودة
إلى «الطفولية األمهاتية»  -حيث تُعامل النساء
احلوامل كأطفال حتتاج للرعاية ،وفى نفس الوقت،
وكأن دورهن الوحيد في احلياة هو إجناب األطفال .في
معظم األدبيات اليوم ،تسمى كل النساء احلوامل
«أمهات» بصرف النظر عما إذا كن قد أجننب بالفعل
أم ال .ولكن احلمل له أكثر من نتيجة واحدة ،فهو
ليس فقط للنساء الالتي تلدن في النهاية .فالنساء
احلوامل قد يتعرضن لإلجهاض ،ووفاة األجنة ،ووفاة
األطفال ،والالتي ال يستطعن الوصول لوسائل منع
احلمل ،واحلمل غير املرغوب فيه ،واإلجهاض غير اآلمن،
واملراضة طويلة األمد الناجتة عن مضاعفات الوالدات،
واألمراض التناسلية واجلنسية .ولكن تبدو كل هذه
التعريفات تقري ًبا غير مرئية في برامج األمومة
والطفولة هذه األيام؛ واإلجهاض اآلمن  -وهو جزء
جوهري من حق املرأة في تقرير عدد األطفال والفترة
8

ترجمة :فيروز كراوية

الزمنية بني كل طفل تنجبه وآخر  -يراد حذفه في
مبادرة تنظيم األسرة اجلديدة املزمع إعالنها في يوليو
أيضا 3.وفى الوقت الذي يالحظ فيه عدم
من هذا العام ً
وجود جديد في الرؤى املتفائلة باألمهات واألطفال ،يبدو
ومزعجا  ،-كيف زحفت تعبيرات مثل
مفاج ًئا  -بل
ً
«األمهات تعطني /أو تخلقن احلياة» على اللغة التي
يستخدمها صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة
الصحة العاملية ،وهيئات الصحة العامة ،فينتقل
التركيز بعي ًدا عن النساء وصحتهن وحقوقهن.
يبدأ هذا العدد من اجمللة من االفتراض األساسي
بأن وفيات األمهات هي انتهاك ألكثر حقوق اإلنسان
األساسية  -وهو حق احلياة؛ حق النساء في احلياة .ال
تزال األبحاث حتدثنا عن األمهات الالتي يتوفني سدى،
وكم هذا مرع ًبا ،وال تزال األبحاث تظهر أن أكثر النساء
تعرضا للوفاة بسبب
فقرًا وأصغرهن سنًا هن األكثر
ً
اإلهمال اجلسيم .ولكنها لم تعد تدعو أح ًدا ليفعل
شيئا بشأن ذلك على اإلطالق( .في الوقت نفسه
ُتمل كل مؤسسة من املؤسسات اآلتية املسئولية
لألخرى؛ النساء ومجتمعاتهن ،واملنظمات النسائية
واملدافعني عن صحة النساء وحقوقهن ،باإلضافة
إلى العاملني مبجال الصحة واحلكومات والهيئات
حملون الدول،
احلكومية التي تعمل في هذا اجملال  -ي ُ ّ
واحلكومات ،واخلدمات الصحية وحتى بعضهم
البعض ،املسئولية عن ذلك).
ماذا يحدث في بلدان العالم :صورة شديدة االختالط
تظهر األوراق املنشورة هنا أن بعض الدول تبذل
مجهودات جدية لتعزيز وحتسني نظمها الصحية
فيما له عالقة بالصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية
املتعلقة باألمومة .وبناء على البيانات املتاحة حول
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من ميوت وملاذا ،فهم يعملون على إحداث تغيير في
السياسات والبرامج ،مثل تخفيض تكلفة الوالدة
للفقراء واملهاجرات من النساء ،وافتتاح مراكز جديدة
للوالدات الطارئة واإلحالة للمستشفيات ،وتدريب
عدد أكبر من العاملني باجملال الصحي ،وتوفير التوعية
الصحية للنســاء ،مثل ما يحدث فـي شنـغـهـــاي
( .)Du et alيعمل البعض اآلخر على تعزيز نظم
الصحة العامة بشكل كلّى ،حتدي ًدا في املناطق
سعيا
القروية حيث تقطن معظم النساء الفقيرات،
ً
وراء احلصول على خدمات حكومية أفضل وقيادة
أفضل ،ورفع مهارات القوى العاملة مبجال الصحة،
ودعم التأمني الصحي اجملتمعي ،وزيادة خدمات
استخدام وسائل منع احلمل ،كما يحدث في راوندا
( .)Bucagu et alكما يدعمون السالم ،واالستقرار،
والنمو االقتصادي ،وتقليل الفقر ،وحتسني التعليم
األساسي ،وحتسني الطرق واالتصاالت ،وتسهيل
احلصول على معلومات بشأن الصحة واخلدمات
الصحية ،وحترير اخلدمة الصحية للفقراء من التكلفة،
مثلما يحدث في كمبوديا (.)Liljestrand&Sambath
وعلى العكس في بعض الدول األخرى ،الزال يوجد
الكثير من املواقف التي تتسم باإليذاء اجلسدي
العنيف ،واالستغالل ،واالهمال ،وانعدام املساواة .فمن
بني  22مليون امرأة سنويًا تتعرض إلجهاض غير آمن،
تعاني املراهقات أكثر من أي فئة أخرى من املضاعفات
الصحية ،ولديهن أعلى نسبة من احلاجات غير
امللباة لتنظيم األسرة ( .)Shah &Ahmanوالزال هناك
العديد من املعوقات التي متنعهن من اللجوء الى
األطباء للحصول على رعاية أثناء احلمل والوالدة.
مثال ذلك :في شمال نيجيريا ( ،)Doctor et alوكثير
من األماكن األخرى ،والتي يندر توفر هذه اخلدمات بها.
وفى أفقر البلدان ،رمبا تكون للنساء احتياجات
صحية أكثر إحلا ًحا من رعاية األمومة ،فعلى سبيل
املثال في هايتي ،حيث حددت النساء احتياجاتهن
األكثر أهمية :احلصول علي الرعاية الصحية بتكلفة
بسيطة ،واحلصول على املياه الصاحلة للشرب،
والطعام الكافي ،وأي نوع من الوظائف ،والصرف

الصحي والتعليم (.)Peragallo Urrutia et al
وبشكل أوسع ،فقد متت اإلشارة إلى نقص االلتزام
من الدولة باعتباره أحد املؤشرات احلرجة في 33
دولة في إفريقيا جنوب الصحراء ،كذلك املستويات
املنخفضة ج ًدا من الدعم االقتصادي وتخصيص
املوارد للصحة واخلدمات الصحية بصفة عامة
(وخدمات األمومة بصفة خاصة) ،وضعف التنسيق
بني األطراف األساسية املعنية باألمر والشركاء،
وضعف أداء وإمكانيات النظم الصحية املوجودة،
وسوء التوزيع واإلدارة لألدوية والعالجات األساسية،
ووسائل تنظيم األسرة ،والتجهيزات ،والنقص املزمن
في العاملني املهرة باخلدمة الصحية (Ekechi et
 .)alرمبا تكون هناك تفاوتات واسعة بني مستويات
تدريب ومهارة ومعارف العاملني باخلدمة الصحية
من حيث النوعية واملدى ،فعلى سبيل املثال :في ريف
تنزانيا جند بعض العاملني ميارسون عملهم بكفاءة
وآخرين يرتكبون أخطاء خطيرة في املمارسة الطبية.
وال يبدو أن هناك معيارًا لتوقع الكفاءة ،فالقابالت
يكن أحيانًا أكثر مهارة من األطباء ،إذ يستطعن
إجراء الوالدات املقعدية والتعامل مع حاالت املشيمة
احملتبسة ،بينما يتعثر موظفو اخلدمة الصحية
عندما يواجهون نزيف ما بعد الوالدة (.)Spangler
إن فترة ما بعد الوالدة هي الفترة التي حتدث بها
معظم حاالت وفيات األمهات وحديثي الوالدة بالرغم
من ذلك ،فهي حتظى بنصيب ضئيل من الرعاية في
املمارسة الطبية ،وحتى داخل تلك الدول التي جترى
إصالحات ذات قيمة في نظم رعاية ما قبل الوالدة
وأثنائها .ومن هنا ،تستمر املستويات املرتفعة من
وفيات حديثي الوالدة واألمهات في فترة ما بعد الوالدة
باستمرار إهمال الوالدات الطارئة ورعاية ما بعد
الوالدة لألم والطفل ( .)Fortفي العديد من دول جنوب
آسياُ ،ينح املال للنساء كي ما تلدن في املؤسسات
الصحية ،ولكن في الهند على سبيل املثال :وجدت
بعض الدراسات أن النساء جتدن  -عند وصولهن -
أن رعاية ما قبل الوالدة محدودة أو غير موجودة ،وأن
مهارة القائمني على عملية الوالدة تقل عن مهارة
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القابالت ،وال توجد وحدات لرعاية طوارئ الوالدة عند
وأيضا التحويالت الطبية التي لم
احلاجة لذلك،
ً
تتمخض عن أي عالج ( .)Subha Sri et alواآلن هؤالء
النساء هن من يشعرن باالستحقاق ويحتجون.
أشكال متعددة للعمل:
تصف األوراق املنشورة هنا طيف من النماذج للدعوة
واتخاذ اإلجراءات لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان،
وضعف املمارسة الطبية في مجال الصحة العامة،
وغياب الرقابة والقواعد ،وفشل الدولة في حتمل
مسئوليتها عن تأمني احلقوق الصحية اجلنسية
واإلجنابية وتوفير العالجات وتدارك األخطاء عند حدوث
االنتهاكات ( .)Kismodi et alوتتضمن تلك اإلجراءات:
 -1زيارات تقصى احلقائق للتحقيق في وفيات
األمهات ،وإخطار مسئولي الصحة الرسميني مبا مت
التوصل إليه للمطالبة بتغييرات ،ومتابعة حدوث
هذه التغييرات بزيارات للتأكد أنها قد أدت إلى حتسن
النتائج ()Subha Sri et al؛  -2تتخذ الضحايا اإلجراءات
املوضحة في اتفاقية السيداو ( CEDAWاتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة) لرفع
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
ً
قانونيا
حامل وحرمت من إيجاد طريقً ا
شابة أصبحت
ً
للقيام باإلجهاض ،وكذلك توقفت اجلراحات الالزمة
ً
حامل (.)Kismodi et al
لعالج إصاباتها ألنها كانت
يصف راي وآخرون أسلوبًا للتعلم وبناء القدرات
بشأن احلق في الصحة انتهجته حركة فيروس نقص
املناعة البشري ونفذته بنجاح؛ حيث استخدمت
التشبيك االجتماعي ،والتعبئة واالحتجاجات
الشعبية ،والتظاهرات بشأن الوفيات التي كان ميكن
جتنبها ،واإلجراءات القانونية في كل بلد .ويوضح
هذا األسلوب مدى أهمية التحقيقات السرية
بشأن وفيات األمهات وتقارير الظل التي تقدمها
فرق التقييم في كل بلد للهيئات املنشأة مبوجب
معاهدات حقوق اإلنسان ،وتعطى أمثلة .وهم يدعون
10

املدافعني عن حقوق اإلنسان لالهتمام بواقع اخلدمات
الصحية املفتقرة للموارد والنقص في اإلمدادات
كنقل الدم ،وفقر الوازع األخالقي لدى العاملني وأن
يطوروا قدراتهم على توصيل معلومات سهلة
الفهم للنساء وعائالتهن ويوفروا التدريب واملساندة
جملموعات املرضى حول استخدام آلية الشكاوى
باملستشفيات (.)Ray et al
تقدم الورقة البحثية التي كتبها  Kaurوبعض
امللخصات املنشورة في هذا العدد حتت اسم إطاللة
أمثلة قوية الستخدام الدعاوى القضائية في السعي
لتدارك انتهاكات حقوق النساء الالتي توفني نتيجة
لعدم وجود رعاية أثناء احلمل .وتكشف العوامل
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
والتشريعية املتورطة في هذه الوفيات ،وإمكانية
استخدام هذه الدعاوى لضمان احملاسبة في حاالت
أخرى-بينما تقر بأن العدالة االجتماعية ستتحقق
فقط عبر نضال اجتماعي أوسع (.)Kaur
البحث ،استخدام البيانات وحتليل امليزانيات لدعم
التغيير:
أظهرت العديد من القضايا احلديثة املنشورة مبجلة
شؤون الصحة اإلجنابية ،أهمية وفي نفس الوقت
قصور االستقصاءات الصحية والسكانية ،إذ تبحث
الدول واجملتمع املدني عن صورة أكثر عمقً ا (من
الناحية الكمية والكيفية) عما ميثله احلمل للنساء
مخططا له أو كان مرغوبًا فيه
اليوم ،وما إن كان
ً
أم ال ،بغض النظر عما سينتهي إليه .وجدت إحدى
املراجعات املنشورة العديد من مستويات التأخير في
«إطار التأخيرات الثالث» .ويتيح اجلمع بني هذا اإلطار
و«األخطار الوشيكة» وعدد من منهجيات جمع
املعلومات  -طرقًا إضافية للتعرف على احلوادث احلرجة
املتعلقة بالوالدة ،وتلقى الضوء عـلـى الضـعـف
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،
وهل يتم تداول البيانات بالفعل بني صانعي القرار
والفريق الطبي احمللى ،وهل نظم املعلومات القائمة
قادرة على جتميع البيانات والتعامل معها وحتليلها
ومشاركة اآلخرين فيها (.)Iguiniz and Palomino
وتكشف إحدى املقاالت عن منهج مجتمعي
لقياس وفيات األمهات مبساعدة عناصر محلية
لتحديد أماكن الوالدة والوفاة واإلبالغ عنها ،وجتري
القابالت/املمرضات «التشريح اللفظي» ،وينقلن
مهمة حتديد سبب الوفاة من األطباء إلى املستوى
الوسيط من املعاونني الصحيني (.)Prata et al
أيضا في هذا العدد املائدة املستديرة احملفزة
هناك ً
لألفكار التي تطرح وجهات نظر حول نظم تسجيل
احلمل :واحدة حول نظرية كيف يجب عليهم العمل
في جنوب آسيا ( ،)Labrique et alوأخرى عن القيود
اإلجرائية التي تواجهها هذه النظم في املناطق
الريفية ،وهل هدفها في الهند هو اإلشراف والرقابة
وتوجيه اللوم أم إيجاد نظام صحي قادر على التعلم
( ،)Gaitondeوثالثة حتلل ما إذا كان النظام اجلديد
ومالئما ،ومؤثرًا
مؤسسا على احلقوق،
في البرازيل
ً
ً
في خفض معدالت وفيات األمهات هناك (.)Diniz
قد تشعر حكومات عدة في أمريكا الالتينية باحلرج
تبي مدي االنخفاض في مستوى
عندما تعلم أنه قد ّ
الشفافية فيما يتعلق بامليزانيات وأوجه إنفاقها على
مظاهر بعينها لرعاية األمومة ،وأنها حتتاج لطرق
أفضل لوضع امليزانيات ،ونظم أفضل للمعلومات
الصحية وخطوط إرشادية لكيفية جمع املعلومات
حول اإلنفاق ،بهدف املتابعة والتخطيط للتقدم على
املستوى احمللى والقومي ( .)Malajovich et alويعرض
 Iguiniz and Palominoللفوضى 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
الطلب على اخلدمات وتقليل حواجز التكلفة على
الرعاية الصحية لألمهات-زيادة في استخدام خدمات

رعاية األمومة في عدد من دول آسيا اجلنوبية ،ولكنها
أيضا أظهرت احلاجة إلدارة أكثر كفاءة لتلك العمليات،
ً
وشفافية مالية ،وخطط لضمان االستمرارية ،ودالئل
على التساوي في التوزيع ،وقد ثبت وجود تأثير جلودة
الرعاية على وفيات األمهات ومراضتهن (.)Jehan et al
ماذا عن محتوى اخلدمات وجودة الرعاية؟
بالرغم من كل االنتباه والتركيز على احلالة الصحية
لألمهات وحديثي الوالدة ،يبدو أن جودة الرعاية
الصحية لألمهات في املناطق محدودة املوارد غال ًبا
ما تكون منخفضة ج ًدا .وبعد سنوات من االعتراف
بفشل القابالت التقليديات/الدايات في تأمني صحة
األمهات ،فال تزال  -حتى اليوم  -معظم املناطق
محدودة املوارد تنقصها القابالت ذوات التأهيل الكامل
واملهارة الالزمة ،كما كشف تقرير صندوق األمم املتحدة
للسكان ومنظمة الصحة العاملية و «حالة القبالة
في العالم لعام  »2011والذي ننشره في هذا العدد.
وال يزال هناك قصورًا في تطبيق التدخالت األساسية
في الوقت املناسب وعند االحتياج ،وال تزال املشاكل
قائمة بصدد التحويل للمستشفيات  -فقد يذهب
املريض الى العديد من املستشفيات قبل أن يتلقى
اخلدمة الطبية وغال ًبا ما يكون متأخرًا ج ًدا  -فغال ًبا
التزال األدوية األساسية مثل سلفات املاغنسيوم
واألوكسيتوسني و/أو امليزوبرستول غير متوفرة ،أو
متوفرة وال يتم استخدامها ،كما يوضح فصل إطاللة
وفضحا ،هو أن
في هذا العدد .ورمبا ما هو أكثر فداحة
ً
بعض النساء يتم إرسالهن إلى أماكن أخرى ليلقوا
حتفهن هناك ،ليبقى موتهن بعي ًدا عن السجالت،
أو يتم عودتهن سريعا إلى بيوتهن حتى قبل أن تزول
احتماالت اخلطر األكبر ملضاعفات ما بعد الوالدة.
فقط في البرازيل ،على ما يبدو ،ال تزال النسويات
يتحدثن عن التدخالت غير الضرورية التي حتدث
وتتسبب في مستويات عالية من اإلصابة باملراضة،
وعن مرافقة األصدقاء للسيدات أثناء الوالدة ،واختيار
النساء للوضع الذى يرغنب أن يلدن فيه ،واالحتفاظ
باخلصوصية واملعاملة الطيبة ،واحلصول على
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مسكنات األلم بشكل كافي  -أي ما يعنى جعل
عملية الوالدة مسألة آدمية.
وبالرغم من اإلنفاق احلكومي والتحويالت النقدية
ونظم اإليصاالت ومتويل املانحني واملنح بغرض حتقيق
اإلنصاف في اجملال الصحي واالمتيازات املمنوحة
لألمهات ونظم التأمني الصحي والسياسات اجملانية
لرعاية األمهات  -ال يزال على النساء أن ينفقن من
جيوبهن ،بشكل رسمي أو غير رسمي ،وأن يشترين
أدويتهن ،وأن يحضرن معداتهن اخلاصة أو يقررن
االستغناء عنها .إذن إلى أين تذهب هذه األموال بالفعل؟
يبدو أن العديد من العاملني مبجال صحة األمهات
ال يريدون التحدث عن تعزيز النظم الصحية كما
ترصد املقدمة املنشورة هنا «صحة جيدة بتكلفة
عاما وأكثر .ما السبيل
منخفضة» :بعد مرور ً 25
إلى نظام صحة ناجح؟ً ،
بدل من ذلك ،هم يركزون
على تدخالت ضيقة وعالجات منفردة أو دفع نقدي
للنساء كأفراد ،وكأن هذا ميكن بأية حال أن يعبر
األزمات الكلية املوجودة .نعم ،حتتاج النساء لعقار
امليزوبروسول على مستوى اجملتمع ألكثر من سبب.
نعم الدفع النقدي بالتأكيد يضم كثيرًا من النساء
لدائرة الرعاية ،ولكن ماذا عن النظام الصحي الذي
يعمل بكفاءة وقابل لالستمرار ومضمون أشكال
متويله على املدى الطويل؟  -فقط نظم كهذه ميكنها
أن تؤثر حقً ا في تقليل الوفيات على املدى البعيد.
غموضا
استخدام اللغة التي تزيد املعنى
ً
لقد أصبحت االصطالحات شديدة املطاطية -
خدمات الوالدة وما قبل الوالدة أصبحت تسمى
«خدمات صحة األم» .وهى ليست كذلك؛ فخدمات
صحة األم من املفترض أن تشمل معنى أوسع بكثير،
وتتضمن كل نتائج احلمل التي تقع على النساء،
واستكمال الرعاية التي من املفترض أن تبدأ حتى قبل
حدوث احلمل ً
أصل ،وكذلك خدمات الصحة اجلنسية
والتوعية الصحية والتثقيف اجلنسي ،وتوفير وسائل
منع احلمل واإلجهاض اآلمن؛ وبالنسبة إلى النساء
ً
حمل مرغوبًا فيه :فاخلدمات تتضمن
الالتي يحملن
12

رعاية ما قبل الوالدة ،ومنع حاالت اإلجهاض والتعامل
معه ،ومنع وفاة األجنة والتشوهات اخللقية ،والرعاية
والدعم للوصول إلى أم وطفل بصحة جيدة خالل
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
معا .ولكن
على الوالدة املهارات الالزمة لهذا وذاك ً
يتم استخدام الكلمات ذاتها بالتناوب دون حتديد أو
تعريف .وكما يشير  ،Spanglerفمهارة القائمني على
دائما أنهم أكثر من شخص) قد
الوالدة (واملقصود ً
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
االلتزام بالتفكير في محتواها وقيمتها وماذا تعنى
في الواقع.
ماذا ق ّدم كل من املؤمتر العاملي للسكان
والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية للنساء؟
هـذا سـؤال مـهـم والبـد أن يـفـكر الكـثـيـرون
مـنّـا فـي كـيـفـيـة إجابته ،فهو يساعدنا على
التفكير في املستقبل .وهنا إحدى اإلجابات:
«لقد وضع برنامج عمل املؤمتر العاملي للسكان
والتنمية صحة األمهات ضمن اإلطار األوسع للصحة
مهما ألنه
واحلقوق اإلجنابية واجلنسية .وقد كان هذا
ً
خالل عقدين من تقدمي معونات التنمية الدولية التي
تركّز على «صحة األم والطفل» لم يحقق شي ًئا
خلفض معدالت وفيات األمهات .على سبيل املثال،
وجد تقييم العشر سنوات من إجنازات مبادرة 1987
لألمومة اآلمنة أن وفيات األمهات ال تنخفض في
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
على خدمات رعاية احلمل والوالدة بالصورة املناسبة
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أيضا ألنهن فقراء ويعانني من سوء
فحسب ،ولكن ً
التغذية ،وألنهن ال ميتلكن وسائل منع احلمل عندما ال
يرغنب فيه وال يستطعن اإلنفاق عليه ،وألنهن يعشن
في بالد ال مجال فيها لإلجهاض اآلمن والقانوني،
وألنهن ال يستطعن ممارسة اجلنس بصورة أكثر أمانًا.
لقد قام برنامج العمل بصياغة تلك العالقة غير
القابلة للفصل بني مختلف عناصر الصحة اجلنسية
واإلجنابية والسياق األوسع حلقوق املرأة وحقوق
اإلنسان ،متضمنًا عالقتها بالعنف من قبل الشريك
املقرّب ،وعدم القدرة على احلصول على التوعية
اجلنسية مبفهومها الشامل ،والنقص في اخلدمات
والتجهيزات اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية،
وكذلك العاملني املهرة في هذا اجملال الصحي،
وأيضا أهمية القوانني والسياسات التي جتعل
ً
4
ً
شامل وممكنًا.
احلصول على صحة إجنابية وجنسية
هل فشل برنامج املؤمتر العاملي للسكان والتنمية؟
ال أعتقد ذلك ،لقد حظي بقليل من الوقت حتى
يحقق جناحا .وبدورها ،ماذا حققت األهداف اإلمنائية
لأللفية؟ من ناحية أخرى ،فإن الهدف اإلمنائي اخلامس
لأللفية ،قد أزال املفهوم السياسي عن الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،وهو ما اختزلها في رؤية ضيقة
لصحة األم ،كما أظهر العدد األخير من مجلة
أيضا ،حولت األهداف
قضايا الصحة اإلجنابية.
ً
اإلمنائية لأللفية العمل جتاه حتقيق أهدافها إلى
مترين للقياسات الكمية ،يربط النجاح والفشل
مبؤشرات رقمية .ماذا تظهر تلك املؤشرات حول
الهدف اخلامس منها واملتعلق بوفيات األمهات؟
أظهرت دراسة حتليلية لـ 54دولة ،مستويات مرتفعة
من انعدام املساواة تقري ًبا في تقدمي اخلدمات،
إذ تعاني أفقر النساء من أكثر الصعوبات في
احلصول على الكشف الطبي واملتابعة أثناء احلمل
وكذلك الوالدة حتت إشراف مهاري .وكانت اخلدمة
املقدمة بصورة أكثر إنصافًا هي املساعدة على
البدء املبكر في عملية الرضاعة .وكانت اخلدمات
اجملتمعية املقدمة أكثر عدالة في توزيعها من
تلك التي تقدمها املنشآت الصحية .وبخصوص

عموم التدخالت واخلدمات ،تباينت تغطيتها بني
5
الدول على حساب أفقر النساء لصالح األغنى.
من ناحية أخرى ،تعاملت حكومات عدة مع برنامج
األهداف اإلمنائية لأللفية بصورة أكثر جدية من
اجلهود األخرى لألمم املتحدة جلعل العالم مكانًا أفضل.
باإلضافة لذلك ،فإن املقرر اخلاص بحقوق الصحة أناند
جروفر 6ومستشار حقوق اإلنسان ومكتب مندوب
األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني واألمني العام
خاصا
اهتماما
شخصيا قد كرّسوا
لألمم املتحدة
ً
ً
ً
بتلك األمور ،واضعني في االعتبار جميع احلقوق
اجلنسية واإلجنابية ،ومعتبرين الوفيات التي تنتج
٨ ،٧
عن اإلجهاض غير اآلمن جز ًءا من وفيات األمهات.
لقد حدد تقرير السكرتير العام لألمم املتحدة للجنة
أوضاع النساء هذا العام  -بتفصيل واسع  -حجم
النشاط الذي بذل على املستوى الدولي لدعم تلك
القضايا ،وهو ما كان شديد التأثير 9،برغم اخلالف حوله.
وباقتراب حلول عام  ،2015هناك حاجة ملحة
ومفهومة الستكمال مجموعة األهداف ،سواء كان
هذا ممكنا أو غير ممكن .هل سيأتي حتسن جودة اخلدمات
مع احلاجة إليه ،أم ال؟ إن التحقق من انخفاض أعداد
الوفيات وحدوث اخملاطر الوشيكة واملراضات يجب
تركه لوقت آخر .يبدو أن األمر ال بد أن يبقى كذلك،
تقدما محسوبًا ومنسقً ا
عشوائي وغير عادل ،وليس
ً
وسلسا .ورمبا هكذا يحدث التغيير في كل األحوال.
ً
بالرغم من ذلك ،ليس الهدف اإلمنائي اخلامس
لأللفية هو ما يهم النساء فحسب ،ولكن جميع
األهداف اإلمنائية لأللفية هامة .فقد وجدت دراسة
نُشرت في  2011عن انخفاض معدالت وفيات
األمهات في نيبال أن قلة اخلصوبة ،والتغيرات في
التعليم والثروة ،والتقدم في التنمية ،ومتكني النساء
وخفض معدالت األنيميا كلها أسهمت على حدة
١٠
وبشكل مؤثر في انخفاض معدالت وفيات األمهات.
وهذا يدل ،ككثير من األوراق املنشورة هنا ،أن حتقيق
كل أهداف األلفية يشكل فارقًا ،ويؤكد أن احملددات
االجتماعية للصحة لها دور محوري .وبالتحديد في
حالة نيبال ،فالتشريعات اخلاصة باإلجهاض وتوفير
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أيضا ،كما
خدمة اإلجهاض اآلمن كانت عوامل مهمة ً
يظهر في اخلالصة حول القانون والسياسات.
املستقبل يولد من املاضي:
هناك شيئان مشجعان للغاية في هذا العدد من
اجمللة :األول  -أن املؤلفني ال يتحدثون فقط عن مدى
أيضا
سوء األحوال وماذا نحتاج أن نفعل ،ولكنهم ً
يصفون ما يتم فعله إلحداث تغيير في املوقف على
األرض .والثاني-هو ظهور نشطاء يهتمون بأمور احلمل
ونتائجه واحلاجة إلجهاض آمن .فنحن في منعطف
حاسم ،وال بد أن يتوسع هذا النوع من العمل.
سيتم استبدال األهداف اإلمنائية لأللفية غال ًبا
بـ«أهداف التنمية املستدامة» بعد عام ،2015
ولكن الشائعات تتحدث عن التأثير الهائل املتوقع
ملداوالت ريو  20+ـ على كيفية صياغتها ،ألسباب
ليس أقلها قضية «السكان» والتي تبقى محل
جدل كبير .وال بد من مقاومة خطر العودة للوراء
في هذه الناحية ،وال ميكن السماح ملبادرات تنظيم
األسرة والسكان أو صحة األم أن تعود قضايا تُعالج
على نحو منفرد مرة أخرى في شكل برامج رأسية،
كما كان احلال في الستينات .فالصحة واحلقوق
اجلنسية واإلجنابية ،بكل تعقيداتها ،ال يجب أن
يسمح بدفعها خارج األجندات القومية على اإلطالق.
في  ،1987أُطلقت املبادرة األولى لألمومة اآلمنة
وأيضا في  ،1987في امللتقى العاملي
في مؤمتر بنيروبيً .
للمرأة والصحة بسان خوسيه ،اتفق املدافعون
عن احلمل والوالدة اآلمنة ،وكذلك اإلجهاض اآلمن

والقانوني-على إطالق اليوم العاملي للعمل من أجل
صحة املرأة في  28مايو  ،1988مرفقً ا بنداء للنساء
للعمل ضد وفيات األمهات .وفى  1994متت املوافقة
على برنامج عمل املؤمتر العاملي للسكان والتنمية
وبرنامج عمل بكني في  1995من أغلبية احلكومات.
نشرت منظمة الصحة العاملية في 200٣
اإلجهاض اآلمن :دليل للتقنيات والسياسات في
النظم الصحية .وأثناء ذهابنا للطبع ،اقترب نشر
النسخة احملدثة من الدليل والتي متت مراجعتها،
وننشر هنا نص امللخص التنفيذي له .ومنذ
ذلك الوقت ،نتابع تدفقً ا ال ينتهي من األبحاث
اإلكلينيكية واالجتماعية التي تفتح آفاقًا جديدة
وتطويرًا للبرامج والسياسات الصحية التي ال
أيضا الطيف
تساند األمومة اآلمنة فقط ،ولكن ً
الواسع من احلقوق الصحية اجلنسية واإلجنابية.
سيتم إطالق حملة دولية جديدة من أجل حق
النساء في إجهاض آمن في  28مايو  ،2012لتربط
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
لكل من راجيت كوسال ،إستر كيسمودى ،جوليا
حسني ،ليزا هوجلارتن ،كارالأبو زهر ،آشاجورج،
سونداريرافيندران ،جني كوتنجهام ،وغيرهم كثيرين
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