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موجز املقال :سعت خطة عمل مابوتو لعام  2006ملساعدة 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  2009 ،2008مع مسئولى وزارة الصحة الكبار ،ومسئولي الصندوق احملليني ومنظمة األمم املتحدة لألطفال،
ومنظمة الصحة العاملية؛ في  33دولة 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
املوجودة بهذه اخلطط القومية حتتاج للمواجهة قبل حتقيق أي انخفاض محتمل ،بشكل واضح في معدالت
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

الزال على العديد من الدول العمل على توفير
الرعاية الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية بعد
عاما على توقيع برنامج عمل املؤمتر الدولى
مرور ً 18
أيضا
الدول
هذه
من
ا
د
عد
أن
كما
والتنمية.
للسكان
ً
ً
ليس على الطريق لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
اخلاصة بصحة األم واملولود بحلول  .2015إن اجلهود
املبذولة خلفض معدالت وفيات األمهات أظهرت نتائج
فى العديد من البلدان ٢ - ١ولكن في حوالي  %40من
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:
46

• عدم توافر التزام قومي.
• متويل قليل ج ًدا للصحة واخلدمات الصحية.
• تنسيق ضعيف بني األطراف املعنية األساسية
والشركاء.
• أنظمة صحية ضعيفة الكفاءة مع ضعف آليات
اإلحالة ومنها حاالت طوارئ الوالدة وحديثي الوالدة.
• الضعف اللوجيستى للمؤونة والتوزيع واإلدارة
لألدوية األساسية ومستلزمات تنظيم األسرة
واألجهزة.
• قصور فى عدد مسئولى الصحة وأصحاب املهارات
وضعف برامج التعليم والتدريب لهم.
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• الهجرة املستمرة للمهنيني الصحيني املدربني من
البالد الفقيرة إلى البالد األعلى في املستوى ،داخل
وأيضا من القطاع العام إلى القطاع
إفريقيا وخارجهاً .
اخلاص مما يؤدى الى إضعاف القطاع العام أكثر فأكثر.
• عدم وضوح السياسات وضعف تطبيقها مع عدم
تطبيق اخلطوات اإلرشادية املوصى بها للممارسة
4–3
وضعف القواعد اإلرشادية.
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  2004أن يتم
البدء فى مواجهة هذه األمور فى املنطقة اإلفريقية
من خالل «خريطة طريق نوعية لصحة األم وحديثي
الوالدة» تستخدمها هذه الدول لتصميم خطة عمل
قومية عن كيفية اإلسراع فى التقدم نحو حتقيق
هدفى األلفية اإلمنائية رقم  .5 ،4وفى عام 2006
وفى اجتماع خاص دعا إليه االحتاد اإلفريقى ،وقع
وزراء الصحة اإلفريقيون خطة عمل مابوتو بهدف
«مساعدة األمم اإلفريقية على خفض معدالت الفقر
بطريقة ال لبس فيها وتعتمد على الدليل لتحقيق
أهداف األلفية اإلمنائية خلفض معدالت وفيات
األمهات ومواجهة فيروس نقص املناعة املكتسب /
اإليدز وخفض معدالت وفيات الرضع واألطفال» 4.وكان
التركيز األساسى لهذه اخلطة هو إدماج الصحة
اجلنسية واإلجنابية وخدماتها فى الرعاية الصحية
األولية والتركيز على خارطة الطريق لكل بلد كأمر
جوهرى .وفرت هذه الوثيقة االستراتيجية للبلدان
األعضاء ،وللشركاء فرصة لترجمة االلتزام الذي
عبرت عنه اخلطة للعمل على التنسيق والتركيز على
التطبيق املبنى على الدليل ،ومثلت خطوة مهمة
لتوجيه وإرشاد البلدان لتخطيط وتصميم برامج
الصحة اخلاصة بأهداف األلفية اإلمنائية.
مسح التقييم الذاتي
أجرى صندوق األمم املتحدة للسكان فى عامى ،2008

 2009مراجعة ملدى تقدم البلدان اإلفريقية فى تطوير
خطة الطريق ومدى حتسني مستوى التخطيط فيما
يتعلق بصحة األم وحديثي الوالدة ومدى تطبيق
خطة عمل مابوتو ،وقد استخدم الصندوق فى إجراء
ذاتيا للتقييم 5.وقد مت تصميم
هذه املراجعة
ً
مسحا ًّ
ميدانيا
املسح ومراجعته بواسطة األقران ومت اختباره
ًّ
فى مدغشقر وبوركينا فاسو وقامت الفرق الوطنية
املسؤولة عن برامج صحة األم وحديثي الوالدة
والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في البلدان
بإجرائه ،وذلك للتأكيد على مشاركتهم .تكون
الفريق من مسئولني كبار بوزارة الصحة ومنظمة
األمم املتحدة لألطفال وصندوق األمم املتحدة للسكان
ومنظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين من املهتمني
بهذه القضايا .وكان هناك تقدير ٌ كبير ٌ من املشاركني
ملزايا هذا األسلوب بوصفه طريقة جيدة لتحسني
مستوى التخطيط وكيفية التطبيق من أجل صحة
األم وحديثي الوالدة.
وكان هدف املسح هو حتديد مدى التقدم،
والتعرف على الفجوات في اخلطط القومية لصحة
األم وحديثي الوالدة ،واستخدام مؤشرات ومخرجات
لقياس توافر اخلدمات وجودتها وخاصة فيما يتعلق
بكيفية ارتباطها بتنظيم األسرة وتوافر شخص
لديه املهارة الالزمة عند الوالدة ورعاية طوارئ الوالدة
وحديثي الوالدة ،متضمنة جتنب ورعاية اإلجهاض
ٌ
هدف آخر للمسح متثل
غير اآلمن .وكان هناك
فى حتليل مردود اإلستراتيجيات اخملتارة على ازدياد
الطلب واحلصول على واستخدام اخلدمات وعملية
نشر الدروس املستفادة من خالل التمرين .وكان
الهدف األخير للمراجعة هو حتديد مدى إدماج هذه
اإلستراتيجيات فى اخلطط القومية للصحة واحلقوق
اجلنسية واإلجنابية وخطط الصحة القومية والنظر
فى تكلفة التوسع فى هذه اخلطط ومدى عملية
التطبيق على مستوى االقاليم .واستهدف املسح
حتديد مدي توافر وامكانية احلصول على اخلدمات
اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
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نتائج املسح
مت االتصال ودعوة خمس وأربعني دولة إفريقية
لالشتراك فى املسح إال أن ثالث ًة وثالثني بل ًدا فقط
استجابوا للدعوة ( *)%73وقد عكست االستجابات
مدى تركيز معظم البلدان على األهداف الثالثة
لإلستراتيجيات من أجل خفض معدالت وفيات
األمهات واألطفال حديثي الوالدة بكفاءة عن طريق
تنظيم األسرة وتوافر شخص مؤهل عند الوالدة
ورعاية الطوارئ للوالدة وحديثي الوالدة.
قد غطى االستبيان أحد عشر جز ًءا مت حتديدهم
بواسطة الشركاء ،كإستراتيجية أساسية خلطة
طريق شاملة خاصة بصحة األم وحديثي الوالدة
(مربع .)1
وقد أفادت  29بل ًدا ،أنها «حققت» خريطة طريق
صحة األم وحديثي الوالدة اخلاصة بهم ،وتعمل على
مراجعة أكثر من سياسة قومية وإستراتيجيات
وخطط أو برامج جلعلها أكثر مواءمة خلطة عمل
مابوتو .وكان هناك  12بل ًدا تبنت خطة العمل هذه،
وستة بلدان لديها خطة ميزانية من االثنني والعشرين
بل ًدا التى أسست أو أعادت تفعيل اللجنة القومية
لصحة األم وحديثي الوالدة حسب توصيات منظمة
الصحة العاملية .وكان هناك القليل فقط من البلدان
ً
حتليل جي ًدا لألوضاع بشأن توافر الرعاية
التى طورت
سلبيا على حتديد إستراتيجيات تطبيقية
مما انعكس
ًّ
مبتكرة وهادفة .ومن أوجه القصور األخرى فى مرحلة
التطوير ،عدم إدماج تنظيم األسرة باعتباره جز ًءا
رئيسيا في اخلطط اخلاصة بصحة األم وحديثي الوالدة
ً
فى ستة بلدان .ولم يتم التركيز على اإلجهاض غير
عموما  -وهو أحد
اآلمن باملستوى املطلوب في اخلطط
ً
األسباب الرئيسة لوفيات األمهات فى كل البلدان
* إجنوال ،بنني ،غينيا بيسا ،بوركينا فاس ،بوروندى ،الكاميرون،
جمهورية إفريقيا الوسطى ،تشاد ،الكوجنو ،جمهورية الكوجنو
الدميقراطية ،غينيا اإلستوائية ،أرتيريا ،إثيوبيا ،جامبيا ،غانا،
غينيا ،كوت ديفوار ،كينيا ،ليسوتو ،مدغشقر ،ماالوى ،مالى،
موريتانيا ،موزنبيق ،ناميبيا ،نيجيريا ،روندا ،السنغال ،سيراليون،
سوازيالند ،تنزانيا ،أوغندا ،زامبيا
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اإلفريقية  -فلم يتم التركيز عليه باملستوى املطلوب
عموما .وقد لوحظ ذلك حتى فى البلدان
في اخلطط
ً
قانونيا.
التى أصبح فيها اإلجهاض
ًّ
ولم يكن سوى أربعة بلدان هي :غينيا بيساو،
وغينيا اإلستوائية ،وغينيا ،وزامبيا  -تضمنت خرائط
طريقها األجزاء األحد عشر ،وكانت أكثر األجزاء
املفقودة في اخلطط اخلاصة بالبلدان األخرى ،هي:
مربع  .١خريطة طريق صحة األم وحديثي الوالدة:
املكونات االستراتيجية

 .١العمل مع األفراد والعائالت واجملتمعات،
إستراتيجية منظمة الصحة العاملية ،ارجع إلى
(www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/RHR_03_11/en/
)index.htm
 .٢املوارد البشرية الستراتيجية الصحة.
 .٣املوارد البشرية لتخطيط الصحة لتعزيز التعليم
والتدريب للصحة.
 .٤تعزيز رعاية وخدمات طوارئ الوالدة وحديثي الوالدة.
 .٥خطة لتطبيق رعاية خدمات طوارئ الوالدة
وحديثي الوالدة.
 .٦خدمات تنظيم األسرة.
 .٧اإلجهاض اآلمن  /رعاية ما بعد اإلجهاض خلفض
معدالت الوفيات من اإلجهاض غير اآلمن وتوفير
إجهاض آمن حسب القانون.
 .٨إستراتيجية خاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية
للشباب واملراهقني.
 .٩إستراتيجية خاصة بفيروس نقص املناعة  /اإليدز
متضمنة منع انتقال الفيروس من األم إلى الطفل.
 .١٠البنية التحتية  -خطة لزيادة وتطوير وجتهيز
املنشآت الصحية.
 .١١إستراتيجية خاصة باملستلزمات اآلمنة للصحة
اإلجنابية  -أنشطة لتعزيز آليات قومية لشراء وتوزيع
املستلزمات الصحية.
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استراتيجيات وخطط املوارد البشرية ،خطط للوالدة
الطارئة ورعاية حديثي الوالدة ،وخطط متعلقة
بالبنية التحتية.
التوسع في اخلطط والتكلفة
يحتاج خفض معدالت وفيات األمهات وحديثي الوالدة
إلى استثمارات هائلة لتعزيز األنظمة الصحية
والبنية التحتية ،والتدريب ،واجتذاب أخصائي الصحة
من ذوي املهارة واحلفاظ عليهم .وقد متت تغطية
تكلفة اخلطط القومية فى  26بل ًدا من البلدان الثالثة
والثالثني .وقد استخدمت أدوات خاصة فى ذلك مثل
امليزانية الهامشية لألزمات (منظمة األمم املتحدة
لألطفال /البنك الدولي) فى مالي ،واحلزمة املتكاملة
لتكنولوجيا الرعاية الصحية (منظمة الصحة
العاملية) فى ماالوي ،أو أداة التكلفة للصحة اإلجنابية
(صندوق األمم املتحدة للسكان) في أوغندا والكونغو،
ولكن في معظم احلاالت مت تطبيق آليات امليزانية
املعتادة .واجلدير بالذكر مع ذلك ،أن بعض املكونات
الضرورية كانت مفقودة في اخلطط القومية ،لذا
فالتكلفة الالحقة لهذه اخلطط قد تكون غير دقيقة
لعدم استيفائها.
وبالرغم من الدعم الواسع من منظمات األمم
املتحدة للتركيز على صحة األم وحديثي الوالدة،
(منظمة األمم املتحدة لألطفال ،ومنظمة الصحة
العاملية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان) وكذلك من
العديد من الشركاء الرئيسيني اآلخرين ،بالرغم من
ذلك فإن نصف الثالثة والثالثني بل ًدا هو فقط من
استطاع تنفيذ أنشطة لتعبئة املوارد .ويبدو أن هذا
األمر يعد حتديًا للكثير من هذه البلدان .ومن السبعة
عشر بل ًدا التى استطاعت تعبئة املوارد فإن ماالوى
وغينيا اإلستوائية فقط ،هما من استطاعا تدبير
أكثر من  %50من التمويل الضروري بينما متكنت
ثمانية بلدان تدبير ثلث التمويل ،واستطاعت سبعة
بلدان تدبير أقل من  .%10وكان التمويل من الشركاء
في خمسة بلدان ميثل أكثر من  %50من املوارد املتاحة
بها.

لقد استطاعت ثلث البلدان تصميم بنود ميزانية
للصحة اإلجنابية واجلنسية  /صحة األم وحديثي
الوالدة ،األمر الذي سمح بضخ املوارد احمللية نحو
تطبيق خريطة الطريق ،ومع ذلك فلم تستطع كل
البلدان تطوير خطة للتوسيع في االستراتيجيات
والتدخالت الرئيسية مع أهداف واضحة وإطار زمني،
واستخدم القليل من هذه البلدان أدوات التكلفة
لقياس تكلفة سيناريوهات إستراتيجية الحتماالت
توفير خدمات ولتسهيل عملية اتخاذ القرار أثناء
تصميم اخلطط.
توفير املتابعة والتقييم
كانت عملية املتابعة والتقييم ضعيفة-بصفة
عامة-في معظم خرائط الطريق ،فهناك ستة
عشر بل ًدا استطاعت تصميم خطة لتقييم خرائط
الطريق القومية ،أشارت سبعة من البلدان إلى
عدم وجود خطة للمتابعة والتقييم مزودة مبؤشرات
وملحقة بخرائط الطريق القومية ،وأخيرًا استطاعت
ستة عشر بل ًدا تصميم خطط عملية سنوية خلرائط
الطريق القومية اخلاصة بصحة األم وحديثي الوالدة
بها.
املناقشة
من املفترض مراجعة اخلطط القومية اخلاصة بصحة
تقييم مدى
األم وحديثي الوالدة كل عام ،مبا في ذلك
ٌ
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
هذه املراجعة أنه بالرغم من اإلطار العملى الواضح
واملنصوص عليه داخل خرائط الطرق النوعية
اخلاصة بصحة األم وحديثي الوالدة ،فإن اجلزء اخلاص
بالتخطيط كان مفقودًا فى العديد من البلدان ،وأحد
أسباب ذلك هو وجود العديد من البرامج الرأسية
على املستوى القومى ،مما يعيق حتقيق أسلوب شامل
نحو خدمات الصحة اخلاصة بصحة األم وحديثي
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الوالدة داخل إطار الصحة اجلنسية واإلجنابية.
وتضمنت األسباب األخرى عدم وجود بيانات ومهارات
لتحليل جيد لألوضاع وعدم وجود معلومات فنية عن
مهما ج ًدا
تعزيز األنظمة الصحية ،األمر الذى يعد
ًّ
للموارد البشرية وشراء املستلزمات والعناصر األخرى
لألنظمة الصحية ويشير إلى ضعف كفاءة الدعم
الفنى الذى تلقته هذه البلدان.
وكان من املهم عند إجراء هذه املراجعة ،أن نشير
إلى أن هذه اخلطط كانت -بالنسبة لعدد من البلدان
التى اشتملت عليها هذه املراجعة –احملاولة األولى
احلقيقية لهم فى تصميم خطة صحية قومية
خاصة بصحة األم وحديثي الوالدة .ويجب حتديد
الفجوات والتعامل معها ،قبل توقع أي انخفاض
واضح في وفيات األمهات ،بغض النظر عن إحراز أي
تقدم في التخطيط وتصميم البرامج.
خطوات مت اتخاذها منذ إجراء هذه املراجعة :ما بعد
النشر
من الضرورى عمل متابعة لهذه املراجعة لتحديد
إذا ما كانت الفجوات التي ظهرت في هذه املراجعة
األولى قد مت التعامل معها .يجب أن تستمر متابعة
نصف املدة ملنظمة الصحة العاملية لتقييم مدى
التقدم ،حول تطبيق خرائط الطريق اخلاصة بصحة

األم وحديثي الوالدة التى قادها إخصائيو الصحة
املسئولون عن تصميم ودعم هذه اخلطط ،ومن املتوقع
أن تعمل النتائج على جذب دعم أكبر حني احلاجة
لذلك .وهناك األمل بأن تؤدي مزايا هذه املراجعات ،إلى
جلب املزيد من الدعم من اجملتمع الدولي ،ومن مبادرة
6
األمني العام لألمم املتحدة« ،كل امرأة ،كل طفل»
خطط ذات
وسوف تكون احلكومات قادرة على تطبيق
ٍ
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
ونحن نشكر بصفة خاصة مديري برامج صحة األم
والطفل بوزارات الصحة ،وزمالءنا فى صندوق األمم
املتحدة لألطفال ومنظمة الصحة العاملية وكل
البلدان التى تضمنتها هذه املراجعة اللتزامهم
ودعمهم لنا ،وإلى الدكتورة هيديا بيلهادج للمبادرة
بهذه املراجعة والدكتورة أكينيل دايرو والدكتور
فيكروتيسفاى لدعمهما اإلحصائي والدكتورة دانييل
إجنل ملراجعتها املسودة.

سفني تورفني  /صور بانوس

أم شابة كانت تعاني من والدة متعسرة ومت حتويلها الى مستشفى يبعد أربع ساعات ووضعت طفلها بأمان عن طريق والدة
قيصرية طارئة ،ليو بجنوب السودان 2008
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