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دعما لصحة األم ،أدت مبادرات السياسات العاملية اخلاصة بأمراض بعينها واملوجهة نحو الهدف
موجز املقالً :
 مثل الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية – إلى حتديد أولويات املؤشرات الضيقة على حساب املناهجومتشيا مع السياسة العاملية ،وضعت نيكاراجوا الرعاية املاهرة واخلدمة املؤسسية في موقع
األكثر شموال ً.
ً
املركز من جهودها الرامية إلى حتقيق الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بصحة األم .استنادًا
إلى العمل امليداني االثنوجرافي في نيكاراجوا  -الذي يضم مالحظات املشاركني واملقابالت التي أجريت مع
العاملني باملستشفى والعاملني في مجال الصحة باجملتمع احمللي ،والنساء وأسرهن – تطرح هذه الورقة البحثية
ً
نقاشا نقديًّا حول االستراتيجيات املوجهة نحو هدف صحة األمهات ،وكيف جتلت في الواقع احمللي .وتوضح
تقليص دور «البريجاديستاس» (العاملني في مجال الصحة باجملتمع احمللي) في نيكاراجوا و»البارتيراس» (القابالت
التقليديات) إلى التعرف على وجود حمل ،والدعوة إلى اخلدمة املؤسسية كأحد أهم مهامهم ،مبا يجعلهم
عناصر في حتقيق الهدف  5من األهداف اإلمنائية لأللفية .وقد أدى ذلك إلى توليد اخلوف بني «البريجاديستاس»
و»البارتيراس» ،لكونهم أصبحوا مسؤولني فرديًّا في حالة وفاة األم ،وخلق حالة من عدم الرضا جتاه دورهم واحلد
من دوافعهم .وفي حني كان الضغط من أجل حتقيق األهداف يرمي إلى حتسني صحة األمهات ،فقد أسفر عن آثار
سلبية غير مقصودة على العالقة بني النساء واملتطوعني احملليني والنظام الصحي الرسمي ،على نحو يحتاج إلى
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الكلمــات الدالــة :صحــة األم ،سياســة الصحــة وبرامجهــا ،العاملــون فــي مجــال الصحــة باجملتمــع احمللــي،
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،نيكاراجــوا
إننــا نعيــش فــي عالــم تُشــكله (أكثــر مــن أي
وقــت مضــى) األفــكار العامليــة .فقــد تزايــد فيــض
قــرارات وبرامــج السياســات الصــادرة مــن هيئــات
فاعلــة مثــل البنــك الدولــي ،ووكاالت األمم املتحــدة،
واملنظمــات الدوليــة غيــر احلكوميــة ،واملبــادرات
واملؤسســات العامليــة فــي مجــال الصحــة؛ 1كمــا
تأثــرت السياســة الوطنيــة تأثــرًا عميقً ــا بانتشــار
أيضــا
توقعــات السياســة اخلارجيــة 2.ويــدور جــدال ً
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حــول السياســات العامليــة فــي مجــال الصحــة
وأنهــا أدت إلــى احلــد مــن قــدرة الــدول علــى تنظيــم
وتطويــر أولوياتهــا الوطنيــة فــي مجــال الصحــة
والنظــم الصحيــة ،فــي مواجهــة التوقعــات املتصلة
بالتنميــة والقادمــة مــن املشــهد العاملــي 4 ،3.لقــد
تعرضــت األهــداف العامليــة ،مثــل األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة ،النتقــادات باعتبــار أن أهدافهــا مبثابــة
«صيغــة واحــدة للجميــع» ،وألنهــا تعــزز رؤيــة
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للتنميــة تتمحــور حــول الهيئــات املانحــة 5.كمــا
تعــرض الهــدف  5مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
لالنتقــاد ،وهــو الهــدف املتعلــق بتحســن صحــة
األم ،ألنــه لــم يتنــاول ســوى القابــات املاهــرات عنــد
الــوالدة ،ولــم يطــرح النهــج الشــامل الضــروري
6
للوفــاء بأجنــدة الصحــة اإلجنابيــة وصحــة األم.
تســتند هــذه الورقــة البحثيــة ،بتركيزهــا علــى
الهــدف  5مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،إلــى
العمــل امليدانــي فــي نيكاراجــوا ،بغيــة تقــدمي
منظــور إثنوجرافــي حــول السياســات العامليــة
والوطنيــة فــي مجــال صحــة األمهــات ،وكيــف
جتلــت فــي الواقــع احمللــي .يركــز التحليــل علــى
«البريجاديســتاس» (العاملــن فــي مجــال الصحــة
باجملتمــع احمللــي) و«البارتيــراس» (القابــات
التقليديــات) ،وكيــف كان للضغــط مــن أجــل
حتقيــق األهــداف – الــذي مت تبريــره بحتميــة إنقــاذ
األرواح  -أثــرًا كبيــرًا علــى عملهــم وأدوارهــم .لقــد
أصبــح دور «البريجاديســتاس» و«البارتيــراس» فــي
نيكاراغــوا أساســي لتحقيــق الهــدف ،حيــث ركــز
دورهــم بشــدة علــى تيســير حتقيــق مأسســة
عمليــة الــوالدة.
املنهجية والسياق
اســتمر جمــع البيانــات مــن ينايــر إلــى مايــو 2012
فــي إل تومــا-ال داليــا ،فــي ماتاجالبــا ،باملناطــق
اجلبليــة شــمال نيكاراجوا .تُعــد مقاطعــة ماتاجالبا
مــن بــن األماكــن التــي تشــهد أعلــى معــدالت
لوفيــات األمهــات فــي نيكاراجــوا .وفــي ظــل
عــدد مــن الســكان يبلــغ حوالــي  67,000نســمة
يعيشــون فــي مــا يقــرب مــن  180مجتمــع محلــي،
تناضــل بلديــة إل تومــا-ال داليــا الفقيــرة الريفيــة
مــن أجــل احلصــول علــى بنيــة حتتيــة والتمســك
بضرورياتهــا الرئيســية مثــل الطــرق ،واجلســور،
واخلدمــات الهاتفيــة ،والكهربــاء وإمــدادات امليــاه.
باإلضافــة إلــى نقــاط الضعــف املنهجيــة هــذه،
هنــاك حتديــات اجتماعيــة واســعة االنتشــار مثــل

ارتفــاع معــدالت احلمــل بــن املراهقــات ،والعنــف
املنزلــي ،وانعــدام مســؤولية الرجــال جتــاه األطفــال،
والقضايــا التــي ترتبــط غال ًبــا بالرجولــة ،وهــو
املفهــوم الــذي يصــف تبعيــة املــرأة  -وكثيــرًا مــا
7
يُفتــرض أنــه مــرادف للهيمنــة الذكوريــة.
شــمل البحــث حتديــد تصــور للمنطقــة عــن
طريــق وصــف الســياقات االجتماعية-الثقافيــة
والتاريخيــة والسياســية ،والكشــف عــن الهيــاكل
احملليــة والشــبكات املؤسســية مــن املســتوى احمللــي
إلــى املســتوى العاملــي .وقــد أتــاح ذلــك معلومــات
أساســية حــول األماكــن والهيئــات الفاعلــة
والعالقــات بينهــم .ضمــت مالحظــات املشــاركني
إنفــاق قــدر كبيــر مــن الوقــت مــع النســاء احملليــات،
و«البريجاديســتاس» ،و«البارتيــراس» فــي بيئاتهــم،
فضـا ً عــن املشــاركة فــي دورات «البريجاديســتاس»
التدريبيــة باملرافــق الصحيــة الكتســاب فهــم
أوســع نطاقًــا.
متثلــت اخلطــوة التاليــة فــي دعــوة األفــراد الذيــن
مت االلتقــاء بهــم فــي هــذه املرحلــة األولــى التــي
اســتهدفت إجــراء مقابــات معهــم .لقــد قمــت
بإجــراء  15مقابلــة مــع  15مــن «البريجاديســتاس»
أيضــا متابعــة عمــل
و»البارتيــراس» كمــا توليــت ً
ســبعة أفــراد عــن كثــب .كان اختيارهــم خــال
الــدورات التدريبيــة باملستشــفى ،أو عبــر ذهابــي إلى
اجملتمعــات احملليــة فــي البلديــة أو إلــى أحيــاء ال داليا
(القريــة الرئيســة التــي تقــع فيهــا املستشــفى)
للســؤال عــن «البريجاديســتاس» أو «البارتيــراس».
تركــزت املقابــات علــى خبراتهــم فــي النظــام
الصحــي ،ودورهــم وعملهــم .عــاوة علــى زياراتــي
للمرافــق الصحيــة ،أجريــت خمــس مقابــات مــع
املوظفــن احملليــن بــوزارة الصحــة ،وأربعــة مــن
النســاء الالتــي يعملــن فــي «كازا ماترنــا» (بيــت
انتظــار األمومــة) ،و 11مــن ممثلــي املنظمــات غيــر
احلكوميــة ،و 4مــن الساســة فــي البلديــة .وقــد
مت اختيارهــم بنــاء علــى مواقعهــم ومعارفهــم
بقضايــا واســتراتيجيات صحــة األم فــي البلديــة.
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كمــا أجريــت مقابــات مــع  72امــرأة ورجــل مــن 28
مجتمــع محلــي وحــي ،ممــن قابلتهــم فــي املرافــق
الصحيــة فــي «كاســا ماترنــا» أو عنــد زيارتــي
للمجتمعــات احملليــة أو األحيــاء عندمــا ذهبــت أطرق
األبــواب لدعــوة النســاء احلوامــل أو الالتــي أجنــن
(مؤخــرًا) إلــى إجــراء مقابلــة.
كان احملــور الرئيــس للمقابــات هــو كيــف وملــاذا
اختــارت النســاء أن يلــدن فــي املنــزل أو فــي
املستشــفى ،وكــذا عــن تصوراتهــن وخبراتهــن مــع
نظــام الرعايــة الصحيــة .كانــت جميــع املقابــات
مفتوحــة وشــبه هيكليــة ،ممــا ســمح مبزيــد
مــن التفصيــل فــي املســائل التــي وجدهــا كل
مبحــوث مهمــة .اختــرت عــدم تســجيل املقابــات
باســتخدام جهــاز تســجيل ،حيــث شــعرت أن
النــاس أكثــر راحــة ويتكلمــون بحريــة أكبــر
دون تســجيل .أُجريــت جميــع املقابــات باللغــة
اإلســبانية ،وتولــت ترجمــة املالحظــات وكتابتهــا
بالكامــل .وأخيــرًا ،أتاحــت مشــاركتي فــي احليــاة
اليوميــة زيــادة فهمــي للحمــل وخبــرات الــوالدة،
وكيفيــة نظــر النســاء والرجــال إلــى النظــام
الصحــي.
استهداف صحة األم
يتأثــر نهــج صحــة األمهــات املُتبــع فــي نيكاراجــوا
بالسياســة العامليــة فــي مجــال صحــة األم ،وهــي
السياســة التــي خضعــت هــي نفســها لعــدة
حتــوالت خــال العقــود املاضيــة .متتــد جــذور مبــادرة
األمومــة اآلمنــة ،التــي بــدأت فــي عــام  ،1987إلــى
نهــج شــامل للصحــة يعكــس «إعــان أملا-آتــا»
لعــام  .1978بيــد أن هــذا النهــج الشــامل  -الــذي
يســعى إلــى معاجلــة جــذور اعتــال الصحــة ،وإدراج
االهتمــام بالعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة
والطبيــة – كان يتعــرض النتقــادات باســتمرار
بســبب عــدم وضوحــه وحتــى عــدم واقعيتــه
بالنســبة للبلــدان الفقيــرة .فقــد جــادل النقــاد
أنــه يجــب اســتهداف املصــادر الرئيســية للوفــاة
98

واعتــال الصحــة مــن خــال تدخــات تتســم
9 ،8 ،4
مبردوديــة التكلفــة وميكــن رصدهــا بســهولة.
ونظــرًا لبــروز النهــج االنتقائــي والنهــج املتعلــق
باملــرض طــوال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن
العشــرين ،لــم تتجســد أجنــدة شــاملة .وقــد
أدى عــدم وجــود حتســن إلــى دفــع اجلهــود الراميــة
إلــى تنشــيط «مبــادرة األمومــة اآلمنــة» فــي
جزئيــا مــن خــال التركيــز علــى أكثــر
عــام ،1997
ًّ
التدخــات اســتهدافًا للحــد مــن الوفيــات الناجتــة
عــن مضاعفــات الــوالدة .وقــد ُطــ ِرح تدخــان
مترابطــان همــا :الرعايــة املاهــرة عنــد الــوالدة،
والرعايــة الطارئــة علــى مســتوى اإلحالــة األولــى
(املرافــق الصحيــة علــى مســتوى املقاطعــات).
واقتصــر االعتــراف مبقدمــي الرعايــة املاهــرة عنــد
الــوالدة علــى القابــات ،واألطبــاء ،واملمرضــات
الالتــي يتمتعــن مبهــارات التوليــد ،مــع اســتثناء
القابــات التقليديــات والعامــات مبجــال الصحــة
10 ،9
فــي اجملتمــع احمللــي.
أُدرجــت صحــة األم فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
عــام  .2000وكان الهــدف اخلامــس يســتهدف
تخفيــض معــدل وفيــات األمهــات بنســبة
 %75مبســتويات عــام  1990بحلــول عــام ،2015
ومارســت العديــد مــن الهيئــات الدوليــة الفاعلــة
املوجــودة فــي البلــدان اخملتلفــة ضغوطً ــا كبيــرة
للحــد مــن وفيــات األمهــات بســرعة ،مــع اقتــراب
املوعــد النهائــي 11.وكان التشــديد علــى أهــداف
قابلــة للقيــاس ،واســتخدام املؤشــرات فــي عصــر
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،يعنــي أن تدخــات مثــل
الرعايــة املاهــرة عنــد الــوالدة تتســم باألولويــة
6
كمؤشــرات غيــر مباشــرة لصحــة األمهــات.
وعلــى الرغــم مــن عــودة االهتمــام فــي الســنوات
األخيــرة باحملــددات االجتماعيــة للصحــة والنمــاذج
الشــاملة ،مــن جانــب اللجنــة املعنيــة باحملــددات
االجتماعيــة للصحــة التــي نشــرت مقــاالت حــول
13 ،12
والدة جديــدة فــي «أملــا آتــا» علــى ســبيل املثــال،
فقــد اعتمــدت بلــدان كثيــرة نهــج التركيــز األكثــر
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ضيقً ــا علــى توفيــر قابــات ماهــرات فــي برامجهــم
لألمومــة اآلمنــة .ينطبــق هــذا التركيــز الضيــق
علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى نطــاق
أوســع ،حيــث – وفقً ــا لطــرح فاندميورتيــل  -فشــل
فــي حتويــل تركيــز اخلطــاب التنمــوي مــن منــوذج منــو
ضيــق إلــى منظــور أوســع للرفــاه العــادل املســتدام
5
الــذي يتخــذ اإلنســان نقطــة تركيــزه.
رؤية شاملة للرعاية الصحية
أيضــا السياســة الصحيــة فــي
لقــد تغيــرت ً
جزئيــا
نيكاراجــوا مــع مــرور الزمــن ،مبــا يعكــس
ًّ
عامــا
40
هــذه التحــوالت العامليــة .بعــد أكثــر مــن
ً
مــن الديكتاتوريــة ،والثــورة فــي عــام  ،1979بــدأت
حكومــة ساندينيســتا تنفيــذ برامــج اشــتراكية
فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين ،مــع التركيــز
علــى التعليــم والصحــة ،حيــث لــم تكــن املناطــق
الفقيــرة واملهمشــة قــادرة علــى الوصــول إليهمــا
خــال فتــرة الديكتاتوريــة 14.كان أحــد البرامــج
املبكــرة التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة يســتهدف
تدريــب املســاعدين الصحيــن املتطوعــن ويُســمون
«البريجاديســتاس» .وقــد حصلــوا علــى تدريــب
لعــدة أشــهر ،وأُرســلوا إلــى املناطــق الريفيــة
املنعزلــة لتحســن وضــع الصحــة فيهــا ،وهــي
املهمــة التــي حققوهــا بنجــاح 15.وهــو األمــر الــذي
مهمــا بالنســبة حلكومــة تســعى إلــى املضــي
كان
ً
قدمــا باألهميــة السياســية للصحــة.
ً
لقــد تطــور عمل هــؤالء املتطوعــن الصحيــن خالل
دوامــا 15،حتى
الثمانينيــات وأصبحــت أنشــطة أكثــر ً
أن اليــوم يجــري تدريــب الســكان احملليــن ليصبحــوا
«بريجاديســتاس» فــي مجتمعهــم احمللــي .وعلــى
الرغــم مــن عــدم توفــر «بريجاديســتاس» فــي كل
مجتمــع محلــي ،فقــد انتشــر هــذا الهيــكل فــي
أثنــاء التغييــر نحــو حكومــة الليبراليــة اجلديــدة
فــي عــام  ،1990وتعــزز بعــد فــوز الساندينســتينن
أو جبهــة ساندينيســتا للتحــرر الوطنــي فــي
االنتخابــات الرئاســية لعــام  .2006وعلــى النقيــض

مــن ترتيبــات «ادفــع مقابــل األداء» مــع العاملــن
حاليــا
فــي مجــال الصحــة ،التــي يجــري تنفيذهــا
ً
فــي العديــد مــن البلــدان 16،كانــت أهميــة الرعايــة
الصحيــة اجملانيــة ومبــادئ التضامــن واحلــب
والعمــل التطوعــي هــي مــا يصــل كثيــرًا إلــى
«البريجاديســتاس» .تنبنــي هــذه األيديولوجيــة
علــى أفــكار مشــاركة املواطنــن ،واالشــتراكية،
واملســيحية ،والتضامــن  -وهــي املفاهيــم التــي
تســتخدمها احلكومــة لوصــف نفســها .كان
«البرجداديســتاس» يعملــون جن ًبــا إلــى جنــب مــع
«البارتيــراس» ،ويتولــون مســؤولية شــواغل الرعايــة
الصحيــة األوليــة األخــرى .وكانــت صحــة األم جــز ًءا
مــن اســتراتيجية احلكومــة لفتــرة طويلــة ،لكنهــا
تعــززت عنــد عــودة جبهــة ساندينيســتا للتحــرر
الوطنــي إلــى الســلطة ،كجــزء مــن تركيــز اجلبهــة
علــى اجملتمعــات الريفيــة والفقيــرة.
ردًا علــى تقليــص حجــم قطــاع الصحــة العــام
14
فــي إطــار التكيــف الهيكلــي فــي التســعينيات،
ألغــت احلكومــة رســوم املســتخ ِدم فــي مرافــق
الصحــة العامــة فــي عــام  ،2007وأضافــت عنصــرًا
مهمــا للوصــول إلــى اجملتمعــات احملليــة 17،وقدمــت
ً
منوذ ًجــا جديـ ًدا للرعايــة الصحيــة لألســرة واجملتمــع
احمللــي ،وهــو نهــج أكثــر شــموال ً مــن النهــج
الفــردي امل ُتــزئ والعالجــي الــذي طرحتــه احلكومــة
17
الســابقة.
حتسينات وتدخالت في مجال الصحة
عامــا فــي وضــع
أظهــرت نيكاراجــوا ُ
حتســنًا ً
الصحــة منــذ الثــورة ،لكنهــا ال تــزال تناضــل ضــد
عــدم املســاواة فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
ونوعيتهــا .تُقــ ِدر منظمــة الصحــة األمريكيــة
أن حوالــي  %40الســكان ال يزالــون يفتقــرون إلــى
كفايــة فــرص الرعايــة الصحيــة ،وأن نســبة
 %60الذيــن يســتطيعون الوصــول إلــى الرعايــة
الصحيــة غال ًبــا مــا يلقــون رعايــة مــن نوعيــة
رديئــة 18.لقــد انخفــض معــدل وفيــات األمهــات
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خــال العقديــن املاضيــن ،ويصــل اآلن وفقــا
لتقديــر منظمــة الصحــة العامليــة إلــى  95لــكل
 100,000مــن املواليــد األحيــاء 19.قدمــت الثــورة فــي
الثمانينيــات اخلدمــات الصحيــة للشــعب الــذي
كان يفتقــر إليهــا ســابقً ا ،وأصبحــت األمهــات
وصحــة األطفــال مــن مجــاالت األولويــة 15 ،14.بيــد
أن معــدل وفيــات األمهــات تذبــذب بــن عامــي 1992
و ،2005ووصــل إلــى أعلــى مســتوياته فــي أعــوام
 ،1996و ،1997و 20 ،18 ،1999جن ًبــا إلــى جنــب مــع
تقليــص حجــم قطــاع الصحــة العامــة والتكيــف
الهيكلــي.
أصبــح انخفــاض معــدل وفيــات األمهــات ملحوظً ــا
مــرة أخــرى حوالــي عــام  20 ،2006وفــي الوقــت
نفســه بــدأ زيــادة التشــديد علــى أهميــة التوعيــة
اجملتمعيــة ومهــارة القائمــن بالرعايــة عنــد
الــوالدة .مــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن التحســينات
الشــاملة ،ال يــزال الســكان فــي املقاطعــات
الريفيــة الفقيــرة الشــمالية الوســطى والشــرقية
يعانــون مــن ارتفــاع وفيــات األمهــات علــى نحــو
غيــر متناســب .تتــراوح تقديــرات معــدل وفيــات
18
األمهــات مــن  180إلــى  214فــي هــذه املناطــق.
ومــن املفارقــات ،فــي عــام  ،2006أثنــاء االنتخابــات،
مت التوقيــع علــى قانــون يجعــل جميــع عمليــات
اإلجهــاض غيــر شــرعية ،حتــى وإن كانــت إلنقــاذ
حيــاة املــرأة .يعتبــر البنــك الدولــي وفيــات األمهــات
مبثابــة أكثــر أهــداف الصحــة املرتبطــة باألهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة فــي نيكاراجــوا إثــارة للقلــق،
ومــن غيــر املرجــح حتقيــق هــدف وصــول وفيــات
األمهــات إلــى  22كمــا تتطلــب األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة 21.وحتــى مــع ذلــك ،تلتــزم نيكاراجــوا
باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأدمجتهــا فــي خطــة
عــام  2003للتنميــة الوطنيــة 22.وبصــرف النظــر
عــن خفــض الوفيــات الناجتــة عــن اإلجهــاض غيــر
املأمــون ،أصبــح خفــض معــدل وفيــات األمهــات
أحــد األهــداف االســتراتيجية الرئيســية للحكومــة
فــي مــا يتعلــق بالصحــة.
100

كجــزء مــن اجلهــد املبــذول لرفــع مســتوى الــوالدة
فــي املؤسســات الصحيــة ،فقــدت «البارتيــراس»
مصداقيتهــن فــي منتصــف عــام  2000كقابــات
مهمــا
ماهــرات ،بعــد أن لعــن ســابقً ا دورًا
ً
للمســاعدة فــي التوليــد علــى مســتوى اجملتمــع
احمللــي .فقــد حلــت محلهــن ممرضــات توليــد
حاصــات علــى تعليــم جامعــي ،واشــتغلن فــي
املناطــق ذات أعلــى معــدالت لوفيــات األمهــات،
كجــزء مــن مبــادرة تدريــب ونشــر ممرضــات يتمتعــن
مبهــارات القابــات فــي املناطــق املعزولــة 23.مــع
ذلــك ،ال يــزال مــن املتوقــع أن تــزور «البارتيــراس»
النســاء خــال فتــرة احلمــل ،وتشــجعهن علــى
إجــراء فحــوص مــا قبــل الــوالدة ،فضـا ً عــن الــوالدة
باملستشــفى ،بينمــا يُحظــر عليهــن فــي الوقــت
نفســه احلصــول على رســوم نظيــر خدماتهــن وفقً ا
ملبــدأ أنــه ال ينبغــي أن يدفــع النــاس نظيــر اخلدمــات
الصحيــة .مــع ذلــك ،ال تــزال بعضهــن تقمــن
أيضــا العديــد مــن «البارتيــراس»
بالتوليــد .تعمــل ً
نفــس عمــل «البريجاديســتاس» ،ممــا أدى إلــى اخللــط
بــن أدوارهمــا.
يشــارك كل مــن البنــك الدولــي ،بنــك التنميــة
للبلــدان األمريكيــة ،والوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة ،ومختلــف وكاالت األمم املتحــدة ،بدرجــة
كبيــرة فــي اســتراتيجيات سياســة الصحــة فــي
نيكاراجــوا وتخطيطهــا وتنفيذهــا 18.وتعتمــد
احلكومــة علــى مــوارد خارجيــة ،مــع مــا يقــرب
مــن نصــف ميزانيــة الصحــة قادمــة مــن املنــح
والقــروض وتخفيــف عــبء الديــون 24.منــح بنــك
قرضــا يبلــغ  30مليــون
التنميــة للبلــدان األمريكيــة ً
دوالر علــى أســاس األداء ( )2010–2005لنيكاراجــوا،
بغيــة احلــد مــن وفيــات األمهــات والرضــع عــن
طريــق حتســن الوصــول إلــى رعايــة مــا قبــل
الــوالدة ،والــوالدة فــي املؤسســات ،للتعجيــل فــي
إحــراز تقــدم فــي هــدف الصحــة باألهــداف اإلمنائيــة
األلفيــة 26 ،25.كمــا قــدم بنــك التنميــة للبلــدان
قرضــا جدي ـ ًدا فــي عــام  2011مببلــغ 20
األمريكيــة ً
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مليــون دوالر ملواصلــة احلــد مــن وفيــات األمهــات
والرضــع فــي ثــاث مــن أكثــر املقاطعــات ضعفً ــا،
مــن بينهــا ماتاجالبــا .إن الرعايــة التــي تأتــي مــع
أفضــل املمارســات املتفــق عليهــا هــي فقــط
التــي ســتكون مؤهلــة للتمويــل .تتمثــل املؤشــرات
املتعلقــة بوفيــات األمهــات فــي اســتخدام تنظيــم
األســرة ،وإقامــة النســاء فــي «كاســا ماترنــا» (بيــت
انتظــار األمومــة) – اســتراتيجية لضمــان وصــول
النســاء الالتــي يعشــن فــي املناطــق النائيــة إلــى
مؤسســات الــوالدة – ورعايــة الــوالدة التــي تتــم فــي
الوحــدات الصحيــة التــي تقــدم رعايــة التوليــد فــي
27
حــاالت الطــوارئ.
حتقيق األهداف من خالل الوالدة في املؤسسات
الصحية
تركــز بقــوة اآلن جهــود نيكاراجــوا لتقليــص وفيــات
األمهــات علــى الــوالدة فــي مؤسســات الصحــة ،مبا
يعكــس اجتاهــات السياســة العامليــة احلديثــة فــي
مجــال صحــة األمهــات وتشــديد الهيئــات املانحــة
علــى الرعايــة املاهــرة للــوالدة كمؤشــر رئيســي
لــأداء .بيــد أن هــذه السياســة تضــع ضمنًــا علــى
قــدم املســاواة الــوالدة املؤسســية وتوفيــر قابــات
ماهــرات .أصبــح املستشــفى الرئيســي الــذي
اف ُتتــح فــي عــام  ،2011فــي البلديــة التــي قمــت
فيهــا بعملــي امليدانــي ،مبثابــة املــكان الوحيــد
املعتــرف بــه للــوالدة ،حيــث حــل محــل مركــز
الصحــة القــدمي – ونظريًّــا – الــوالدة املنزليــة .تُقــدم
مراكــز الصحــة الثمانيــة التابعــة للبلديــة رعايــة
مــا قبــل الــوالدة .وفــي فتــرة عملــي امليدانــي ،كانت
وزارة الصحــة حتــاول زيــادة عــدد األخصائيــن فــي
املستشــفى .فقــد كان املستشــفى يضــم ممرضــات
توليــد ،لكــن وجــود أخصائــي التوليــد لــم يكــن
منتظمــا ويقتصــر علــى أيــام األســبوع .يتولــى
ً
أخصائــي التوليــد إجــراء العمليــات القيصريــة،
لكــن املستشــفى لــم يكــن لديهــا بعــد بنــكًا
للــدم ،وبالتالــي عليــه إحالــة حــاالت الطــوارئ

احلــادة إلــى املستشــفى اإلقليمــي الــذي يقــع علــى
بعــد  1.5ســاعة بالســيارة .وعلــى الرغــم مــن هــذه
القيــود ،زادت حــاالت الــوالة املؤسســية منــذ افتتــاح
املستشــفى ،لكــن النســبة ال تــزال غيــر واضحــة،
وال تــزال حوالــي  %40مــن النســاء تلــدن فــي
املنــزل؛ إمــا مبســاعدة «البارتيــراس» ،أو أحــد أفــراد
العائلــة ،أو مبفردهــن (اتصــال شــخصي بطبيــب
فــي مستشــفى محلــي ،أبريــل  .)2012تلــد النســاء
فــي املنــزل لعــدم ثقتهــن فــي املرافــق الصحيــة،
أو لشــعورهن باحلــرج مــن تعريــض أنفســهن أمــام
اآلخريــن ،أو لتصورهــن أن الــوالدة املنزليــة خاليــة
مــن اخملاطــر .وأكــدت أخريــات محدوديــة الوصــول
للمستشــفى ،أو وجــود حواجــز أخــرى مثــل رفــض
الــزوج أو مشــكالت تــرك األطفــال عنــد الذهــاب
إلــى املستشــفى.
علــى الرغــم مــن إنشــاء مستشــفى جديــد وزيــادة
عــدد العاملــن ،يعتمــد النظــام الصحــي اعتمــادًا
كليــا علــى عمــل «البريجاديســتاس» و«البارتيــراس»
ًّ
فــي اجملتمعــات احملليــة ،ألنهــم مبثابــة حلقــة
الوصــل الرئيســية بــن املستشــفى واجملتمعــات
احملليــة .يتولــى املستشــفى واثنــان مــن معلمــي
الصحــة باملستشــفى إقامــة دورات تدريبيــة
مــرة فــي الشــهر لــكل مــن «البريجاديســتاس»
و«البارتيــراس» ،إمــا فــي املستشــفى أو فــي املراكــز
الصحيــة التــي ينتمــون إليهــا .هنــاك إقــرار بــأن
«البريجاديســتاس» هــم أنــاس عليهــم تعزيــز
«حزمــة الرعايــة الصحيــة األساســية» ،مثــل
صحــة الطفــل ونظافتــه ،لكــن إحــدى مهامهــم
الرئيســية تتمثــل فــي حتديــد وإعــداد تقاريــر
إحصائيــة عــن النســاء احلوامــل فــي مجتمعاتهــم
احملليــة ،وهــي املهمــة التــي يركــز عليهــا العديــد
أيضــا،
مــن «البريجاديســتاس» .مــن املتوقــع منهــم ً
جن ًبــا إلــى جنــب مــع «البارتيــراس» ،زيــارة جميــع
النســاء خــال فتــرة احلمــل ،وحتفيزهــن وإحالتهــن
إلــى رعايــة مــا قبــل الــوالدة ،ودعوتهــن إلــى
اســتخدام «كاســا ماترنــا» ،فضــا ً عــن دعوتهــن
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إلــى الــوالدة املؤسســية  -وكل ذلــك دون أي مكافــأة
ماليــة .مــع ذلــك ،ال تــزال «البارتيــراس» يحصلــن
فــي كثيــر مــن األحيــان علــى مكافــأة مــن األســر،
وتســمى هديــة وليــس مدفوعــات.
علــى الرغــم مــن أن برامــج وخطــط الصحــة فــي
نيكاراجــوا تعكــس أجنــدة أكثــر شــموال ً علــى
الــورق ،هنــاك تشــديد فــي واقــع األمــر علــى النهــج
األكثــر «انتقائيــة» ،الــذي يركــز علــى الرعايــة عنــد
الــوالدة .وفقً ــا لطبيــب يعمــل بــوزارة الصحــة
اإلقليميــة ،يعكــس عــزم احلكومــة علــى خفــض
معــدل وفيــات األمهــات مــدى أهميــة مؤشــر
للصحــة بالنســبة للحكومــة ،ليــس للصحــة
أيضــا .عــاوة علــى ذلــك،
فحســب بــل للتنميــة ً
ووفقً ــا ملمثــل إحــدى املنظمــات غيــر احلكوميــة
فــي ماتاجالبــا ،تريــد احلكومــة الســيطرة علــى
جميــع اإلحصــاءات املتعلقــة بوفيــات األمهــات،
ومنعــت املنظمــة غيــر احلكوميــة مــن حتليــل
وفيــات األمهــات فــي املنطقــة منــذ ( 2010اتصــال
شــخصي ،فبرايــر  .)2012ومــع ذلــك ،يعتقــد ممثلــو
املنظمــات غيــر احلكوميــة أن اإلحصــاءات التــي
تقدمهــا احلكومــة قــد ال تكــون كاملــة .عــاوة
أيضــا احلظــر الكامــل لعمليــات
علــى ذلــك ،يثيــر ً
اإلجهــاض القانونيــة شــكوكًا حــول مــدى انخفاض
معــدل وفيــات األمهــات بالفعــل (اتصــال شــخصي،
فبرايــر .)2012
إنقاذ احلياة – اخلوف من الوفيات
إن السياســة الشــاملة التــي تتبعهــا احلكومــة،
وتطــرح أن وفيــات األمهــات هــو أمــر غيــر مقبــول،
تتجلــى فــي كل مســتوى مــن مســتويات نظــام
الصحــة؛ تضــع وزارة الصحــة مســؤولية تفــادي
وفيــات األمهــات علــى كاهــل وزارات الصحــة
اإلقليميــة ،التــي تضغــط بدورهــا علــى املرافــق
الصحيــة احملليــة .وفــي نهايــة املطــاف ،مــن املتوقــع
امتثــال «البريجاديســتاس» ،و»البارتيراس» ،والنســاء
أنفســهن ،إلــى ضــرورة الــوالدة باملؤسســات
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الصحيــة .أعربــت العديــد مــن «البريجاديســتاس»
و»البارتيــراس» الالتــي أجريــت معهــن مقابــات
عــن قلقهــن إزاء الضغــوط التــي متــارس عليهــن
مــن أجــل حصــول النســاء علــى الرعايــة الســابقة
للــوالدة ثــم الــوالدة فــي املستشــفى ،وكــذا حــول
مــا يتعرضــن لــه مــن لــوم فــي حالــة وقــوع أي
وفيــات لألمهــات فــي اجملتمــع احمللــي.
«ســوف توجــه وزاررة الصحــة اللــوم إلــى «البارتيــرا»
أو «البريجاديســتا» إذا توفــت إمــرأة فــي اجملتمــع
احمللــي ،ولــذا نحــن نخشــى حــدوث ذلــك .ليــس مــن
اإلنصــاف أن يوجــه لنــا اللــوم ،فليــس خطأنــا عــدم
ذهــاب املــرأة إلــى املستشــفى .علــى الرغــم مــن
أننــا نقــول لهــا أن تذهــب ،فهــي ال تســتمع إلينــا
دائمــا .فهنــاك بعــض النســاء الالتــي ال يرغــن أو ال
ً
يســتطعن ببســاطة الذهــاب»( .بريجاديســتا)
أيضــا
كمــا أكــدت «بارتيــرا» أكبــر ســنًا ،تعمــل ً
«بريجاديســتا» ،أن وفــاة األمهــات فــي اجملتمــع احمللــي
تــؤدي إلــى التحقيــق .وقالــت أنهــا أرســلت أو ذهبت
مــع جميــع النســاء احلوامــل فــي مجتمعهــا احمللــي
إلــى املستشــفى للتأكــد مــن أنهــا لــن حتضــر تلــك
أيضــا املنظمــات غيــر احلكوميــة
الــوالدات .هنــاك ً
التــي تشــعر بالضغــط جلعــل النســاء يذهــن إلــى
املؤسســات الصحيــة .قالــت إحــدى ممثــات منظمة
نســائية أنــه علــى الرغــم مــن هلــع النــاس مــن أي
وفيــات لألمهــات ،فهــم يشــعرون بالراحــة عندمــا
يســمعون أنــه لــم يحــدث فــي مجتمعهــم احمللــي.
«نحــن نرجتــف خو ًفــا مــن فكــرة وفــاة األمهــات فــي
مقاطعتنا».
اتضــح بجــاء ،علــى جميــع املســتويات ،الشــعور
باخلــوف مــن حتمــل املســؤولية عــن وفــاة األمهــات.
أيضــا فــي املرافــق الصحيــة
ظهــر الشــعور باخلــوف ً
احملليــة مــن حــدوث وفيــات لألمهــات فــي بلدياتهــم.
هنــاك فكــرة تطــرح إمكانيــة جتنــب جميــع وفيــات
األمهــات ،وأن الفشــل فــي جتنبهــا ينعكس بشــكل
ســيء علــى الوظيفــة التــي يؤديهــا العاملــون
الصحيــون .وقــد أســفرت هــذه الضغــوط بتزايــد

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -التنمية املستدامة  -العدد ( )١٩مايو 2015

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
B Kvernflaten. Reproductive Health Matters 2013;21(42):32–40

عــن الســعي إلــى النســاء وجلبهــن إلــى املرافــق
الصحيــة.
«إذا ســمعنا عــن امــرأة حامــل فــي خطــر ،علينــا
الذهــاب إلــى اجملتمــع احمللــي وإحضارهــا .لــن
حتــدث وفيــات لألمهــات هــذا العــام .إننــا نخــدع
النســاء أحيانًــا ،إن تطلــب األمــر ،إلحضارهــن إلــى
املستشــفى»( .طبيــب فــي مستشــفى محلــي)
أكــد العاملــون فــي مجــال الصحــة باملستشــفى
أهميــة الــوالدة املؤسســية باعتبارهــا الــوالدة
واضحــا
الوحيــدة املقبولــة (واآلمنــة) .وأصبــح هــذا
ً
فــي طريقــة عملهــم مــع «البريجاديســتاس»
و»البارتيــراس» وتصرفهــم جتــاه املــرأة فــي اجملتمــع
احمللــي .كمــا يجــري تذكيــر «البريجاديســتاس»
و»البارتيــراس» فــي االجتماعــات الشــهرية بأهميــة
جلــب النســاء إلــى املرفــق الصحــي ،بينمــا يكــرر
معلــم الصحــة تأكيــده علــى خطــورة اســتمرار
ممارســة الــوالدات املنزليــة مــع «البارتيــرا» .وقــد
حتــدث ،فــي جلســة حضرتهــا ،عــن امــرأة نزفــت
حتــى املــوت بــن يــدي «البارتيــرا» ألنهــا لــم تذهــب
إلــى املستشــفى ،ورفــض فكــرة أن يكــون حضــور
«البارتيــرا» مناســ ًبا عنــد الــوالدة:
«ال توجــد ’بارتيــرا خارقــة‘ .و’البارتيــرا احلديثــة‘ ال
حتضــر الــوالدة .فحضورهــن الــوالدات يُعــد جرميــة».
(معلــم الصحــة)
ُ
يعكــس رفــض «البارتيــراس» كراعيــات للــوالدة
السياســة العامليــة والوطنيــة .بيــد أنهــا ليســت
«جرميــة» فــي نيكاراجــوا ،حتــى وإن قدمهــا ُمعلــم
الصحــة علــى هــذا النحــو فــي االجتمــاع.
علــى الرغــم مــن أن العاملــن فــي مجــال الصحــة
باملرافــق يشــعرون بالضغــط مــن املســتوى
املركــزي ،فــإن مســؤولية إحضــار النســاء إلــى
املؤسســة الصحيــة تقــع مباشــرة علــى عاتــق
«البريجاديســتاس» و«البارتيــراس» .فــإذا قمــن بعمل
جيــد فــي اجملتمعــات احملليــة ،ميكــن جتنــب وفيــات
األمهــات .وفــي اجتمــاع آخــر حضرتــه ،كان اللــوم
موجهــا إلــى ضعــف تنظيــم اجملتمــع احمللــي ممــا
ً

يســبب وفيــات األمهــات .تتعلــم «البريجاديســتا»
كيــف تكــون مســؤولة عــن تنظيــم االنتقــال إلــى
املستشــفى فــي حــاالت الطــوارئ .وعلــى هــذا
النحــو ،ال تقــع مســؤولية مؤسســية الــوالدة علــى
كاهــل النظــام الصحــي واملرافــق الصحيــة ،بــل
علــى كاهــل أفــراد علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي.
تقلــل هــذه العمليــة مــن شــأن نقــاط ضعــف
نظــام الصحــة الرســمي ،وتتيــح اســتمرارها.
نوعية الرعاية والعاملني في مجال الصحة
إن تركيــز السياســة علــى الــوالدة املؤسســية
يحجــب ،إلــى حــد مــا ،مــا يجــري فعــا ً داخــل
املرافــق الصحيــة .ال تشــعر النســاء واألســر غال ًبــا
بالرضــا جتــاه الرعايــة التــي يحصلــون عليهــا.
تركــزت شــكاواهم علــى ســوء املعاملــة ،وطــول
فتــرة االنتظــار ،وعــدم لطــف املوظفــن .كمــا
أيضــا «البريجاديســتاس» و«البارتيــراس»
شــعرت ً
بــأن موظفــي املستشــفى ال يأخذون قرارهن بإرســال
النســاء إلــى املستشــفى علــى محمــل اجلــد ،ممــا
يســفر عــن انتظــار النســاء لســاعات طويلــة ،أو
إرســالهن إلــى املنــزل دون فحــص ،مبــا يثيــر الشــعور
بالتدنــي وعــدم االحتــرام لــدى «البريجاديســتا»
و«البارتيــرا».
«تضــع احلكومــة صحــة األم مــن األولويــات ،وال تريــد
أي وفيــات لألمهــات فــي البلــد .لكننــا انتقلنــا مــن
نقيــض إلــى آخــر .واآلن يبحثــون عــن النســاء فــي
اجملتمعــات احملليــة ويســحبنهن تقري ًبــا إلــى املرافــق
الصحيــة ،ولكــن عندمــا يصلــن إلــى هنــاك ال
يجــدن ســوى ســوء االهتمــام والرعايــة .ال يضــع
املوظفــون فــي حســبانهم ملــاذا يأتــي النــاس .بــل
يركــزون فقــط علــى األرقــام وتنتابهــم عصبيــة
شــديدة حــول وفيــات األمهــات»( .طبيبــة بإحــدى
املنظمــات النســائية)
أيضــا مــن
كانــت هــذه الطبيبــة نفســها قلقــة ً
جتــاوز املرافــق الصحيــة احملليــة ،املعتــرف بهــا
للــوالدة ،لقدرتهــا بالفعــل .وتســاءلت كيــف
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ميكنهــم التعامــل مــع  %40مــن النســاء اللواتــي
التــزال تلــدن فــي املنــزل ،نظــرًا لظروفهــن.
هنــاك امــرأة تعيــش فــي أحــد األحيــاء القريبــة
مــن املستشــفى ،وأجنبــت ابنهــا فــي املنــزل قبــل
بضعــة أســابيع فقــط ،وعــزت قرارهــا إلــى قلقهــا
مــن ممارســات املستشــفى ،ووصفتهــا كاعتــداء
(جروســيريا):
«ترقديــن هنــاك أمــام العديــد مــن النــاس ،وهــم
ميارســون اجلراحــة والغــرز حتــى بعــد الــوالدة .هــذا
حتامــل .وأنــا لــن أذهــب».
علــى الرغــم مــن أن هــذه املــرأة اعتبــرت الــوالدة
فــي املستشــفى انتهــاكًا ،فــإن عــدم رغبتهــا فــي
الذهــاب إلــى املستشــفى جعلتهــا متثــل إشــكاال ً
بالنســبة للنظــام الصحــي ،الــذي ينــدد أحيانًــا
بالنســاء الالتــي ال يتقيــدن بالنظــام باعتبارهــن
ســاذجات أو مزعجــات 28.علــى الرغــم مــن أن قلــق
النســاء ال يســاوي بالضــرورة ســوء نوعيــة الرعايــة،
فقــد دلــت بعــض تعليقاتهــن علــى انعــدام كبيــر
للثقــة فــي املرافــق الصحيــة .شــعرت بعــض
أيضــا بضغــوط مــن أجــل البقــاء فــي
النســاء ً
«كاســا ماترنــا» لفتــرة طويلــة بعيـ ًدا عــن أســرهن.
قيــل حتــى إلحــدى النســاء فــي املركــز الصحــي
أنهــا مجبــرة علــى البقــاء هنــاك .علــى أن هنــاك
أيضــا فــي الــوالدة
العديــد مــن النســاء يرغــن ً
باملستشــفى ،بعــد أن عرفــن أنهــن قــد يتعرضــن
للمــوت إذا اختــرن الــوالدة فــي املنــزل ،علــى الرغــم
مــن إعرابهــن فــي الوقــت نفســه عــن قلقهــن إزاء
ســوء املعاملــة وطــول فتــرة االنتظــار وعــدم لطــف
املوظفــن.
أعربــت العديــد مــن «البريجاديســتاس»
و«البارتيــراس» – نتيجــة خلبراتهــن وقصــص
النســاء – عــن عــدم الرضــا جتــاه الرعايــة الصحيــة
باملستشــفيات ،ممــا يضعهــن فــي موقــف صعــب،
نظــرًا لتوقــع وزارة الصحــة أنهــن سيشــجعن
النســاء علــى الذهــاب للمستشــفى .لكنهــن
وافقــن ،فــي الوقــت نفســه ،علــى أن الــوالدات
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املنزليــة محفوفــة باخملاطــر ،وأن النســاء يجــب أن
يذهــن إلــى املستشــفى .ميكــن تلخيــص هــذه
احلالــة علــى النحــو التالــي :تعتبــر الرعايــة فــي
املستشــفى ســيئة ،لكــن البقــاء فــي املنــزل أســوأ.
أدت هــذه املســائل إلــى عــدم رضــا العديــد مــن
«البريجاديســتاس» و«البارتيــراس» إزاء عالقتهــن
بنظــام الصحــة الرســمي .عــاوة علــى ذلــك ،ونظرًا
لشــعورهن مبســؤولياتهن وعــدم املالءمــة بــن عــبء
العمــل واملكافــأة التــي يحصلــن عليهــا ،توقفــت
بعــض «البريجاديســتاس» عــن العمــل أو تفكــر
جديًّــا فــي تركــه ،ممــا يعنــي تــرك تلــك اجملتمعــات
احملليــة دون متطوعــات فــي مجــال الصحــة .أرادت
أخريــات تشــكيل نقابــة ،بغيــة ســماع أصواتهــن
واالعتــراف بهــن .لقــد أدركــن صعوبــة احلصــول
علــى مدفوعــات ماليــة ،لكنهــن شــعرن أن احلصول
علــى بطاقــة الهويــة بصفــة «البريجاديســتاس» ،أو
حتــى حقيبــة محمولــة علــى الظهــر أو قميــص
يرتدينــه عنــد زيــارة األســر ،ســيجعلهن يشــعرن
احترامــا وتقديــرًا .كان معلمــو
بــأن دورهــن أكثــر
ً
الصحــة باملستشــفى علــى علــم بغيــاب الدافــع
لــدى العديــد مــن «البريجاديســتاس» ،وأعربــوا عــن
أســفهم لعــدم توفــر املــوارد الالزمــة ملكافئتهــن أو
تزويدهــن بدعــم عملــي.
املناقشة واالستنتاجات
أوضحــت هــذه الدراســة اآلثــار الســلبية غيــر
املقصــودة لسياســة صحــة األم احلاليــة فــي
نيكاراجــوا فــي مــا يتعلــق بالعالقــة بــن نظــام
الصحــة الرســمي ،واملتطوعــات احملليــات فــي مجال
الصحــة ،والنســاء احلوامــل .ونظــرًا ألن مجمــل
نظــام الرعايــة الصحيــة يعتمــد علــى املتطوعــات
الصحيــات ،فــا ميكــن جتنــب مشــاركتهن فــي
احلتميــة الوطنيــة املتمثلــة فــي بلــوغ األهــداف،
علــى أنــه ميكــن حتســن العالقــة معهــن وحتقيــق
رضاهــن عــن عملهــن ودوافعهــن مــن خــال تدابيــر
مهمــا مــن
بســيطة جتعلهــن يشــعرن بأنهــن جــز ًءا
ً
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نظــام الصحــة .يســتغرق بنــاء النظــم الصحيــة
وق ًتــا طوي ـاً .وتُعــد املتطوعــات الصحيــات وســيلة
جيــدة للوصــول إلــى النســاء فــي اجملتمعــات
احملليــة؛ وبالتالــي يجــب أن يصبــح احلفــاظ علــى
عالقــة جيــدة معهــن مــن األولويــات.
يســهل التعامــل مــع القلــق الناجــم عــن
ال
ُ
الضغــط لتجنــب وفيــات األمهــات ،فهــذا يقــع
ضمــن نظــام األهــداف وقيــاس األداء ،حيــث يجــري
أيضــا تقييــم أداء احلكومــة ســل ًبا أو إيجابًــا مــن
ً
قبــل الهيئــات الفاعلــة العامليــة .وعلــى الرغــم
مــن أن الســعي لتحقيــق هــدف احلــد مــن وفيــات
األمهــات هــو هــدف جديــر بالثنــاء ،فــإن الضغــط
علــى اجلميــع يــزداد عندمــا يكــون نظــام الصحــة
غيــر قــادر علــى االســتجابة علــى نحــو كاف
لتحقيــق مثــل هــذا الهــدف الطمــوح .فالتحــرك
نحــو بلــوغ األهــداف وحتقيــق الــوالدة املؤسســية
لــم يصاحبــه حتســينات مناســبة فــي نوعيــة
الرعايــة ،مبــا يجعــل العديد مــن «البريجاديســتاس»
و»البارتيــراس» والنســاء متــرددات بشــأن الــوالدة
باملستشــفى .فــي دراســة حــول وفيــات األطفــال
حديثــي الــوالدة واألطفــال دون ســن اخلامســة فــي
إحــدى اجملتمعــات احملليــة فــي نيكاراجــوا خــال
الفتــرة  ،2005–1970أوضحــت بيريــز وزميالتهــا
زيــادة وفيــات حديثــي الــوالدة حتــى فــي آخــر فتــرة
مــن الدراســة؛ علــى الرغــم مــن التغطيــة اجليــدة
أيضــا،
للمســاعدة املاهــرة عنــد الــوالدة 29.وتبــن ً
فــي أماكــن أخــرى ،أن الــوالدة املؤسســية ال تعنــي
30
بالضــرورة جــودة الرعايــة.
لــم يتشــكك مقدمــو الرعايــة الصحيــة فــي
املستشــفى فــي هــدف الــوالدة املؤسســية ،فقــد
كان فــي ســياق حتســن الرعايــة عنــد الــوالدة
بتوفيــر مســاعدة ماهــرة ورعايــة توليديــة فــي
حــاالت الطــوارئ خــال فتــرة هــذه الدراســة .لكــن
األجنــدة الضيقــة التــي تســتبعد قضايــا مهمــة
– مثــل نوعيــة الرعايــة ،وكيفيــة اســتقبال النــاس
فــي املستشــفى ،والبنيــة التحتيــة ،وتقليــص

احلواجــز االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تبعــد
النــاس عــن التمــاس الرعايــة اجليــدة وواحلصــول
عليهــا  −ستســتمر فــي إبعــاد العديــد مــن
النســاء .إن تضييــق األجنــدة إلــى «رصاصــات
أيضــا إلــى
ســحرية» انتقائيــة ميكــن أن يــؤدي ً
حتويــل األمــوال بعي ـ ًدا عــن تطويــر نُظــم الصحــة
علــى املــدى الطويــل 9 ،3،وهــو أمــر حاســم ســواء
بالنســبة لتحقيــق أو إدامــة معــدالت منخفضــة
لوفيــات األمهــات.
أيضــا املبــادرات املوجهــة للهــدف عــن آثــار
تســفر ً
علــى رؤيــة نيكاراغــوا لنمــوذج الرعايــة الصحيــة
الشــاملة وإيديولوجيــة التضامــن والعمــل
التطوعــي .حاولــت العامــات الصحيــات فــي
نظــام الصحــة الرســمي باملنطقــة حتــت الدراســة
جتنــب وفيــات األمهــات ،وحتدثــن بوضــوح عــن
خبراتهــن مــع الوفيــات فــي العــام الســابق .فــي
وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،وعلــى الرغــم مــن عــدم
حصولهــن علــى مدفوعــات علــى أســاس األداء،
كان نظــام الصحــة نفســه يــزداد اعتمــاده علــى
األداء ،مدفو ًعــا مبســاعدة قطــاع الصحــة اخلارجــي
املرتكــز علــى األداء ،وبثقافــة األهــداف ومؤشــرات
اإلجنــاز التــي حتفزهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.
لقــد أدت احلاجــة إلظهــار تقــدم إلــى تركيــز
نيكاراجــوا بدرجــة كبيــرة علــى الــوالدة املؤسســية،
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية
بالنســبة للعالقــة بــن نظــام الصحــة والعديــد
مــن املتطوعــات الصحيــات الالتــي يحتاجهــن هــذا
النظــام .وأخيــرًا ،ضعفــت شــرعية هــدف حكومــة
جبهــة ساندينيســتا للتحــرر الوطنــي لدعــم
صحــة األم واحلــد مــن وفيــات األمهــات بقرارهــا
حــول عــدم قانونيــة جميــع عمليــات اإلجهــاض ،مــا
دامــت الوفيــات الناجتــة عــن مضاعفــات اإلجهــاض
غيــر املأمــون متثــل نســبة كبيــرة مــن مجمــوع
وفيــات األمهــات 31،مبــا فــي ذلــك فــي نيكاراجــوا.
تعتمــد نيكاراجــوا اعتمــادًا كبيــرًا علــى املســاعدات
اخلارجيــة ،وســتبذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ
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األهــداف العامليــة احملــددة .إن زيــادة حــاالت الــوالدة
فــي ظــل رعايــة ماهــرة ميكــن أن يحــد مــن معــدل
وفيــات األمهــات ،لكــن إعــان النصــر -كمــا
تقــول ســباجنلر – جملــرد أن العامــات الصحيــات
ذات األلقــاب الصحيحــة يقمــن برعايــة معظــم
الــوالدات ،هــو أمــر ميكــن جتاهلــه فــي ظــل ضعــف
املــوارد؛ حيــث يفتقــر التدريــب والتنظيــم والدعــم
التقنــي إلــى التناســق 30.يجــب أن تضــع املبــادرات
املوجهــة نحــو األهــداف واملؤشــرات القادمــة مــن
الســاحة العامليــة فــي حســبانها الظــروف احملليــة.
فعلــى الرغــم مــن أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
وغيرهــا مــن مبــادرات حتســن صحــة األمهــات ،لــم
5
توضــع لتكــون ضيقــة  -كمــا توضــح فاندميورتيلــي
وأوســتفيج – 6فــإن خيــار توفيــر قابــات ماهــرات
فقــط كمؤشــر علــى التقــدم ،يفتــرض توفيــر
نوعيــة أخــرى جيــدة مــن الرعايــة 10.أمــا علــى
الصعيــد احمللــي ،فقــد أدى التركيــز علــى الغايــات
واملؤشــرات إلــى اســتراتيجيات ضيقــة علــى نحــو

غيــر مناســب ،وضعــت مســؤولية حتقيــق الهــدف 5
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي نهايــة املطــاف
علــى كاهــل املتطوعــات احملليــات .فــي حــن ال يرقــى
الشــك إلــى نيــة حتســن صحــة األمهــات ،فقــد
أدى الضغــط مــن أجــل بلــوغ األهــداف إلــى آثــار
ســلبية غيــر مقصــودة علــى العالقــة بــن النســاء
واملتطوعــات احملليــات ونظــام الصحــة الرســمي،
وهــذا مــا يحتــاج إلــى معاجلــة.
شكر وتقدير:
أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى العامــات فــي مجــال
الصحــة ،والنســاء ،واألســر التــي أجريــت معهــا
مقابــات فــي نيكاراجــوا؛ وإلــى كل مــن كاترينــي
ســترينج ،سيدســل روالكفــام ،جاجراتــي جانــي-
بولســتاد علــى التعليقــات القيمــة .حصلــت
هــذه الدراســة علــى دعــم مــن مركــز التنميــة
والبيئــة بجامعــة أوســلو فــي النرويــج ،كجــزء مــن
أطروحتــي للدكتــوراه.
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