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شكر وتنويه
تم إعداد هذا التقرير بطلب من «صندوق األمم المتحدة للسكان – المكتب اإلقليمي للدول العربية».
أدار عملية إعداد التقرير ونسقها دكتور محمد عفيفي ،بمساعدة من السيدة مولي فير.
الكاتب الرئيسي للتقرير هو دكتورة أندريا نوفى (معهد  )ICS Integrareبدعم من أفرديتا
بايتايكي (معهد  ،)ICS Integrareومارتين بويس (من  )Novametrics Ltdوصوفيا كاسترو
لوبيز (معهد .)ICS Integrare
نتقدم بجزيل الشكر لمكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان الخاصة بالدول المعنية ،والتي
يسرت عملية جمع الردود على استطالعات رأي الدول .نشكر بصفة خاصة عبير سالم وأفراح ثابت
وعمار عبد القهار وإيميلي دينيس وفرانسوا غريب وحافظ بن ميالد وهالة الخير ولوردفريدآكو
ومحمد سيد أحمد.
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الرموز والمختصرات
AAAQ

التوفر ،إمكانية الوصول ،درجة القبول ،الجودة

AIDS

متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)

BEmONC

رعاية التوليد األولية في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

CEmONC

رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

CMR

اإلدارة الطبية لالغتصاب

CSO

منظمة مجتمع مدني

EmONC

رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

FGM

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

GBV

العنف القائم على النوع االجتماعي (العنف الجنساني)

GP

طبيب عام (ممارس عام)

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

HRH

الموارد البشرية الخاصة بالصحة

IDP

ً
داخليا
النازح

ISIL

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)

LARC

مانع حمل مؤقت طويل األمد

MDSR

مراقبة وفيات األمومة والتصدي لها

MISP

حزمة خدمات الحد األدنى المبدئية

MoH

وزارة الصحة

NGO

منظمة غير حكومية

Ob/gyn

طبيب والدة /أمراض نساء

PMTCT

الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل

RH

الصحة اإلنجابية

SDG

هدف تنمية مستدامة

SRMNAH

الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليد والمراهق

STI

ً
جنسيا
مرض معدي ُمنتقل

UN

األمم المتحدة

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

UNHCR

وكالة األمم المتحدة لالجئين

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

UNOCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNRWA

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)

WHO

منظمة الصحة العالمية

الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي
تُ عد األزمات اإلنسانية وما يتصل بها من نزوح
وتشريد للسكان مشكلة كبيرة ومتعاظمة في
شتى أنحاء العالم .ثمة تواجد بارز لبعض الدول
العربية ضمن اإلحصاءات العالمية الخاصة
بالهشاشة واألزمات اإلنسانية .بحسب تقديرات
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤن
الالجئين (وكالة األمم المتحدة لالجئين) ،ففي
عام  2015كان  40%من الالجئين في العالم،
ً
داخليا وطالبي اللجوء ،هم من
ومن النازحين
المنطقة ،وتستضيف دول المنطقة 34%
ً
قسرا في العالم .تشدد هذه
من النازحين
اإلحصاءات على الحاجة العاجلة للتحرك ،سواء
للتعامل مع األزمات الحالية ،أو من حيث بناء
القدرة على الصمود في وجه األزمات التي قد
تجد في المستقبل.
ّ
من بين آثار األزمات اإلنسانية انحسار توفر
الخدمات الصحية والقدرة على الوصول إليها،
ما يؤدي إلى تزايد معدالت الوفيات واألمراض،
ويعتبر عقبة كبرى تحول دون التعافي من
األزمات والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة .الرد الفعال للتعامل مع هذه
المشكلة يتطلب فهم كيف تؤثر الهشاشة
واألزمات على مختلف المجموعات السكانية؛ إذ
أن اللجوء إلى مقاربة موحدة للتعامل مع مختلف
الفئات ُيرجح أن ينتقص من إنصافهم ،ومن ثم
يؤدي إلى انحسار مستوى القدرة على الصمود
والتعامل مع األزمات .إن أثر األزمات على النساء
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ً
جيدا ،ويظهر أن من آثار
واألطفال قد تم توثيقه
األزمات ارتفاع معدالت وفيات واعتالل األم
والمواليد واألطفال ،بسبب تدهور القدرة على
الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
وصحة األم والوليد والمراهق .إن رؤية صندوق
األمم المتحدة للسكان تضع الصحة الجنسية
واإلنجابية وصحة األم والوليد والمراهق في
القلب من العمل اإلنساني؛ ألن الصندوق يرى
توفر هذه الخدمات الصحية هو حق أساسي
ّ
أن
من حقوق اإلنسان ،يمكّن النساء والفتيات
من اإلسهام في صمود المجتمعات في وجه
األزمات والتعافي منها .من ثم ،فالبد أن ُينظر
إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة
األم والوليد والمراهق بصفتها حقا أساسيا
منذ بداية األزمة ،ال أن ُينظر إليها باعتبارها أمرا
ً
تاليا في الترتيب للخدمات الصحية
ثانويا يأتي
األخرى من قبيل رعاية المصابين إصابات خطيرة
وعالجهم.
إن التخطيط الجيد لقوة عمل خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليد
والمراهق ) (SRMNAHعمل ضروري للتصدي
لهذه القضايا ،وفي منطقة الدول العربية
ظهرت دعوات إلى تقديم المعلومات واإلرشاد
للدول الساعية لتعزيز قوة عمل SRMNAH
الخاصة بها ،سواء في معرض التعامل مع أزمة،
أم من أجل تحسين الجاهزية لألزمات التي قد
تأتي في المستقبل .تُ ظهر األدلة أن القابالت

جيدات التعليم ،الالئي يحصلن على قدر جيد
من الدعم والتمكين ،يمكنهن الوفاء باألغلبية
العظمى من احتياجات خدمات .SRMNAH
المركز والمدقق في القبالة والقابالت
االستثمار ُ
هو إذن استراتيجية فعالة للدول ،سواء التي
تعاني من أزمات ،أم التي تهدف إلى تحسين
ّ
الكلية
جاهزيتها لألزمات ،وإلى تحسين قدرتها
على الصمود في وجه األزمات.
هذا التقرير هو نتاج عملية جمع بيانات من ست
ً
حاليا من أزمات إنسانية ،وهي:
دول عربية تعاني
العراق ،ليبيا ،الصومال ،السودان ،سوريا،
واليمن .نسقت مكاتب الدول الخاصة بصندوق
األمم المتحدة للسكان جمع البيانات ،بالتشاور
القطري،
مع أصحاب المصالح على المستوى ُ
مثل الحكومات ،ومقدمي الخدمات من القطاع
الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات
المهنية .تم إرسال استبيان لكل دولة ،ويشتمل
على طلب بيانات حول كيفية تأثير األزمات على
الحاجة إلى خدمات  SRMNAHودرجة توفرها
وإمكانية الوصول إليها ،ودرجة تقبل القابالت
وجودة خدماتهن ،وغيرهن من العاملين بمجال
خدمات .SRMNAH
عدة ،منها
تأخذ األزمات والظروف الطارئة
ً
أشكاال ّ
العنف والنزاع ،ومنها االضطرابات السياسية أو
الكوارث الطبيعية أو التدهور البيئي والمشكالت
ً
جميعا صنوف من
المناخية دورية الطابع ،وهي
األزمات التي تؤثر على دولة أو أكثر من الدول
المشمولة بالتقرير .يمكن أن تكون األزمات
قصيرة األجل ،أو قد تدوم عدة سنوات .بعض
الدول المشمولة بالتقرير تعاني من أزمات
قصيرة األجل ،وبعضها تعاني من أزمات ممتدة.
فضال عن مستوى التنمية
طبيعة ومدة األزمة –
ً
في الدولة قبل بداية األزمة – تُ ملي آثارها وما
يمثل رد فعل مناسب لهذه اآلثار .تعكس الردود
المتنوعة المشمولة في البيانات التي تم
جمعها هنا مدى تنوع الخبرات بين الدول الست
المشمولة بالتقرير.
تؤدي األزمات اإلنسانية إلى زيادة االحتياجات
غير الملباة لخدمات  ،SRMNAHومن ثم فهي
تزيد من عواقب وتبعات عدم استيفاء هذه
االحتياجات .على سبيل المثال ،فإن تناقص قدرة
المستفيدين على الحصول على مستلزمات
خدمات الصحة اإلنجابية قد يؤدي إلى ارتفاع
معدالت الحمل غير المرغوب ومعدالت األمراض
ً
جنسيا ،مع تناقص العاملين المهرة
المنتقلة
المتخصصين في خدمات  ،SRMNAHمما يؤدي

بدوره إلى تزايد معدالت وفيات واعتالل األم
ً
ورودا في
والوليد والطفل .لكن اآلثار األكثر
التقارير كانت تزايد معدالت العنف القائم على
النوع االجتماعي ،بما يشمل حاالت االغتصاب،
والحاجة إلى تجهيز ردود كافية ،من قبيل خدمات
اإلدارة الطبية لالغتصاب.
إن قوة عمل خدمات  SRMNAHجيدة اإلدارة
والتجهيز ال غنى عنها لتخفيف آثار هذه المشكالت،
لكن األزمات اإلنسانية تؤدي عادة إلى خسائر
فادحة في قوة العمل بالمجال الصحي ،ومن
ثم فهي تتسبب في تناقص توفر العاملين
بمجال خدمات  .SRMNAHدولتان فحسب من
الدول المشمولة بالتقرير (ليبيا واليمن) تمكنتا
من تقديم تقديرات بحجم هذه الخسائر ،وتشير
التقديرات من الدولتين إلى فقدان أكثر من نصف
العاملين بخدمات  SRMNAHفي الدولتين من
ً
سلبا على جميع
قوة العمل .هذه الخسائر أثرت
كوادر خدمات  ،SRMNAHلكن كانت كبيرة بصفة
خاصة في أوساط كوادر الطب والتمريض ،وأقل
ً
نسبيا في أوساط كوادر القبالة( .حتى الدول
التي لم تتمكن من تقديم بيانات دقيقة أشارت
إلى أنه من المرجح استمرار القابالت – أكثر من
كوادر الـ  SRMNAHاألخرى – في توفير الخدمات
ً
أيضا على
أثناء األزمة) .يمكن أن تؤثر األزمات
عدد العاملين الجدد بمجال  SRMNAHالذين
ينضمون إلى قوة العمل ،بسبب الخسائر في
قوة عمل التعليم والتدريب وتدمير المؤسسات
التعليمية ذات الصلة.
تؤثر األزمات على إمكانية الوصول إلى العاملين
بمجال  SRMNAHبسبب :دمار المنشآت
الصحية بشكل موسع ،وعدم القدرة على سداد
رسوم الخدمات ،وتقييد القدرة على التنقل
وزيادة بواعث القلق األمنية .تمكنت ثالث دول
(ليبيا ،سوريا ،اليمن) من تقديم بيانات عن عدد
المنشآت الصحية التي أغلقت أبوابها أو ُدمرت
بسبب األزمة .في ليبيا ،توقفت عن العمل
جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية
ً
تقريبا التي توفر خدمات  .SRMNAHفي
األولية
سوريا واليمن ،تم غلق أو تدمير نحو  40%من
مراكز الرعاية الصحية األولية التي تقدم خدمات
 ،SRMNAHمع تضرر المناطق الريفية بصفة
خاصة .أفادت الدول التي تفتقر إلى سياسة
ً
مجانا إلى
إلتاحة خدمات  SRMNAHالضرورية
تأثر إمكانية الوصول إلى الخدمات بسبب تزايد
معدالت الفقر جراء األزمات .كما تؤثر القيود على
التنقل والسفر على إمكانية الوصول للخدمات
في جميع الدول المشمولة بالتقرير.
الملخص التنفيذي
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تناقلت التقارير أن ُمدركات الجمهور حول
العاملين بمجال خدمات  SRMNAHقد تدهورت
في العديد من الدول المتضررة من النزاعات،
ً
سلبا على درجة قبول خدمات .SRMNAH
ما أثر
تبين أن السبب في هذا هو انحسار قدرة
النساء وعائالتهن على مشاورة مقدم(ة) خدمة
معروف(ة) وموثوق(ة).
كما ظهرت مؤشرات حول تأثير األزمة على
جودة الرعاية التي يقدمها العاملون بمجال
 .SRMNAHمن اآلثار الرئيسية أن العاملين
بمجال  SRMNAHلم تتوفر لهم مستلزمات
مستدامة من العقاقير الطبية والمعدات
واإلمدادات المطلوبة لتقديم الخدمات بشكل
كامل ،بسبب اضطراب واختالل نُ ظم توزيع
هذه العقاقير والمعدات واإلمدادات .أفادت
بعض الدول بأن الخسارة في الكوادر التعليمية
قد أثرت على جودة التعليم الطبي المعني،
وفي دولة من الدول صدر قرار بمراجعة مدة
تدريب القابالت المجتمعيات .أفادت الدول
الست بوجود قصور في العاملين بمجال
 SRMNAHممن لديهم مهارات لتقديم
الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع
المحتاجات إلى رعاية
االجتماعي ،وللنساء
ُ
توليد طارئة ،ومن يعانين من فيروس نقص
المناعة البشرية واألمراض األخرى المنتقلة
ً
جنسيا .من أسباب هذا تناقص توفر العاملين
بمجال  ،SRMNAHلكن في بعض الدول كان
ً
أيضا عدم ضم هذه المهارات بشكل
السبب
تلقائي إلى المقررات التدريبية السابقة على
بدء العمل بتقديم الخدمة.

ً
سلفا
لقد أدى أثر األزمات – كما هو موضح
– إلى تغيير بيئة عمل القابالت .أصبحت
القابالت أكثر استقاللية نتيجة لألزمات ،وفي
دول عديدة أصبحن يؤدين أنشطة تواصل مع
المجتمع بمعدل أكبر ،ضمن الفرق المتنقلة
التي يتم إرسالها إلى المناطق التي تعرضت
منشآتها الصحية للتدمير .إن الخسائر الكبيرة
ً
(نسبيا) في كوادر  SRMNAHاألخرى تعني أن

القابالت في أغلب الدول المشمولة بالتقرير
منهن تقديم عدد كبير من الخدمات،
متوقع
ّ
أكثر من المألوف ،لكن جودة الخدمات التي
تمكن من تقديمها ترزح تحت عبء :عدم كفاية
ّ
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إمدادات العقاقير الطبية/المعدات األساسية،
المنفق على من يحتجن
عدم كفاية الوقت
ُ
للرعاية ،عدم كفاية نظم الحوافز واالستبقاء
ضمن قوة العمل المخصصة للقابالت في
المناطق التي يصعب الوصول إليها والنقص
في آليات اإلشراف الداعم لهن.
يمكن أن تمثل األطر القانونية المنطبقة عامل
تمكين أو عامل تعجيز ،فيما يخص الخدمات
المتاح للقابالت تقديمها .على سبيل المثال،
فإن دوال قليلة من بين الدول العربية تصرح
للقابالت بتقديم مهام رعاية التوليد األولية
في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد ()BEmONC
السبع ،وتقيد دول عديدة منها أنواع وسائل
تنظيم األسرة التي يمكن للقابالت تقديمها.
بالمثل ،فإن بعض الدول العربية ما زالت لم
ً
رسميا بالقبالة كمهنة مستقلة ،وليس
تعترف
في عدد من الدول العربية تعريف واضح
للقابلة المحترفة .هذه القيود والعراقيل تحول
دون حصول القابالت على المهارات المطلوبة
وتوفير الرعاية المطلوبة للنساء والمراهقات
لهن تقديم
والمواليد ،إما ألنه ليس مصرح
ّ
هذه الخدمات ،أو ألن الجمهور ال يرى فيهن
ً
نظرا لنزوع
الكفاءة الكافية لتقديم هذه الخدمات.
القابالت أكثر من عاملي خدمات SRMNAH
اآلخرين للبقاء أثناء األزمات ،فإن تمكينهن من
تقديم جميع الخدمات التي بإمكانهن تقديمها
هي استراتيجية فعالة للغاية في تحسين القدرة
على الصمود في وجه األزمات اإلنسانية.
كما سلف الذكر ،فإن األزمات اإلنسانية تقع
جراء عدة أسباب ،ويمكن أن تأخذ عدة أشكال ،ما
يعني أن آثارها قد تتباين من حالة ألخرى ،والبد
أن تكون الردود في كل أزمة مرتبطة بسياقها.
على هذا ،فإن عددا من الثيمات المشتركة التي
ظهرت في هذه الدراسة تسمح لنا بالوصول
إلى استنتاجات حول آثار األزمات على الدول
التي تمر بها ،وتلك التي ترغب في جعل نظم
 SRMNAHالخاصة بها أكثر قدرة على الصمود
في وجه أية أزمات في المستقبل.
 .1التعامل بفعالية وبشكل مستدام مع األزمات
اإلنسانية وتحسين قدرة الصمود في مواجهة
أزمات المستقبل المحتملة ،يتطلب مقاربة
«المنظومة الصحية» ،مع تركيز خاص على

الموارد البشرية ،ومستلزمات الصحة اإلنجابية
والتمويل ،بحيث يتم تعظيم كل من التوفر،
والقدرة على الوصول (بما يشمل أن تكون أتعاب
الخدمات معقولة) ،والقبول ،وجودة الخدمة.
وتتطلب مقاربة المنظومة الصحية الشراكة
المتكاملة والقوية بين جميع أصحاب المصلحة،
ومنهم القطاع الخاص والممولين الخارجيين عند
االقتضاء .تدعيم المنظومة الصحية بالكامل أمر
معروف عنه صعوبة التحقق أثناء مراحل التعامل
ً
ً
وأيضا في
تحديدا،
مع األزمة اإلنسانية الحادة
السياقات الهشة/األزمات المطولة ،حيث يوجد
عادة ضعف في القدرات واقتصار في الموارد.
لكن من المهم تخطيط وتنفيذ تدابير تدعيم
المنظومة بأسرع وقت ممكن ،من أجل تقليص
آثار األزمات على توفير الخدمات الضرورية.
إن تدعيم المنظومة الصحية في الدول التي ال
ً
حاليا من أزمات إنسانية ،من شأنه التأثير
تعاني
ً
إيجابا على أية أزمات في المستقبل .يمكن
تعريف “قدرة الصمود” بصفتها قدرة المنظومة
الصحية على التحضير للصدمات واألزمات وعلى
تحملها .يمكن أن تزيد قدرة الصمود إذا كان
هناك( :أ) وضوح في أدوار ومسؤوليات مختلف
والقطريين واإلقليميين
ُ
الفاعلين المحليين
والعالميين؛ (ب) أساس قوي من القوانين
والسياسات؛ و(ج) قوة عمل بمجال الصحة قوية
وملتزمة ،وأن تكون كبيرة ولديها دوافع قوية
بالقدر الكافي للوفاء باحتياجات السكان حتى
في السياقات الصعبة والخطيرة (انظر النقطة 2
أدناه) .أظهرت بيانات حجم قوة عمل SRMNAH
في الدول العربية أن قلة من الدول فقط
هي التي لديها عاملين كافيين للوفاء بجميع
االحتياجات.
 .2إجراءات استبقاء وتحفيز القابالت والعاملين
اآلخرين بمجال خدمات  SRMNAHأمر أساسي.
على المدى القصير يعني هذا ضمان أن من
يبقون في مواقعهم الوظيفية (القابالت في
أغلب الحاالت) لديهم ما يكفي من المعدات
والدعم والتحفيز لالضطالع بوظائفهم .في
بعض الدول ،قد يشمل هذا تقديم حلول
مبتكرة مثل تعيين عاملين بمجال SRMNAH
من السكان النازحين ،وتبديل المهام أو دعم

الطالبات للدراسة بالخارج إذا كان النظام التعليمي
الوطني ال يعمل بالقدر الكافي في الوقت
الحالي .يعتمد وضع القبالة أثناء األزمة إلى حد
ما على وضع القابلة في الدولة المعنية قبل
األزمة ،لذا فإن بعض الدول ستحتاج إلى النظر
في أمر تدابير تحسين وضع المهنة ،على سبيل
المثال عن طريق توسيع مجال خدمات القابالت
المتاح
و/أو االستثمار في آليات اإلشراف الداعم ُ
للقابالت.
 .3يجب أال يتم السعي لزيادة قوة العمل على
حساب الجودة .التعليم المستند إلى ترجيح كفة
الكفاءة مهم في حاالت األزمات بقدر أهميته
في السياقات األخرى ،وهناك حجج قوية لصالح
تعديل مقررات التعليم السابق على البدء في
ً
جميعا
تقديم الخدمة بحيث يتم تجهيز العاملين
بمجال خدمات  SRMNAHبالمهارات التي ُيرجح
احتياجهم لها في حال أصبحوا يعملون في ظل
أزمة .تبديل المهام تبين أنه استراتيجية فعالة
في دعم القدرات في حاالت األزمات ،لكن لن
يجدي إال إذا كان من يضطلعون بمهام جديدة
لديهم الكفاءة الالزمة لتنفيذ هذه المهام على
مستوى عال من الجودة.
 .4اآلليات الرامية لتحسين توفر الخدمة بأتعاب
معقولة مهم للغاية في الدول التي تعاني
من أزمات والدول الرامية لزيادة قدرتها على
الصمود في وجه أية أزمات في المستقبل.
اآلليات من قبيل تقديم حزمة امتيازات أساسية
وبرامج الحماية االجتماعية (التكافل االجتماعي)
قادرة على تقليص أو تذليل معوقات القدرة
على الوصول للخدمات.
 .5البيانات واألدلة مطلوبة في حاالت األزمات
كما في الحاالت األخرى ،من أجل تخطيط وإدارة
قوة عمل  SRMNAHبفعالية .إن بعض الدول
المشمولة في التقرير تمكنت من تقديم
البيانات المطلوبة حول أعداد العاملين بمجال
 ،SRMNAHوبشأن المنشآت التي تم إغالقها،
وأعداد خريجي قوة العمل بالمجال الصحي ،ما
ُيظهر إمكانية االحتفاظ بنظم معلومات فعالة
حتى أثناء األزمات.
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التوصيات والرسائل األساسية
•على جميع الدول – سواء كانت تعاني من أزمة أم ليست

°

كفاءة العاملين بالمجال الصحي ،وأن يكون لدى العاملين

بها أزمة – أن تنظر في أمر تدعيم المنظومة الصحية ،بحيث

ما يكفي من الوالء والتحفيز للبقاء في وظائفهم حتى

تجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات واألزمات،

في السياقات الصعبة.

ولكي تصبح أكثر جاهزية للتعامل مع الطوارئ ،عن طريق:
°

°تحري الوضوح في أدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين على
والقطرية واإلقليمية والعالمية.
ُ
المستويات المحلية

°

°ضمان وجود أساس قوي من القوانين والسياسات
للمنظومة الصحية ،بما يشمل إلغاء رسوم الخدمات
الصحية الضرورية بشكل تام.

°االستثمار في قوة العمل بالمجال الصحي لضمان كفاية

°

°االستثمار في نظم البيانات والمعلومات بحيث تكون
السياسات وإجراءات التخطيط مستندة إلى األدلة.

°

°ضمان التكامل الكافي بين مختلف المستويات
والقطاعات بالمنظومة الصحية (بما يشمل الخدمات
المقدمة من الفاعلين الخارجيين في سياق جهود اإلغاثة
من الكوارث) ،وأن يعمل القطاع الصحي بالشراكة مع
القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات التعليم والنقل
والمواصالت.
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•التركيز على خدمات  SRMNAHيجب أن يكون في القلب من

•أثناء األزمةُ ،يرجح أن تستمر القابالت في العمل أكثر من

تعزيز القدرة على الصمود ،وأن تكون له األولوية منذ البداية،

هذا عن طريق نظم تضمن اإلمداد المستدام بالعقاقير

التعامل مع األزمات اإلنسانية ،وأن يكون على جدول أعمال
بما أن مثل هذه التدابير كفيلة بجعل عدالة توزيع الخدمات

ً
جزءا ال يتجزأ من المنظومة ،ما يعني تيسير التعافي من
أوضاع الهشاشة أو األزمة.
•القابالت جيدات التعليم والتمكين يعتبرن من مقدمي
الخدمات الفاعالت في مجال خدمات  ،SRMNAHلذا فإن
جهود جعل منظومة خدمات  SRMNAHأكثر قدرة على

ً
نجاحا إذا اشتملت
الصمود في وجه األزمات ستكون أكثر
على التركيز بقوة على القابالت .يتطلب هذا في عدة
دول :اتخاذ تدابير لالعتراف بالقبالة كمهنة مستقلة؛ مراجعة

األطباء والممرضات ،لكن ثمة حاجة إلى تمكينهن من
والمستلزمات والمعدات األساسية ،ودعم النقل والتأمين
لمساعدتهن في الوصول بخدماتهن إلى المناطق التي ال
تتوافر فيها منشآت صحية تعمل.

ً
حاليا قد تستفيد من الحلول
•الدول التي تعاني من أزمات
المبتكرة ،من قبيل تبديل المهام وتعيين عاملين بمجال
 SRMNAHمن صفوف السكان النازحين ،أو رعاية طالب
الطب والقبالة للدراسة بالخارج من أجل استمرار توافد
الجدد على قوة العمل.
الخريجين والخريجات ُ

التشريعات بما يضمن قدرة القابالت على تقديم جميع

الخدمات المفترض بهن كقابالت تقديمها و/أو مراجعة

مقررات التعليم والتدريب لضمان قدرة القابالت على تقديم
خدمات  SRMNAHالمطلوبة أثناء األزمات .مثال :كيفية رعاية
الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتقديم

جميع مهام  BEmONCاألساسية السبع ،ووسائل منع
الحمل طويلة األمد.

© UNFPA Yemen
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الخلفية واألهداف
تؤثر األزمات اإلنسانية في الوقت الحالي على
مناطق كثيرة في العالم ،وتؤدي إلى نزوح جماعي
بأعداد هائلة للسكان ،ما يمثل بدوره تحديات
كبيرة على طريق توفير الخدمات الضرورية مثل
ً
طبقا لوكالة
الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان.
األمم المتحدة لالجئين ،ففي نهاية  2015كان
 65.3مليون نسمة على مستوى العالم قد
ً
قسرا ويعيشون كطالبي لجوء أو الجئين
شردوا
1
ً
ً
أو نازحين
شخصا من
داخليا .بمعنى آخر ،فإن
ً
كل  113شخصا في العالم تضرر من النزوح
ً
استمرارا لتوجه متصاعد
القسري ،ما يمثل
ُرصد منذ أواسط التسعينيات ،وهو أعلى عدد
ً
يوما .األمر ال يقتصر على تنامي حجم
ُسجل
ً
أيضا الطبيعة الممتدة للعديد
المشكلة ،لكن
من األزمات الحالية والحديثة يعني أن الناس
قد أصبحوا يعانون من النزوح لمدد أطول 2.من
تداعيات هذا األمر نشوء الحاجة إلى نظم فعالة
للوفاء باالحتياجات الصحية واالجتماعية طويلة
فضال عن جهود اإلغاثة الطارئة
األجل للنازحين،
ً
قصيرة األجل.
في هذا السياق ،يظهر مستوى غير مسبوق
من االهتمام على الصعيد العالمي بالدول
التي تمر بأزمات إنسانية .في مايو/أيار 2016
انعقدت القمة العالمية اإلنسانية األولى في
إسطنبول 3،وقد جمعت مندوبين عن الحكومات
ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية وهيئات األمم المتحدة ،لمناقشة
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التحديات التي تفرضها األزمات اإلنسانية
والحلول الممكنة لهذه التحديات 4.ينصب تركيز
المخططات العالمية الكبرى مثل أهداف التنمية
المستدامة5وحركة “كل امرأة وكل طفل” 6على
القضاء على مشكالت الجوع والفقر واألمراض
المعدية (وليس مجرد تقليصها) ،وهو ما يعني
من حيث التعريف إيالء االهتمام بالسكان – من
ً
قسرا – الذين يتضررون بصفة خاصة
قبيل النازحين
من هذه المشكالت .على أعلى المستويات،
هناك دعوات ظهرت بتطوير المنظومات الصحية
وقوة العمل الصحية من أجل زيادة الصمود في
7
مواجهة النزاعات واألزمات.
ظهرت عدة دول بمنطقة الدول العربية بقوة
في اإلحصاءات العالمية لألزمات اإلنسانية في
عام  :2015سوريا والصومال كانتا من بين أكثر 3
دول يأتي منها الجئين في العالم ،وكانت سوريا
والعراق من بين أكثر  3دول في العالم بها
ً
داخليا ،وكانت اليمن الدولة صاحبة أعلى
نازحين
ً
داخليا الجدد ،ولبنان واألردن
عدد من النازحين
من بين الدول الست التي تضم أكبر عدد من
ً
داخليا
النازحين 1.خمس تعداد الالجئين والنازحين
وطالبي اللجوء واألشخاص اآلخرين محط رعاية
وكالة األمم المتحدة لالجئين جاءا من منطقة
الدول العربية بحسب تعريف صندوق األمم
المتحدة للسكان لها ،وتستضيف المنطقة 34%
ً
من سكان العالم النازحين
قسرا 1.نُ لخص هذه
اإلحصاءات في الشكلين  1و.2

الشكل  :1عدد األشخاص موضع االهتمام بالدول العربية2015 ،

ملحوظة :بيانات الصومال تخص الدولة بالكامل ،لكن المناطق اإلدارية الثالث بالخريطة تظهر منفصلة
ألن كل منطقة شاركت بصفة مستقلة في هذا البحث (انظر القسم  .)2هذه الخريطة مصممة
لسهولة عرض البيانات ومن ثم فهي ال تشير إلى مناطق/حدود متنازع عليها.
المصدر :الخريطة من إنتاج  ICS Integrareبناء على بيانات من وكالة األمم المتحدة لالجئين.

1

الشكل  :2عدد الالجئين لكل  1000نسمة بالدول العربية2015 ،

ملحوظة :بيانات الصومال تخص الدولة بالكامل ،لكن المناطق اإلدارية الثالث بالخريطة تظهر منفصلة
ألن كل منطقة شاركت بصفة مستقلة في هذا البحث (انظر القسم  .)2هذه الخريطة مصممة
لسهولة عرض البيانات ومن ثم فهي ال تشير إلى مناطق/حدود متنازع عليها.
المصدر :الخريطة من إنتاج  ICS Integrareبناء على بيانات من وكالة األمم المتحدة لالجئين.

1
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إضافة إلى الدول التي تعاني من أزمات،
فهناك دول كثيرة يمكن وصفها بصفتها “دول
هشة” بسبب ارتفاع معدالت العنف واالفتقار
إلى توفر العدالة والقضاء ،وعدم كفاية
إمكانات المؤسسات الوطنية ،وضعف األسس
االقتصادية و/أو تدني مستوى الصمود
8
ً
في وجه الصدمات والكوارث.
طبقا لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،فإن  8من بين
الدول الهشة الـ  50في العالم في عام 2015
كانت من دول المنطقة العربية 8.بالمثل ،فإن
مؤشر السالم العالمي يضع  8دول عربية من
ً
تمتعا بالسالم في
بين الدول العشرين األقل
العالم 9،ويضع مؤشر إدارة المخاطر  5دول عربية
ً
تعرضا
من بين  12دولة في العالم هي األكثر
لألزمات والكوارث التي قد تؤدي إلى هزيمة
قدرات الدولة على االستجابة 10.التحركات من
أجل تحسين قدرة الصمود في الدول الهشة
والدول المجاورة لها ضرورية لتخفيف مخاطر
األزمات اإلنسانية في المستقبل.
تبين أن األزمات اإلنسانية تؤثر على الصحة
الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليد والمراهق
 SRMNAHبعدة أوجه ،بما يشمل تقليص توفر
وإتاحة الخدمات األساسية مثل تنظيم األسرة
11
ورعاية ما قبل الوالدة ورعاية الوالدة الطارئة.
نتيجة لهذا فإن معدالت وفيات األم والوليد
والطفل تتجه لالرتفاع في حاالت النزاع والنزوح
(نحو  60%من وفيات األمومة القابلة للتفادي
تحدث في األزمات اإلنسانية والمناطق التي
تعاني من الهشاشة) 12،كما توجد معدالت عالية
من االعتالل في أوساط النساء الحوامل.13
األهداف الموضوعة ضمن أهداف التنمية
المستدامة تشمل تقليل معدالت وفيات
األمومة بدرجة كبيرة والقضاء على وفيات
األطفال القابلة للتفادي ،وإتاحة خدمات رعاية
الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية للجميع ،من
خالل برامج تنظيم األسرة .االستراتيجية العالمية
لصحة األم والطفل والمراهق تركز بقوة على
المساواة في إتاحة خدمات  SRMNAHوتشدد
على “حاالت األزمات اإلنسانية والهشاشة”
14
كمجال عمل له األولوية ضمن االستراتيجية.
إن كثرة األزمات اإلنسانية والهشاشة في
المنطقة العربية ،يعد تحديا كبيرا يعترض تحقيق
هذه األهداف التنموية العالمية الطموحة في
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المنطقة .عند التعامل مع أزمة إنسانية أو
التفكير في كيفية تحسين القدرة على الصمود
في مواجهة األزمات ،فمن المهم التصدي
لمختلف جوانب تأثير األزمات على مختلف الفئات
السكانية .يؤدي هذا إلى تجنب إعادة إنتاج أوجه
انعدام المساواة القائمة وإلى تحسين الجاهزية
والقدرة على التعافي من األزمة 12.يمكن أن
تتضرر النساء والفتيات بشكل غير متناسب
جراء الهشاشة واألزمات؛ ألنهن عادة ما يكون
ً
نصيبا
لديهن أصول مادية أقل ،وهن عادة أقل
من التعليم عن الرجال والصبية وال ينلن في
كل الحاالت حماية مساوية لحقوقهن ،ما يؤدي
إلى انحسار قدرتهن على الصمود وتقلص
12
قدرتهن على النحاة والتعافي من األزمات.
إن رؤية صندوق األمم المتحدة للسكان إزاء
العمل اإلنساني تضع  SRMNAHفي القلب
من مختلف عناصر العمل (الوقاية والجاهزية؛
التعامل الفعال؛ التساوي في التعامل والتنمية
الشاملة للجميع؛ حشد القدرة على الصمود؛
التعافي) 12.هذا ألن خدمات  SRMNAHالجيدة
حق أساسي من حقوق اإلنسان ،وتساعد على
إنهاء حالة انعدام التساوي في الحصول على
الحقوق ،ومن ثم تمكّن النساء والفتيات من
اإلسهام في تحسين حالة الصمود في وجه
األزمات اإلنسانية والتعافي منها.
شهدت السنوات األخيرة ظهور أدلة قوية
ومقنعة على فعالية القبالة في التصدي لنتاجات
ُ
 SRMNAHالمتواضعة ،ما ُيظهر أن القابالت
جيدات التعليم والتجهيز والتمكين ،قادرات
على الوفاء بالغالبية العظمى من احتياجات
رعاية  .SRMNAH15-17إن االستثمار في القبالة
ودعمها كمهنة هو إذن استراتيجية فعالة للغاية
سواء من حيث تحسين قدرات الصمود في وجه
األزمات أم من حيث دعم الدول التي تعاني من
أزمات فيما يخص تقديم خدمات SRMNAH
كأولوية أثناء التعامل مع األزمة .إن أهمية القبالة
واإلسهام المتوقع منها على مسار تحسين
نتاجات خدمات  SRMNAHبدأ في إقناع الدول
العربية؛ إذ انعقدت ندوات ومؤتمرات وورش
عمل حول القبالة ،18-19 ،وفي نوفمبر/تشرين
الثاني  2015صدر تقرير بعنوان “تحليل قوة
عمل القبالة في دول عربية مختارة”20في ورشة
21
عمل إقليمية للقابالت في القاهرة بمصر.

وأثناء ورشة العمل ظهرت دعوات – من بين
جملة أمور – إلى االعتراف بأهمية وتفرد دور
القابالت في تحسين نتاجات  ،SRMNAHبما
يشمل أثناء النزاعات واألزمات اإلنسانية .أعرب
المشاركون عن الحاجة إلى مزيد من الدعم
واألدوات والتوجيهات المخصصة للدول التي
تواجه مثل هذه األزمات ،بحيث تتمكن من تقديم
خدمات القبالة للمحتاجين إليها.
توجد أدلة إرشادية صادرة عن منظمة الصحة
العالمية حول تطوير قوة عمل المنظومة
ً
حاليا
الصحية في أعقاب األزمات 22-23،وجار
عمل استعراض كوشران ،وهو يهدف إلى
تقييم فعالية األعمال الرامية إلى تحسين
الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد في ظروف
األزمات 11،لكن توجد معلومات وتوجيهات أقل
حول الموارد البشرية المطلوبة للصحة اإلنجابية
ً
حاليا من أزمات ،أو تلك
في الدول التي تعاني
الراغبة في اتخاذ خطوات لتحسين قدرة صمود
قوة العمل بالمجال الصحي في مواجهة أية
أزمات محتملة في المستقبل.
يستعرض تقرير القبالة اإلقليمي للدول العربية
ً
ظهرا المبادرات
بعض دراسات الحالة الكيفيةُ ،م
لتقديم رعاية القبالة في حاالت األزمات،
لكن لم يتم جمع البيانات بشكل ممنهج أو

تم التركيز على دول في حالة أزمة ،ولم تكن
دولتان رئيسيتان (ليبيا وسوريا) من بين الدول
المشمولة بالتقرير .من ثم ،واستجابة لدعوات
التركيز على دول األزمة ،فقد ّ
كلف مكتب
الدول العربية لصندوق األمم المتحدة للسكان
مؤسسة  ICS Integrareبجمع وتحليل بيانات
إضافية في ست دول :العراق ،ليبيا ،الصومال،
السودان ،سوريا ،اليمن .كما تم دعوة فلسطين
إلى المشاركة ،لكن لم تتمكن من تقديم البيانات
المطلوبة في الوقت المرصود لتقديم البيانات.
هذه البيانات اإلضافية التي تم جمعها تشكل
أساس التقرير ،الذي يهدف إلى:
1.1تعميق فهم آثار األزمات اإلنسانية على
توفر وإمكانية الوصول إلى ودرجة قبول
وجودة الموارد البشرية لخدمات ،SRMNAH
ً
تحديدا ،في المنطقة العربية.
والقابالت
2.2تقدير آثار المذكور أعاله على سياسات
وتخطيط خدمات  SRMNAHفي الدول
التي تعاني من خطر األزمات اإلنسانية أو
تمر بأزمات إنسانية.
الجدول  1يقدم خصائص والتداعيات اإلنسانية
لألزمات التي تؤثر على الدول الست.
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الجدول  :1خصائص األزمات اإلنسانية المؤثرة على الدول المختارة وآثار األزمات
اإلنسانية فيها
البلد
العراق

طبيعة األزمة وآثارها

مدة األزمة

المصدر

العنف والنزاع المرتبطان باستيالء الدولة اإلسالمية في العراق والشام
(داعش) على أراض عراقية ،وعمليات مناوئة التنظيم التي أطلقتها الحكومة
والقوات المتحالفة معها.

 2014حتى
الحاضر

UNOCHA,
2015 24

تعرض الناس إلعدامات جماعية واالغتصاب وأعمال العنف بشكل منهجي،
وتشمل التعذيب .تم استهداف المدنيين الذين مكثوا في معاقل داعش
أو عادوا إليها ،وهم عرضة لخطر التنكيل مع استرداد هذه المناطق من يد
تنظيم داعش .يواجهون التمييز واالحتجاز التعسفي وتدمير الممتلكات،
ويحرمون من العودة إلى بيوتهم.
ليبيا

نزاع مسلح واضطرابات سياسية
االنتهاكات الموسعة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ترتكبها مختلف أطراف النزاع .تعرض الناس للعنف وانتهاك الحقوق
ومخلفات الحرب االنفجارية والتجنيد اإلجباري وأشكال أخرى من االنتهاكات.

الصومال

آثار كوارث مناخية متكررة ،نزاع مسلح ،عنف عشائري ،اضطرابات سياسية،
وقد فاقم من هذا تدني مستوى التنمية .تعتبر جنوب ووسط الصومال
ً
تضررا من النزاع المسلح .صوماليالند وبونتالند
هي المناطق األكثر
ً
نسبيا ،رغم ظهور تقارير حديثة حول تزايد الصدامات المسلحة
مستقرتان
في بونتالند.
هناك معدالت عالية من سوء التغذية واالفتقار لألمن الغذائي وتدهور
البنية التحتية الصحية وتفشي األمراض المعدية بشكل متكرر ،ونقص
المياه النظيفة واآلمنة ،وتواضع خدمات التعليم وانتشار االنتهاكات لمبادئ
الحماية .كما تُ تركب انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة (االعتقاالت التعسفية،
انتهاكات حقوق األطفال ،والعنف الجنساني)

السودان

النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركات المسلحة ،وقد فاقم من آثاره
هشاشة الدول المجاورة ،العوامل البيئية والتحديات االقتصادية.

 2011حتى
الحاضر

UNOCHA,
2015 25

منذ ثالثة
عقود
ً
تقريبا،
من أواخر
الثمانينيات/
مطلع
التسعينيات

UNOCHA,
2015 26

 2003حتى
الحاضر

UNOCHA,
2015 27

أخرج النزاع المسلح الناس من بيوتهم وأدى إلى تزايد الجرائم وانعدام األمن
الغذائي.
سوريا

النزاع المسلح المؤدي إلى تعميق الكساد االقتصادي.
وقعت هجمات عشوائية على مناطق كثيفة السكان ،وجار فرض تضييق
بالغ على تنقالت المدنيين .وقعت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختطاف
على نطاق واسع .يعاني الناس من انعدام األمن الغذائي وعدم توفر
المياه النظيفة واآلمنة وشح اإلمدادات واقتصار الخدمات الصحية والخدمات
األخرى .تم تدمير البنية التحتية المدنية.

اليمن

التصعيد األخير في النزاع المسلح أدى إلى تفاقم األزمة اإلنسانية القائمة
بسبب االضطرابات السياسية والنزاع المتكرر وتواضع مستوى التنمية
والتدهور البيئي.

 2011حتى
الحاضر

UNOCHA,
2015 28

 2011حتى
الحاضر

UNOCHA,
2015 29

وقعت غارات جوية عشوائية وقصف عشوائي ،ومواجهات بين الحركات
المتقاتلة .يعاني الناس من افتقاد األمن الغذائي وعدم توفر المياه النظيفة
واآلمنة واقتصار القدرة على تحصيل الخدمات الصحية والخدمات األخرى.
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المناهج البحثية
ُدعيت الدول إلى المشاركة بناء على معيار حدة األزمات اإلنسانية المؤثرة عليها .في  2015استضافت
ً
داخليا واآلخرين ممن هم مثار
الدول الست المشاركة  19.7مليون نسمة من بين الالجئين والنازحين
اهتمام وكالة األمم المتحدة لالجئين بالمنطقة المقدرين بـ  21.9مليون نسمة( 1.هذه األرقام تشمل
فضال عن  5مليون الجئ مسجل تحت والية
فقط األفراد الذين يدخلون ضمن والية وكالة الالجئين،
ً
وكالة األونروا في األردن ولبنان وفلسطين وسوريا)30.
ً
استبيانا للتعبئة (انظر المرفق)
أرسل مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في كل من الدول
مطلوب لتعبئته خليط من المعلومات الكمية والكيفية حول :حالة قوة عمل  SRMNAHالحالية ،تحديات
إدارة الموارد البشرية الخاصة بالصحة في حاالت األزمات ،آثار األزمة على توفر وإمكانية الوصول
إلى القابالت ،ودرجة قبولهن ،وجودة خدماتهن وغيرهن من العاملين والعامالت بمجال .SRMNAH
التوفر وإمكانية الوصول والقبول والجودة  AAAQمعترف بها على نطاق واسع بصفتها الجوانب
األربع المددة لما إذا كانت المنظومة الصحية وقوة العمل بالمجال الصحي توفر تغطية فعالة ،أي إن
17،31
كان مستخدمو الخدمات يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها ويريدونها.
ُطلب من منسقي مكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان تنسيق عملية تعبئة االستبيان ،وشجعوا
على عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة .على سبيل المثال :الحكومة ،القطاع الخاص ،المنظمات
غير الحكومية ،النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني حسب الضرورة ،بحيث يمكن الوصول
إلجماع لدى اإلجابة على األسئلة.
صدرت االستبيانات في بداية مايو /أيار  ،2016وتم تعبئتها واستقبالها في أواسط يونيو/
وطلب من الدول تحري الوضوح فيما يخص
حزيران  .2016تم عمل إجراءات لضمان الجودة ُ
اإلجابات المبهمة ،ما أدى إلى تقديم تفاصيل إضافية .تم إدخال البيانات في استمارات ،ثم
ثان االستمارات باالستبيانات المعبأة لضمان دقة إدخال البيانات .تم إجراء تحليالت
قارن باحث
ٍ
وصفية باستخدام قاعة البيانات هذه.
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اختارت الصومال تعبئة استبيان منفصل لكل من المناطق الثالث في الدولة :بونتالند ،وصوماليالند،
ً
مالئما ،تم التعامل مع نتائج الصومال
وواليات الجنوب التابعة لحكومة الصومال االتحادية .وكلما كان
في عدة أسئلة بصفتها معبرة عن الدولة بالكامل (مثال :في عدد من أسئلة االختيار من متعدد،
فإن اإلجابة اإليجابية من منطقة من المناطق الثالث على األقل قد تُ رجمت إلى رد إيجابي من
ً
مناسبا ،حيث تم التعامل مع إجابات كل
الدولة ككل) ،لكن في بعض األسئلة لم يكن هذا ممكنا أو
من المناطق الثالث بصفة منفصلة عن األخرى .المقاربة المستخدمة موضحة في كل قسم من
األقسام في االستبيان .أشارت ردود صوماليالند إلى أنهم ال يعتبرون صوماليالند عرضة ألزمة
ً
مؤخرا) ،لذا فقد تركت صوماليالند العديد من األسئلة المتصلة
إنسانية (رغم التعرض للجفاف الحاد
بآثار األزمة دون إجابة.

3

أوجه قصور الدراسة

القصور الرئيسي في هذه الدراسة هو نقص البيانات الدقيقة والمحدثة حول أسئلة رئيسية مثل
أعداد العاملين بمجال  SRMNAHوأعداد الطالب وأعداد المرافق الصحية المتضررة من األزمات.
تمكنت دول قليلة من تقديم بيانات دقيقة حول بعض هذه األمور ،لكن قدمت دول أخرى تقديرات
ال أكثر ،وبعضها لم تقدم أية بيانات بالمرة .المشاركون في تقديم المعلومات كانوا خبراء على علم
ودراية ،لكن بعض البيانات كانت تستند إلى تقديرات وآراء تقديرية ال بيانات موضوعية .كما أنه من
المرجح أن الكثير من البيانات والمعلومات المقدمة تتصل فقط بمنظومة  SRMNAHفي القطاع
الحكومي ال في المنظومة ككل .يجب تفسير النتائج مع أخذ هذه التحديات والقيود في االعتبار.

© UNFPA Somalia
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النتائج
فضال عن القابالت ،والنتائج المبلغة منها تخص
ً

فضال عن مستوى
إن طبيعة ومدة األزمة،
ً
التنمية في الدولة قبل بدايتها ،هي العوامل

هذا الكادر وذاك .كما يجب مالحظة أن دولتين

لمواجهة هذه اآلثار .كما أن حالة القبالة أثناء

“قابلة”:

التي تحدد آثارها وما يمثل االستجابة المناسبة

األزمة تعتمد إلى حد ما على حالة القبالة في

الدولة قبل األزمة .تباين الردود على هذا السؤال
في االستبيان يعكس تباين التجارب في مختلف

الدول الست (انظر الجدول .)1

العديد من أسئلة االستبيان كانت لطلب

معلومات عن نطاق كوادر العاملين بمجال
ً
إقرارا بحقيقة أن نظام SRMNAH
،SRMNAH

تكون من
ال يمكنه الوفاء باالحتياجات إال إذا
ّ

طيف عريض من العاملين بالمجال الصحي ممن
ً
بعضا.
لديهم مهارات واختصاصات يكمل بعضها

ً
تحديدا،
لكن بعض األسئلة تركزت حول القابالت

من الدول الست لديهما أكثر من كادر له لقب

•في السودان قابالت فنيات وقابالت
مجتمعيات .القابالت المجتمعيات مصنفات
كقابالت معاونات في هذا التحليل؛ ألن
ً
وقتا أقصر
مجال عملهن أضيق ويستغرقن

في التأهل عن القابالت.

•في اليمن كل من القابالت الفنيات
والقابالت المجتمعيات .كما في السودان

فالقابلة المجتمعية مصنفة كقابلة معاونة
بسبب نطاق عملها األضيق وفترة التدريب

األقصر مقارنة بالقابالت الفنيات.

ألنه ،وكما سنرى في القسم  4.2.1فالقابالت
أكثر قابلية من الكوادر األخرى للبقاء في أماكن

عملهن أثناء األزمة اإلنسانية ،ويمكنهن الوفاء
ً
تقريبا – بجميع خدمات  SRMNAHالضرورية
–
إذا كن على مستوى مناسب من التعليم

والدعم.

17،20

رغم أن كلمة “قابلة” ُمستخدمة

في هذا القسم بكثرة فالبد من مالحظة أن
بعض الدول المشاركة لديها ممرضات-قابالت
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 4.1االحتياج لخدمات SRMNAH
إن فهم مستوى وطبيعة االحتياج إلى خدمات
 SRMNAHضروري إلجراء أي تقييم لفعالية

نظام  SRMNAHفي الوفاء باحتياجات السكان

المخدومين بالنظام.

17

بالمثل ،فإن فهم آثار

األزمات اإلنسانية على االحتياج لخدمات القبالة ضروري لتحسين قدرة نظم  SRMNAHعلى الصمود
في وجه مثل هذه األزمات.
جميع الدول المشاركة – باستثناء ليبيا (التي ليس لديها مصادر بيانات ذات صلة) – أفادت بوجود
وجه تغير واحد على األقل في االحتياج لخدمات  SRMNAHمنذ ُ .2010يظهر الشكل  3أن التغير
ً
ردودا – هو الزيادة
الرئيسي – بلغت به  5من الدول الـ  6المشاركة وهي جميع الدول التي قدمت
في معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،بما يشمل العنف األسري والزواج المبكر واالعتداء
1
الجنسي أو االغتصاب .أفادت  4دول (العراق ،الصومال ،سوريا ،اليمن) بارتفاع أعداد حاالت الحمل
وارتفاع معدالت مضاعفات الحمل /الوالدة .تشمل أسباب هذا انحسار توفر الخدمة وتناقص إمكانية
الوصول ،ألسباب بعضها أمني ولتراجع زيارات متابعة ما قبل الوالدة .تناقلت التقارير تزايد معدالت
وفيات األمومة في الصومال (منطقة واليات الجنوب فقط) وسوريا واليمن 2.وظهرت تقارير عن
زيادة الطلب على موانع الحمل في الصومال والسودان واليمن.

الشكل  :3التغيرات في االحتياج لخدمات  SRMNAHمنذ 2010

ارتفاع معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي

5

6

5

4

ارتفاع معدالت مضاعفات الحمل /الوالدة

4

ارتفاع أعداد حاالت الحمل

4

3

Increased rates of maternal mortality

3

ارتفاع الطلب على موانع الحمل

3

2

زيادة أعداد اإلمالص (والدة ولد ميت(

2

زيادة معدالت حمل المراهقات

2

1

زيادة معدالت وفيات األطفال

1

زيادة معدالت وفيات ما قبل الوالدة

1

زيادة معدل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/
األمراض المنتقلة جنسيا

1

تناقص الطلب على موانع الحمل

1

تنناقص معدالت حمل المراهقات

1

تناقص أعداد حاالت الحمل
1

0

عدد الدول (من  6دول)
*تم إحصاء الصومال إذا كانت منطقة على األقل من المناطق الثالث قد ردت على السؤال.

ملحوظة :استخدمت بعض الدول/المناطق (العراق ،صوماليالند ،السودان) مصادر البيانات الرسمية في الرد
على هذا السؤال ،في حين أن دوال ومناطق أخرى (بونتالند ،واليات الجنوب بالحكومة االتحادية للصومال،
سوريا ،اليمن) ردت بناء على تقديرات خبراء.
1.1تقديرات األمم المتحدة الرسمية 32تؤكد زيادة عدد الوالدات في العراق والصومال واليمن بين  2010و ،2015لكن تشير إلى تناقص عدد الوالدات في
سوريا ،على النقيض من رد الدولة .الحمل والوالدة هما بالطبع أمران مختلفان ولكن بينهما صلة.
2.2تقديرات منظمة الصحة العالمية الرسمية 48تؤكد أن نسبة وفيات األمومة في سوريا كانت في  2015أعلى من  ،2010لكن قدرت المنظمة أن
الصومال واليمن شهدا انحسارا في وفيات األمومة بين  2010و ،2015على النقيض من ردود هاتين الدولتين.

النتائج
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ليبيا واليمن فقط هما من أبلغا بإجراء تقدير
الحتياجات  SRMNAHالتي تغطي الدولة
بالكامل منذ  .2010تم إجراء تقييمات تغطي
مناطق من الدولة في الصومال والسودان ،ولم
يتم إجراء تقييم في العراق وسوريا.

 4.22توفر القابالت وعاملي �SRM
 NAHاآلخرين
أوال على عدد العاملين بالمجال
يعتمد التوفر
ً
ً
وثانيا على
الصحي في قوة العمل الحالية،
معدل ترك هؤالء العاملين لقوة العمل (التدفق
للخارج) ومعدل انضمام عاملين جدد لقوة العمل
(التدفق للداخل) .في حالة األزمة ،فإن التدفقات
الخارجية الكبيرة قد تمثل مشكلة كبيرة ،وقد
ً
صعبا االحتفاظ بالتدفقات للداخل إذا كانت
يكون
المؤسسات التعليمية قد تضررت من األزمة.

 4.2.1التدفقات للخارج من قوة العمل
تمكنت دولتان – هما ليبيا واليمن – من تقدير
آثار األزمة على حجم قوة عمل SRMNAH
في كل منهما .ولم تتمكن الدول األخرى من

توفير بيانات عن العدد الحالي للعاملين بالمجال
الصحي و/أو عدد المفقودين من قوة العمل
كنتيجة مباشرة لألزمة.
تمكنت ليبيا من تقديم تقديرات بالقابالت
وأخصائيي التوليد والنساء ،ما يشير إلى أن
 60%من القابالت في الدولة و 85%من
أخصائيي التوليد والنساء قد فقدوا من قوة
العمل نتيجة لألزمة ،فلم تبق سوى  400قابلة
ً
أخصائيا للنساء والتوليد يخدمن  1.7مليون
و53
امرأة في سن اإلنجاب ،في عام  ،2015وما
32
ُيقدر بـ  120000والدة في العام.
تشير بيانات اليمن (جدول  )2إلى أن 15%
من القابالت الفنيات في الدولة ،و 25%من
القابالت المجتمعيات ،و 50%من أخصائيي
التوليد والنساء قد فقدوا بسبب األزمة ،كما
أن  40%من الممارسين العموم (الطبيب
العام) قد فقدوا .تقدر خسائر كادر القابلة
بأنها األعلى ( 85%من الممرضات-القابالت
و 70%من الممرضات)ّ .
خلف هذا ما ال يزيد
عن  9000قابلة /ممرضة-قابلة و 200أخصائي
توليد ونساء يخدمن  6.6مليون امرأة في سن
اإلنجاب في  ،2015ونحو  900ألف والدة في
32
العام.

جدول  :2تقدير آثار األزمة على قوة عمل  SRMNAHفي اليمن
الكادر

 %الوقت المنفق على
خدمات SRMNAH

 %الفاقد

العدد المتبقي
(تقريبي)

القابالت الفنيات

100

15

1500

القابالت (المعاونات) المجتمعيات

100

25

7000

الممرضات القابالت

90

85

500

أخصائيو التوليد والنساء

100

50

200

طبيب عام

50

40

1500

ممرضات

20

70

1000

كان الرد من سوريا والمنطقتين المتأثرتين باألزمة في الصومال بأن األزمات أدت إلى قضاء العاملين
بمجال  SRMNAHنسبة أقل من ساعات عملهم على خدمات  SRMNAHفي  2015مقارنة بـ .2010
على سبيل المثال ،بسبب التشتت والتوزع على خدمات وأنشطة أخرى كتقديم التحصينات والجراحة
العامة أو التمريض العام .على النقيض ،ففي ليبيا والسودان واليمن قيل إن األزمة أدت إلى
ً
وقتا أطول على خدمات  .SRMNAHفي السودان يعود السبب
قضاء العاملين بمجال SRMNAH
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ألن العاملين بمجال  SRMNAHال يوجد اعتقاد
بقدرتهم على ممارسة مهام أخرى بخالف
خدمات  SRMNAHبسبب تواضع قدرات الدولة
على توفير التدريب على الخدمات .في اليمن
يرجع السبب إلى انتشار تدمير المرافق الصحية،
ما أدى إلى اضطرار القابالت للعمل في
تمكن من التركيز على خدمات
المجتمع ،ومن ثم
ّ
 SRMNAHحصرا.
رغم أن دولتين فقط تمكنتا من تقديم بيانات عن
أعداد العاملين بمجال  ،SRMNAHفإن خمسا
من الدول الست المشاركة قالت إن القابالت
يمثلن نسبة أكبر من قوة عمل  SRMNAHفي
عام  2015مقارنة بنسبتهن من قوة العمل
في  ،2010والسبب األكبر في هذا يعود إلى
الخسارة في كوادر األطباء والممرضين .كان
االستثناء هو ليبيا ،التي أحست بعدم القدرة
على الرد على هذا السؤال.
سوريا واليمن فقط هما من قدمتا تقديرات بآثار
األزمة على توفر الموارد البشرية األخرى ذات
الصلة المتصلة بمجال الصحة .إذ قدرت سوريا
أن نحو نصف المدراء بالخدمات الصحية لديهم
وربع الكوادر التي تقدم خدمات دعم بالمجال
الصحي (مثال :اإلداريون ،عمال النظافة ،سائقو
قدر اليمن
اإلسعاف) قد ُفقدوا بسبب األزمةّ .
أن  2%من مدراء الخدمات الصحية و 10%من
الكوادر الداعمة قد فقدوا.

 4.2.2التدفقات إلى قوة العمل
قدمت  4من الدول الست المشاركة معلومات
عمن حضروا كبدائل لتعويض “الفاقد” في
العاملين بمجال  ،SRMNAHلكن لم تتمكن ليبيا
والسودان من تقديم بيانات حول هذه النقطة.
استبدل الخريجون الجدد العمالة المفقودة في
أغلب الدول .كما أفاد اليمن بأن الهجرة الوافدة
من دول أخرى انضم عناصر منها إلى قوة
عمل  .SRMNAHكما أفادت الصومال واليمن
بأن عمال اإلغاثة المؤقتين (من األمم المتحدة
والجمعيات الخيرية والشتات) يقدمون خدمات
رعاية .SRMNAH
رغم استمرار تخرج خريجين جدد في أغلب الدول
المشاركة ،فقد أفادت سوريا واليمن بأن
األزمة قلصت أعداد الخريجين من المؤسسات
التعليمية المعنية بمجال  SRMNAHفي الدولة.

أفادت سوريا بأنه كانت توجد  54مدرسة من هذا
النوع في  ،2010كفت  14مدرسة منها (26%
أو واحدة من كل أربع) عن العمل كنتيجة مباشرة
لألزمة .المدارس التي تعلم القابالت وأخصائيي
التوليد والنساء هي التي أضيرت بصفة خاصة،
إذ أغلقت أو ُدمرت  31%من مدارس القابالت
و 28%من مدارس التوليد/النساء ،مقارنة بـ
 21%من مدارس التمريض و 17%من المدارس
التي تُ خرج ممارسين عموم .في اليمن أثر إغالق
المدارس بصفة شبه حصرية على القابالت
المجتمعيات (مقارنة بالفنيات) والممرضات17 :
من  42مدرسة ( )40%أغلقت أبوابها أو ُدمرت
كنتيجة مباشرة لألزمة ،إضافة إلى مدرسة طب
من بين مدارس الطب السبع.
رغم قلة عدد المدارس ،فإن رد سوريا يشير
إلى أن أعداد خريجات القبالة والتمريض في
 2015كانت نفس أعداد  ،2010لكن دون توفر
بيانات مماثلة فيما يخص الممارسين العموم
وأخصائيي التوليد والنساء( .من المحتمل أن
إغالق المدارس سيكون له أثر أكبر في األعوام
المقبلة) .في اليمن ،لم تتخرج ممرضات أو
قابالت بالمرة في  ،2015في حين استمر تخرج
الممارسين العموم وأخصائيي التوليد والنساء
ً
تقريبا.
بنفس معدل 2010
في العراق والسودان والصومال ،لم تظهر تقارير
عن إغالق لمدارس .الحق أن عدد مدارس القبالة
والتمريض والطب في صوماليالند والسودان
قد زاد منذ  2010حسب التقارير .في المقابل،
فإن أعداد الخريجين يبدو أنها لم تتأثر باألزمات
في هذه الدول (رغم أن بيانات الخريجين في
الصومال كانت شحيحة) .لم تقدم ليبيا بيانات
عن تأثير األزمة على أعداد المدارس أو الخريجين.
في معرض تفسير هذه النتائج ،يجب مالحظة
أن األزمة في الصومال بدأت قبل ثالثة عقود
ً
تقريبا ،ما يجعلها أزمة أطول من األزمات المؤثرة

على الدول األخرى المشمولة بالتقرير .في هذا
دليل على أن إغالق المدارس أثر بقوة على
المنظومة الصحية من قبل  ،2010لكن منذ هذا
ً
نسبيا.
التاريخ كان الوضع مستقرا
لم تتمكن أغلب الدول من تقديم بيانات تفصيلية
عن آثار األزمات على نسبة الخريجين الجدد الذين
تم استيعابهم في قوة عمل  .SRMNAHأفاد
العراق وسوريا بعدم وجود تأثير على معدل
التحاق خريجات القبالة المؤهالت .بالمثل ،قالت
النتائج
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سوريا والعراق واليمن أنه ال يوجد أثر على
انضمام أخصائيي التوليد والنساء الجدد إلى
قوة العمل .قال العراق إن األمر نفسه ينسحب
على الممارسين العموم ،لكن قال اليمن إن
معدل استيعاب الممارسين العموم الجدد
المؤهلين قد انحسر من  30%في  2010إلى
 2%في .2015

 4.3إمكانية الوصول إلى خدمات
القابالت والعاملين اآلخرين
بمجال SRMNAH
حتى مع تواجد العاملين بمجال ،SRMNAH
فال يمكنهم الوفاء باالحتياجات إال إذا أمكن
للمستخدمين الوصول إلى الخدمة .هناك عدة
جوانب لمسألة إمكانية الوصول وتشمل :الجانب
ً
ماديا
الجغرافي (أي قدرة النساء وعائالتهن –
– على الوصول إلى المنشأة الصحية لمقابلة
عامالت وعاملين  )SRMNAHوالجانب المالي
(قدرة مستخدمي الخدمات على تحمل كلفة أية
رسوم نظير خدمات .)SRMNAH

 4.3.1إمكانية الوصول الجغرافية
ألن أغلب عاملي  SRMNAHيعملون بمراكز
صحية ،فمن المؤشرات األساسية على إمكانية

الوصول عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات
 SRMNAHوتوزيعها الجغرافي.
تمكنت  3دول من تقديم بيانات كاملة عن عدد
المراكز الصحية التي تتيح خدمات SRMNAH
وكيف تغيرت األعداد منذ  .2010هذه الدول
هي ليبيا وسوريا واليمن .الشكل ُ 4يظهر أن
الدول الثالث أفادت بأن أعدادا كبيرة من المراكز
الصحية كفت عن تقديم خدمات SRMNAH
كنتيجة مباشرة لألزمة (مثال :التدمير أو اإلغالق
النهائي) .تضررت المستشفيات ومنشآت
الرعاية الصحية األولية على السواء ،لكن منشآت
الرعاية الصحية األولية هي التي أضيرت أكثر ،ال
سيما في ليبيا ،حيث كانت في عام  2010تقدم
 572منشأة صحية أولية خدمات  SRMNAHوقد
ً
ً
حاليا .لم
جميعا عن تقديم هذه الخدمات
كفت
يعد في ليبيا سوى  17مستشفى ما زالت تقدم
هذه الخدمات .أشار من مألوا االستبيان من ليبيا
إلى أن في بعض مناطق الدولة (مثل الغاط
وأوباري والكفرة) ظهرت تقارير عن تدني معدل
الوالدات بإشراف عناصر مدربة إلى الصفر.
في سوريا ،كان هناك  164مستشفى و1632
مركز رعاية صحية أولية تقدم خدمات SRMNAH
في  ،2010وأغلقت من بينها  60مستشفى
و 709منشأة رعاية صحية أولية أو ُدمرت بسبب
األزمة .تضررت مستشفيات األقاليم أكثر من
مستشفيات اإلحالة في سوريا واليمن.

الشكل  :4نسبة المنشآت الصحية التي كانت تقدم خدمات  SRMNAHوأغلقت
أو ُدمرت منذ  2010نتيجة لألزمة في ليبيا وسوريا واليمن.
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ليبيا
المستشفيات

0

نسبة المنشآت الصحية التي استخدمت في توفير
خدمات  SRMNAHوالتي أغلقت أو ُدمرت منذ عام
 2010نتيجة لألزمة

83.5

100

أشارت البيانات الواردة من السودان إلى أن 22
مستشفى و 1177منشأة رعاية صحية أولية
كانت تقدم خدمات  SRMNAHقد أغلقت أو
دمرت منذ  ،2010لكن ال تتوفر بيانات عن عدد
المراكز والمستشفيات القائمة في ،2010
لذا لم يتسن احتساب نسبة المنشآت التي
أغلقت أبوابها .أشار بيانات العراق بأن هناك 10
مستشفيات أقل و 186مركز رعاية أولية أقل –
من حيث تقديم خدمات  –SRMNAHفي عام
 2015مقارنة بـ .2010
ومن الصومال ،تشير بيانات مناطق بونتالند
وصوماليالند إلى عدم إغالق مراكز صحية
منذ  ،2010لكن ال تتوفر بيانات من واليات
الجنوب بالحكومة االتحادية للصومال ،لذا ال
يمكن الوصول الستنتاج بعينه حول األثر على
المنشآت الصحية في الصومال ككل .من جديد،
يجب مالحظة أن األزمة في الصومال كانت
أطول بكثير من األزمات المؤثرة على الدول
األخرى المذكورة في التقرير ،لذا فالبد من رؤية
هذه النتائج بصفتها عاكسة لالستقرار النسبي
منذ  2010وليس كمؤشر على أن األزمة لم تؤثر
على البنية التحتية الصحية.
ً
جميعا ألن مناطق
أشارت الدول الست المشاركة
بعينها من الدولة عانت أكثر من مناطق أخرى من
حيث الخسارة في المراكز الصحية ،وذكرت الدول
ً
جميعا مناطق بعينها ،كما نورد في الجدول :3

ً
تضررا – من
الجدول  :3المناطق األكثر
حيث اإلغالق أو التدمير للمنشآت
الصحية التي تقدم خدمات SRMNAH
الدولة

ً
تضررا
المناطق األكثر

العراق

المناطق الخاضعة لسيطرة داعش
(صالح الدين ،الموصل ،األنبار)
والمناطق القريبة من األعمال
العسكرية

ليبيا

بنغازي ومناطق أخرى

الصومال

المناطق الجنوبية حيث تتواجد جماعة
الشباب

السودان

مناطق ريفية ،ال سيما المناطق
الهشة

سوريا

الحسكة ،دير الزور ،الرقة ،درعا ،إدلب،
ريف دمشق

اليمن

تعز ،صعدة ،الحديدة ،حجة ،عمران،
البيضاء ،أخرى

في البلدان الستة تم بذل محاوالت لسد الفجوة
التي أدى إليها إغالق المرافق الصحية :أفاد
الجميع بوجود عيادات متنقلة وأفادت  4دول
(العراق ،الصومال ،سوريا ،اليمن) بأن العيادات
المؤقتة أصبحت منتشرة .في العراق وسوريا،
فإن دور هيئات إتش  63في توفير تنظيم األسرة
ورعاية التوليد والمواليد ( )EmONCوعيادات
صحة الطفل قد تم االعتراف بها .بالمثل ،ففي
الصومال والسودان مول المانحون الخارجيون
مراكز صحة األم وخدمات رعاية التوليد األولية
في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد BEmONC
وخدمات التواصل المجتمعي.
ً
ً
كبيرا حال دون
عائقا
كان إغالق المراكز الصحية
إمكانية الوصول إلى خدمات  .SRMNAHأشار
ً
جميعا
من عبأوا االستبيان من الدول الست
ً
أيضا إلى أن المراكز الصحية المتبقية تواجه
ً
ً
شديدا في العاملين (انظر القسم
قصورا
 )4.2والمعدات األساسية (القسم  ،)4.5.3ما
فاقم من مشكالت إمكانية الوصول للخدمات.
على سبيل المثال ،فإن من عبأوا االستبيان
من سوريا أشاروا إلى تناقص أعداد أخصائيي
التوليد والنساء والمشتغلين اآلخرين بالمجال
الطبي ،ما يعني أن من يعيشون في مناطق
يصعب الوصول إليها ال يمكنهم الحصول على
رعاية  ،SRMNAHوأن عمال  SRMNAHالمتبقين
يعانون من اإلفراط في العمل ،ما يقيد من
إتاحة الوصول إليهم حتى في المناطق التي بها
قدر من التوفر.
يعد التواصل المجتمعي من سبل تحسين
إمكانية الوصول للرعاية المطلوبة ،عند وجود
نقص في المرافق الصحية ،ويمكن أن يكون
ً
مناسبا في حالة القابالت
التواصل المجتمعي
بصفة خاصة .في العراق والصومال (واليات
الجنوب) والسودان واليمن ،تناقلت التقارير أن
القابالت يبذلن جهود تواصل مجتمعي أكثر جراء
األزمات .في واليات الجنوب بحكومة الصومال
االتحادية ،تبين أن التواصل المجتمعي زاد
بسبب تمويل المانحين لهذه الخدمات .في
اليمن ،كانت الزيادة في التواصل المجتمعي
نتيجة لنشر القابالت كجزء من فرق متنقلة ،ولم
ُينظر إلى قيامهن بأعمال تواصل مجتمعي
بصفة مستقلة كأمر آمن .في السودان ،كانت
ً
سابقا بمسمى إتش  )+4تهدف إلى تجميع
 3شراكة إتش ( 6معروفة
قدرات  6هيئات أممية ،ومنظمات وبرامج ذات صلة ،من أجل تقليص
معدالت الوفيات واالعتالل في أوساط النساء واألطفال .الهيئات
الست هي :منظمة األمم المتحدة لإليدز ،صندوق األمم المتحدة
للسكان ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة األمم المتحدة للمرأة ،البنك
الدولي .تخدم مجموعة إتش  6كذراع فنية لالستراتيجية العالمية لصحة
النساء واألطفال والمراهقين الخاصة باألمم المتحدة.
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زيادة التواصل المجتمعي نتيجة للقيود على
السفر والتنقل .تبين أنه من األصعب على
المستخدمين االنتقال إلى حيث تتواجد المرافق
الصحية ،وأن من األيسر على القابالت االنتقال
إلى مستخدمي الخدمات.
على النقيض ،ففي سوريا وبونتالند
وصوماليالند ،بذلت القابالت مجهود تواصل
مجتمعي أقل نتيجة لألزمات .في بونتالند
وصوماليالند فإن نقص القابالت وتحسن البنية
التحتية الصحية قد أديا بأغلب القابالت إلى
االنتشار في مراكز الرعاية الصحية وليس في
المجتمع .في سوريا ،كانت بواعث قلق األمن
والسالمة هي السبب الرئيسي وراء انحسار
أعمال التواصل .بالمثل ،فإن من عبأوا االستبيان
في سوريا واليمن وبونتالند بالصومال قد
أفادوا بأن القابالت يجرين زيارات منزلية أقل
نتيجة لألزمات .في سوريا واليمن ،كان السبب
هو بواعث القلق على األمان ،وفي بونتالند
كان السبب هو القصور في عدد القابالت.

 4.3.2قابلية تحمل ثمن الخدمة
أفادت كل من سوريا واليمن أن السياسية
الرسمية تقتضي تقديم خدمات رعاية
 SRMNAHاألساسية دون أي رسوم ،بما يشمل
إتاحتها للنازحين داخليا ،والالجئين المسجلين
وغير المسجلين .األمر نفسه ُمتبع في
منطقتين من مناطق الصومال الثالث (بونتالند
وصوماليالند) .أفادت ليبيا أن السياسة الرسمية
تقتضي تقديم خدمات رعاية  SRMNAHبدون
مقابل للمواطنين فحسب (أي مع استبعاد جميع
الالجئين) .األمر نفسه ينسحب على السودان،
ولكن فقط فيما يخص عدد محدود من الخدمات:
رعاية األطفال تحت سن  5سنوات ،المكمالت
الغذائية من حمض الفوليك والسلفات ،ومنع
انتقال العدوى من األم إلى الطفل ()PMTCT
فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية
(والبند األخير ممول من مانحين) .أفاد العراق
والواليات الجنوبية التابعة لحكومة الصومال
االتحادية بعدم وجود سياسة بمجانية خدمات
رعاية  SRMNAHألحد ،لكن ثمة سياسة جديدة
منتظرة في العراق بهذا ،وتقتضي إلغاء رسوم
خدمات رعاية األم والطفل.
أفادت خمس من الدول الست المشاركة
(والسادسة هي ليبيا) بأن األزمات أدت إلى
تصاعد معدالت الفقر ،ما أدى إلى تحمل عدد
قليل من الناس رسوم خدمات  .SRMNAHفي
ً
جزئيا إلى النزاع مع داعش
العراقُ ،يعزى هذا
26
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وفي جزء منه إلى انهيار أسعار النفط .في
ً
حصرا على القطاع
سوريا ،أشير ألن هذا أثر
الخاص؛ ألن خدمات القطاع العام مجانية ،لكن
بما أن القطاع الخاص يقدم شقا كبيرا من
خدمات الصحة اإلنجابية في سوريا ،فقد أسفر
هذا عن مشكلة في إمكانية الوصول للخدمات.
في اليمن وواليات جنوب الصومال التابعة
للحكومة االتحادية ،أشير ألن رسوم الرعاية
استحدثت أو زادت على جميع خدمات SRMNAH
نتيجة لألزمة .في منطقتين من المناطق الثالث
الصومالية (بونتالند وواليات الجنوب) أفاد من
ردوا على االستبيان بأن األزمة أدت إلى زيادة
الطلب على العاملين بالمجال الصحي ممن
ً
رسوما غير رسمية.
يقدم لهم

 4.3.3جوانب إمكانية الوصول
للخدمات األخرى
إضافة إلى إغالق المرافق الصحية وما يتصل
بقابلية تحمل ثمن الخدمة ،فقد حدد من ردوا
على االستبيان عدة عوامل أخرى تؤثر على
إمكانية الوصول للخدمة (انظر الشكل ،)5
والكثير منها سببه األزمة أو أن األزمة أدت إلى
مفاقمته .أشارت الدول الست إلى أن القيود
على السفر والتنقل قد تمنع النساء وعائالتهن
من الوصول إلى خدمات  ،SRMNAHسواء كانت
القيود على اختيار الطرق (مثال :في العراق حيث
تنتشر ظاهرة إغالق الطرق) أم بسبب القيود
على تنقل النساء وحدهن .كما أشارت  4دول
إلى وجود قيود تتصل بساعات اليوم التي ُيتاح
للناس فيها التنقل على الطرقات.
غياب وسائل نقل عام موثوقة برسوم معقولة
يمثل مشكلة في  5دول من الدول الست،
وكانت حالة الطرق مشكلة في  4دول ،إذ تؤدي
حالة الطرق المتردية إلى زيادة الوقت المطلوب
إلتمام رحالت طويلة بالفعل على النساء
المقيمات في مناطق ريفية .كما تمت اإلشارة
إلى المخاطر المهددة للسالمة الشخصية
لمستخدمي الخدمة ومقدميها كعائق قائم في
 4دول (العراق ،الصومال ،سوريا ،اليمن) .كما
أشار العراق والصومال (المناطق الثالث) واليمن
إلى اضطراب ساعات العمل في المراكز الصحية
كعائق يحول دون إمكانية الوصول للخدمات .أشار
من ردوا على االستبيان من صوماليالند إلى أن
السبب وراء ذلك هو عدم كفاية الرواتب وقلة
جودة نظم توزيع اإلمدادات ،ما يؤدي بالعاملين
في المجال الصحي إلى عدم التمتع بالتحفيز
الكافي إلبقاء المراكز الصحية مفتوحة على مدار
النهار ،ال سيما في المناطق الريفية.

الشكل  :5معوقات الوصول إلى خدمات رعاية SRMNAH

6

القيود على تنقل النساء وحدهن

6

القيود على الطرق المتاح للناس التنقل عليها

عدم كفاية وسائل النقل العام بثمن معقول

5

4

المخاطر الالحقة بالسالمة الشخصية لمستخدمي
الخدمة

4

المخاطر الالحقة بالسالمة الشخصية للعاملين بالرعاية
الصحية

4

تدهور حالة الطرق

4

اضطراب ساعات العمل بالمراكز الصحية

Unreliable opening hours of health facilities

3

أخرى

1
7

6

5

4

3

2

1

0

عدد الدول (من  6دول)*
* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.

اشتمل رد اليمن على استعراض تفصيلي لتبعات تدهور حالة إمكانية الوصول لخدمات ،SRMNAH
وهي :زيادة معدالت الوفيات واالعتالل بسبب توافد النساء متأخرات و/أو وصولهن إلى منشآت
ليست لديها سعة كافية لرعايتهن؛ تزايد معدالت الوالدات المنزلية؛ تزايد أعداد حاالت ناسور الوالدة
وتمزق الرحم؛ زيادة معدل أداء الوالدات قبل األجل الطبيعي واإلجهاض على المستوى المجتمعي.

 4.4درجة قبول القابالت والعاملين اآلخرين بمجال SRMNAH
ً
ممكنا ،تقل نسبة التغطية إذا كانت الرعاية نفسها أو قوة
حتى إذا توفرت الرعاية وكان الوصول إليها
العمل التي تقدمها غير مقبولة للنساء أو لعائالتهن أو لمجتمعاتهن .من ثم ،فمن المهم للغاية فهم
تصورات الجمهور حول قوة عمل  SRMNAHوكيف تتغير هذه التصورات خالل األزمة.
ً
جميعا بتغير تصورات الجمهور عن قوة عمل  SRMNAHنتيجة لألزمة .في أغلب
أفادت الدول الست
الحاالت طرأت تغيرات إلى األسوأ .ففي العراق قيل إن األزمة أحبطت الناس عن استخدام خدمات
 SRMNAHأو منعتهم عنها ،وأن العالقات بين العاملين بمجال  SRMNAHوالجمهور قد تدهورت.
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في سوريا ،أشير إلى أن الثقة في عاملين
وعامالت  SRMNAHقد تراجعت ألن الكثير من
األخصائيين بمجال التوليد والنساء (ال سيما من
القطاع الخاص) قد غادروا سوريا ،فسعت النساء
إلى مقدمين بدالء للخدمة ثقتهن فيهم أقل.
على الجانب اآلخر ،أشار رد واليات الجنوب التابعة
لحكومة الصومال االتحادية إلى بعض التغيرات
اإليجابية التي طرأت على تصورات الجمهور .إذ
زادت الثقة في عاملي  ،SRMNAHوزاد اللجوء
إلى خدمات  SRMNAHوتحسنت العالقات بين
العاملين بالمجال ومستخدمي الخدمات التي
يقدمونهاُ .يعزى هذا إلى زيادة االستثمارات
ً
عموما (والقابالت
في العاملين بالقطاع الصحي
على وجه التحديد) والتوعية بدورهن ،ما أدى إلى
زيادة معدالت احترامهن وزيادة الطلب عليهن.
ً
تحديدا إلى القابالت ال قوة عمل
بالنظر
 SRMNAHككل ،ففي جميع الدول الست
المشاركة أشير إلى أن القابالت أصبحن أكثر
استقالال في التحرك
استقاللية وأصبحن أكثر
ً
واتخاذ القرارات نتيجة لألزمات .ربما كان السبب
في بعض الحاالت جراء الخسارة في كوادر
 SRMNAHمن قوة العمل ،لكن في السودان،
أشير إلى أن القابالت أصبحن قادرات بصفة
رسمية على العمل بشكل أكثر استقاللية .زيادة
استقاللية القابالت في سوريا تُ عزى إلى بدأهن
في ممارسة عملهن بصفة مستقلة كقطاع
بدال من التبعية لمنظومة الصحة العامة.
خاص
ً

 4.5جودة الخدمة المقدمة من
القابالت والعاملين اآلخرين
بمجال SRMNAH
البعد الرابع واألخير للتغطية الفعالة هو الجودة.
ُ
حتى إذا كانت قوة العمل متوفرة ويمكن

الوصول إليها ومقبولة من الجمهور ،فإن الخدمة
ً
كثيرا من فعاليتها .هناك
متواضعة الجودة تقلل

عدة جوانب تتصل بجودة الرعاية ،وتشمل تعليم
العاملين بالمجال الصحي ،والموارد المتوفرة

للعاملين بالمجال الصحي ،وبيئة العمل الخاصة
بهم .نناقش في هذا القسم بعض أضرار

األزمات على هذه الجوانب المذكورة.
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 4.5.1جودة التعليم
في أغلب الدول المشمولة بالتقرير ،لم يكن
لألزمات أثر على متطلبات بدء التدريب من أجل
التأهل كعاملين بمجال  ،SRMNAHوال على مدة
الدورات التعليمية والتدريبية ذات الصلة .لكن
تمت اإلشارة إلى بعض التغيرات في العراق
والصومال السودان .نتيجة لألزمة في العراق،
فإن السن الدنيا لبدء دورة القبالة التدريبية قد
ً
عاما ،والسن الدنيا
ارتفعت من  15إلى 18
لاللتحاق بدورة التمريض تغيرت من  18إلى 15
ً
عاما .أشار رد واليات الجنوب التابعة لحكومة

الصومال االتحادية إلى أن مدة التدريب على
القبالة قد تم اختزالها من  3أعوام إلى عامين.
يناقض هذا التوصيات الدولية بأال تقل مدة
دورة التعليم الخاصة بالقابالت المحترفات عن
 3سنوات 33،لكن تم اتخاذ خطوات للحفاظ على
مستوى الجودة ،وتشمل :ضمان أن يكون معيار
المقرر التعليمي هو معيار المهارة ،والتعيين
الطبي اإللزامي ،وأسابيع العمل الطويلة
واإلجازات القصيرة ،لذا فال توجد أدلة على أن
جودة التعليم في الصومال أقل من جودته في
الدول األخرى .أسفرت األزمة في السودان عن
مطلب جديد لمن يبدأن دورة تعليمية للقبالة على
مستوى المجتمع المحلي ،وهي إتمام التعليم
الثانوي ،لضمان القدرة على التعامل مع المهام
المنتقلة من القابالت إلى القابالت المجتمعيات.
كما أفاد السودان بأن العجز في العاملين بمجال
 SRMNAHببعض الواليات الهشة ،قد أدى إلى
تقليص مدة تعليم القابالت المجتمعيات من 18
ً
ً
شهرا وهذا في الفترة بين 2004
شهرا إلى 12
ً
شهرا.
و ،2010ثم زاد إلى 15
أغلب الدول المشمولة بالتقرير لديها مقررات
موحدة لتعليم القابالت ،سواء في  2010أم
 ،2015لذا فال توجد أدلة على أن األزمات أثرت
ً
سلبا على تواجد مقررات موحدة .الحق أنه منذ
 2010دشن العراق وواليات الجنوب بالصومال
ً
ً
ً
موحدا للقبالة رغم األزمة (منطقتي
تعليميا
مقررا
الصومال األخريين لديهما بالفعل مقرر ثابت)،
رغم أن جميع المدارس لم تتبع هذا المقرر .تم
تحديث المقرر الموحد في العراق وجميع مناطق
الصومال الثالث منذ عام  ،2012لكن المقررات
في سوريا واليمن لم تُ حدث منذ  2005و2007
على التوالي.

بالمثل ،ففي أغلب الدول المقررات موحدة
لتعليم األطباء /الممارسين العموم ،سواء في
ً
ً
موحدا
مقررا
 2010أم  ،2015ودشن العراق
خالل تلك الفترة .المعلومات حول آخر مرة ُحدث
فيها المقرر الخاص باألطباء/الممارسين العموم
وردت من سوريا ومن اليمن فقط (في عامي
 2015و 1999على التوالي).
ً
وضوحا بالنسبة لكوادر SRMNAH
الوضع أقل
األخرى ،إذ أن ليست جميع الدول قادرة على
تقديم معلومات عن هذا .أحرز العراق وواليات
الجنوب التابعة لحكومة الصومال االتحادية
ً
تقدما على هذا المسار خالل الفترة من 2010

إلى  .2015على النقيض من القابالت ،فإن
مقرر التمريض الموحد في سوريا قد تم تحديثه
في  ،2015لكن لم ُيحدث في اليمن منذ .2007
مثل مقرر األطباء/الممارسين العموم ،فإن مقرر
التوليد والنساء في اليمن ُحدث آلخر مرة في
.1999

أفاد العراق واليمن بأن نسبة الطالب إلى المعلم
في مؤسسات إعداد قوة عمل  SRMNAHلم
تتأثر باألزمة .لكن الدول األخرى لم تتمكن من
تقديم بيانات ً
ردا على هذا السؤال.
ً
جميعا ،كانت الحكومة تدير
وفي الدول الست
بعض مدارس إعداد قوة عمل  SRMNAHعلى
األقل .إضافة إلى هذا ،فهناك مدارس خاصة
لتخريج كوادر  SRMNAHفي الصومال وسوريا
واليمن ،وتدير منظمات غير حكومية بعض
المدارس في العراق والسودان .تم تقديم دعم
لحكومتي العراق والسودان من قبل صندوق
األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية
ومنظمات غير حكومية .على سبيل المثال،
تم تقديم الدعم على مسار تطوير المقررات
وتقديم التدريب أثناء الخدمة .أشار رد واليات
الجنوب التابعة لحكومة الصومال االتحادية إلى
أن مدارس القطاع الخاص ال تخضع للتنظيم
الرسمي ،وأن هناك بواعث قلق حول جودة
التعليم الذي تقدمه.
أفاد العراق والصومال والسودان بأن جودة
تعليم كوادر  SRMNAHقد تحسنت من 2010
إلى  .2015في العراق والصومال ُيعزى
التحسن إلى تحديث المقررات وزيادة أعداد و/أو
كفاءات العاملين بالتعليم .أشار رد صوماليالند

ً
أيضا إلى إنشاء الهيئة المنظمة للتعليم .في
السودانُ ،يعزى التحسن إلى اإلرادة السياسية
من أجل توسيع دور كادر القابلة المجتمعية ،من
أجل المساعدة في سد الفجوة المتسببة فيها
معدالت استقالة األطباء والممرضين العالية.
على النقيض ،تدهورت جودة تعليم العاملين
بمجال  SRMNAHفي سوريا بسبب األزمة،
وقال الرد الليبي إن الوضع يختلف من مدرسة
لمدرسة .أعزى الرد السوري تدهور الجودة إلى
فقدان كوادر تعليمية مؤهلة من قوة العمل
فضال عن تدهور حالة المؤسسات
بسبب األزمة،
ً
التعليمية الباقية.
ً
جميعا،
لتحسين جودة الخدمة ،فإن الدول
باستثناء الصومال ،ذكرت الحاجة إلى المزيد من
التدريب أثناء تقديم الخدمة (ال سيما ما يتصل
برعاية التوليد الطارئة) و/أو استمرار التطوير
المهني .كما ُذكرت الحاجة إلى تحسين التدريب
السابق على بدء تقديم الخدمة في السودان
ومنطقتين من مناطق الصومال (بونتالند
وواليات الجنوب) ،وقد اقترح السودان أن
يشمل المقرر الدراسي دورة حول كيفية العمل
في إطار أزمة إنسانية.

 4.5.2مهارات ومؤهالت قوة عمل
SRMNAH
أفادت جميع الدول بمهارة أساسية واحدة على
األقل من مهارات  SRMNAHتحتاج لمزيد من
التطوير في صفوف قوة عمل SRMNAH
لديها .الشكل  6يستعرض عوز جميع الدول
الست لمهارات العمل الفعال ،الالزمة للتعامل
مع الناجيات من االغتصاب أو العنف القائم على
النوع االجتماعي ،وهو مبعث قلق ضخم في
جميع الدول التي تعرضت لزيادة الوقائع من
هذا النوع (انظر القسم  .)3.1أفاد العراق بأن
مؤسسات تعليم العاملين بالمجال الصحي عنده
ليست لديها خطة أو استراتيجية لضم العنف
القائم على النوع االجتماعي إلى اإلدارة العامة
ً
تحديدا ،ولكن أفاد بأن وزارة
أو الطبية لالغتصاب
ً
مؤخرا لتفعيل بروتوكولها
الصحة بذلت جهودا
الستراتيجية اإلدارة الطبية لالغتصاب ولتدريب
العاملين بالمجال الصحي على تنفيذه .في
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صعبت مشكالت قانونية من ضم التدريب على التعامل مع الناجيات من االغتصاب إلى
سوريا،
ّ
المقررات التعليمية والتدريبية ،لكن جار بذل جهود للتصدي لهذه المشكلة .في الوقت نفسه ،جار
نشر عاملين بمنظمات غير حكومية لديهم المهارات الالزمة للتعامل.
المهارات األخرى التي تمت اإلشارة إلى النقص فيها هي مهارات رعاية التوليد الشاملة في
الحاالت الطارئة ورعاية الوليد ) (CEmONCوالوقاية من /إدارة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
ً
جنسيا ( .)STIsجار اتخاذ خطوات في سوريا للتصدي للنقص في مهارات
واألمراض األخرى المنتقلة
رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ،ورعاية الوليد عن طريق التدريب على رأس العمل المقدم
للقابالت وأخصائيي التوليد /النساءُ .يعزى النقص في هذه المهارات في السودان وفي منطقتين
من مناطق الصومال (بونتالند وصوماليالند) إلى عدم كفاية أعداد العاملين بمجال ( SRMNAHال
ً
أيضا في حالة صوماليالند إلى نقص الثقة في العاملين
سيما في المناطق النائية) ،لكن أشير
بمجال  SRMNAHكعائق يحول دون إمكانية وصول النساء إلى خدمات مثل رعاية ما بعد الوالدة.

الشكل  :6مهارات  SRMNAHالناقصة أو المفقودة من قوة العمل

التعامل مع ضحايا االغتصاب أو العنف القائم على
النوع االجتماعي

6

7

6

5

4

رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة
ورعاية الوليد

4

ً
جنسيا
الوقاية من /إدارة األمراض المعدية المنتقلة
بخالف فيروس نقص المناعة البشرية

4

الوقاية من و/أو إدارة فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز

4

3

رعاية ما بعد الوالدة لألم

3

تنظيم األسرة

3

2

رعاية ما بعد الوالدة للمواليد

2

رعاية التوليد األولية في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

2

رعاية الحوامل في حاالت الحمل المحفوف بالخطر

2

1

رعاية الحمل /الوالدة الطبيعي(ة)

1

رعاية الحوامل في حالة الحمل متدني مستوى الخطر
1

0

عدد الدول (من  6دول)*

* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.

ُطلب ممن ردوا على االستبيان أن يذكروا كيف – إن وجد – تأثرت جودة الخدمة التي تقدمها القابالت
جراء األزمات .ردت ليبيا فحسب ،بأن جودة رعاية القبالة لم تتأثر .أفاد كل من العراق وسوريا واليمن
وصوماليالند بتدهور جودة الخدمة .األسباب الرئيسية المقدمة كانت )1( :العوز للمعدات/األدوية/
اإلمدادات/المستلزمات (العراق ،صوماليالند ،اليمن) )2( ،عدم كفاية الوقت المنفق على من يحتجن
للرعاية؛ بسبب القصور في أعداد القابالت (العراق ،صوماليالند ،سوريا) ،و( )3النقص في اإلشراف
الداعم على القابالت (العراق ،سوريا).
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على الجانب اآلخر ،ففي السودان وبونتالند
وواليات الجنوب التابعة للحكومة االتحادية
الصومالية ،أفادت الردود بتحسن جودة الرعاية
بسبب االستثمار في تدريب القابالت في
الصومال ،وبسبب تحسن نظم اإلشراف في
السودان .يتصل هذا على األرجح بطول مدة
األزمات في الصومال والسودان (انظر الجدول
 )1ما أعطى هذه الدول الوقت لالستثمار أكثر
في القبالة .ثمة شواهد أكثر على هذا في
األقسام ( 4.2مزيد من مدارس القبالة) و4.4
(تحسن تصورات الجمهور عن القابالت والقبالة).

القابالت مستمرة في مناطق الدولة المتضررة

من األزمة ،وتم وضع النتائج في الشكل  .7لم

يتمكن العراق من الرد ،إذ أن وزارة الصحة لم
تكن تعرف بالخدمات – إن ُوجدت – المقدمة في

المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
في جميع الدول األخرى ،استمرت القابالت
في تقديم خدمات رعاية التوليد األساسية في

الحاالت الطارئة ورعاية الوليد ورعاية الوالدة/
التوليد الطبيعية .كما سلف الذكر ،فمن األقل
ً
شيوعا أن تقدم القابالت خدمات في حاالت

الحمل المحفوف بالمخاطر ،أو التعامل مع

في خمس من الدول الست المشمولة بالتقرير
(باستثناء ليبيا) ،أشير إلى أن القابالت يقدمن
جملة عريضة من الخدمات ،أكثر مما سبق،
في مناطق الدولة المتضررة من األزمة .من
بين الخدمات اإلضافية التي ذكرتها الردود من
الصومال والسودان وسوريا مراقبة وفيات
األمومة والتصدي لها ) (MDSRورعاية الناجيات
من تشويه األعضاء التناسلية ( .)FGMفي العراق،
أشير إلى أن القابالت عضوات يتمتعن بالثقة
في المجتمع ،ما جعل مستخدمو خدماتهن يقبلن
توفير القابالت لنطاق أعرض من الخدمات.

إلى أن القابالت يعملن في المناطق المتأثرة

ُسئل من ردوا على االستبيان إن كانت خدمات
 SRMNAHالتي تقدمها القابالت والممرضات-

التواصل المجتمعي.

ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي أو
تقديم الخدمات للوقاية من و/أو إدارة فيروس

نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض األخرى
ً
جنسيا .أشار الصومال إلى أن القابالت
المنتقلة
يمكنهن تقديم الخدمة فقط إذا كانت لديهن

المعدات واإلمدادات الالزمة .أشار الرد السوري
إلى أن القابالت يقدمن خدمات  SRMNAHفي

القطاع الخاص فقط ،إذا لم تكن منشآت القطاع
العام قادرة على تقديم الخدمة .أشار الرد اليمني
باألزمة عن طريق الفرق المتنقلة ومبادرات

© UNFPA Iraq/Turchenkova
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الشكل  :7خدمات  SRMNAHالتي تستمر القابالت في تقديمها في المناطق
المتأثرة باألزمة في الدولة

5

رعاية التوليد األساسية في الحاالت الطارئة ورعاية
الوليد

5

رعاية الوالدة /التوليد الطبيعية
4

رعاية ما بعد الوالدة للوليد

4

رعاية ما بعد الوالدة لألم

4

رعاية الحوامل في حالة الحمل متدني مستوى
الخطر

4

تنظيم األسرة
رعاية الحوامل قبل الوالدة في حاالت الحمل
المحفوف بالخطر
الوقاية من و/أو إدارة األمراض المعدية المنتقلة
ً
جنسيا بخالف فيروس نقص المناعة البشرية

3
3

التعامل مع ضحايا االغتصاب أو العنف القائم على
النوع االجتماعي

2

الوقاية من و /أو إدارة فيروس نقص المناعة
البشرية /اإليدز

2

6

5

4

3

1

أخرى

1

غير معروف

2

1

0

عدد الدول (من  6دول)*

* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.

من األسباب الرئيسية المعطاة لعدم قدرة القابالت على تقديم جميع الخدمات أن األزمات قد أدت
إلى قيود على التنقل و/أو تدهور حالة البنية التحتية للطرق (ورد هذا الرد من العراق والصومال
والسودان) .نفس هذه الدول الثالث أفادت بعدم كفاية اإلمدادات الخاصة بمستلزمات الصحة
ً
أيضا إلى أن التعامل مع حاالت
اإلنجابية األساسية مثل إمدادات تنظيم األسرة .أشار الرد السوداني
نقص المناعة البشرية/اإليدز والعنف القائم على النوع االجتماعي ليسا من اختصاصات القابالت
الجديدة ،ما يعني أنهن لسن قادرات على تقديم هذه الخدمات .بالمثل ،فليست جميع القابالت
اليمنيات قد حصلن على التدريب في هذه المجاالت .في العراق ،أشير إلى أن ثمة قيود تشريعية
على مجال اختصاصات القابالت ،حال دون قدرتهن على تقديم جميع خدمات القبالة.
ً
أيضا ذكر المعدات واإلمدادات ووسائل الدعم اإلضافية القادرة على تمكين القابالت
ُطلب من الدول
من تقديم نطاق أعرض من خدمات  SRMNAHأثناء األزمات .قدمت جميع الدول باستثناء السودان
ً
ً
ً
تكرارا كان تحسين سلسلة اإلمداد بما يضمن تجهيز المنشآت
واحدا على األقل .االقتراح األكثر
اقتراحا

الصحية بالقدر المالئم (ذكر هذا الرد العراق والصومال واليمن) .اقترح من ردوا على االستبيان من
العراق وواليات الجنوب التابعة لحكومة الصومال االتحادية أن يتم تمكين القابالت من تقديم نطاق
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أوسع من الخدمات عن طريق تيسير التنقل عليهن (وعلى مستخدمي الخدمات) .أشارت دولتان (هما
العراق وسوريا) إلى أن التغييرات التشريعية و/أو التوصيفات الوظيفية مطلوبة لتمكين القابالت
من تقديم خدمات أكثر .بمعنى آخر فإن العائق األساسي في هذه الدول الذي يعترض طريق زيادة
الخدمات المقدمة من القابالت لم يكن األزمة نفسها ،إنما هي القيود الرسمية على اختصاصات
القابالت.

توفر األدوية والمعدات واإلمدادات األساسية الالزمة لتقديم خدمات
ّ
4.5.3
SRMNAH
يمكن للقابالت والعاملين اآلخرين بمجال  SRMNAHتقديم رعاية عالية الجودة فقط إذا أتيح لهم
أدوية ومعدات وإمدادات  SRMNAHاألساسية .اقترحت  4دول (العراق ،ليبيا ،الصومال ،اليمن)
تحسن جودة رعاية القبالة إذا أتيح للقابالت القدر الكافي من المعدات واإلمدادات والمرافق ،ال سيما
ً
جميعا بأن
مستلزمات الصحة اإلنجابية الطارئة والحلول لمشكلة انقطاع الكهرباء .أفادت الدول الست
بعض معدات وإمدادات  SRMNAHاألساسية على األقل شحيحة بسبب األزمات .تبين أن العجز
يتمثل باألساس في :األدوات الجراحية ،معدات اإلنعاش للمواليد ،معدات التوليد المعقمة وأجهزة
السونار (شكل  .)8كما تبين وجود عجز في إمدادات تنظيم األسرة في كل من العراق والصومال
والسودان واليمن.

الشكل  :8معدات وإمدادات  SRMNAHاألساسية التي بها عجز جراء األزمات

األدوات الجراحية

6
5

معدات اإلنعاش للمواليد

5

معدات التوليد المعقمة

5

أجهزة السونار
إمدادات تنظيم األسرة

4

شباك ُمعالجة بمبيدات حشرية للوقاية
من المالريا

2
1

سماعات بينارد الطبية للحمل

1

أجهزة قياس ضغط الدم
أخرى

2
7

6

5

4

3

2

1

0

عدد الدول (من  6دول)*

* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.
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ً
جميعا بأن بعض أدوية  SRMNAHاألساسية على األقل تعاني من
بالمثل ،أفادت الدول الست
النقص بسبب األزمات .كان العجز الرئيسي في :المنظفات السطحية  ،surfactantsسلفات
المغنيسيوم ،أدوية خفض ضغط الدم ،المضادات الحيوية (الشكل  .)9في سوريا ،كانت المنظفات
ً
أيضا
السطحية فقط هي التي ُذكرت ضمن المستلزمات التي تعاني من العجز بشكل عام ،لكن أشير
ً
تقريبا تعاني من العجز في المناطق التي ال يمكن الوصول إليها من
إلى أن جميع األدوية األخرى
سوريا ،كما هي موضحة في الجدول ( 3القسم .)3.3.1

الشكل  :9أدوية SRMNAHاألساسية التي بها عجز جراء األزمات

5

منظفات األسطح
4

سلفات المغنيسيوم

4

األدوية الخافضة لضغط الدم

4

المضادات الحيوية
3

األدوية المقوية لتوتر الرحم
uterotonic drugs
مكمالت الكالسيوم الغذائية

3

مضادات الفيروسات القهقرية
antiretroviral drugs
مضادات البكتريا

3

3
2

تحصينات التيتانوس

2

المسكنات
1

مكمالت الحديد الغذائية

1

مكمالت حمض الفوليك الغذائية

1

العالجات الهرمونية المنشطة

1

األدوية المضادة للمالريا
أخرى

2
6

5

4

3

2

1

0

عدد الدول (من  6دول)*

* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.

ً
جميعا
تم تقديم أسباب مختلفة لهذا العجز في األدوية والمعدات واإلمدادات .أفادت الدول الست
بالعجز في نظم التوزيع الذي زاد منه في حالة العراق التزايد الكبير في الطلب على خدمات SRMNAH
(المفترض أن السبب في زيادة الطلب هو تدفقات الالجئين) وفي حالة الصومال (المناطق الجنوبية)
ُ
فضال
وسوريا واليمنُ ،ذكر أن السبب هو الوضع األمني .ذكرت ليبيا والصومال عدم كفاية المخزون
ً
عن تواضع مستوى نظم التوزيع .ذكر العراق العجز المالي بسبب انهيار أسعار النفط ،وأن األدوية
واإلمدادات الخاصة بتنظيم األسرة ليست مصنفة بصفتها أدوية كفيلة بإنقاذ الحياة ،ما أدى إلى
المعالجة لألطفال تحت سن  5سنوات،
التأخر في تدبير شرائها .في السودان سياسة مجانية العقاقير ُ
وأشار الرد السوداني إلى أن هذا أدى إلى عدم كفاية المتوفر من األدوية للمجموعات السكانية
األخرى مثل النساء في سن اإلنجاب.
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 4.6اآلثار المترتبة على المنظومة الصحية وبناء قدرة الصمود في
مواجهة األزمات اإلنسانية

 4.6.1كيف تتأثر المنظومات الصحية باألزمات اإلنسانية
نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة من ستة مكونات رئيسية للمنظومة الصحية جيدة األداء)1( :
القيادة والحوكمة )2( ،نظم المعلومات الصحية )3( ،التمويل للقطاع الصحي )4( ،الموارد البشرية،
( )5المنتجات والتقنيات الطبية الضرورية ،و( )6تقديم الخدمات 34.هذه القائمة تم تكييفها الستخدامها
في االستبيان عن طريق تقسيم “تقديم الخدمات” إلى  3مكونات فرعية )1( :المنشآت الصحية)2( ،
المقدمة )3( ،جودة الرعاية .ومن القائمة المكونة من  8مكوناتُ ،طلب ممن ردوا
مجموعة الخدمات ُ
على االستبيان اختيار  3مكونات هي أولى المكونات التي تضررت من األزمة ،ثم  3مكونات أخرى
ً
تضررا جراء األزمة .اختارت بعض الدول أكثر من  3اختيارات.
هي األكثر
ُيظهر الشكل  10أن الدول الست وجدت أن الموارد البشرية بمجال الصحة والتمويل للقطاع الصحي
هما مكونا المنظومة الصحية اللذان تضررا قبل أي مكونات أخرى جراء األزمات ،يليهما جودة الرعاية
(اختارتها ليبيا والسودان وسوريا) ثم المنشآت الصحية (اختارتها ليبيا والسودان واليمن) .فيما
ً
فضال عن المنتجات
تضررا ،احتلت الموارد البشرية والتمويل صدارة القائمة،
يخص المكونات األكثر
ً
والتقنيات الطبية الضرورية .اختارت الصومال والسودان وسوريا واليمن الموارد البشرية ،واختارت
ليبيا والصومال والسودان واليمن التمويل للقطاع الصحي ،واختارت العراق وليبيا والسودان واليمن
المنتجات/التقنيات الطبية.

أوال والمكونات األكثر
الشكل  :10مكونات المنظومة الصحية التي تضررت
ً
ً
تضررا جراء األزمات في الدول العربية

6
6

4

الموارد البشرية

4

تمويل القطاع الصحي

4
3

3
3

2

المنتجات والتقنيات الطبية الضرورية

2

نظم المعلومات الصحية

2

جودة الرعاية

2

المنشآت الصحية

2

القيادة والحوكمة

1
1

7

6

5

4

3

2

مجموعة الخدمات المقدمة

0
1

0

عدد الدول (من  6دول)*
أوال
تعرضت للضرر ً

ً
تضررا
األكثر

* يتم احتساب الصومال إذا كانت منطقة من الثالث على األقل قد ردت على السؤال باإليجاب.
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 4.6.2تحديد تحديات وأزمات خدمات SRMNAHوالتعامل معها
التحديات /األزمات األكثر أهمية
ُطلب ممن ردوا على االستبيان أن يدونوا – بالشكل الذي يريدونه – ما ال يزيد عن ثالثة تحديات
وأزمات واجهتهم في معرض تقديم خدمات  SRMNAHأثناء األزمة .يظهر الشكل  11أن الرد األكثر
ً
شيوعا كان عدم توفر العاملين بمجال  ،SRMNAHوقد ُذكر هذا  4مرات من بين ردود الدول الست.
في تكرار للنتائج المذكورة في القسم  ،4.2.1ذكرت دولتان (السودان واليمن) أن العجز أثر بشكل
خاص على الكوادر رفيعة المستوى و/أو المتخصصة .ذكرت  3دول العجز في اإلمدادات والمعدات
وذكر كل من عدم كفاية التمويل وسوء التوزيع للعاملين
من بين التحديات واألزمات األكثر أهميةُ .
بمجال SRMNAHمرتين.

ً
تأثيرا على تقديم خدمات SRMNAH
الشكل  :11التحديات أو األزمات األكثر

العجز في العاملين بمجال SRMNAH

4

العجز في اإلمدادات /المعدات

3

5

4

3

2

عدم كفاية التمويل

2

سوء توزيع العاملين بمجال SRMNAH

2

1

تقييد التنقالت

1

التفجيرات وإطالق النار

1

إعطاء أولوية قليلة لخدمات SRMNAH

1

غياب التنسيق بين الهيئات

1

غياب التحرك الفوري الفعال

1

عدم الجاهزية

1

تدمير المنشآت الصحية

1

زيادة الطلب بسبب الالجئين
1

0

عدد الدول (من  6دول)*

المقدمة استخدمت لكل من مناطق الصومال الثالث ،لذا فإن العدد اإلجمالي لإلجابات من الصومال
* اإلجابة األولى ُ
هو  .3هناك إجابة وردت من السودان غطت موضوعين ،فتم إحصاؤها كإجابتين ،لذا فالعدد اإلجمالي للردود ً 19
ردا
وليس ً 18
ردا.

المنظمات واألفراد المتعاملة /المتعاملين مع التحديات واألزمات
بعد هذا ذكر من عبأوا االستبيان األفراد والمنظمات الذين تعاملوا مع التحديات واألزمات التي تم
تحديدها .ذكرت  4دول (الصومال ،السودان ،سوريا ،اليمن) هيئات األمم المتحدة ،وذكرت  4دول
(العراق ،الصومال ،سوريا ،اليمن) المنظمات غير الحكومية .ذكرت  3دول (العراق ،ليبيا ،الصومال) أن
وزارات الصحة لديها تعاملت مع التحديات واألزمات ،وذكرت  3دول (العراق ،ليبيا ،السودان) هيئات
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حكومية أخرى ووزارات .نصت ردود الصومال
واليمن على أن القطاع الخاص يسهم في
التعامل مع التحديات واألزمات .هناك مجموعات
ومنظمات أخرى ذكرتها مختلف الدول ،وتشمل:
المانحون (الصومال) ،الشتات (الصومال)،
الجمعيات المهنية (الصومال) والمتطوعون
المجتمعيون (سوريا).
قيل إن من تعاملوا مع التحديات واألزمات
قدموا جملة من أنواع الدعم المختلفة ،وتشمل:
•الخدمات الصحية المتنقلة/التواصل
المجتمعي (العراق ،الصومال ،اليمن)
•تقييم الوضع/خطط التحرك/خطط العمل
(ليبيا ،سوريا)

الحاجة لتحسين جهود التنسيق أثيرت بدورها.
هناك  3دول (العراق ،سوريا ،اليمن) أعربت عن
الحاجة ألن يعمل مختلف الفاعلين ،مثل وزارة
الصحة والمنشآت الصحية والمنظمات غير
الحكومية ،على التعاون بشكل أكثر فعالية .اقترح
كل من العراق وليبيا ضرورة تحسين التخطيط
االستراتيجي ،سواء من حيث التحضير لألزمات
اإلنسانية ،أم في دعم الدول لالحتفاظ بتوزيع
وتقديم الخدمة أثناء األزمات اإلنسانية .ذكر
الصومال والسودان الحاجة إلى جهود المناصرة
لدى الحكومات حتى تولي األخيرة أولوية أكبر
لخدمات  .SRMNAHيتصل بهذا اقتراح من
الصومال بأن تقلص الدولة من اعتمادها على
المانحين وأن تسعى لحلول التمويل المستدام
من ميزانية الصحة المحلية.

•التمويل (ليبيا ،الصومال)
•تقديم/توزيع اإلمدادات الضرورية
(الصومال ،اليمن)
•تعليم العاملين بقطاع SRMNAH
(الصومال)
•حمالت التبرع بالدم (العراق)
أشارت ردود السودان واليمن على االستبيان
ً
مخيبا لآلمال من بعض
إلى أن التعامل كان
األوجه ،من حيث أنه لم يتم الوفاء بالتوقعات
(السودان) ومن حيث أن التنسيق بين الهيئات
ً
ضعيفا (اليمن).
الخارجية والحكومة الوطنية كان

ما الواجب عمله بشكل مختلف للتصدي
للتحديات واألزمات؟
إجابة على سؤال االستبيان حول ما يجب
القيام به بشكل مختلف للتعامل مع التحديات
واألزمات التي تم تحديدها ،كانت الردود األكثر
ً
تكرارا تتصل بالحاجة إلى التصدي لمشكلة سوء
توزيع العاملين بمجال  SRMNAHواإلمدادات
ذات الصلة .اقترحت  4دول (ليبيا ،صوماليالند،
السودان ،اليمن) ضرورة التعامل بقدر أكبر من
الفعالية في التصدي لسوء توزيع العاملين ،على
سبيل المثال عن طريق استخدام استراتيجيات
الستبقاء العاملين وتحفيزهم ،وأشارت  3دول
(ليبيا ،الصومال ،اليمن) إلى الحاجة على تحسين
سلسلة اإلمداد.

 4.6.3جعل المنظومات الصحية أكثر
ً
صمودا في وجه األزمات
اإلنسانية
بنهاية االستبيانُ ،طلب ممن عبأوه أن يقدموا
توصيات للدول األخرى على مسار جعل
ً
صمودا في وجه األزمات
منظوماتها الصحية أكثر

اإلنسانية .أوصت  5دول من الست بضرورة أن
يكون لدى الدول خططا استراتيجية وخطط تعامل
و/أو خطط طوارئ .اقترحت  4دول (الصومال،
السودان ،سوريا ،اليمن) ضرورة أن يكون لدى
الدول “تدريبات للجاهزية بحيث يمكن للمنظومة
الصحية االستمرار في العمل في ظل أزمة.
أشار العراق وسوريا إلى أهمية تعزيز التنسيق
بين مختلف الفاعلين ممن لهم أدوار في مجال
 .SRMNAHمثال :التنسيق بين الحكومة وهيئات
األمم المتحدة/المنظمات غير الحكومية ،وبين
القطاع الصحي والقطاعات األخرى بالدولة.
ذكرت منطقتان من مناطق الصومال الثالث أن
إعادة بناء قوة العمل بالمجال الصحي تستغرق
مدة طويلة وأن بعض الممولين يحجمون عن
اإلسهام في نفقات الموارد البشرية بالقطاع
الصحي المتكررة (مثال :الرواتب) ،لذا فإن على
الدول البحث عن سبل لالحتفاظ بقوة العمل
مثال عن طريق ضمان وجود أنشطة
القائمة،
ً
تطوير مهني وأن تستمر هذه األنشطة في
أوقات األزمات.
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5

مناقشة والنتائج والتوصيات
ً
مؤشرا
إن النتائج المبلغ بها في التقرير ،تقدم
حول أثر األزمات اإلنسانية على الحاجة إلى
خدمات  SRMNAHوقوة العمل بهذا القطاع.
يمكن أن تقع أزمات إنسانية من منطلق جملة
أشكاال مختلفة.
عريضة من األسباب ،وقد تأخذ
ً
من ثم ،ففي حين ظهرت بعض الثيمات
ً
أيضا أدلة على
المشتركة في الدراسة ،فهناك
اختالف التجربة العملية بناء على عدة عوامل
من قبيل :مرحلة التنمية االجتماعية-االقتصادية
للدولة قبل بداية األزمة؛ طبيعة األزمة؛ مدة
األزمة؛ أعداد السكان النازحين جراء األزمة .من
ثم فمن المهم للغاية أخذ سياق الدولة في
االعتبار لدى التفكير في الحلول قصيرة وطويلة
األجل لألزمة ،أو عند وضع خطط طوارئ لجعل
المنظومة الصحية أكثر قدرة على الصمود في
وجه أية أزمات مستقبلية.
من المعلوم بالضرورة أن األزمات اإلنسانية
ً
سلبا على قطاع  SRMNAHإذ هي توهن
تؤثر
35
من قدرات المنظومة الصحية ،لذا فإن مقاربة
المنظومة الصحية ضرورية لبناء القدرة على
الصمود في وجه األزمات والصدمات .يمكن
تعريف قدرة صمود المنظومات الصحية على
النحو التالي“ :قدرة الفاعلين بالمجال الصحي
والمؤسسات والسكان على التحضير لألزمات
وعلى التعامل معها بفعالية ،مع االحتفاظ
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باستمرارية المهام األساسية للمنظومة عند
وقوع األزمة ،وإعادة التنظيم إذا استدعت
الظروف ذلك ،بناء على الدروس المستفادة
أثناء األزمة” 36.من ثم ،فإن المنظومات
الصحية الصامدة هي التي تعمل بشكل مالئم
سواء كانت الدولة في أزمة أم ال ،وتحتاج إلى
36
االشتراطات التالية:
•وضوح أدوار الفاعلين على األصعدة المحلية
والقطرية واإلقليمية والعالمية .عند وقوع
ُ
األزمة ،البد أال يحدث أي تأخير أو ارتباك إزاء
أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين .رغم
أن األزمة قد تقع داخل حدود دولة واحدة
ومن ثم تُ رى بصفتها مسؤولية حكومة
الدولة ،فإن تبعات األزمة قد تمس من هم
ً
أيضا .مثال :إذا لم يكن لدى
خارج حدودها
الدولة موارد كافية للتعامل أو إذا كانت أعداد
النازحين كبيرة.
•أساس قوي من القوانين والسياسات
من أجل توجيه االستجابة وإرساء قواعد
المحاسبة ،بما يشمل تنفيذ أنظمة
الصحة الدولية الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية 37،والتشريعات والسياسات التي
توضح أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين.

•قوة عمل بالقطاع الصحي قوية وملتزمة
يلتزم أفرادها بمواقعهم في العمل حتى
في األوضاع والظروف الخطرة .قد يتحقق
ً
جزئيا عن طريق ضمان الوفرة الكافية
هذا
في أعداد العاملين بالقطاع الصحي
ً
حاليا في قلة من دول
(وهو وضع ينطبق
ً
وجزئيا عن طريق دعم هؤالء
المنطقة،)20
العاملين واالستثمار فيهم بحيث يشعرون
بالوالء والمسؤولية تجاه أماكن عملهم
وتجاه المجتمعات التي يخدمونها.
فضال عن المذكور ،فإن منظومات الصحة القادرة
ً
36
على الصمود تتحلى بالسمات التالية:
•الوعي ،من منطلق نظم المعلومات الفعالة
التي تقدم معلومات استراتيجية حول
قضايا من قبيل ديمغرافيا السكان وخريطة
األمراض المعدية بالدولة.
•التنوع ،من حيث القدرة على الوفاء بجملة
بدال من
عريضة من االحتياجات الصحية،
ً
التركيز على مجاالت قليلة بعينها.
•التنظيم الذاتي واالستقرار ،بحيث يمكن
تقديم الخدمات حتى في حالة االضطراب.
•الدمج لمختلف عناصر المنظومة الصحية،
ودمج المنظومة الصحية بالقطاعات األخرى
ذات الصلة كالتعليم والنقل والمواصالت.
•القدرة على التكيف مع االحتياجات والظروف
المتغيرة.
يجدر بالذكر أن العديد من االشتراطات والخصائص
المذكورة أعاله قد ذكرتها الدول في ردها على
االستبيان عندما ُسئلت عما قد يحسن من قدرة
المنظومات الصحية على الصمود (انظر القسم
 .)4.6.3ال يمكن للدول التي تفتقر منظوماتها
الصحية إلى هذه االشتراطات والخصائص – أو
التي لم تحقق تغطية الرعاية الصحية للجميع –
أن تعتبر قادرة على الصمود في وجه أزمات
المستقبل التي قد تطرأ عليها .في حال وقوع
أزمة ،فإن المنظومات الصحية غير القادرة على
ً
ً
وأحيانا قد يصل
كثيرا،
الصمود يمكن أن تتضرر
38
األمر إلى درجة االنهيار ،ما يمكن بالتالي أن
ً
ضغوطا هائلة على المنظومات الصحية
يفرض
ً
أعدادا كبيرة من
لدول الجوار التي تستقبل
39
الالجئين.

في مراحل األزمة المبكرة ،عادة ما ينصب التركيز
بشكل حصري على توفير الغذاء والمأوى والرعاية
للمصابين .إذا امتد نسق التفكير هذا إلى ما بعد
األيام القليلة األولى لألزمة ،فلن يتعاطى الرد
المقدم مع حقيقة أن النساء والفتيات يحتجن –
ولهن الحق في هذا – إلى خدمات SRMNAH
معينة ،وإلى الحماية من العنف القائم على
النوع االجتماعي 12.وهي الخدمات التي تقدمها
القابالت بفعالية أكثر من أي طرف آخر 15.بموجب
مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى
) (MISPللصحة اإلنجابية ،فهناك سبع خدمات
 SRMNAHتعد ضرورية منذ بداية أية أزمة:
رعاية التوليد في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد،
نظام اإلحالة لطوارئ التوليد ،إمدادات التسليم
اآلمن للمستلزمات وموانع الحمل والواقيات
الذكرية والعالجات الفيروسية التقهقرية
والرعاية الطبية للناجيات من االغتصاب 12.كما
سلف الذكر ،فإن بناء قدرة الصمود والتعامل
بفعالية واستدامة مع األزمات اإلنسانية تتطلب
مقاربة المنظومة الصحية ،ال التعامل عن طريق
مجموعة من المقاربات الرأسية .فيما يخص
المنظومة الصحية فمن أطر العمل الفعالة
في هيكلة األنشطة مكونات منظمة الصحة
العالمية الستة للمنظومة الصحية )1( :القيادة
والحوكمة )2( ،نظم المعلومات الصحية)3( ،
تمويل القطاع الصحي )4( ،الموارد البشرية)5( ،
المنتجات والتقنيات الطبية الضرورية )6( ،تقديم
34
الخدمات.
اتفق من ردوا على االستبيان على أن الموارد
البشرية والتمويل من بين أولى مكونات
المنظومة الصحية التي تضررت جراء األزمة،
ً
ً
تقريبا على أن هذين المكونين
جميعا
واتفقوا

فضال عن المنتجات/التقنيات الطبية الضرورية
–
ً
ً
تضررا .لذا فبينما
– من بين المكونات األكثر
يجب إيالء العناية بالمكونات الستة لجعل نظام
ً
ً
وصامدا في وجه األزمات
قويا
 SRMNAHالقائم
اإلنسانية ،فإن هذه المكونات الثالثة تحتاج
إلى عناية خاصة .يتطلب هذا تدعيم المنظومة
الصحية بشراكات وأعمال تنسيق قوية بين (أ)
القطاع الصحي والقطاعات الحكومية األخرى
والمنظمات المجتمعية( ،ب) مختلف عناصر
المنظومة الصحية وفي بعض الحاالت (ج)
هيئات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
واألطراف األخرى بمجال المساعدات اإلنسانية
والتنمية .إن الدول التي لديها نظم إدارة أزمات
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سابقة على وقوع األزمة وخطط تحرك ،لديها
فرصة أفضل بكثير في االستمرار في تقديم
11
الخدمات الصحية الضرورية أثناء األزمة.

 SRMNAHمن قوة العمل الصحية الوطنية
بدال من دمج
أو عن طريق إنشاء نظم موازية،
ً
11
الخدمات بالمنظومة الصحية القائمة.

قدمت بعض الدول المشاركة في الدراسة
تقديرات بآثار األزمات على توفر العاملين
بمجال  SRMNAHوتشير الردود المقدمة إلى
خسائر كبيرة ،ال سيما في صفوف كادر األطباء
والتمريض .كما تم اإلبالغ بوقوع خسائر كبيرة
في صفوف كادر القابالت ،لكن يظهر من
البيانات أن القابالت ُيرجح أن يستمر عملهن
– بدرجة تفوق احتمالية بقاء العاملين اآلخرين
بمجال  SRMNAHفي العمل – في القطاع
العام .لكن قدرتهن على تقديم الرعاية الجيدة
يحد منها :العجز في األدوية/اإلمدادات/المعدات
الضرورية؛ القيود على التنقالت؛ وفي بعض
البلدان انتشار الدمار الالحق بالمنشآت الصحية.

إن تقليص قدرات إعداد قوة العمل الصحية في
ً
مقترنا بخسائر
بعض البلدان المتأثرة بأزمات –
كبيرة في قوة العمل – يعني أن االستثمار
ً
ضروريا
المكثف في إنتاج خريجين جدد سيكون
في الدول المتضررة من األزمات ،من أجل
زيادة توفر العاملين بمجال  SRMNAHللوفاء
باالحتياجات في المستقبل .على المدى
األقصر ،فمن الممكن النظر في أمر الحلول
األخرى ،من قبيل :استراتيجيات للتحفيز للحد من
الخسائر في قوة العمل والتصدي لسوء توزيع
الموارد البشرية الصحية ،واستخدام عاملين
مؤهلين بمجال  SRMNAHمن صفوف الالجئين
والنازحين 41،42ورعاية دراسة أبناء الدولة في
(يراعى في السيناريوهين األخيرين بناء
الخارجُ .
آليات محلية تحفز العاملين بالمجال الصحي على
العودة إلى بالدهم لتقديم خدمات SRMNAH
عندما تسمح الظروف بذلك) .من الضروري
أال تؤدي جهود زيادة توفر العاملين بمجال
 SRMNAHإلى إضعاف مستويات الجودة.

تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى ضمان أن
العاملين المستمرين بعملهم بمجال SRMNAH
أثناء األزمة سوف ُيجهزون بأدوية وإمدادات
 SRMNAHاألساسية بحيث يمكنهم تقديم
الخدمات ألية أعداد من النساء والمواليد،
ً
نظرا ألن القابالت هن كادر مجال
قدر الحاجة.
 SRMNAHالذي ُيرجح أن يبقى في موقعه
بالعمل أكثر من الكوادر األخرى ،وأنهن في بلدان
عدة كادر موثوق به من كوادر القطاع الصحي،
ً
ونظرا لقدرتهن على تقديم األغلبية العظمى

من خدمات  SRMNAHالضرورية 17،20،فإن التركيز
بصفة خاصة على تجهيز ودعم القابالت يعد
ً
ماليا في االستمرار في تقديم
وسيلة ناجعة
خدمات  SRMNAHاألساسية أثناء األزمة وفي
بناء قدرة منظومة  SRMNAHعلى الصمود.
ً
حاليا
لكن هذا األمر في الدول التي تعاني
من أزمات ال يعني التخلص من القصور في
العاملين بمجال  ،SRMNAHبما يشمل القصور
في كادر القابالت وفي الكوادر الطبية األكثر
ً
تخصصا .كما أن األدلة التي وصلتنا من األزمات
السابقة تشير إلى أن األطباء الذين غادروا البلد
بسبب األزمة ينزعون إلى عدم العودة لدى انتهاء
األزمة 40.أثناء التصدي للعجز في قوة العمل،
فمن المهم للهيئات الخارجية والمنظمات غير
الحكومية تالفي إضعاف قوة عمل SRMNAH
في البلدان المتضررة من األزمات عن طريق
استخدام أعداد كبيرة من العاملين بمجال
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إن نزوع القابالت األكبر إلى المكوث وممارسة
عملهن وزيادة استقالليتهن وحرية اتخاذ القرار
أثناء األزمة ،يعني أنهن عادة ما يقدمن حزمة
عريضة من الخدمات أثناء األزمة ،أكثر مما
يقدمن في الظروف العادية .أغلب الخدمات
اإلضافية المقدمة (وتشمل تنظيم األسرة
ورعاية التوليد في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد
ومراقبة وفيات األمومة والتصدي لها MDSR
هي أمور يمكن أن تقدمها أية قابلة تعلمت
بموجب المعايير العالمية ،وتعمل في إطار بيئة
قادرة على تمكينها .هذا يشير إلى أن األمور من
قبيل المقررات التعليمية والتشريعات أو غياب
االعتراف المهني ،كانت تحول دون اضطالعهن
بهذه المهام قبل األزمات .الحق أن تقرير 20حالة
القبالة في الدول العربية  2015قدم أدلة على
ً
قيودا تنظيمية أو
أن دوال عربية عديدة تفرض
تشريعية على ممارسة مهنة القبالة .على
سبيل المثال ،فإن  3دول فقط من الدول الـ 13
المشمولة بذلك التقرير كانت تسمح للقابالت
بممارسة جميع مهام رعاية التوليد األولية في
الحاالت الطارئة ورعاية الوليد ()BEmONC

السبعة 43و 7دول فقط كانت تسمح للقابالت
بتركيب موانع الحمل التي تُ ركب داخل الرحم.
وفي  4دول ال توجد تشريعات تعترف بالقبالة
كمهنة مستقلة ،وال يوجد في  6دول تعريف
للقابلة المحترفة .هذا ينطوي على حاجة ملحة
في دول عربية عديدة التخاذ خطوات لتطوير
إطار عمل القبالة ،كوسيلة فعالة لزيادة قدرة
نظام  SRMNAHعلى الصمود في وجه األزمات
اإلنسانية.
إن تغير المهام من الكوادر الطبية إلى كادر القابلة
وكادر التمريض و/أو من القابلة والتمريض إلى
الكوادر المعاونة أو عمال الصحة المجتمعية،
ُيرجح أن يحدث في األزمات اإلنسانية ،سواء
كسياسة رسمية أو بسبب عدم وجود خيارات
أخرى متاحة .تغير المهام استراتيجية قد تنجح
في توسيع مجال قدرات العاملين أثناء األزمات،
عن طريق تعزيز قوة العمل الصحية القائمة و/أو
38
زيادة توفر العاملين بالمجال الصحي.
يجلب الدمار الموسع للمنشآت الصحية في
بعض الدول المتأثرة بأزمات االحتياج إلى عيادات
مؤقتة ومتنقلة توفر خدمات  SRMNAHعلى
المدى القصير ،ال سيما في المناطق الريفية
والمنعزلة ،وهي العيادات التي تقدمها في
بعض الحاالت هيئات باألمم المتحدة ومنظمات
غير حكومية .لكن تدهور حالة البنية التحتية للطرق
والقيود على التنقالت والسفر وبواعث القلق
األمنية تحد من قدرة هذه العيادات المتنقلة على
التعامل مع االحتياجات .كما أن الدراسات السابقة
توصلت إلى أن الهيئات الخارجية والمنظمات
غير الحكومية التي توفر هذه الخدمات عادة ما
تستعين بخدمات عاملين صحيين من المنظومة
الصحية الحكومية بالدولة ،ما يعني إضعافها
في المستقبل 38.يكون لمبادرات تحسين خيارات
النقل و/أو زيادة السالمة واألمان للعاملين بمجال
 –SRMNAHأثناء أعمال التواصل المجتمعي –
ً
ً
إيجابيا على إمكانية الوصول للخدمات أثناء
أثرا

وارتفاع معدالت الفقر أثناء األزمات يعني أن
النساء في الدول التي بها قطاع صحي كبير
ً
رسوما
بالقطاع الخاص وفي الدول التي تفرض
على الخدمات الصحية األساسية ،سيواجهن
عوائق أكبر في إمكانية الوصول لخدمات
 SRMNAHأثناء األزمة ،كما أفادت بعض الدول
التي يشملها هذا التقرير .إن أثر األزمة السلبي
على اقتصاد الدولة يعني أن مبادرات تحسين
قابلية تحمل ثمن خدمات  SRMNAHفي الدول
المتضررة من األزمات هي مسألة مهمة ،ومنها
على سبيل المثال الحصول على الخدمة بموجب
كوبونات .على المدى األبعد ،فإن قدرة الصمود
في وجه آثار األزمات ،فيما يخص إمكانية
الوصول إلى الخدمة ،قد تزيد عن طريق إلغاء
رسوم المستفيدين من الخدمات األساسية في
كافة البلدان .في بعض الدول بالفعل ثمة حزمة
خدمات دنيا تشمل خدمات  SRMNAHكما هي
ً
ُمعرفة
دوليا 44،وآليات حماية اجتماعية لضمان
أال تكون القدرة المادية على تحصيل الخدمة
ً
عائقا للوصول إلى الخدمة45.من شأن االستثمار
في هذه المبادرات في بلدان أخرى (بدعم مالي
عند االقتضاء من شركاء التنمية) أن يزيد من
قدرة صمود المنظومات الصحية في مواجهة
األزمات اإلنسانية .تشير المعلومات الواردة في
تقرير 20حالة القبالة بالدول العربية  2015إلى أن
حتى دول المنطقة التي تملك سياسات مجانية
خدمات  SRMNAHاألساسية ،ال تضم إال حزمة
الخدمات المجانية بعض الخدمات التي توصي
بها المعايير العالمية ،ما يعني الحاجة إلى
مراجعة هذه الحزم.
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األزمة .بالمثل ،فإن اضطراب مصادر الكهرباء
ً
مماثال يحول دون تقديم
عائقا
والطاقة يمثل
ً
رعاية ذات جودة عالية ،حتى إذا توفر العاملين
بمجال  .SRMNAHاالستثمار في مصادر
الطاقة البديلة والحلول الخاصة بالمياه النظيفة
بالمنشآت الصحية (مثال :الطاقة الشمسية)
ً
ً
جيدا لبناء قدرة الصمود أثناء األزمات.
خيارا
يعد

مناقشة والنتائج والتوصيات
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تُ ظهر هذه النتائج أثر األزمات المحتمل على
جودة خدمات  ،SRMNAHسواء كان هذا بسبب
عدم كفاية الوقت المتاح للعاملين الصحيين
الموجودين ،أم بسبب مشاكل في تعليم
العاملين الصحيين (على سبيل المثال عند
اضطراب المنظومة التعليمية) ،ومشكالت
في سلسلة اإلمداد (مثال :اضطراب إمدادات
األدوية والمستلزمات والمعدات األساسية) أو
مشكالت في إحساس العاملين بالحافز الكافي
(مثال :بسبب عدم كفاية الرواتب أو الخوف على
السالمة الشخصية) .وعلى وجه التحديد فإن
معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي
الزائدة المبلغ بها في  5من الدول الست
المشمولة بالتقرير ،تزامنت مع عجز في أعداد
العاملين بمجال  SRMNAHممن لديهم مهارات
التعامل مع الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي (ويشمل االغتصاب) ،حسبما أفادت
الدول المشمولة بالتقرير .هناك احتياج واضح
إذن إلى تجهيز قوة عمل  SRMNAHبمهارات
واختصاصات التعامل مع الناجيات ،لكن الكثير
من أول المستجيبين لألزمات ليس لديهم هذه
الخبرات 12.الوسيلة األكثر استدامة إلصالح هذا
األمر هي ضمان تجهيز مقررات التعليم السابق
على بدء الخدمة للقابالت وغيرهن من العاملين
بمجال  SRMNAHبما هو مطلوب إلتاحة تقديم
الخدمات األساسية ،التي قد تظهر الحاجة إليها
في حاالت األزمات  –38،42بما يشمل – على
سبيل المثال ال الحصر – التعامل مع ضحايا
العنف القائم على النوع االجتماعي .من شأن
التدريب العملي على المهارات أن يساعد قوة
ً
صمودا في
العمل الصحية على أن تصبح أكثر
وجه أزمات المستقبل.
رغم الصعوبة الظاهرة في جمع بيانات موثوقة
أثناء األزمات ،تشير قدرة بعض الدول على تقديم
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بيانات دقيقة ً
ردا على أسئلة هذه الدراسة ،إلى
إمكانية هذا األمر ،ال سيما إذا تمكن الشركاء
(الحكومة ،المنظمات غير الحكومية ،هيئات
األمم المتحدة ،المنظمات المجتمعية ،إلخ)
من تنسيق جهودهم .التخطيط بناء على األدلة
مهم في جميع الحاالت ،لكنه أكثر أهمية في
حاالت األزمات ،لذا فإن االستثمار في نظم إدارة
المعلومات وجمع البيانات يجب أال يتم تجاهله
عند التخطيط للمنظومات الصحية وإلدارتها أثناء
األزمات اإلنسانية .على سبيل المثال ،يمكن
استخدام منهج االستبيان في تقييم االحتياجات
وفي تقدير أعداد وحاالت المضاعفات/األمراض
وتغطية الخدمات على أرض الواقع .يمكن
استخدام نظم المراقبة في وضع خرائط بوقائع
مثل العنف القائم على النوع االجتماعي .يمكن
استخدام نهج المجموعات المركزة focus groups
في فهم معوقات تقديم الخدمات .كما يمكن
استخدام نظم إدارة المعلومات الصحية الروتينية
في مراقبة ورصد سلسلة اإلمداد (باستخدام
حلول مبتكرة إذا كانت البنية التحتية ضعيفة.)46
رغم أن التقرير قد ركز باألساس على بالد
تعاني من أزمات حالية ،فهو يقدم رسائل قوية
للدول األخرى المصنفة كدول هشة أو عرضة
لخطر األزمات .توجد إرشادات وتوجيهات فيما
يخص أنشطة تقليص المخاطر 47،ومن المهم
ضم  SRMNAHإلى خطط زيادة القدرة على
الصمود .إن الوفاء باحتياجات الصحة الجنسية
واإلنجابية وصحة األم والوليد والمراهق
للسكان ال يعني فحسب الوفاء بحقوق اإلنسان
ً
أيضا في التعافي من
األساسية ،إنما يسهم
األزمات الحالية وفي الصمود في وجه األزمات
المستقبلية ،ألن خدمات  SRMNAHالجيدة
تساعد في التصدي ألوجه انعدام المساواة،
ما يزيد من عدد الناس القادرين على اإلسهام
في جهود التعافي وإعادة اإلعمار .من المرجح
أن تستمر األزمات في الحدوث في المستقبل
المنظور ،لذا فمن األهمية بمكان التركيز قدر
اإلمكان على تحسين قدرة الصمود ،بقدر التركيز
على التعامل مع األزمات حال حدوثها 12.يقدم
هذا التقرير بعض النصائح حول حشد الجاهزية
وزيادة القدرة على الصمود ،باالستفادة من
ً
حاليا ،ومن
تجربة الدول التي تعاني من أزمات
المأمول أن يساعد التقرير في ضمان االطالع
على هذه التجارب ليستفيد منها الغير ،وحتى
تصل هذه األصوات ،لفائدة المجتمعات التي
تخدمها الدول المشمولة بالتقرير.
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ُمرفق:
االستبيان
46
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أثر األزمات اإلنسانية على قوة عمل الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة

األم والوليد والمراهق ()SRMNAH

طلب المكتب اإلقليمي للدول العربية  -صندوق األمم المتحدة للسكان من ( ICS Integrareشريك
ً
حاليا من األزمات
تنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان) إجراء بحث في الدول التي تعاني
اإلنسانية .يهدف البحث إلى تعميق فهم:
•أثر هذه األزمات على الموارد البشرية الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليد
والمراهق ( )SRMNAHفي دولتكم
•كيف يمكن تدعيم المنظومات الصحية بحيث تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة األزمات
اإلنسانية التي تستجد
•ما الدعم المطلوب من حيث التقنية والعمليات والبرامج من أجل االحتفاظ باستمرارية خدمات
 SRMNAHفي البلدان التي تمر بأزمات إنسانية
ُدعيت سبع دول لتعبئة هذا االستبيان .ستقوم  ICS Integrareبتحليل جميع الردود ،وسوف تُ عد
ورقة بالنتائج والتوصيات .ندعوكم لالطالع على الورقة والتعليق عليها قبل أن ننشرها.

التعليمات:
ُيرجى تعبئة االستبيان عن طريق النقر على المربعات و/أو إدخال اإلجابة في العمود األوسط بعنوان
«اإلجابة» .في األسئلة التي تتطلب حقائق ورسوم بيانية ،نطلب منكم جمع البيانات األحدث
المتوفرة .إذا لم تكن هناك بيانات متوفرةُ ،يرجى تقديم تقدير خبراء واإلشارة إلى أنه تقدير بدون
بيانات.
العمود األيسر غايته تقديم معلومات عن مصادر البيانات ،وأية تفاصيل وشروحات إضافية تجدونها
مفيدة في فهم ردودكم .إذا لم تتمكنوا من إجابة سؤال من األسئلةُ ،يرجى ذكر عدم القدرة على
إجابة السؤال في هذا العمود.
ُيرجى تقديم االستمارة بعد تعبئتها إلى أندريا نوفي من @nove.andrea( ICS Integrare
 )org.icsintegrareومحمد عفيفي من صندوق األمم المتحدة للسكان ( .)org.unfpa@afifiإذا
كانت لديكم أسئلةُ ،يرجى االتصال بأندريا أو محمد عن طريق البريد اإللكتروني لبدء التواصل.

نرجو تقديم اإلجابات بأسرع وقت ممكن ،في موعد غايته  31مايو /أيار .2016
ً
ً
كثيرا ما ستبذلونه من وقت وجهد.
جزيال لكم على تعبئة االستبيان .نثمن
شكرا
ً
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رقم

استمارة  :1االحتياج لخدمات SRMNAH

السؤال

101

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

كيف تغيرت الحاجة إلى خدمات  SRMNAHفي
دولتك منذ 2010؟

ُيرجى إدخال اسم الدولة

اسم الدولة

102

103

هل تم تنفيذ تقييمات الحتياجات  SRMNAHفي
دولتكم منذ 2010؟

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

اإلجابة

☐زيادة عدد حاالت الحمل
☐تناقص عدد حاالت الحمل
☐زيادة معدالت حمل المراهقات
☐تناقص معدالت حمل المراهقات
☐ زيادة معدالت مضاعفات الحمل والوالدة (مثال :الوالدة قبل
األوان ،تسمم الدم)
☐ زيادة الطلب على موانع الحمل
☐تناقص الطلب على موانع الحمل
☐ نسب أعلى من انتقال عدوى نقص المناعة البشرية و/أو
ً
جنسيا
األمراض المعدية األخرى المنتقلة
☐ ارتفاع معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي (بما
يشمل العنف األسري والزواج المبكر واالعتداءات الجنسية أو
االغتصاب)
☐ ارتفاع معدالت اعتالل األمومة
☐ ارتفاع معدالت اإلمالص
☐ ارتفاع معدالت وفيات المواليد
☐ ارتفاع معدالت وفيات األطفال
☐ أخرى
☐ أجل ،بما يغطي الدولة بالكامل
☐ أجل ،بما يغطي منطقة/مناطق من الدولة
☐ كال

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات
NA
ما مصدر هذه اإلجابة؟ هل هو من مصدر قابل
ً
خصيصا لهذه الدراسة؟
للتحقق أم هو تقدير أعد

إذا كانت اإلجابة باإليجابُ ،يرجى تقديم مرجع/
رابط هنا أو إرفاق نسخة من التقرير عند تقديم
االستمارة المعبئة
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مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

اإلجابة
☐ القابالت أو الممرضات-القابالت

السؤال

استمارة  :2قوة عمل  SRMNAHالحالية

رقم

201

إذا اخترت «آخر»ُ ،يرجى ذكر هذا الكادر هنا.

☐ الممرضات

☐ القابالت المعاونات أو الممرضات-القابالت

أي من كوادر العاملين بالمجال الصحي التالية
يعملون على تقديم خدمات رعاية SRMNAH
في دولتكم؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

☐ الممرضات المعاونات
☐ الممارسون (األطباء) العموم
☐ أخصائيو النساء والتوليد
☐ آخر

مصدر
البيانات
والسنة

القابالت/
الممرضات-
القابالت

القابالت
المعاونات/
الممرضات
القابالت

الممرضات

الممرضات
المعاونات

الممارسون
العموم

أخصائيو
التوليد
والنساء

عاملون
آخرون
بمجال
SRMNAH

نرجو إجابة األسئلة التالية فيما يخص كل كادر من كوادر SRMNAHيتواجد في دولتكم (عمود لكل كادر)ُ .يرجى ذكر العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص كلما أمكنُ .يرجى ترك
ً
خاليا إذا لم يتواجد الكادر في دولتكم ،أو إن تواجد لكن دون أن يقدم خدمات رعاية .SRMNAH
العمود

ُيرجى إدخال اسم الكادر

ً
مختلفا عن اسم الكادر في
اسم الكادر (إذا كان
العمود)

نرجو اإلشارة إلى مصدر/مصادر البيانات وسنة/سنوات البيانات في هذا العمود.

202

203

إجماال ،ما نسبة ساعات العمل المتوفرة
ً
لهذا الكادر التي ينفقها على تقديم رعاية
SRMNAH؟

ُيرجى إدخال النسبة
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مصدر
البيانات
والسنة

القابالت/
الممرضات-
القابالت

القابالت
المعاونات/
الممرضات
القابالت

الممرضات

الممرضات
المعاونات

الممارسون
العموم

أخصائيو
التوليد
والنساء

عاملون
آخرون
بمجال
SRMNAH

Please answer the following questions for each SRMNAH worker cadre that exists in your country (one column for each cadre). Include both public and
private sector workers as far as possible. Please leave the column blank if that cadre does not exist in your country, or if it exists but is not engaged in
the provision of SRMNAH care.

ُيرجى إدخال رقم

ما عدد العاملين ضمن هذا الكادر من
ً
حاليا بتقديم رعاية  SRMNAHفي
المشتغلين
دولتكم؟

Please indicate the source(s) and year(s) of the data in the left-hand column.

204

205

منذ  ،2010ما عدد العاملين بهذا الكادر الذين
فقدوا من قوة العمل كنتيجة مباشرة لألزمة
(مثال :تعرضوا للقتل ،النزوح ،أو غادروا الدولة
ً
طوعا)؟

ُيرجى إدخال رقم

السؤال

206

اإلجابة

منذ عام  ،2010ما نسبة مدراء الخدمات الصحية
الذين فقدوا من قوة العمل جراء األزمة؟ ُيرجى
إدخال %

207

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات
ُيرجى ذكر مصدر البيانات إذا توفر ،أو أن تشيروا إلى
ً
أيضا وصف أثر هذا على
أن إجابتكم تقديريةُ .يرجى
المنظومة الصحية في دولتكم.
ُيرجى ذكر مصدر البيانات إذا توفر ،أو أن تشيروا إلى
ً
أيضا وصف أثر هذا على
أن إجابتكم تقديريةُ .يرجى
المنظومة الصحية في دولتكم.

منذ  ،2010ما نسبة العاملين الداعمين للخدمات
الصحية (مثال :اإلداريون ،عمال النظافة ،سائقو
اإلسعاف) الذين فقدوا من قوة العمل جراء
األزمة؟

ُيرجى إدخال نسبة

ُمرفق :االستبيان
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هل الذين فقدوا من قو ة عمل SRMNAH
من جميع الفئات العمرية أم باألساس من فئة
ً
ً
سنا؟
سنا أو األكبر
العاملين األحدث

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

هل من فقدوا من قوة عمل  SRMNAHمن
الجنسين؟ من الرجال باألساس أو من النساء؟

☐ جميع الفئات العمرية
ً
سنا (تحت )50
☐ باألساس الفئة األحدث
ً
سنا ()+50
☐ باألساس الفئة األكبر
☐ من الجنسين
☐ من الرجال باألساس

السؤال

ُيرجى اختيار إجابة واحدة
اإلجابة

☐ من النساء باألساس

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

☐ أدت إلى ثقة بعض الناس في عاملين SRMNAHأكثر من ذي
قبل

إذا اخترت «من الرجال باألساس» أو «من النساء
باألساس» ُيرجى ذكر سبب تأثر هذه الفئة بشكل غير
متناسب.

ً
سنا» أو
إذا اخترت «باألساس الفئة األحدث
ً
سنا» ُيرجى ذكر سبب تأثر
«باألساس الفئة األكبر
هذه الفئة بشكل غير متناسب.

إذا كان قد تم فقدان عاملين من قوة عمل  SRMNAHجراء األزمة منذ ُ ،2010يرجى اإلجابة على األسئلة  208إلى  .212إذا لم يحدث فاقدُ ،يرجى االنتقال للسؤال .213

208

209

210

ُيرجى شرح اإلجابة :من تأثر ،وكيف ولماذا.

☐ أدت إلى ثقة بعض الناس في عاملين SRMNAHأقل من ذي
قبل

إذا كانت التركيبة العمرية أو الجندرية و/أو العرقية
لقوة عمل  SRMNAHقد تغيرت نتيجة لألزمة،
فما آثار هذا على تصورات الجمهور عن قوة
العمل؟

يرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة
☐ شجعت بعض الناس على اللجوء إلى خدمات SRMNAH
☐ أحبطت أو منعت بعض الناس عن استخدام خدمات
SRMNAH
☐ حسنت من العالقات بين العاملين بمجال SRMNAH
ومستخدمي الخدمات
☐ أدت إلى تدهور العالقات بين عاملي SRMNAH
ومستخدمي الخدمات
☐ أخرى
☐ لم تتأثر تصورات الجمهور
☐ غير منطبق – لم تتغير التركيبة
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إذا اخترت «آخرون»ُ ،يرجى وصف اإلجابة هنا.

Please answer the following questions for each SRMNAH worker cadre that exists in your country (one column for each cadre). Include both public and
private sector workers as far as possible. Please leave the column blank if that cadre does not exist in your country, or if it exists but is not engaged in
the provision of SRMNAH care.

من – إن وجدوا – حلوا محل عاملي SRMNAH
الذين فقدوا من قوة العمل بسبب األزمة؟

☐ عاملو  SRMNAHمن دول أخرى (مهاجرون)
☐ عمال إغاثة مؤقتون ،مثال :األمم المتحدة أو عاملون
بمؤسسات خيرية
☐ آخرون
☐ لم يحل أحد محل عمال  SRMNAHالمفقودون

ما تأثير األزمة على خليط مهارات قوة عمل
SRMNAH؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

☐ الخريجون الجدد من داخل الدولة

Please indicate the source(s) and year(s) of the data in the left-hand column.

211

212

☐ تمثل القابالت نسبة أكبر من قوة العمل عن النسبة في
2010
☐ تمثل الممرضات نسبة أكبر من قوة العمل عن النسبة في
2010
☐ تمثل فئة المعاونات نسبة أكبر من قوة العمل عن النسبة
في 2010
☐ يمثل الممارسون العموم نسبة أكبر من قوة العمل عن
النسبة في 2010
☐ يمثل أخصائيو التوليد والنساء نسبة أكبر من قوة العمل عن
النسبة في 2010
☐ ال تأثير على خليط المهارات

ُمرفق :االستبيان
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ُيرجى اختيار إجابة واحدة

ً
انطباقا على
أي من العبارات اآلتية هي األكثر
دولتكم؟

ُيرجى من الجميع اإلجابة

213

214

ما هي مهارات  SRMNAHالتي بها عجز أو
أصبحت مفقودة من قوة العمل؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

☐ نتيجة لألزمة أنفق عاملو  SRMNAHنسبة أقل من وقتهم
في العمل على رعاية  SRMNAHمقارنة بعام ( 2010مثال:
بسبب توزع ساعات عملهم على أنشطة أخرى مثل إعطاء
التطعيمات والجراحة العامة والتمريض العام)
☐ نتيجة لألزمة أصبح عاملو  SRMNAHينفقون نسبة أكبر من
وقت عملهم على خدمات  SRMNAHمقارنة بعام 2010
☐ لم تؤثر األزمة على نسبة ساعات العمل المنفقة على خدمات
SRMNAH
☐ تنظيم األسرة
☐ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز و/أو إدارة
المصابين
ً
جنسيا
☐ الوقاية من و/أو إدارة األمراض األخرى المنتقلة
☐ مساعدة ضحايا االغتصاب أو العنف القائم على النوع
االجتماعي
☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل متدني الخطورة
☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل عالي الخطورة
☐ توليد /رعاية األطفال الطبيعية
☐ رعاية التوليد األولية في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد
☐ رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد
☐ رعاية األمهات بعد الوالدة
☐ رعاية المواليد بعد الوالدة
☐ أخرى
☐ ال يوجد
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استمارة  :3تعليم العاملين بمجال SRMNAH

السؤال

في  ،2010ما عدد مدارس التدريب في
دولتكم التي كانت تنتج عاملين بمجال
SRMNAH؟ ُيرجى اإلشارة للمدارس
بالقطاعين العام والخاص.

ُيرجى إدخال رقم

ما عدد مدارس التدريب التي تنتج حاليا
عاملين بمجال SRMNAH؟ ُيرجى احتساب
المدارس بالقطاعين العام والخاص.

ُيرجى إدخال رقم

منذ  ،2010ما عدد المدارس التي كفت عن
العمل كنتيجة مباشرة لألزمة؟ (مثالُ :دمرت
أو أغلقت أبوابها)

ُيرجى إدخال رقم

أ) 2010 ....

مصدر
البيانات
والسنة

القابالت/
الممرضات-
القابالت

القابالت
المعاونات/
الممرضات
القابالت

الممرضات

الممرضات
المعاونات

الممارسون
العموم

أخصائيو
التوليد
والنساء

عاملون
آخرون
بمجال
SRMNAH

ً
خاليا إذا لم يكن الكادر موجود في دولتكم .نرجو اإلشارة
نرجو إجابة األسئلة التالية فيما يخص كل كادر من كوادر SRMNAHيتواجد في دولتكم (عمود لكل كادر)ُ .يرجى ترك العمود
إلى مصدر/مصادر البيانات وسنة /سنوات البيانات في هذا العمود

301

302

303

304

ماذا كانت نسبة
الطالب إلى
المعلمين في...

ُيرجى إدخال نسبة
للشقين أ و ب

ب) ( 2015 ...أو
أحدث سنة تتوفر
عنها بيانات)

ُمرفق :االستبيان
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305

306

أ)2018 ...؟

أ)2017 ...؟

أ)2016 ...؟

ب) ( 2015 ...أو
أحدث سنة تتوفر
عنها بيانات)

أ)2010 ...

السؤال

في شتى
المدارس ،ما عدد
الطالب المتخرجين
في...

ُيرجى إدخال رقم

ما عدد الطالب
المتوقع تخرجهم
في...؟

ُيرجى إدخال رقم

يرجى إدخال رقم

ما نسبة الخريجين
الموظفين في
تقديم خدمات
SRMNAHفي
ظرف سنة من
التخرج في...

ب) ( 2015 ...أو
أحدث سنة تتوفر
عنها بيانات)؟

أ) 2010 ...؟

مصدر
البيانات
والسنة

القابالت/
الممرضات-
القابالت

القابالت
المعاونات/
الممرضات
القابالت

الممرضات

الممرضات
المعاونات

الممارسون
العموم

أخصائيو
التوليد
والنساء

ً
حاليا مدارس تدريب تنتج عاملين بمجال SRMNAHفي دولتكمُ ،يرجى االنتقال إلى االستمارة  .4وإال ُيرجى اإلجابة على األسئلة  307إلى .314
إذا لم تكن هنالك

307

308

نتيجة لألزمة ،ما التغيرات (إن ُوجدت) التي
تم إدخالها على المتطلبات الدنيا لبدء
تدريب هذا الكادر؟ مثال :مؤهالت المدرسة
الثانوية)

ُيرجى وصف التغيرات أو إدخال “لم يطرأ
تغيير”

عاملون
آخرون بمجال
SRMNAH
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309

310

311

312

السؤال

نتيجة لألزمة ،ما التغيرات (إن ُوجدت) التي
طرأـ على عدد سنوات تدريب هذا الكادر؟

ُيرجى وصف التغيرات أو إدخال “لم يطرأ
تغيير”

هل كان هناك مقرر تعليمي/تدريبي موحد
في عام  2010لهذا الكادر؟

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

ً
حاليا مقرر موحد لهذا الكادر
هل يوجد

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

في أي عام تم تحديث المقرر الموحد
آلخر مرة؟

ُيرجى إدخال السنة أو “ال ينطبق”

مصدر
البيانات
والسنة

القابالت/
الممرضات-
القابالت

الممرضات

☐ نعم

الممرضات
المعاونات

☐ نعم

الممارسون
العموم

☐ نعم

القابالت
المعاونات/
الممرضات
القابالت

☐ نعم

أخصائيو
التوليد
والنساء

☐ نعم

عاملون
آخرون بمجال
SRMNAH

☐ نعم

☐ ال

☐ نعم،
وجميع
المدارس
تتبعه

☐ ال

☐ نعم،
وجميع
المدارس
تتبعه

☐ نعم ،لكن
ال تتبعه
جميع
المدارس
☐ ال

☐ ال

☐ نعم،
وجميع
المدارس
تتبعه

☐ نعم ،لكن
ال تتبعه
جميع
المدارس
☐ ال

☐ ال

☐ نعم،
وجميع
المدارس
تتبعه
☐ نعم ،لكن
ال تتبعه
جميع
المدارس
☐ ال

☐ ال

☐ نعم،
وجميع
المدارس
تتبعه
☐ نعم ،لكن
ال تتبعه
جميع
المدارس
☐ ال

☐ ال

☐ نعم ،وجميع المدارس
تتبعه
☐ نعم ،لكن ال تتبعه جميع
المدارس
☐ ال

☐ نعم ،لكن
ال تتبعه
جميع
المدارس
☐ ال

ُمرفق :االستبيان
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313

314

اإلجابة

السؤال

أي منظمة/منظمات تدير مدارس تدريب
ً
حاليا في دولتكم؟
SRMNAHالتي تعمل

☐ مماثلة

☐ أسوأ

☐ أفضل

☐ أخرى

☐ أخرى بالقطاع الخاص

☐ مؤسسات دينية

☐ هيئات إغاثة

☐ منظمات غير حكومية

☐ إدارة أو هيئة حكومية

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

هل ترى أن جودة تعليم عاملي SRMNAH
إجماال أفضل أم أسوأ أو تعادل
في دولتك
ً
جودتها في 2010؟

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

☐ متباينة

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

ُيرجى شرح إجابتك .مثال :كيف تحسنت/ساءت
ولماذا؟

58

قابالت على خط المواجهة :تقديم خدمات القبالة في أوقات األزمات

استمارة  :4البنية التحتية الالزمة وإمكانية الوصول لعاملي SRMNAH

Health
facility
type 1

Health
facility
type 2

Health
facility
type 3

Health
facility
type 4

ُيرجى اآلن التفكير في جميع المنشآت الصحية في دولتكم المصممة لتقديم أي من جوانب رعاية  SRMNAHسواء في القطاع العام أم الخاص.

Question

ُيرجى ذكر جميع أنواع المنشآت الصحية التي كانت تقدم أي
من جوانب رعاية  SRMNAHفي  ،2010من أعلى مستوى
رعاية ألدنى مستوى (مثال :إحاالت ،مستشفى تخصصي،
مستشفى إقليمي ،مستشفى محلي ،مركز رعاية صحية
أولية) .استخدم أعمدة منفصلة لمختلف أنواع المنشآت

ُيرجى إدخال نوع المنشأة الصحية

ً
حاليا خدمات SRMNAH؟
وما العدد الذي يقدم

ُيرجى إدخال رقم

And how many are currently providing SRMNAH
?services

PLEASE ENTER A NUMBER

Source
& of data
year

نرجو اإلشارة إلى مصدر /مصادر البيانات وسنة /سنوات البيانات في هذا العمود

.No

401

402

403

404

منذ  ،2010ما عدد المنشآت الصحية التي كفت عن تقديم
خدمات SRMNAHكنتيجة مباشرة لألزمة؟ (مثالُ :دمرت،
أغلقت)

ُيرجى إدخال رقم

Health
facility
type 5

إذا لم تكن أي منشآت صحية قد كفت عن تقديم خدمات SRMNAHبسبب األزمةُ ،يرجى االنتقال إلى السؤال  ،407وإال ُيرجى اإلجابة على األسئلة  405و.406

Health
facility
type 6

ُمرفق :االستبيان
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405

406

اإلجابة
☐ تأثرت أكثر بعض مناطق الدولة

السؤال

☐ مستلزمات تنظيم األسرة (مثال :واقي ذكري ،موانع الحمل داخل
الرحم)

☐ لم يتم عمل شيء الستبدالها

☐ أخرى

☐ عيادات متنقلة

☐ عيادات مؤقتة

☐ برنامج لمنشآت جديدة

متساو
☐ تأثرت الدولة بالكامل بشكل
ٍ

هل تضررت مناطق بعينها من الدولة
بإغالق أو تدمير منشآت صحية؟ أم هل
تضررت الدولة بجميع مناطقها بشكل
متساو؟

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

ما الذي تم عمله منذ ( 2010إن ُوجد)
الستبدال المنشآت الصحية التي كفت
عن العمل بسبب األزمة؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

ُيرجى من الجميع اإلجابة

407

نتيجة لألزمة ،أي من معدات وإمدادات
 SRMNAHهي التي بها عجز في بعض
أو كل مناطق الدولة؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

☐ أجهزة قياس ضغط الدم
☐ سماعات بينارد الطبية للحمل
☐ أجهزة السونار
☐ مستلزمات الوالدة النظيفة
☐ األدوات الجراحية
☐ شباك ُمعالجة بمبيدات حشرية للوقاية من المالريا
☐ معدات إنعاش المواليد (مثال :كيس وقناع التنفس)
☐ أخرى
☐ ال يوجد

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات
إذا كانت مناطق بعينها من الدولة قد تأثرت ُيرجى ذكرها
(مثال :مناطق حضر ،مناطق حدودية ،مناطق معينة) واذكر
لماذا تأثرت أكثر.

ُيرجى تقديم تفاصيل أكثر عن األعمال المتخذة الستبدال
المنشآت الصحية .مثال :أي من المنظمات تدير العملية؟
وأي من الخدمات جاري تقديمها؟ وأي خدمات ال يتم
تقديمها؟

ُيرجى تقديم تفاصيل إضافية :ما البند الذي يعاني من
ً
تحديدا ولماذا؟ (مثال :عدم كفاية المخزون ،نظم
عجز
التوزيع متواضعة المستوى)
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408

409

السؤال

نتيجة لألزمة ،أي من عقاقير وأدوية
 SRMNAHاألساسية هي التي تعاني
من عجز في بعض أو كل مناطق
الدولة؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

ما هي (إن ُوجدت) التدابير التي يمكنها
أن تحول دون وصول النساء وعائالتهن
إلى خدمات  SRMNAHعندما يحتجن
إليها؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات
ُيرجى تقديم تفاصيل إضافية :ما البند الذي يعاني من
ً
تحديدا ولماذا؟ (مثال :عدم كفاية المخزون ،نظم
عجز
التوزيع متواضعة المستوى)

اإلجابة

ُيرجى تقديم أمثلة

☐ المسكنات
☐ مضادات البكتريا
☐ المضادات الحيوية
☐ أدوية خفض ضغط الدم
☐ أدوية عالج المالريا
☐ العالجات الفيروسية التقهقرية
☐ مكمالت غذائية :كالسيوم
☐كورتيكوستيرويد
☐ مكمالت غذائية :حمض الفوليك
☐ مكمالت غذائية :الحديد
☐ سلفات المغنيسيوم
☐ منظفات األسطح
☐ تطعيمات التيتانوس
☐ األدوية المقوية لتوتر الرحم Uterotonic drugs
أخرى
☐ ال يوجد
☐ تقييد األوقات التي يمكن للناس السفر والتنقل على الطرق
خاللها
☐ قيود على الطرق التي يمكن للناس التنقل عليها
☐ عدم وجود وسائل مواصالت وتنقل عامة يمكن تحمل كلفتها
☐ حالة الطرق متدهورة
☐ مخاطر تهدد السالمة الشخصية للعاملين بالمجال الصحي
☐ مخاطر تهدد السلمة الشخصية لمستخدمي الخدمات
☐ قيود على تنقل النساء وحدهن
☐ قلة عدد المنشآت الصحية
☐ عدم كفاية العاملين في المنشآت الصحية
☐ عدم كفاية تجهيزات المنشآت الصحية
☐ اضطراب ساعات العمل بالمنشآت الصحية
☐ عدم القدرة على سداد رسوم الخدمات
☐ غياب الثقة بين مقدمي الخدمات ومستخدميها
☐ أخرى

ُمرفق :االستبيان
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410

411

أي من العبارات التالية تمثل الوصف
األمثل لسياسة دولتكم الرسمية حول
كيف يجب سداد الرسوم للحصول على
خدمات  SRMNAHاألساسية (إن ُوجدت
سياسة)

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

بأي طريقة/طرق (إن ُوجد) أثرت األزمة
على القدرة على تحمل كلفة خدمات
SRMNAH؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

☐ سياستنا هي أن رعاية  SRMNAHاألساسية يجب أن تكون
مجانية لجميع سكان الدولة ،بما يشمل الالجئين المسجلين وغير
المسجلين
☐ سياستنا هي أن رعاية  SRMNAHاألساسية يجب أن تكون مجانية
للمواطنين والالجئين المسجلين فقط (أي باستبعاد الالجئين
غير المسجلين)
☐ سياستنا هي أن رعاية  SRMNAHاألساسية يجب أن تكون مجانية
للمواطنين فقط (باستبعاد جميع الالجئين)
ً
مجانا ألحد
☐ ال توجد سياسة إتاحة رعاية SRMNAH
☐ أخرى
☐ ال تأثير على القدرة على تحمل الكلفة
☐ تم فرض رسوم للمستخدم أو تمت زيادتها لبعض الفئات (مثال:
الالجئون)
☐ تم فرض رسوم المستخدم أو تمت زيادة على جميع
المستخدمين لخدمات SRMNAH
☐ تم خفض رسوم المستخدم أو إلغاؤها لبعض الفئات (مثال:
الالجئون)
☐ تم خفض رسوم المستخدم أو إلغاؤها لجميع المستخدمين
لخدمات SRMNAH
☐ يوجد مزيد من الطلب على تقديم مدفوعات غير رسمية
للعاملين بالقطاع الصحي
☐ يوجد طلب أقل على تقديم مدفوعات غير رسمية للعاملين
بالقطاع الصحي
☐ زادت معدالت الفقر ،لذا أصبح عدد أقل من الناس قادرين على
دفع رسوم الخدمات
☐ أخرى

ُيرجى تقديم تفاصيل إضافية لشرح السياسة المتبعة
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استمارة  :5دور القابالت أثناء األزمات اإلنسانية

السؤال

في مناطق الدولة المتأثرة باألزمة،
هل تقدم القابالت (أو الممرضات-
القابالت)...

ُيرجى اختيار إجابة واحدة

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

اإلجابة
☐  ...مجموعة من الخدمات أكبر مما أعتدن تقديمه،
☐  ...مجموعة من الخدمات أقل مما أعتدن تقديمه ،أو
☐  ...نفس مجموعة الخدمات التي كن يقدمنها؟
☐ تنظيم األسرة
☐ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز و/أو إدارة
المصابين
ً
جنسيا
☐ الوقاية من و/أو إدارة األمراض األخرى المنتقلة

ُيرجى شرح إجابتك :ما جوانب الرعاية التي يمكن للقابالت
(أو الممرضات-القابالت) تقديمها حتى أثناء األزمة؟

ُيرجى شرح إجابتك :ما الخدمات التي تقدمها القابالت
ً
تحديدا (أو الممرضات-القابالت) التي لم يسبق لهن
تقديمها؟ ما الخدمات التي لم يعدن يقدمنها؟ ولماذا؟

ُيرجى اإلجابة على أسئلة استمارة  5إذا كان في دولتك كوادر القابلة أو الممرضة-القابلة ،وإال ُيرجى عدم اإلجابة على هذه األسئلة مع االنتقال إلى استمارة .6

501

502

في المناطق المتأثرة باألزمة في الدولة،
أي خدمات  SRMNAHهي التي تستمر
القابالت (أو الممرضات-القابالت) في
تقديمها؟

ُيرجى ذكر جميع اإلجابات المنطبقة
☐ مساعدة ضحايا االغتصاب أو العنف القائم على النوع
االجتماعي
☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل متدني الخطورة
☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل عالي الخطورة
☐ توليد /رعاية األطفال الطبيعية
☐ رعاية التوليد األولية في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد
☐رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد
☐ رعاية األمهات بعد الوالدة
☐ رعاية المواليد بعد الوالدة
☐ أخرى
☐ ال يوجد

ُمرفق :االستبيان
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503

504

505

في المناطق المتأثرة باألزمة في الدولة،
ماذا كان تأثير األزمة على قدرة القابالت
على تقديم الرعاية؟

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

بأي الطرق (إن ُوجدت) تأثرت باألزمة
جودة الرعاية التي تقدمها القابالت (أو
الممرضات-القابالت)؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

ما المعدات واإلمدادات وأوجه الدعم
اإلضافية التي قد تمكّن القابالت (أو
الممرضات-القابالت) من تقديم رعاية
 SRMNAHبمستوى جودة أفضل أثناء
األزمة؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) يجرين زيارات منزلية أكثر مما
أعتدن
☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) يجرين زيارات منزلية أقل مما
أعتدن
☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) يقمن بأنشطة تواصل
مجتمعي أكثر مما أعتدن
☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) يقمن بأنشطة تواصل
مجتمعي أقل مما أعتدن
☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) يعملن بشكل مستقل أكثر
مما أعتدن مع مزيد من االستقاللية في اتخاذ القرار
☐ القابالت (أو الممرضات-القابالت) أصبحن أقل استقاللية مما
أعتدن مع استقاللية اتخاذ قرار أقل
☐ أخرى
☐ ال يوجد تأثير على طريقة تقديمهن للخدمة

ُيرجى الشرح :ما الذي أدى لهذه التغيرات في طريقة عمل
القابالت (أو الممرضات-القابالت)؟

ُيرجى تقديم تفاصيل كاملة :بأي طريقة/طرق تحسنت أو
تدهورت جودة الخدمة ولماذا؟ إذا كانت الجودة قد تحسنت
أو لم تتأثر ،فكيف تتمكن القابالت (أو الممرضات-
القابالت) في دولتكم من االحتفاظ بالجودة رغم األزمة؟

ُيرجى تحري الدقة قدر اإلمكان في وصف كيف يمكن
تمكين القابالت (أو الممرضات-القابالت) من تقديم جودة
رعاية أفضل أثناء األزمة.
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506

507

اإلجابة
☐ تنظيم األسرة

السؤال

☐ ال يوجد

☐ أخرى

☐ رعاية المواليد بعد الوالدة

☐ رعاية األمهات بعد الوالدة

☐رعاية التوليد الشاملة في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

☐ رعاية التوليد األولية في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد

☐ توليد/رعاية األطفال الطبيعية

☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل عالي الخطورة

☐ رعاية ما قبل الوالدة لحاالت الحمل متدني الخطورة

☐ مساعدة ضحايا االغتصاب أو العنف القائم على النوع
االجتماعي

ً
جنسيا
☐ الوقاية من و/أو إدارة األمراض األخرى المنتقلة

☐ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز و/أو إدارة
المصابين

في المناطق المتأثرة باألزمة من الدولة،
أي الخدمات هي التي ال تتمكن القابالت
(أو الممرضات-القابالت) من تقديمها.
مثال :بسبب العجز في اإلمدادات
أو القيود على التنقل؟ ُيرجى التفكير
في الخدمات التي تؤديها القابالت
(أو الممرضات-القابالت) في الظروف
العادية ،من منطلق قدرتهن على أدائها
ومن منطلق أنهن مصرح لهن بأدائها

ُيرجى اختيار جميع اإلجابات المنطبقة

ما المعدات واإلمدادات أو أوجه الدعم
اإلضافية القادرة على تمكين القابالت
(أو الممرضات-القابالت) من تقديم
نطاق أعرض من خدمات  SRMNAHأثناء
األزمة؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات
ً
تحديدا جوانب الرعاية التي ال
ُيرجى شرح اإلجابة :ما هي
يمكن للقابالت (أو الممرضات-القابالت) تقديمها؟ وما
الذي يمنعهن من تقديم جوانب الرعاية هذه؟

برجاء تحري الدقة قدر اإلمكان في وصف كيف يمكن
تمكين القابالت (أو الممرضات-القابالت) من تقديم
نطاق أعرض من الخدمات أثناء األزمة.

ُمرفق :االستبيان
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مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

اإلجابة
☐ القيادة والحوكمة

السؤال

☐ نظم المعلومات الصحية

ُيرجى شرح إجابتك

ُيرجى اختيار ما ال يزيد عن  3إجابات
☐ تمويل القطاع الصحي
☐ الموارد البشرية

☐ المنتجات والتقنيات الطبية الضرورية
☐ المنشآت الصحية
☐ نطاق الخدمات المقدمة
☐ جودة الرعاية
☐ أخرى
☐ القيادة والحوكمة
☐ نظم المعلومات الصحية

ُيرجى شرح إجابتك

أي من مكونات المنظومة الصحية هي
التي تأثرت أوال باألزمة؟

استمارة  :6حشد قدرة المنظومة الصحية على الصمود أثناء األزمات اإلنسانية

601

602

أي من مكونات المنظومة الصحية هي
التي تأثرت أكثر بسبب األزمة؟

ُيرجى اختيار ما ال يزيد عن  3إجابات
☐ تمويل القطاع الصحي
☐ الموارد البشرية
☐ المنتجات والتقنيات الطبية الضرورية
☐ المنشآت الصحية
☐ نطاق الخدمات المقدمة
☐ جودة الرعاية
☐ أخرى
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603

604

605

606

السؤال

في تقديرك ،ما التحديات أو األزمات
الثالثة األكبر التي تواجه تقديم خدمات
 SRMNAHفي دولتكم أثناء األزمة
الحالية؟ يمكنكم اإلشارة إلى قضايا
يغطيها هذا االستبيان ،أو إلى قضايا
مختلفة.

ُيرجى ذكر  3إجابات كحد أقصى

أي من األفراد والمنظمات تعاملوا مع
هذه التحديات واألزمات؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

بأي طريقة/طرق يقومون بالتعامل؟ ما
الذي يحسنون عمله وما مدى نجاحه؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

ما الذي يجب عمله بشكل مختلف
للتعامل بشكل أفضل مع هذه التحديات
واألزمات؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

اإلجابة
)1
)2

)3

مزيد من التوضيح ومصادر البيانات

ُمرفق :االستبيان
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607

608

ما الدعم التقني و/أو العملياتي و/أو
البرامجي الذي تحتاجه دولتكم للتصدي
لهذه التحديات واألزمات؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه

بم توصون الدول غير المعرضة ألزمات
بحيث تصبح منظوماتها الصحية أكثر قدرة
على الصمود في وجه أية أزمات إنسانية
قد تتعرض لها في المستقبل؟

ُيرجى تقديم ردكم الخاص بالشكل الذي
ً
مناسبا
ترونه
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