
بعض األمور التي تعلمتها من أوراق هذا العدد:*

* ال تستثمر البلدان حاليًا ما يكفي خلدمات الصحة العامة، أو لتعليم وتدريب   
األجيال اجلديدة من املتخصصني في مجال الصحة.

يعيشون  والذين  واملتزوجون،  تعليًما،  واألفضل  اقتصاديًّا،  األغنى  أولئك  ميلك   *  
في املناطق احلضرية، قدرة على احلصول على اخلدمات في مجال الصحة اجلنسية 
واإلجنابية من القطاعني العام واخلاص أكبر كثيرًا من أولئك األفقر، واألقل تعليًما، 
وغير املتزوجني، والذين يعيشون في املناطق الريفية؛ ما لم يكن هناك نفاذ عام 
للجميع إلى الرعاية الصحية، وهو املطلب الذي ال يقدر على حتقيقه سوى عدد 

قليل جًدا من البلدان.

* ال يبدو القطاع اخلاص قادرًا على تعويض ما ال يوفره القطاع العام أو يقدر على   
توفيره. ويرجع ذلك، أوالً وقبل كل شيء، إلى عدم وجود أي مسؤول عن ما يفعله 

أو ال يفعله ذلك القطاع.

قيود  إلى وضع  يؤدي  مما  تكلفة،  أكثر  اخلاص  القطاع  يقدمها  التي  اخلدمات   *  
على من ميكنهم استخدامها. ومع ذلك، يستخدم الفقراء غالبًا هذه اخلدمات ألن 
املعروف، أو املُعتقد، أن الرعاية التي يقدمها القطاع العام أقل جودة، وأقل أيًضا 
كميًّا؛ على سبيل املثال، من حيث األدوية والعقاقير، وأشكال العالج، والتكنولوجيا 

احلديثة.

* على الرغم من أن تكاليف استخدام خدمات القطاع اخلاص أعلى من القطاع   
العام، فقد أصبح القطاع العام أيًضا ُمكلًفا للغاية بالنسبة لكثير من الفقراء.

* يُعد اعتالل الصحة سببًا رئيسيًّا لديون الفقراء. وال يُخفف القطاع اخلاص من   
حدة هذه املشكلة املعروفة، بل رمبا يؤدي إلى تفاقمها.

* ال توجد قواعد أو رقابة فعالة من جانب احلكومات على اخلدمات الصحية في   
القطاع اخلاص. ومهمة اإلشراف التي أوكلها مؤيدو القطاع اخلاص من الليبراليني 
في  الصحية  اخلدمات  فشل  أسباب  لنفس  نتيجة  تعمل  ال  للحكومات  اجلدد 
القطاع العام – أي االفتقار إلى القدرات واملهارات اإلدارية، االفتقار إلى القواعد 

والقدرة على تنفيذها، وعدم وجود موارد كافية.

                        مارجي بيرر محررة الطبعة اإلجنليزية

هذا العدد
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املؤسسة االستشارية للشباب والتنمية 
14 عمارات العبور – طريق صالح سالم – الدور 14 – شقة 135 

تليفون: 22610557 – 22610527 )202( 
فاكس: 24018216 )202( 

 arabicrhm@gmail.com :البريد اإللكتروني
 www.etijah.org :املوقع اإللكتروني

اآلراء الواردة في املقاالت املنشورة في هذا العدد تعبر عن كتابها وليس بالضرورة عن رأي املؤسسة 
االستشارية للشباب والتنمية أو أي من املشاركني في إنتاج هذا العمل

يصدر هذا العدد بتمويل من مجلة قضايا الصحة اإلجنابية بإجنلترا
 Reproductive Health Matters 
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خصخصة النظم الصحية وتأثريها على الصحة اجلنسية واإلجنابية*
نستأنف إصدار مجلة شؤون الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( بعد توقف قصير، ويتناول 
عددنا هذا، »خصخصة النظام الصحي وتأثيره عل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية«. عند 
احلال في  واقع  اختيار موضوعات مشابهة ومعبرة عن  راعينا  العدد،  املوضوعات لهذا  اختيار 
التي متتلك األدلة في مجال الصحة  العربي املقاالت  مصر. حيث ينقصنا في مصر والعالم 
أبحاث و  وبالتالي يصبح استشراف  النتائج الصحية،  أو  العامة، سواء بشأن جودة اخلدمات 
العد  بدأ  ذو قيمة عالية، خاصة مع  التنموية،   لنا في مؤشراتها  بلدان شبيهه  مقاالت من 
التنازلي لعام 2015، املوعد املنشود لتحقيق »األهداف اإلمنائية لأللفية« والتي وافقت عليها 
القوية على عدم قدرتنا على  املؤشرات  وتوجد  بنيجيريا عام 2001.  أبوجا  إعالن  مصر ضمن 

مواكبة الركب وحتقيق تلك األهداف.

وتأخذ مناقشة موضوع اخلصخصة أهمية خاصة بعد  ثورة 25 يناير، التي طالبت بالعدالة   
الصحة  باحلق في  املنادية  وإذ نحن بصدد وضع دستور جديد، طالبت اجملموعات  اإلجتماعية. 
بتضمينه مبادتني؛ تنص األولى على أن  تضمن الدولة حق جميع املصريني فى التمتع املتساوى 
احلق من خالل  تلبية هذا  الدولة على  تعمل  أن  والثانية على  تفرقة.  دون  الصحية  باخلدمات 
تأمني صحى اجتماعى شامل جلميع املواطنني من جميع األعمار وضد جميع األمراض. وتعتمد 
اخلدمات الصحية املقدمة فى األساس على هيئات خدمية حكومية غير ربحية وغير جتارية 
وتخضع لرقابة الشعب وتعمل بشفافية وفي إطار دميقراطي على تطوير خدماتها باستمرار. 
ولتحقيق ذلك يلزم العديد من التغييرات، وعلى رأسها مضاعفة اإلنفاق احلكومى من أقل من 

5% إلى %15.

تتمتع مصر في مجال الصحة بتاريخ زاهر، لدينا هيكل صحي، جنحت مصر  فى ستينيات   
القرن املاضي في بنائه واعتبرته منظمة الصحة العاملية ثورة فى العالم الثالث فى مجال بناء 
هيكل للخدمات الصحية؛ ولكن قد توقف التوسع فى هيكل اخلدمات الطبية وغيرها منذ 
عام 1967 نظرًا لألعباء االقتصادية للحرب. ولكن التدهور فى وضع الصحة تزامن مع األخذ 
بسياسات االنفتاح االقتصادى منذ عام 1974 نظرًا للتدهور فى ميزانية اخلدمات االجتماعية، 
وانعكاس كل ذلك على تدهور  القيمة احلقيقية لألجور   إلى االنخفاض الشديد فى  أدى  مما 
العمل بهيكل اخلدمات الطبية لغياب انضباط العمل فى ظل ضآلة األجور، والفقر الشديد 

املقدمة

* في السنوات العشر األخيرة، على سبيل المثال، ومنذ اجتماع رؤساء بلدان االتحاد األفريقي في أبوجا، نيجيريا، وتعهدهم بتحديد هدف يتمثل في تخصيص 
»15% على األقل« من ميزانياتها السنوية لتحسين قطاع الصحة، فإن رواندا وجنوب أفريقيا فقط حققتا هذا الهدف، وفًقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.3
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فى املستلزمات وضعف اإلدارة والصيانة واإلحالل والتجديد ومتابعة التطورات التكنولوجية 
لإلنفاق  منسوبًا  الصحي  اإلنفاق  إجمالي  أن  نالحظ  أن  ويكفي  الطب.  مجال  في  اجلديدة 
بالدول  ليس فقط   - مبقارنتها  املعدالت  تلك  وتتضح ضآلة   %5-4 بني  يتراوح  العام  احلكومى 

املتقدمة بل حتى بالدول العربية احمليطة بنا.

الوفاء  على  قدرتها  وعدم  الصحة  أزمة  من  للخروج  احلكومة  طرحته  الذى  اخملرج  وكان   
باملتطلبات، هو خصخصة اخلدمات الصحية. ومتثل هذا فى برنامج اإلصالح الصحي الذي وقع 

عليه وزير الصحة مع رئيس البنك الدولى كممثل جملموعة املانحني عام 1998.

وخالل الفترة بني عامي 2005 و2010 دارت معركة سياسية عنيفة بني محاوالت اخلصخصة   
وبني قوى الشعب املعارضة خلصخصة الصحة وجنحت فى وقف مخطط اخلصخصة. واحلصول 
على حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة املصرية القابضة للرعاية الصحية، وهو 
احلكم الذى استند إلى مسئولية الدولة عن عالج املواطنني الوارد فى الدستور،  ويأتي من هنا 
اهمية طرح هذا املوضوع في الوقت الراهن، حيث أن اخلصخصة ظلت لفترة طويلة حتوم في 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  ونتخذ  بلداننا.  من  الكثير  في  الصحية  النظم  خلفية 

كمدخل لهذا امللف، حيث تعتبر صحة األمهات مؤشر لفعالية النظام الصحي.

وقد تناول عددنا هذا ستة مقاالت تدور بشكل أساسي حول اخلصخصة وعدد من املقاالت   
الصغيرة )إطاللة( باإلضافة إلى افتتاحية العدد اإلجنليزي رقم 36 والتي تستعرض فيها »مارجي 
بيرر« حملتوي العدد  وخلصت فيه إلى مجموعة من التوصيات ومنها: »ال توجد أية هيئة أخرى 
متتلك السلطة واملوارد الضروريني لكفالة الوفاء باحلق في الصحة. وإذا تراجعت احلكومة عن 
تلك املسؤولية، ألي سبٍب كان، فإن منْ ال ميلكون تدبير شراء الرعاية الصحية سيعانون حتًما«.

ثم مقالة »لسونداري رافيندران« تتحدث فيها عن تأثير أشكال من اخلصخصة في قطاع   
األمثل  املستوى  دون  كانت  ما  »حيث  اإلجنابية،  الصحة  خدمات  على  باكستان  في  الصحة 
والبقاء على قيد احلياة.  كثيرًا، وجلزء صغير من السكان، مع عوائد فقيرة من حيث الصحة 
وقد عرض هذا التحليل لعلل عميقة اجلذور داخل النظام الصحي، بوصفها مساهمة بدرجة 

مهمة في هذا الوضع«.

»جلوانا  بولندا  في  الطبية  اخلدمة  وخصخصة  اجلديدة  الليبرالية  اإلصالحات  مقالة  ثم   
وكل  األسرة  لتنظيم  الدولة  لدعم  الضروري  »االحتياج  إلى:  االنتباه  يلفت  والذي  ميشتال« 
الرعاية  وتنظيم  اإلجهاض،  منع  قانون  وإصالح  أشكالها،  مبختلف  اإلجنابية  الرعاية  خدمات 
الصحية في القطاع الطبي اخلاص، كما سيقضي رفع أجور العاملني بالقطاع الطبي التابع 
مشروعية  تدعم  أن  للدولة  البد  إنه  حيث  املقدمة.  الصحية  الرعاية  نوع  وحتسني  للدولة، 

االحتياجات الصحية للنساء وخصوصية املرأة اجلنسية واإلجنابية.
لبادما  بالهند«  الرعاية في املشافي اخلاصة الصغيرة في والية ماهاراشترا  ومقالة، »معايير 
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بهات وآخرون« وقد ناقشت اآلثار املترتبة على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مجال 
إلى  ندعو  ونحن  إليها.  توصلنا  التي  للنتائج  نظرًا  القلق،  تثير  انها:«  وأعلنت  األمومة،  رعاية 
أن  الرعاية قبل  النتائج الصحية ونوعية  القائمة وجمع معلومات عن  اللوائح  احلاجة إلنفاذ 

تقوم الوالية بزيادة إشراك هذه املشافي في تقدمي رعاية األمومة«.

أين تذهب  واملقالة اخلامسة عن  سوق رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية في بنجالديش   
النساء الفقيرات؟ »لسابينا فيض رشيد«  والتي ناقشت  نظام الصحة العامة في بنجالديش 
وقلة خدمات  الصحة اجلنسية واإلجنابية، حيث يلجأ النساء إلى مقدمي اخلدمة غير الرسميني 

حلل هذه املشكالت.

واملقالة األخيرة وهي العالقة بني تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث واألمور اجلنسية   
رمبا ال تتحدث بشكل مباشر عن اخلصخصة، ولكن  التي  املويلحي وآخرون  في مصر ملواهب 
أيدي األطباء  فيما يسمي: »بتطبيب اخلتان«، رغم وجود قانون  انتشار اخلتان في مصر على 

يجرم اخلتان في مصر هو أحد نتائج عدم مراقبة القطاع الصحي اخلاص في مصر.

باجن  النساء والصحة في مجتمع ريفي( »لراني  ثم عرض لكتاب: )منح األولوية للنساء:   
الكتاب ملشكلة  بالطب االجتماعي يعرض هذا  إذ يقدم رصد ملمارساتهم ووعيهم  وآخرون« 
قصر النظر املزمن الذي يعاني منه واضعو السياسة، ممن يعجزون في معظم األحيان عن إدراك 

أوضاع ماليني الهنود وطرق حتسني هذه األوضاع.

ونتمنى أن تكون مجموعة املقاالت هذه بداية لفتح نقاش بصدد الوضع الصحي في مصر   
وتأثير اخلصخصة والسيما على الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء.

arabicrhm@gmail.com :ميكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني  
هيئة التحرير

* المعلومات الخاصة بتاريخ النظام الصحي المصري مأخوذة من مقالة للدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة
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ترجمة: شهرت العالم

* هذه المقالة هي افتتاحية العدد 37 من مجلة شؤون الصحة اإلنجابية )مايو 2011( وهو العدد الثاني الذي خصصته المحررة لموضوع خصخصة النظم 
الصحية وكان العدد األول هو: رقم 36 )نوفمبر 2010(

هذا هو العدد الثاني* من »مجلة قضايا الصحة   
اإلجنابية«، الذي يتناول موضوع اخلصخصة في الُنظم 
 ،2010 نوفمبر  في  األول،  العدد  طرَح  لقد  الصحية. 
الصحة  عن  املسئولة  اجلهة  »َمنْ  التالي:  السؤال 
العامة في النظام الصحي اخملُصخص«؟ ونظرًا ألنني 
حكومة  محاوالت  من  األولى  اجلولة  جتربة  خضت 
اململكة املتحدة خلصخصة »هيئة الصحة الوطنية« 
في  العظمى  الغالبية  تعارضها  والتي  إجنلترا،  في 
البلد، أجدني اآلن مستعدة لإلجابة على هذا السؤال. 
احلكومات  الصحة عن  برفع مسؤولية  واإلجابة هي: 
أية  توجد  ال  مسئولة.  جهة  أية  توجد  ال  الوطنية، 
هيئة أخرى متتلك السلطة واملوارد الضروريني لكفالة 
عن  احلكومة  تراجعت  وإذا  الصحة.  في  باحلق  الوفاء 
تلك املسؤولية، ألي سبٍب كان، فإن منْ ال ميلكون تدبير 

شراء الرعاية الصحية سيعانون حتًما. 
تتمثل أحد مواطن قوة هذه اجمللة، كمجلة دولية   
تكشف   - بعينه  موضوع  على  بالتركيز   - أنها  في 
في  تتجلى  كما  نطاقها،  واتساع  القضايا  عمق  عن 
ومتعدد  ُمعقد  موضوع  ظل  وفي  اخملتلفة.  البلدان 
اجلوانب مثل اخلصخصة، كان األمر يستحق أكثر من 
زلنا  ال  ذلك، فنحن  ومع  له.  اجمللة  تكريس عددين من 
نظرًا  الكبيرة،  الصورة  بداية احلصول على  في مجرد 
ألن متثيل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا قاصر إلى حد كبير في عددي 

اجمللة حول هذا املوضوع.
أما بالنسبة لكل من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء،   
من  القطعية  النتائج  بعض  استخالص  فيمكن 

اخلصخصة يف الُنظم الصحية بالبلدان النامية: ماذا يف االسم؟*
بقلم: مارجي بيرر

محررة، مجلة شؤون الصحة اإلجنابية، لندن، اململكة املتحدة.
mberer@rhmjournal.org.uk :البريد اإللكتروني 

األوراق املنشورة في هذا العدد. ونظرًا لسرعة التحرك 
وللمبالغ  البلدان،  من  عديد  في  اخلصخصة  نحو 
القطاع  لهذا  املانحة  الهيئات  توجهها  التي  املالية 
الربح  تستهدف  ال  )التي  اخلصخصة  دعم  أجل  من 
أو غيرها(، فقد كان صادًما مجرد اكتشاف قلة دالئل 
اإلثبات املتاحة على منط اخلدمات الصحية ونوعيتها 
ببلدان  اخلاص  القطاع  في  املوجودة  الرعاية  ومعايير 
القطاع  إن  القول  ميكن  ما  وغالًبا  املنطقتني.  هاتني 
قليلة  معلومات  سوى  توجد  ال  حيث  خفي،  اخلاص 
عنه -على األقل ما يتعلق بخدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية- أو في أحسن األحوال، فإن ما يُنشر عنه قد 
كتبه أشخاص يعملون في القطاع الذي ينفخ البوق 
نفسه، ويزعمون حتقق النجاح، وإن كان في ظل صراع 

واضح على املصالح. 
يختلف القطاع اخلاص في العالم املتقدم اختالًفا   
بهاتني  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  عنه  كبيرًا 
اخلاص  القطاع  أن  يبدو  األمر،  واقع  وفي  املنطقتني. 
يتكون في اغلب احلاالت من عيادات ودور رعاية طبية 
ويجري  واحد،  ملالك  مملوكة  تكون  ما  غالًبا  صغيرة، 
االجتماعية،  االمتيازات  نظام  في  بعضها  إدخال 
احمللي  املستوى  على  عزلة  في  تعمل  أغلبها  لكن 
أيًضا  تضم  العيادات  هذه  أن  كما  رقابة.  أية  دون 
التي  واخلدمات  االجتماعي،  التسويق  خدمات 
تديرها  التي  واخلدمات  الدينية،  املؤسسات  تقدمها 
أنها  يُعتقد  خدمات  وهي  احلكومية.  غير  املنظمات 
يرتكز  ال  أيًضا  ذلك  لكن  جيد،  بعمل  جميعها  تقوم 
الصحة  رعاية  تُقدَّم  ما  وعادة  دامغ.  دليل  على  دائًما 

© جميع احلقوق محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2011.
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اجلنسية واإلجنابية في جميع هذه األنواع من اخلدمات 
وأحيانًا  الوالدة،  قبل  ما  رعاية  األقل  على  أو  اخلاصة، 
حاالت الوالدة والرعاية التالية، وتنظيم األسرة )بعض 
واإلجهاض  الذكري،  والواقي  األقل(،  على  الوسائل، 

)اآلمن وغير اآلمن(. 
ومع ذلك، إذا كانت املوضوعات املُقدمة إلى »مجلة   
اخلدمات،  هذه  وتتناول  اإلجنابية«،  الصحة  قضايا 
أمام  ملحة  ضرورة  هناك  فإن  قيمة،  ذات  موضوعات 
هيئة التحرير التخاذ أي إجراء لتحسني قاعدة األدلة 

حول القطاع اخلاص. 
من  العدد  لهذا  البحثية  األوراق  اختيار  عند   
اجمللة، كان لزاًما على رفض سلسلة من األوراق التي 
ى  يُسمَّ ونوايا هذه اخلدمات، وبعض ما  أهداف  تصف 
بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص، التي تنخرط 
األوراق  تلك  ألن  ملاذا؟  تشجعه.  أو  املوضوع  هذا  في 
األدلة  عنها  غابت  فقد  اإلعالنية.  املواد  متاثل  كانت 
بشأن  سواء  العامة،  الصحة  مجال  في  القيمة 
الصحية،  للنتائج  حتسينها  أو  اخلدمات  تلك  جودة 
هذه  غياب  إن  للنشر.  األوراق  تلك  تصلح  ال  وبالتالي 
األوراق البحثية عن هذا العدد من اجمللة يُعد خسارة 
األوراق  تلك  مقدمو  يُعدِّل  أن  األمل  ويحدوني  كبيرة، 
ما يلزم جلعل أوراقهم صاحلة للنشر، وعندئذ سأرحب 
بنشرها. وفي غضون ذلك، ال يزال السؤال املتعلق مبدى 
جودة اخلدمة التي يقدمها القطاع اخلاص لـ»زبائنه« 
ميثل مشكلة جدية حتتاج  الذي  األمر  وهو  إجابة؛  بال 
الباحثون  يحتاج  كما  املانحة،  والهيئات  احلكومات 
مواجهتها  إلى  الصحة،  عن  واملدافعون  املستقلون 

وتناولها. 
بحثية  ورقة  صدرت  إذ  وحدي؛  حتيزي  ليس  وهذا       
للمراجعات  كوشران  بيانات  »قاعدة  في   2009 عام 
إذا  ما  بشأن  األدلة  فحص  إلى  تهدف  املنهجية 
كوسيلة  تطورت  قد  االجتماعية  االمتيازات  كانت 
خالل  من  الصحية  اخلدمات  تقدمي  لتحسني  ممكنة 
البلدان منخفضة  القطاع غير احلكومي في  إشراك 
ومتوسطة الدخل. وبعد بحث دقيق لألدبيات -مبا فيها 
جتارب عشوائية خاضعة للرقابة، وجتارب غير عشوائية 
خاضعة  وبعدية  قبْلية  ودراسات  للرقابة،  خاضعة 
مناذج  ملقارنة  متقطعة  زمنية  وسلسلة  للرقابة، 

اخلدمات  لتقدمي  أخرى  بنماذج  االجتماعية  االمتيازات 
أو  االجتماعية،  لالمتيازات  أخرى  مناذج  أو  الصحية، 
املراجعني  من  اثنان  توصل  الصحية-  اخلدمات  غياب 
لة لإلدراج في  املستقلني إلى عدم وجود دراسات مؤهَّ

أي عرض. وقد أشارا إلى:

أثر  لتقييم  دقيقة  دراسات  تطوير  إلى  احلاجة   ...«
إلى  الوصول  إمكانية  على  االجتماعية  االمتيازات 
منخفضة  البلدان  في  وجودتها  الصحية  اخلدمات 
هذه  تسترشد  أن  وينبغي  الدخل.  ومتوسطة 
مناذج  لتحديد  نطاقًا  األوسع  باألدبيات  الدراسات 
نظرية  قاعدة  متتلك  التي  االجتماعية  االمتيازات 
تناول  تتيح  اجلودة  من  درجة  على  إمبيريقية  وبحوثًا 
وجدواها،  ومقبوليتها،  االمتيازات،  هذه  وصول  مدى 

وصيانتها، وقابليتها للقياس«.)1(

من  يتطلب  البقاء  على  احلفاظ  كان  إذا  وباملثل، 
مبوقف  تهتم  أن  األجتماعي  للتسويق  مؤسسة 
بالواقي  يتعلق  فيما  السوق،  في  التجارية  عالماتها 
املرئي،  وجودها  وبتعزيز  احلمل،  منع  ووسائل  الذكري 
ورقة  تقر  )كما  منتجاتها  مبيعات  تعزيز  وبالتالي 
ألنها  بالفعل  نشرها  أردت  التي  هنا،   )Purdy( بوردي 
االجتماعية  اإلعالم  وسائل  استخدام  كيفية  تصف 
اإلنترنت(،  خالل  من  الذكري  بالواقي  الناس  لتوعية 
هادفة  بالنسبة لشركة خاصة  الفارق  عن  ونتساءل 
خفض  مجرد  هل  نفسه؟  الشيء  تفعل  للربح 
املتعلقة  البيانات  جميع  بني  واضًحا،  يبدو  األسعار؟ 
بأعداد الواقي الذكري التي باعتها منظمات التسويق 
تُزيد  كانت  إذا  ما  معروًفا حتى  ليس  أنه  االجتماعي، 
أن معظمها  ذاك  الذكرى؛  الواقي  معدالت استخدام 
كان  إذا  ا  عمَّ ناهيك  يشترونها،  الذين  من  تعرف  ال 
يجري استخدامها باستمرار وبشكل صحيح، أو مع 
منْ. وهكذا، تُعلق كنير )Knerr( في حتليلها ملنظمات 

التسويق االجتماعي للواقي الذكري قائلة:

املترتب  األثر  بالثقة بشأن  الدقيقة واجلديرة  األدلة  »إن 
على استخدام الواقي الذكرى ومنع املرض، تُعد محدودة، 
كما هو احلال بالنسبة لألدلة املتعلقة باألثر املترتب على 
عدالة احلصول على الواقي الذكري بالنسبة للسكان 
بفيروس  إصابتهم  واملتعايشون مع  والنساء،  الفقراء، 
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* مما يثير السخرية أن »برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، وهو البرنامج األكثر شموًال، كان معنًيا به أيًضا أن يؤتي ثماره في عام 2015؛ 
وهذا لن يحدث بالتأكيد، ومع ذلك ال ُتمارس أية ضغوط تقريًبا. إن مؤشر الهدف الخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية كان »حصول الجميع على خدمات الصحة 

اإلنجابية«، وقد نص عليه أيًضا برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان، لكنه نادًرا ما ُيذكر كمصدر لما ُيفترض تحقيقه.

نقص املناعة البشرية )اإليدز(«.

احلصول  عدالة  أن  على  أخرى  أدلة  هناك  أن  بيد   
بالفقراء  األمر  يتعلق  عندما  ُحلًما  تُعد  الواقي  على 
التي  البلدان  ذلك  في  مبا  فقرًا،  األكثر  البلدان  في 
إلى  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  وباء  فيها  يصل 
كينيا،  بشمال  الريفية  املناطق  في  فالرجال  ذروته. 
ويعيدون  املدعوم  الواقي  يغسلون  املثال،  على سبيل 
تكلفته،  وارتفاع  الشديدة  ندرته  بسبب  استخدامه 
ولذا ال يتخلصون منه بعد أول استخدام. وقد ورد في 

تقرير صدر في مارس 2011 ما يلي:

صورًا  مؤخرًا  احمللية  التلفزيونية  القنوات  »أظهرت 
الريفية  املناطق  في   ،)Isiolo( إيزيولو  في  للرجال 
ويعلقونه  الذكري  الواقي  يغسلون  كينيا،  بشمال 
ليجف؛ وقال الرجال إن سعر الواقي الذكرى أكبر من 
أن يُتاح استخدامه ملرة واحدة فقط. وقال رجال آخرون 
في القرية إنهم ال يستطيعون احلصول على الواقي 
قطع  وحتى  البوليثني  أكياس  ويستخدمون  الذكري، 
الذكرى  الواقي  ... يوجد  القماش عند ممارسة اجلنس 
مجانًا في املراكز الصحية احلكومية، لكن تلك املراكز 
غير  واإلمدادات  الريفية،  كينيا  في  ومتباعدة  قليلة 
 )Peter Cherutich( موثوق بها. ويقول بيتر شيروتيش
على  الوطني  الرقابة  ببرنامج  الوقاية  رئيس قسم   -
 -  )NASCOP( جنسيًّا  املنقولة  واألمراض  اإليدز 
في  الريفية  املناطق  من  عديد  إلى  الوصول  ›يصعب 
توزيع  يجعل  مما  الطرق،  شبكة  لسوء  نظرًا  البلد، 
ويضيف:  التحدي‹.  ومبثابة  عسيرًا  الذكري  الواقي 
احلكومية  الذكرية  الواقيات  معظمهم  ألن  ›ونظرًا 
الصحية، وهي ليست كثيرة في  املنشآت  توجد في 
املناطق الريفية، فإن ذلك يخلق حتديًا آخر أمام عملية 
التوزيع‹ ... ›يسير »الرجل« عادة ملسافة 5 كيلومترات 
الواقي  للحصول على  أقرب مركز صحي  إلى  ليصل 

الذكري، لكنه يجد أحيانًا أن الكمية قد نفذت‹«2.

اجتماعيًّا؟  املسوَّق  الذكري  الواقي  يشتري  من  إذن 
من  الشراء  ميكنهم  الذين  األشخاص  نفس  هم  هل 

يقدرون  احلالتني  في  ألنهم  أعلى،  بسعر  الصيدليات 
على الشراء؟ 

تأثري اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية 
لأللفية على الصحة اجلنسية واإلجنابية 

نظرًا ألن العد التنازلي لعام 2015 قد بدأ بشأن حتقيق 
والبلدان  جدِّ،*  بشكل  لأللفية«  اإلمنائية  »األهداف 
تهرول للتعويض عن فشلها منذ عقود في تقليص 
مجلة  حصلت  فقد  كافية،  بدرجة  األمهات  وفيات 
الدراسات  من  متزايد  عدد  على  اإلجنابية  الصحة 
حول صحة األم )والرضيع/الطفل(، وخدمات األمومة، 
وهذا  صحتهن.  واعتالل  األمهات  وفيات  ومعدالت 
أمر جيد بالتأكيد، ألن هذا االهتمام كان غائًبا لفترة 
يُسيء  األمهات  وفيات  معدل  ارتفاع  أن  كما  طويلة، 

إلى السمعة الطيبة لقائمة طويلة من البلدان.   
اجلزء  لتحقيق  السعي  ومع  نفسه،  الوقت  وفي   
من  اخلامس  الهدف  من  والرضع  باألمهات  اخلاص 
األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن البلدان حتد من جهودها 
وال تواجه جميع بارامترات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
النطاق  هذا  خارج  فهم  جانًبا،  الرجال  )لندع  للمرأة؛ 
املناعة  نقص  بفيروس  يتعلق  ما  باستثناء  متاًما، 
املُسوَّق  الذكري  والواقي  الذكور،  وختان  البشرية، 
ورقات  ثالث  اجمللة  من  العدد  هذا  يضم  اجتماعًيا(. 
بحثية )ورقة ديساي وآخرين Desai et al.، وورقة رشيد 
وعرض   ،)Pantha بانتا  وورقة   ،.Rashid et al وآخرين 
Dr. Rani Bang، وجميعها  باجن  راني  الدكتور  لكتاب 
من  واسعة  طائفة  أن  بحقيقة  قوية  تذِكرة  تُعتبر 
الدوالي،   - النساء  بأمراض  املتعلق  الصحة  اعتالل 
من  وغيرها  جنسيًّا  املنقولة  واألمراض  والناسور، 
البولي،  اجلهاز  والتهابات  التناسلي،  اجلهاز  التهابات 
احليض،  مشاكل  من  طويلة  وقائمة  البول،  وسلس 
وآالم أسفل البطن، وانخفاض الرغبة اجلنسية، واأللم 
وعدم الراحة أثناء اجلِماع، واإلجهاض، ووالدة جنني ميت، 
واملضاعفات الناجمة عن اإلجهاض غير اآلمن – ال تنل 
عالًجا وافًيا، أو ال تنل أي عالج على اإلطالق في البلدان 
ذات الدخل املنخفض، أو فقط في ما يُسمى بالقطاع 
أنواع  وبائعي مختلف  الصيدليات  الرسمي ومن  غير 
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األدوية، التي ال تتسم بالفاعلية بالضرورة.

استخدام البيانات الكمية لتقييم إمكانية الوصول إىل 
اخلدمات، ومدى إنصافها، واستخدامها

هذه  نقلت  حًقا،  مهمة  بحثية  ورقات  أربع  هناك 
أبو  لكارال  الورقات  إحدى  جديدة.  منطقة  إلى  اجمللة 
تفسير  وتدور حول كيفية   ،)Carla Abou Zahr( زهر 
عام  في  األمهات  لوفيات  اجلديدة  العاملية  التقديرات 
2008، وقد نُشرت عام 2010 وأثارت البلبلة منذ ذلك 
التي  العاملية هي  الصحة  كانت منظمة  لقد  احلني. 
وتنشرها  التقديرات،  هذه  مسؤولية  تقليديًّا،  تتولى، 
أما في عام 2010،  ثالث سنوات منذ عام 1990.  كل 
في  والتقييم«  الصحية  املقاييس  »معهد  قرر  فقد 
القطاع  أن  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  سياتل، 
لعام  تقديراته  وينشر  بدور  يضطلع  أن  يجب  اخلاص 
األمر مع منظمة  املعهد  يناقش  أن  دون  وذلك   ،2008
كثيرون  فسره  مما  كبير،  وباندفاع  العاملية  الصحة 
على أنه محاولة جلذب األضواء في اجتماع مجموعة 
اخلامس  الهدف  كان  حيث  االنعقاد،  وشيك  الثماني 
األعمال.  يتصدر جدول  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من 
هاتني  بني  االختالف  أوجه  زهر  أبو  ورقة  تتناول 
والقيود  القيمة  وتناقش  التقديرات،  من  اجملموعتني 
إلى  للوصول  الالزمة  النمذجة  في عمليات  املتأصلة 
هذه التقديرات، كما تطرح تساؤاًل حول ما إذا كانت 
النمذجة هي األكثر صلة باحتياجات صناع  عمليات 
احلالية  املعدالت  إن  القطري.  املستوى  على  القرار 
التقديرات  إلى حد كبير على  ترتكز  لوفيات األمهات 
والنمذجة اإلحصائية، نظرًا لعدم وجود بيانات شاملة 
في  الوفاة  وأسباب  الوفيات  حول  املدني  للتسجيل 
كما  اآلن،  وحتى  الدخل.  منخفضة  البلدان  معظم 
اإلجناب،  سن  في  النساء  وفيات  »سجل  فإن  تشير، 
املُستمد من التسجيل املدني، غالًبا ما ميثل اخلطوة 
وفيات  ومنع  املوضوع  في  حتريات سرية  إلجراء  األولى 
في  البدء  إلى  البلدان  جميع  تدعو  وهي  األمهات«. 
جمع هذه البيانات، كي تتمكن من استخدامها في 

حتسني النتائج. 
األخرى،  الثالث  الكمية  البحثية  الورقات  أما   
فتتناول بيانات مسوحات األسر املعيشية التمثيلية 

على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالرعاية في مجال 
لقياس  كوسيلة  وذلك  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة 
واستخدامها  اخلدمات  إلى  الوصول  إنصاف  مدى 
الثالث  البحثية  الورقات  إحدى  تُغطي  متويلها.  وكذا 
 Limwattananon et( وآخرين،  ليمواتانانون  ورقة   –
al( – 25 بلًدا، استنادًا إلى أحدث مسحني من املسوح 
الورقة  وتغطي  بلد؛  كل  في  والصحية  السكانية 
 Nguyen et وآخرين،  جنوين  )ورقة  الثانية  البحثية 
املسح  بيانات  من  كٍل  إلى  استنادًا  بلدان،  ستة   )al
الوطنية  الصحة  وتقديرات  الدميوغرافي،  الصحي 
تلك  في  اإلجنابية  للصحة  الفرعية  والتقديرات 
دراسة  في  الثالثة  الكمية  الورقة  وتتعمق  البلدان. 
 Kongsri وآخرين،  )ورقة كوجنسري  تايالند  الوضع في 
الصعيد  على  مسحني  أحدث  إلى  استنادًا   ،)et al
الوطني في مجال الصحة اإلجنابية. ونظرًا الهتمامي 
جتاه  األول  فعلي  رد  كان  فقد  الكيفية،  بالتحليالت 
ما  مدى  في  يتمثل  املسوح  هذه  مثل  بيانات  حتليل 
ميكن أن تطرحه البيانات الكمية وحدها عن البلدان. 
لكن جميع املؤلفني كتبوا أوراقهم البحثية على نحو 
يجعلها مفهومة حتى لدى شخص جاهل إحصائيًّا 
مثلي، واآلن ميكنني القول بال أي تردد إن األوراق الثالث 

كاملتفجرات. 
)Nguyen et al(، على  توضح ورقة جنوين وآخرين   
سبيل املثال، أن مستويات استخدام خدمات الصحة 
اإلجنابية في جميع البلدان الستة حتت الدراسة غير 
الذي  الكبير  الدور  وأن استمرار  إلى حد كبير،  كافية 
يضطلع به القطاع غير الرسمي يثير القلق املعروف 
وأن  جودتها،  ومدى  وكفاءتها  الرعاية  سالمة  حول 
هناك صلة واضحة بني اإلنفاق واستخدام اخلدمات – 
مبعنى أن زيادة اإلنفاق الوطني على الصحة اإلجنابية 
العكس  وعلى  االستخدام؛  بتحسني معدالت  يرتبط 
أمام  رئيسيًّا  عائًقا  التمويل  نقص  يُعد  ذلك،  من 
حتقيق إمكانية حصول اجلميع على خدمات الصحة 
أيًضا حول مدى حتقيق  القلق  يثير  أنه  اإلجنابية. كما 
املانحة، في ظل  الهيئات  االستدامة من خالل متويل 

غياب االستثمارات احمللية املناِظرة. 
وهذا ال يجعل العمل النوعي أقل قيمة كوسيلة   
الكمية  النتائج  على  العمق  من  مزيد  إلضفاء 
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وآخرين  كولومبني  ورقة  في  يرد  وكما  وتأكيدها. 
)Collumbien et al( حول اخلدمات الصديقة للشباب 
بالهند، فإن  ريفيتني  املوجهة للشباب في منطقتني 

الدراسات قد تطرح أو ال تطرح األسئلة الصحيحة:

البحث،  تصميم  على  االجتماعية  املعايير  تؤثر   ...«
وكيفية تفسير النتائج، ونقلها إلى تصميم عمليات 
تكن  لم  املثال،  سبيل  على  دراستنا،  ففي  التدخل. 
خدمات  على  للحصول  بالسعي  املتعلقة  املسائل 
اإلجهاض موجودة في االستبيان املوجه للفتيات غير 
املتزوجات، وذلك لتجنب احلساسيات باجملتمعات حيث 
التسليم  من  الرغم  وعلى  التدخل.  تخطيط  يجري 
اجملتمعات  إلى  املستندة  املسوح  بأن  نطاق  واسع 
اإلجهاض  بشأن  بها  موثوقًا  تقديرات  تُنتج  ال  احمللية 
صراحة  السؤال  طرح  عدم  حتى  فإن  حال،  أية  على 
يعزز  نفسه  البحث  يجعل  إمنا  أحكام  إطالق  ودون 
، فإننا نصبح متواطئني في  من تلك املعايير. ومن ثمَّ
استمراية إنكار احلقيقة بعدم إنتاجنا لألدلة. وعندئذ، 
الشباب«.  ويعاني  املالئمة،  التدخالت  تتحدد   ال 

وكما يوضح التقييم االستراتيجي لإلجهاض غير   
 Jackson وآخرين،  جاكسون  )ورقة  مالوي  في  اآلمن 
et al(، فإن البيانات النوعية - أي املقابالت على أرض 
الرعاية،  وقياس مدى جودة  اخلدمات،  ومراقبة  الواقع، 
في  والتكاليف  التمويل  اجتاهات  قياس  عن  فضاًل 
املتعلقة  البيانات  وكذلك  االستخدام،  معدالت 
تصف  التي  الوبائية  والبيانات  النتائج  بصحة 
عن  جميعها  تكشف   – القائمة  الصحية  املشاكل 
مدى اإلنصاف في وصول كل شخص إلى الرعاية التي 
من  لكل  بحثية  أوراقًا  العدد  هذا  ويضم  يحتاجها. 
 Honda( وهوندا وآخرين ،)Rashid et al( رشيد وآخرين
وجونكرز   ،)Chelstowska( وتشلستوسكا   ،)et al
 Rispel( وآخرين  وريسبيل   ،)Jonkers et al( وآخرين 
تُعد  األوراق  وهذه   -  )Ngo & Hill( وهيل  وجنو   ،)et al
إضافة هائلة ملا ميكن أن يطرحه مسح البيانات؛ ذلك 
أن تلك األوراق تضع خبرة املرضى والعاملني في مجال 
الصحة في موقع الصدارة، وتوضح العواقب املترتبة 
بالنسبة  الصحي  النظام  في  القصور  أوجه  على 
خدمات  وجود  »سبب«  يُعد  والذي  الفرد،  للمريض 

الصحة العامة. 
إحدى  إن  القول  ميكن  املسوح،  عن  احلديث  وعند   
األوراق  إثارة لالهتمام في هذه  اللغوية  القضايا  أكثر 
تتمثل في وصف اخلمس األعلى واألسفل من السكان 
 Limwattananon et( وآخرين  ليمواتانانون  ورقة  في 
عن  الورقة  في  يتحدثون  أنهم  من  الرغم  فعلى   .)al
أيًضا  يصفون  فإنهم  والفقراء،  األغنياء  بني  الفجوة 
هذين اخلُمسني بأنهما »األفقر« و»األقل فقرًا« )وليس 
البلد. وذلك خشية أن ننسى أن معظم  األغنى( في 
وإن  فقراء،  الدخل هم  البلدان منخفضة  في  األثرياء 

لم يكن مبثل فقر اآلخرين متاًما. 

منهج نظم الصحة جتاه العناية بالصحة اجلنسية 
واإلجنابية

البحثية حول  األوراق  بعض  على  العدد  هذا  يشتمل 
 – وآخرين  رشيد  )ورقة  بنجاليش  مثل  منفردة  بلدان 
Rashid et al(، والهند )ورقة ديساي وآخرين، وبهات-
 Desai et al، Bhate-Deosthali et – ديوستالي وآخرين
al(، ومدغشقر )هوندا وآخرين – Honda et al(، ومالوي 
)بانتا  ونيبال   ،)Jackson et al  – وآخرين  )جاكسون 
وآخرين  )كوجنسري  وتايالند   ،)Pantha et al  – وآخرين 
 .)Ngo & Hill Kongsri et al(، وفيتنام )جنو وهيل –   –
وهناك أيًضا ورقة من بولندا حول خصخصة اإلجهاض 
 - تيلستوسكا  )ورقة  ذهب  إلى  اخلطيئة  وحتويل 
Chelstowska(، ومن هولندا حول العوائق التي تواجه 
نساء األقليات العرقية في مضاعفات احلمل والوالدة 
تزايد  وورقة حول   ،)Jonkers et al  - وآخرين  )جونكرز 
البلدان  إلى  املتقدمة  البلدان  من  احلدود  عبر  السفر 
آسيا  في  اإلجناب  على  املساعدة  خلدمات  النامية 
املتعلقة  الصحية  النظم  على  املترتبة  والعواقب 
بشأن رعاية املرضى األغنياء القادمني من اخلارج )ورقة 
ثراء  إلى  تضيف  أوراق  وكلها   –  )Whittaker  - ويتاكر 

القضايا املطروحة في هذا العدد من اجمللة. 
وحتى إذا لم تكن تلك األوراق تدور بشكل أساسي   
 Desai( حول اخلصخصة – مثل ورقة ديساي وآخرين 
et al( التي تتناول زيادة انتشار استئصال الرحم بني 
بالهند   )Gujerat( جوجيرات  في  الشابات  العامالت 
املستشفيات  يشمل  الصحي  التأمني  بدأ  أن  منذ 
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في  وتأخذه  وجوده،  وتدرك  ا،  جزئيًّ إليه  تشير  فإنها   -
احلسبان. وهذه تُعتبر خطوة كبيرة لألمام من وجهة 
اخلصخصة  أن  ذلك  اإلجنابية؛  الصحة  مجلة  نظر 
ظلت لفترة طويلة حتوم في خلفية النظم الصحية، 
وعادة في اخلفاء، وأخفق معظمنا في مجال الصحة 
اجلنسية واإلجنابية في املاضي في أخذها في احلسبان 

بقدر كاف – هذا إن كنا قد قمنا بذلك على اإلطالق.
للخدمات؛  التجاري  التسويق  األوراق  تلك  تتناول   
واالفتقار احلقيقي للقدرة على حتمل تكاليف اخلدمات 
أيًضا  بل  فحسب،  لألفقر  )ليس  ثمنها  الرتفاع  نظرًا 
الدخل  ذات  البلدان  في  الدنيا  املتوسطة  للطبقة 
املنخفض(؛ والفجوات في مجال املساواة، والتي ترجع 
معايير  وفقر  االجتماعية-االقتصادية،  الطبقة  إلى 
الرعاية في املستشفيات اخلاصة الصغيرة، وقبل كل 
الوصول  وسهولة  الصحية  اخلدمات  مكانة  شيء، 
إليها )القطاع العام، واخلاص، والقطاع غير الرسمي(، 
وماهية اجملموعات الفرعية )تقريًبا من النساء دائًما( 
االجتماعية- للطبقة  )وفًقا  أيًّا منها  التي تستخدم 

والتعليم،  والسن،  اجلغرافي،  واملوقع  االقتصادية، 
واحلالة الزواجية(. 

وها هي بعض األمور التي تعلمتها من تلك األوراق:
خلدمات  يكفي  ما  حالًيا  البلدان  تستثمر  ال   *  
اجلديدة  األجيال  وتدريب  لتعليم  أو  العامة،  الصحة 

من املتخصصني في مجال الصحة.*
تعليًما،  واألفضل  اقتصاديًّا،  األغنى  أولئك  ميلك   *  
احلضرية،  املناطق  في  يعيشون  والذين  واملتزوجون، 
الصحة  في مجال  اخلدمات  على  احلصول  على  قدرة 
اجلنسية واإلجنابية من القطاعني العام واخلاص أكبر 
كثيرًا من أولئك األفقر، واألقل تعليًما، وغير املتزوجني، 
والذين يعيشون في املناطق الريفية؛ ما لم يكن هناك 
قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وهو املطلب 
من  جًدا  قليل  عدد  على حتقيقه سوى  يقدر  ال  الذي 

البلدان.
ال  ما  تعويض  على  قادرًا  اخلاص  القطاع  يبدو  ال   *  
يوفره القطاع العام أو يقدر على توفيره. ويرجع ذلك، 
أواًل وقبل كل شيء، إلى عدم وجود أي مسؤول عن ما 

يفعله أو ال يفعله ذلك القطاع.
* اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلاص أكثر تكلفة،   
مما يؤدي إلى وضع قيود على من ميكنهم استخدامها. 
ألن  اخلدمات  هذه  غالًبا  الفقراء  يستخدم  ذلك،  ومع 
املعروف، أو املُعتقد، أن الرعاية التي يقدمها القطاع 
سبيل  على  كميًّا؛  أيًضا  وأقل  جودة،  أقل  العام 
العالج،  وأشكال  والعقاقير،  األدوية  حيث  من  املثال، 

والتكنولوجيا احلديثة.
خدمات  استخدام  تكاليف  أن  من  الرغم  على   *  
أصبح  فقد  العام،  القطاع  من  أعلى  اخلاص  القطاع 
لكثير  بالنسبة  للغاية  ُمكلًفا  أيًضا  العام  القطاع 
من الفقراء، خاصة ألن تلقي الرعاية يعتمد على دفع 
ملسافات  واالنتقال  »هدايا«،  وتقدمي  نثرية،  مصروفات 

طويلة للحصول عليها.
* يُعد اعتالل الصحة سبًبا رئيسيًّا لديون الفقراء.   
املشكلة  هذه  حدة  من  اخلاص  القطاع  يُخفف  وال 

املعروفة، بل رمبا يؤدي إلى تفاقمها.
* ال توجد قواعد أو رقابة فعالة من جانب احلكومات   
ومهمة  اخلاص.  القطاع  في  الصحية  اخلدمات  على 
من  اخلاص  القطاع  مؤيدو  أوكلها  التي  اإلشراف 
لنفس  نتيجة  تعمل  ال  للحكومات  اجلدد  الليبراليني 
العام  القطاع  في  الصحية  اخلدمات  فشل  أسباب 
االفتقار  اإلدارية،  واملهارات  القدرات  إلى  االفتقار  أي   –
إلى القواعد والقدرة على تنفيذها، وعدم وجود موارد 

كافية.
رسوم  فرض  ميكن  نادرة،  اخلدمات  تكون  وعندما   *  
أعلى، كما تصبح الرشوة متوقعة، وقد يصبح الفساد 

قاعدة مقبولة للحصول على الرعاية والعالج.
* يتزايد سفر الناس من البلدان املتقدمة إلى البلدان   
النامية للحصول على خدمات معينة، وخاصة عالج 
العقم، بسبب ارتفاع تكلفتها في القطاع اخلاص في 

بلدانهم، وأيًضا بسبب قيود السياسة.
* واألهم من ذلك أن القطاع غير الرسمي في البلدان   
الصحية«  »الرعاية  من  األكبر  اجلزء  يوفِّر  النامية 
الريفية  املناطق  في  يعيشون  الذين  ألولئك  للفقراء، 
العام  القطاعني  يهملهم  حيث  األعزب،  وللشباب 

* في السنوات العشر األخيرة، على سبيل المثال، ومنذ اجتماع رؤساء بلدان االتحاد األفريقي في أبوجا، نيجيريا، وتعهدهم بتحديد هدف يتمثل في تخصيص 
»15% على األقل« من ميزانياتها السنوية لتحسين قطاع الصحة، فإن رواندا وجنوب أفريقيا فقط حققتا هذا الهدف، وفًقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.3
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واخلاص الرسميني. 

ما القطاع اخلاص يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؟
والعدد  العدد  هذا  في  البحثية  األوراق  إلى  استنادًا 
إن  القول  ميكن  اإلجنابية،  الصحة  مجلة  من  السابق 
ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في  اخلاص  القطاع 
ذات  شركات  من  أغلبه  في  يتشكل  ال  الدخل 
ذوي  باملهنيني  ومزودة  وبراقة،  ضخمة  جديدة  مبان 
عن  عبارة  أغلبها،  ورمبا  منها،  كثير  العالية.  املهارات 
مالك  ذات  لالستشفاء،  ودور  صغيرة  مستشفيات 
مع  سريرًا،   30 من  أكثر  معظمها  يضم  ال  واحد، 
وتقدمي  العمل،  وأماكن  العاملني  نوعية  في  اختالف 
في  املوجودة  تلك  كانت  وإذا  يقينية.  صحية  نتائج 
بهات-ديوستالي  ورقة  وصفتها  كما  ماهاراشترا، 
وآخرين )Bhate-Deosthali et al(، تعتبر منوذًجا منطيًّا، 
فإنها ال متلك عادة سوى عدد محدود من املرافق، وقلة 
من العاملني املؤهلني، ومعايير سيئة للرعاية، واألسوأ 
هو حفظ السجالت. إن صور غالف هذا العدد –املأخوذة 
بهات-ديوستالي  لكن  صادمة،  تصوير-  وكالة  عن 
أكتب  وأنا  عنها  سألتها  عندما  »منوذجية«  اعتبرتها 
كل  وليس   - بعض  فإن  الواقع،  وفي  االفتتاحية.  هذا 
- الصور التي أرسلتها لي للمستشفيات الصغيرة، 
التي زارتها هي وكاتبات الورقة البحثية األخريات في 
والية ماهاراشترا، كانت بنفس القدر من السوء. ومن 
بالدراسة  تناولنها  التي  الصغيرة  املستشفيات  بني 
مستشفى،   261 وعددها  ماهاراشترا،  والية  في 
وكان  األمومة«،  »خدمات  تقدم  منها   146 كانت 
النساء.  التوليد/أمراض  في  أطباء  املالكني  من  عديد 
قابالت  لديها  تكن  لم  أن هناك 137 مستشفى  بيد 
في  الرعاية  تقدم  بأنها  غالبيتها  زعم  رغم  مؤهالت، 
حاالت الطوارئ، مبا في ذلك قسم الوالدة القيصرية؛ 
ولم يوجد بنك للدم سوى في ثالثة فقط؛ ولم توجد 
سيارة إسعاف سوى في ثمانية فقط. وتلك هي أنواع 
القطاعني  شراكة  إلى  قريًبا  سُتسحب  التي  املرافق 
العام واخلاص مع حكومة الوالية. هل ستقدر حكومة 
الوالية بالفعل على تقليص وفيات األمهات دون إنفاق 
الكثير لتطوير تلك املستشفيات وتزويدها بالعاملني 
على نحو صحيح، مبثل ما كانت ستفعل مع عيادات 

القطاع العام؟ 

على أن االكتشاف األكثر أهمية الذي تثيره األوراق   
ما  أن  حقيقة  هو  اجمللة  من  العدد  هذه  في  البحثية 
غير  املنظمات  وباحثو  األكادمييون  الباحثون  يسميه 
احلكومية بالقطاع اخلاص إمنا يشمل ما يُطلق عليه 
بلباقة »القطاع اخلاص غير الرسمي«، أي القطاع الذي 
)مبفردهن(  القادرات  غير  التقليديات  القابالت  يضم 
من  مختلفة  وأنواًعا  األمهات،  وفيات  من  احلد  على 
املدربني،  الصيادلة  غير  من  األدوية  وبائعي  املعاجلني، 
بيانات  أدرجنا  وإذا  أطباء.  ليسوا  الذين  القرى  وأطباء 
وغالًبا  مدربني  غير  عاملني  يضم  الذي  القطاع،  هذا 
بالقطاع اخلاص  املتعلقة  البيانات  غير متعلمني، في 
في  احلال  كان  ما  وهو   - أخرى  دراسات  في  املوجودة 
حتى  هنا،  املنشورة  األوراق  لبعض  بالنسبة  البداية 
النموذج  هذا  فإن   – تصنيفها  املؤلفني  من  طلبت 
يُعتبر أكثر النماذج وضوًحا إلخفاء كل شيء. وبالتالي 
كانت النساء الالتي يلدن في املنزل، على سبيل املثال، 
خدمات  على  حصلن  َمنْ  فئة  في  بداية  مندرجات 
بأن  ذلك  تفسير  مت  وإذا  الرسمي.  غير  اخلاص  القطاع 
ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في  اخلاص  القطاع 
الدخل مناسب وناجح، حتى في املناطق الريفية وبني 
السكان األكثر فقرًا، فهناك إذا شيء خاطئ إلى حد 
بجالء  واضًحا  يصبح  البيانات،  تصنيف  فعند  كبير. 
اعتباره »قطاًعا خاًصا« خارج  عدم وجود شيء ميكن 
ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في  احلضرية  املناطق 
من  وغيرها  الوالدات  معظم  أن  باألحرى  وإمنا  الدخل، 
اجلنسية  الصحة  لرعاية  العديدة  األخرى  األشكال 
للشباب  احلمل  منع  وسائل  فيها  مبا   - واإلجنابية 
إصابات  عالج  وسائل  من  وغيرها  والعقاقير  األعزب، 
اجلهاز التناسلي واألمراض املنقولة جنسيًّا، فضاًل عن 
اإلجهاض غير اآلمن وعالج طائفة من األمراض املزمنة 
في مجال أمراض النساء– ال تزال مقدَّمة في أغلبها 

من نساء ريفيات فقيرات، غير ماهرات وغير مدربات. 
وكما خُلصت الورقة البحثية املقدمة من ليمواتانانون 
املساواة  )Limwattananon et al.( حول عدم  وآخرين 
الدخل  ذات  البلدان  بلد من  الوالدة في 25  في مجال 

املنخفض بني عامي 1995 و2006، فإن:

عدم  عن  تنجم  التي  الهشة  الصحية  النظم  »تعد 
كفاية االستثمار العام في البنية األساسية للنظام 
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الصحي باملناطق الريفية، ونقص املهنيني الصحيني 
املهرة واملدربني، من بني العوامل الرئيسية التي تعوق 
الشرفية  االلتزامات  وتُعتبر  األمهات.  وفيات  احلد من 
من جانب احلكومات وشركاء التنمية الدوليني نقطة 
تعزيز  أما  الصحية.  النظم  لتعزيز  مهمة  انطالق 
مقدمي اخلدمة اخلاصني والهادفني للربح، فليس خيارًا 

سياسيًّا بالنسبة للمجتمعات الريفية الفقيرة«. 

ضد  حتيزي  أعلنُت  ألنني  لالنتقاد  تعرضُت  لقد 
أوراقهم  لتقدمي  للباحثني  دعوتي  في  اخلصخصة 
لكنني  اإلجنابية.  الصحة  مجلة  من  العددين  لهذين 
لم أر شيًئا في األوراق التي قبلتها للنشر في هذين 
وال  تُقبل،  ولم  قُدِّمت  التي  األوراق  في  وال  العددين، 
»املوجز«  قسم  في  تلخيصها  جرى  التي  األوراق  في 
ما  وخصخصته،  ومتويله  العامة  الصحة  نظم  حول 

يجعلني أُغير رأيي في هذا املوضوع. 
كوجنسري  ورقة  بينت  وكما  ذلك،  على  وعالوة   
كانت  حيث  تايالند،  حول   )Kongsri et al( وآخرين 
التغطية الشاملة هي السياسة الوطنية قبل حتى 

أن حتلم بها األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن:

في  املساواة  عدم  وانخفاض  التغطية  ارتفاع   ...«
الواسع  الوصول إلى اخلدمات هما نتيجة لالستثمار 
املتعاقبة،  احلكومات  جانب  من  الصحي  النظام  في 
على  األولية  الصحية  الرعاية  مجال  في  سيما  وال 

مستوى األقاليم، واألقاليم الفرعية«. 

الشامل  النفاذ  تيسير  أن  إلى  النهاية  في  وأخُلص 
باحملددات  واالهتمام  اجليدة،  الصحية  اخلدمات  إلى 
بتوفير  الكفيل  فقط  هو  للصحة،  االجتماعية 
أن  أيًضا  وأخلص  جوانبها،  بكامل  للجميع  الصحة 
ميكنها  التي  فقط  هي  سياسيًّا  امللتزمة  احلكومات 

تقدميها، وقد قدمتها بالفعل.

Privatisation in health systems in developing countries: what’s in a name?
Marge Berer, Reproductive Health Matters 2011; 19 (37):4 – 9
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ترجمة: شهرت العالم

© جميع احلقوق محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2010.

موجز املقال: كانت اخلصخصة في قطاع الصحة في باكستان جزًءا من »برنامج التكيف الهيكلي« الذي بدأ عام 
1998، في أعقاب أزمة حادة للنقد األجنبي في البالد. تبحث هذه الورقة في ثالثة أمثلة من اخلصخصة في مجال 
تقدمي اخلدمة واإلدارة ووظائف بناء القدرات في قطاع الصحة؛ هي: 1( التعاقد اخلارجي واسع النطاق مع املنظمات 
اخلاصة غير الربحية، للقيام باخلدمات الصحية التي كان ميولها القطاع العام؛ 2( شبكات التسويق االجتماعي 
يشمل  مبا  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  و3(  اإلجنابية؛  الصحة  خدمات  تقدم  التي  االمتياز(  )حقوق 
تقييم مدى  في  الورقة  الباكستانية. كما جتتهد  واحلكومة  اخلاص  القطاع  في  الفاعلة  اجلهات  مجموعة من 
مساهمة هذه املبادرات في تعزيز عدالة الوصول إلى نوعية جيدة وشاملة من خدمات الصحة اإلجنابية. وتخُلص 
الورقة إلى أن هذه األشكال من اخلصخصة في قطاع الصحة في باكستان قد أتاحت - في أحسن األحوال - 
مجموعة محدودة متناثرة من خدمات الصحة اإلجنابية، وعادة ماكانت جودة هذه اخلدمات دون املستوى األمثل 
كثيرًا،  وذات مردود ضئيل من حيث الصحة والبقاء على قيد احلياة، ولم يستفد منها اال جزء صغير من السكان، 
وخاصة بالنسبة للمرأة. وقد عرض هذا التحليل لعلل عميقة اجلذور داخل النظام الصحي، بوصفها مساهمة 
بدرجة مهمة في هذا الوضع. وهناك دعوة لالستثمار املستدام لتعزيز النظام الصحي، حيث يتم توجيه املوارد 
من القطاعني العام واخلاص نحو حتقيق العدالة الصحية حتت إشراف الدولة، ومع املشاركة النشطة واملساءلة 

من جانب أعضاء اجملتمع املدني

Privatisation in reproductive health services in Pakistan: three case studies
TK Sundari Ravindran, Reproductive Health Matters 2010;18)36(:13–24 

بني  الشراكة  االجتماعية،  االمتيازات  اخلصخصة،  وبرامجها،  اإلجنابية  الصحة  سياسة  املفتاحية:  الكلمات 
القطاعني العام واخلاص، باكستان.

في  الصحية  اخلدمات  خصخصة  تعريف  مُيكن   
و/ للملكية  احلكومة  نقل  باعتبارها  العام  القطاع 

أو الوظائف من القطاع العام إلى منظمات القطاع 
الربح.  إلى  الهادفة  غير  أو  الربح  إلى  الهادفة  اخلاص 
أو أكثر من وظائف  وقد حتدث اخلصخصة في واحدة 
احلكومة، مبا في ذلك التمويل، وتقدمي اخلدمات، وبناء 

القدرات، واإلدارة، واالستثمار.)1(
    وكما حدث في كثير من البلدان منخفضة الدخل، 
باكستان،  في  الصحي  القطاع  خصخصة  تأثرت 

من بني عوامل أخرى، بأزمة حادة للنقد األجنبي )في 
من  عليها  احلصول  مت  التي  وبالقروض   ،)1998 عام 
املؤسسات املالية الدولية، »وبالتوصيات« التي جاءت 
الدولي  البنك  ورقة  قدمت   ،1998 عام  ففي  معها. 
باكستان  في  الصحية  الرعاية  حول  االستراتيجية 
سلسلة من التوصيات لزيادة دور القطاع اخلاص في 
تغييرات  ذلك  تلت  وقد  الصحية.)2(  الرعاية  مجال 
دور  تقليص  في  ساهمت  ومؤسسية،  تشريعية 

الدولة في قطاع الصحة.

اخلصخصة يف جمال خدمات الصحة اإلجنابية يف باكستان: ثالث دراسات حالة *
بقلم: سونداري رافيندران

بروفيسور، مركز أتشوتا مينون لدراسات علوم الصحة، معهد سري تشيترا تيرونال للعلوم الطبية 
والتكنولوجيا، تريفاندروم، كيراال، الهند.
ravindrans@usa.net :البريد اإللكتروني
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جدول 1: باكستان: مؤشرات صحية خمتارة )5(

تدرس هذه الورقة البحثية مدى إسهام اخلصخصة   
في حتقيق وصول عادل إلى خدمات جيدة وشاملة في 
عدالة  وتشير  باكستان.  في  اإلجنابية  الصحة  مجال 
الوصول للرعاية الصحية إلى النفاذ على قدم املساواة 
لالحتياجات  اخلدمات  من  أساسية  مجموعة  إلى 
إلى كل  »االحتياجات«  كلمة  تشير  املتساوية، حيث 
و»شدة املرض«؛ ويشير  من »القدرة على االستفادة«* 
املستفيدون  يواجهها  التي  املعوقات  إلى  »النفاذ« 
إن  واجلغرافية.)3(  املالية  املعوقات  خاصة  احملتملون؛ 
االلتزام  هي  الورقة،  هذه  تتناولها  التي  اجلودة،  أبعاد 
والتدريب  العدوى،  ومكافحة  بالتطهير  األساسي 
املناسب والكفاءة التقنية ملقدمي اخلدمات الصحية. 
الصحة  مجل  في  الشاملة  اخلدمات  وتشتمل 
الرعاية  فيها  )مبا  األم  صحة  خدمات  على  اإلجنابية 
الطارئة(،  احلاالت  في  التوليد  ورعاية  الوالدة،  عند 
وعدوى  والعقم،  واإلجهاض،  احلمل،  منع  ووسائل 
اجلهاز التناسلي، واألمراض املنقولة جنسيًّا، وسرطان 
الثدي، وسرطانات اجلهاز التناسلي، والتعليم وإسداء 

املشورة حول احلياة اجلنسية، والصحة اإلجنابية.)4( 
مأخوذة  الورقة  هذه  في  املستخدمة  املعلومات   
اإلنترنت  شبكة  وعلى  ورقًيا  منشورة  مصادر  من 
باللغة اإلجنليزية، مت حتديدها من خالل محركات بحث 
املفتاحية  الكلمات  وباستخدام  و«مدالين«  »جوجل« 
التالية مع إشارة محددة إلى باكستان: »خصخصة 
مقدمي  »شبكات  الصحة«،  »تعاقدات  الصحة«، 

»عدالة  االجتماعية«،  »االمتيازات  الصحة«،  خدمات 
املواقع  جميع  أيًضا  بحثنا  ثم  الرعاية«.  إلى  الوصول 
الثنائية  املانحة  للجهات  الرئيسية  اإللكترونية 
التي  احلكومية  غير  واملنظمات  األطراف،  ومتعددة 
الصحة  مجال  في  وتعمل  املتحدة  الواليات  مقرها 
اإلجنابية، عالوة على االستعانة مبا وُجد من مواصفات 

املشاريع وتقارير التقييم ذات الصلة.

خصخصة قطاع الصحة يف باكستان
املوارد  بسوء  باكستان  في  الصحة  قطاع  يتسم 
التحتية،  والبنية  املوظفني،  حيث  من  الصحية 
معدل  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  للفرد،  الصحي  واإلنفاق 
)اجلدول 1(. وبلغ عدد  ونتائج صحية متدنية  الوفيات 
 ،)2009 -  2000( السكان عام  بالنسبة لعدد  األطباء 
8 أطباء فقط لكل 10.000 من السكان، و4 ممرضات 
و6  السكان،  من   10.000 لكل  )مجتمعة(  وقابالت 
ويبلغ  نسمة.   10.000 لكل  باملستشفيات  أِسرة 
متوسط األرقام املقارنة للبلدان ذات الدخل املتوسط 
سريرًا   39 وقابلة،  ممرضة  و14  أطباء،   10 املنخفض: 
باملستشفى لكل 10.000 نسمة. وبلغ معدل وفيات 
األطفال دون سن اخلامسة في باكستان 89 في األلف 
عام   276 األمهات  وفيات  نسبة  وبلغت   ،2008 عام 
والنسبتان   – حي  مولود   100،000 لكل   2008–2007
املتوسط  الدخل  ذات  البلدان  املتوسط في  أعلى من 

املنخفض.)5(

املؤشر
الُعمر املتوقع عند امليالد )2008(

63الذكور

64اإلناث

معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود )2008(

75الذكور

69اإلناث

* تشير »القدرة على االستفادة« إلى مدى إفادة الخدمات الصحية لمجموعة من السكان. ومن المتوقع أن السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة نسبيًّا تكون »قدرة 
االستفادة« لديهم محدودة مقارنة بالسكان الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية. كما يمكن أن تختلف القدرة على االستفادة أيًضا لدى مجموعتين من السكان 

لديهما نفس »المستوى« الصحي، وذلك عندما تكون المشاكل الصحية لدى إحداهما أكثر قابلية لتدخالت الخدمات الصحية من مشكالت المجموعة األخرى.)3(
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معدل وفيات األطفال حتت 5 سنوات لكل 1000 مولود )2008(

89الذكور

89اإلناث

276معدل وفيات األمهات لكل 100.000 من املواليد األحياء )2007-2004(

39النسبة املئوية للمواليد على أيدي مولدات ماهرات )2006-2005(

8األطباء لكل 10.000 نسمة )2009-2000(

4العامالت من املمرضات والقابالت لكل 10.000 نسمة )2009-2000(

4العامالت الصحيات التقليديات وباجملتمع احمللي لكل 10.000 نسمة )2009-2000(

6أِسرة املستشفيات لكل 10.000 نسمة )2009-2000(

مجمل اإلنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي

3.0عام 2000

2.7عام 2007

اإلنفاق الصحي احلكومي كنسبة مئوية من مجمل اإلنفاق الصحي

21.3عام 2000

26.5عام 2007

املصروفات النثرية التي تتكبدها األسرة املعيشية كنسبة مئوية من مجمل اإلنفاق الصحي )أ( 

78.7عام 2000

70.0عام 2007

املوارد اخلارجية كنسبة مئوية من مجمل اإلنفاق الصحي

0.8عام 2000

3.3عام 2007

اإلنفاق لكل فرد على الصحة مبكافئ القوة الشرائية بالدوالر

48.0عام 2000

64.0عام 2007

)أ( محسوبة من إحصاءات الصحة العالمية.)5(
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باكستان  في  الصحة  قطاع  متويل  أغلب  كان  لقد 
األسر  تدفعها  التي  اخلاصة  النثرية  املصروفات  من 
الصحة  النفقات  مجمل  من   %70 وتبلغ  املعيشية، 
في عام 2007. وأسهم متويل الهيئات املانحة بنسبة 
بلغت  بينما  الصحة،  على  اإلنفاق  مجمل  من   %3.5

نسبة اإلنفاق احلكومي على الصحة %26.5.*)5( 
احلكومية  الصحية  اخلدمات  تقدمي  نظام  يتراوح   
احمللية  اجملتمعات  مستوى  على  ممتدة  خدمات  بني 
الرعاية  توفر  التي  األساسية  الصحية  والوحدات 
الرعاية  مستشفيات  وبني  والعالجية  الوقائية 
وخدمات  املتخصصة  اخلدمات  توفر  التي  الثالثية 
اإلحالة، وتقع أساًسا في املدن الكبرى وتندرج مباشرة 
وهناك  للصحة.)2(  اإلقليمي  األمني  مسؤولية  حتت 
قطاع خاص صحي غير رسمي كبير )مقارنة بالقطاع 
يتولني  الالتي  التقليديات  املولِّدات  يضم  الرسمي(، 
القطاع  ويشمل  الوالدات.)2(  جميع  من  كبيرة  نسبة 
الصغيرة  املستشفيات  الرسمي  اخلاص  الصحي 
وكذلك  األمومة،  ودور  احلجم،  حيث  من  واملتوسطة 
الطبيني  واملساعدين  احلكومة،  في  العاملني  األطباء 
العمل.  ساعات  بعد  العيادات  تشغيل  يتولون  الذين 
الصحة،  مجال  في  للربح  الهادف  غير  القطاع  أما 
فيضم أساًسا املنظمات غير احلكومية األخرى التي 
خدمات  من  وغيرها  األسرة  تنظيم  خدمات  تقدم 

الصحة اإلجنابية األخرى.)6( 
لقد كانت خصخصة قطاع الصحة في باكستان   
 1998 عام  في  بدأ  الذي  الشامل  املشروع  من  جزًءا 
النووية  باكستان جتاربها  أجرت  االقتصاد.  خلصخصة 
ُفرضت عليها عقوبات  لذلك  ونتيجة  في عام 1998، 
اقتصادية. وغرق البلد في أزمة نقد أجنبي خطيرة، ألن 
تدفقات االستثمار، فضاًل عن املعونات ثنائية ومتعددة 
األطراف، انخفضت انخفاًضا حادًا. وقدم البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اآلسيوي قروًضا 
باإلضافة  أزمتها،  من  اخلروج  على  باكستان  ملساعدة 
القروض  عن  الثنائية، فضاًل  ديونها  إعادة جدولة  إلى 
التجارية. وكان املطلوب من البلد، بدوره، تنفيذ »برنامج 

التكيف الهيكلي« الذي يضم خصخصة االقتصاد.)7(

ورقة  الدولي  البنك  أصدر  نفسه،  العام  وفي   
باكستان،  في  الصحية  الرعاية  حول  استراتيجية 
في  العام  القطاع  ملشاركة  تدريجي  بتقييد  أوصت 
العامة«  »السلع  توفير  في  وحصرها  الصحة  مجال 
األخرى.  اخلدمات  جلميع  الكاملة  التكلفة  واسترداد 
دخول  في ضرورة  تتمثل  أخرى  توصية مهمة  وهناك 
من  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  في  الصحة  قطاع 
أجل الدعم التقني، فضاًل عن توفير اخلدمات الصحية 
حتديًدا  الورقة  أوصت  كما  احلكومة.  متولها  التي 
الصحة  خدمات  مسؤولية  من  كبير  جزء  بتسليم 
أساس  على  احلكومية  غير  املنظمات  إلى  اإلجنابية 
عقود قائمة على اإلنتاج، متولها احلكومة، وإبرام عقود 

مع شركات القطاع اخلاص لتقدمي اخلدمات.)2(
مت  ما  سرعان  االستراتيجية  الورقة  صدور  بعد   
التشريعية  والتدابير  السياسات  من  عدد  اتخاذ 
)احلدودية  وخيبر-باختونخوا  البنجاب  واليتي  في 
الغربية الشمالية سابًقا(. وقد ُمنحت املستشفيات 
أخرى،  أمور  جملة  ضمن  »استقالاًل«،  التعليمية 
قدرة  أكثر  تصبح  أن  بغية  الرسوم  في حتديد جداول 
ا. وباإلضافة إلى ذلك، وضعت رسوم  على البقاء ماليًّ
بالقطاع  الصحية  املؤسسات  جميع  في  املستخدم 
من  وغيرهما  وخيبر-باختونخوا  البنجاب  وفي  العام. 
غير  املنظمات  مع  أيًضا  احلكومة  تعاقدت  الواليات، 
احلكومية إلدارة وظائف مرافق الصحة العامة وتقدمي 
خدماتها. كما دخلت احلكومة أيًضا في شراكات مع 
املنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية، والهيئات 
إدارة  في  التقني  الدعم  أجل  من  الثنائية،  املانحة 
االجتماعية  االمتيازات  وتأسست  اخلدمات.  وتقدمي 
القطاع  يقدمها  التي  الصحية  باخلدمات  للنهوض 
التدخالت عن  تدخل من هذه  أسفر كل  وقد  اخلاص. 

عواقب بالنسبة خلدمات الصحة اإلجنابية. 
حالة  دراسات  ثالث  البحثية  الورقة  هذه  تتناول   
في  والتدريب  اإلدارة  و/أو  اخلدمات  تقدمي  خلصخصة 
تقييم مدى مساهمة كل منها  مع  الصحة،  قطاع 
في حتقيق نفاذ عادل إلى نوعية جيدة وخدمات شاملة 

في مجال الصحة اإلجنابية.

* ترتكز أرقام نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة على التقديرات المنقحة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في »إحصاءات الصحة العالمية لسنة 2010«.)5(
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ثالث دراسات حالة
* التعاقد مع القطاع اخلاص، غري اهلادف للربح، على   

اخلدمات ذات التمويل العام 
املنظمات  مع  للتعاقد  املعروفة  التجارب  من  واحدة 
الصحة  خدمات  لتقدمي  للربح  الهادفة  غير  اخلاصة 
رئيس  مبادرة  باكستان هي  في  احلكومة  من  املمولة 
املشروع  بدأ  األولية.  الصحية  الرعاية  حول  الوزراء 
الرائد في إحدى املقاطعات بإقليم البنجاب، مقاطعة 
رحيم يار خان، في مارس 2003. أبرمت حكومة اإلقليم 
مذكرة تفاهم مع »برنامج دعم الريف في البنجاب«، 
كافة  إلدارة  حكومية*،  غير  وطنية  منظمة  وهي 
 104 عددها  البالغ  األساسية  الصحية  الوحدات 
توسع   ،2003 عام  نهاية  ومع  املقاطعة)8(.  هذه  في 
عام  وفي  مقاطعة؛   12 شمل  بحيث  الرائد  املشروع 
اإلقليم.)9( وفي عام  إلى 23 مقاطعة في  امتد   2005
2007، شرعت احلكومة االحتادية اجلديدة املنتخبة في 
»املبادرة الشعبية للرعاية الصحية األولية«، استنادًا 
إلى منوذج رحيم يار خان، حيث امتد ليشمل اآلن 69 

مقاطعة بأربعة أقاليم في باكستان.)10( 
وتعمل مبادرة رئيس الوزراء بشأن الرعاية الصحية   
األولية منذ عدة سنوات، وهي املبادرة الوحيدة التي مت 
تولى  التفاهم،  ووفًقا ملذكرة  باكستان.  تقييمها في 
برنامج دعم الريف في البنجاب الرقابة اإلدارية واملالية 
والسلطة على جميع مباني وُمعدات وحدات الرعاية 
املبلغ  نفس  احلكومة  من  وتلقى  األولية،  الصحية 
الذي كان مخصًصا سابًقا لتشغيل  املالي الشهري 
أن يقدم اخلدمات  البرنامج  الوحدات. وكان على  هذه 
العالجية األساسية، ويُنسق مع العاملني األساسيني 
لتقدمي الرعاية الصحية لألمهات واألطفال، وخدمات 
الوقائية  اخلدمات  من  وغيرها  األسرة،  تنظيم 

والصحية.)8( 
أدخل »برنامج دعم الريف في البنجاب« عددًا من   
الصحية  الوحدات  من   3-2 بتجميع  قام  االبتكارات. 
األساسية مًعا، ووضعها حتت مسؤولية طبيب واحد. 
كما رفع مرتبات األطباء املسؤولني من 12 ألف روبية 
العيش  روبية، وكان مطلوبًا من األطباء  ألف  إلى 30 

بالقرب من أماكن عملهم. وكانت وحدة إدارة املشروع 
الوحدات  جميع  إدارة  مسؤولية  تتولى  باملقاطعة 
البنية  باملقاطعة. كما حتسنت  األساسية  الصحية 
حكومة  من  إضافي  متويل  بتأمني  املادية  األساسية 
أساس  على  مسؤوالت  طبيبات  تعيني  ومت  املقاطعة. 
جتريبي بإحدى املقاطعات الفرعية في رحيم يار خان، 
أساسية  وحدات   5 مسؤولية  طبيبة  كل  وتولت 

للصحة.)11( 
سنوات  في  جرت   - تقييم  دراسات  ثالث  تتوفر   
الوزراء  رئيس  ملبادرة   - و2009)12(  و2006،)11(   )8(،2005
كل  واستخدمت  األولية.  الصحية  الرعاية  حول 
دراسة منهجية مختلفة بعض الشيء، لكن جميع 
من  األولية  البيانات  جمع  إلى  استندت  الدراسات 
 2009 عام  دراسة  وضمت  واملستخِدمني.  املرافق 
مقابالت مع املبلغني الرئيسيني من القطاع الصحي. 
وجد التقييمان األول والثاني أن هناك زيادة كبيرة   
في االستفادة من وحدات الرعاية الصحية األساسية، 
ألن املرافق كانت تظل مفتوحة في الساعات العادية، 
واألدوية كانت متاحة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل. 
األساسية  الصحية  الرعاية  وحدات  أن  إلى  ونظرًا 
تخدم املناطق الريفية، فإن ذلك ميكن اعتباره زيادة في 

عدالة النفاذ إلى اخلدمات.)8، 12(
توفر  في  مهمة  ثغرات  هناك  كانت  ذلك،  ومع   
تقييم  وجد  فقد   )12 اإلجنابية.)8،  الصحة  خدمات 
الصحية  الوحدات  أن  من  الرغم  على  أنه   2006 عام 
األساسية تهدف إلى تقدمي خدمات الصحة لألمهات 
واألطفال، وخدمات تنظيم األسرة، والرعاية العالجية 
تكن  لم  فإنها  النساء،  بأمراض  املتعلقة  للمشاكل 
تقدم سوى رعاية ما قبل الوالدة وبعض أنواع رعاية ما 
بعد الوالدة. وكانت عمليات الوالدة جتري حتى الساعة 
الرعاية  وحدات  إغالق  موعد  وهو  يوميًّا،  مساًء   2:30
الصحية األساسية. ولم يكن يوجد في أغلب وحدات 
حتى  الالزمة  املعدات  األساسية  الصحية  الرعاية 
للوالدة الطبيعية، وكانت الطبيبات املسؤوالت يجلنب 
معهن عادة معداتهن. ولم تكن جُترى سوى اختبارات 
اختبارات  مثل  اإلجنابية،  الصحة  مجال  في  قليلة 

*»برنامج دعم الريف في البنجاب« هي هيئة شبه حكومية وليست من منظمات المجتمع المدني. تم تسجيلها في عام 1997، مع بدء صندوق الهبات التي قدمتها 
حكومة البنجاب. ينتمي ثالثة من أعضاء مجلس المنظمة البلغ 12 عضًوا إلى الحكومة؛ وأغلبية موظفيها، بما في ذلك المسؤول التنفيذي الرئيسي، هم من 

الموظفين المعارين من الوزارات الحكومية.)16( )صـ 33(
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الهيموجلوبني  تقدير  اختبارات  أبسط  وحتى  احلمل. 
أيٍّ  في  اإلجهاض،  بعد  ما  رعاية  وال  متاحة،  تكن  لم 
من مرافق »برنامج دعم الريف في البنجاب« مبقاطعة 
الهور. كما أن البرنامج ال يحتفظ ببيانات عن معدالت 
ظروف  عن  أو  صحتهن،  اعتالل  أو  األمهات  وفيات 
الصحة اإلجنابية التي كانت النساء تسعني لعالجها 

أو احلصول على الرعاية بشأنها.)12(
أما املعلومات الوحيدة عن نوعية اخلدمات، فتوجد   
األدوية،  توفر  بأن  أفادت  حيث   ،2005 عام  دراسة  في 
ونوعية  والعميل،  اخلدمة  مقدم  بني  العالقة  ونوعية 
وحدات  في  سواء  سيئة  كانت  اإلكلينيكية  الرعاية 
الصحة األساسية التي مت التعاقد بشأنها مبقاطعة 
األساسية  الصحة  وحدات  في  أو  خان،  يار  رحيم 

التابعة للحكومة في مقاطعة حتت اإلشراف.)8( 
الرعاية  دراسة عام 2009 مختلف »مناذج«  تُقارِن   
حول  أفكارًا  وتقدم  باكستان،  في  األولية  الصحية 
في  الريف  دعم  »برنامج  تواجه  التي  الصعوبات 
الوطنية،  البرامج  تكامل  عدم  أدى  فقد  البنجاب«. 
إلى  األساسية،  الصحية  الوحدة  مستوى  على 
مشاكل رئيسية. فتنظيم األسرة، على سبيل املثال، 
كان برنامًجا رأسيًّا تديره مباشرة وزارة »رفاه السكان« 
االحتادية، بينما كان التحصني جزًءا من برنامج رأسي 
آخر حتت إشراف وزارة الصحة االحتادية. ولم يكن لدى 
مدراء املشروع في »برنامج دعم الريف في البنجاب« 
أثر  ما  وهو  البرامج.  هذه  موظفي  على  سلطة  أية 
على تقدمي اخلدمات الوقائية وتعزيز اخلدمات الصحية 
ذلك  في  مبا  األساسية،  الصحية  الوحدات  خالل  من 

خدمات منع احلمل.)11(
احلكومية  الصحة  مدراء  تعاون  كان  ثانًيا،   
في  قلياًل  البنجاب«  في  الريف  دعم  »برنامج  مع 
موضوعات مثل املوافقة على وظائف إضافية، وملء 
األماكن الشاغرة، وضمان توفر األدوية. وكان مسؤولو 
الصحة في املقاطعة غير مبالني في أحسن األحوال، 
في  الريف  دعم  »برنامج  جتاه  أسوئها  في  وعدائيني 
من  ذ  ينفَّ البرنامج  أن  يعتبرون  أنهم  ذلك  البنجاب«، 
أعلى إلى أسفل دون استشارتهم بدرجة كافية. ففي 
إحدى املقابالت مع ُمبلِّغ أساسي، قال مدير الصحة 
احلكومي أنه بالنظر إلى نفس حجم املوارد والسلطة 

)التي لدى برنامج دعم الريف في البنجاب( فإننا )إدارة 
الصحة في احلكومة( نقدر على إدارة وحدات الرعاية 
الصحية األساسية بصورة أفضل. وقال شخص آخر 
إن مشكلة اتساع نطاق انتقال املهنيني الطبيني من 
ضعف  سبب  هي  اخلاص  القطاع  إلى  العام  القطاع 
يُحل  ولم  األساسية،  الصحية  الرعاية  وحدات  أداء 
زيادة  إلى  االنتباه  لفت  كما  املشكلة.  هذه  التعاقد 
جتزئة اخلدمات الصحية بني وحدات الرعاية الصحية 
احلكومية  غير  املنظمات  تديرها  التي  األساسية 
وزارة  تديرها  التي  الفرعية  واملستشفيات  اخلاصة 
الصحة. وعلى سبيل املثال، لم تُبسط آليات اإلحالة 

بينهما، مما ميس استمرارية تقدمي الرعاية للمرضى.)11(
هناك أيًضا صعوبات في بناء الفريق على مستوى   
من  العاملني،  فهيئة  األساسية.  الصحية  الوحدة 
املساعدين الطبيني واملوظفني اإلداريني، الذين لم تزد 
األطباء  مرتبات  لزيادة  باالستياء  يشعرون  مرتباتهم 

املسؤولني لثالثة أضعاف.)11( 
خطوات  اتخاذ  مدى  حول  معلومات  جند  ولم   
وإن  البنجاب.  مقاطعة  في  الصعوبات  هذه  ملواجهة 
لم تُتخذ، ميكن عندئذ التساول حول حكمة التوسع 
بحوالي  تُقدر  سنوية  نفقات  مع  للنموذج،  املتسرع 
270 مليون روبية باكستانية )حوالي 30 مليون دوالر 

أمريكي(.)10( 

* شبكات التسويق/االمتياز االجتماعية، الربامج   
االجتماعية

كانت برامج االمتيازات االجتماعية في مجال الصحة 
بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتكون أساًسا 
مقدمي  أو  اخلاصني  املمارسني  األطباء  شبكات  من 
اخلدمات الصحية األخرى الذين يقدمون مجموعة من 
اخلدمات املوحدة قياسًيا حتت عالمة جتارية مشتركة. 
لتوافر  ضمانة  مبثابة  التجارية  العالمة  وكانت 
مجموعة محددة من اخلدمات عالية اجلودة، وبأسعار 
هي  كما  الشبكات  هذه  تظل  وقد  بوضوح.  محددة 
منظمة  توجد  االمتيازات، حيث  برامج  إلى  تتطور  أو 
والدعم  املستمر  الرصد  وتوفر  مسيطرة  امتيازات 

التقني ملقدمي االمتيازات.)13(
تُعد »جنمة التسويق اخلضراء« و»مفتاح التسويق   
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من  رئيسيتني  اجتماعيتني  شبكتني  االجتماعي« 
اخلدمات  ملقدمي  االجتماعية  االمتيازات  شبكات 
في  منخرطتان  وهما  باكستان،  في  اخلاص  بالقطاع 
وهناك  اإلجنابية.  الصحة  خدمات  يسمونه  ما  تقدمي 
املتحدة  باململكة  الدولية  التنمية  وزارة  بأن  تقدير 
أنفقتا  املتحدة  بالواليات  الدولية  التنمية  ووكالة 
دوالر،  ماليني  و10  استرليني  جنيه  مليون   1.5 سنويًّا 
الفترة  خالل  الشبكتني  هاتني  لدعم  التوالي،  على 
النثرية  املصروفات  إلى  باإلضافة   )14(،2009-2003
املنتجات  لشراء  اخلدمات  مستخدمو  ينفقها  التي 

واخلدمات من مرافقهما الصحية.

جنمة التسويق اخلضراء
بدأت »جنمة التسويق اخلضراء في باكستان« )وكانت 
تسمى في األصل »باكستان للتسويق االجتماعي«( 
من  بدعم  للسكان«  الدولية  »اخلدمات  لـ  مشروًعا 
وأصبحت  املتحدة،  بالواليات  الدولية  التنمية  وكالة 
في عام 1991 منظمة محلية غير حكومية ال تهدف 
يصل  ما  بتسويق   2010 عام  في  وتقوت  الربح.  إلى 
إلى 17 منتًجا مبا فيها وسائل منع احلمل  مجموعه 
الفموية، والواقي الذكري، واحلقن، ووسائل منع احلمل 
احلضرية  املناطق  في  الرحمية،  والوسائل  الطارئة، 
جلميع – ماعدا قلة من- املقاطعات الـ 105 في أقاليم 

باكستان األربعة.)15(
أربعة  اخلضراء«  التسويق  »جنمة  شبكة  تضم   
أنواع من مقدمي الرعاية الصحية: األطباء املمارسني 
والزائرات  والصيادلة،  واإلناث،  الذكور  من  اخلاصني 
اجملموعات  هذه  من  مجموعة  كل  حتصل  الصحيات. 
على تدريب من الشبكة في مجال الصحة اإلجنابية، 
على  الطبيبات  حتصل  كما  احلمل.)16(  موانع  وجميع 
فيها  مبا  احلمل  منع  خدمات  تقدمي  مجال  في  تدريب 
الهرمونية.  الوسائل  ووصف  الرحمية،  الوسائل 
ومنذ عام 2001، حتصل الطبيبات على تدريب لتقدمي 
أن  املتوقع  ومن  لإلناث.)15(  اجلراحي  التعقيم  خدمات 
مسؤولية  لتحمل  الرجال  حث  على  األطباء  يعمل 
تنظيم األسرة، ودعم زوجاتهم عند اختيارهن إلحدى 
املشورة  الصيادلة  يقدم  أن  املتوقع  ومن  الوسائل. 
والتوجيه إلى أصحاب الدخل املنخفض، الذين مييلون 

الزائرات  أما  زيارة طبيب.  قبل  استشارة صيدلي  إلى 
أو  منزلية  مكاملات  يجرين  نساء  وهن   - الصحيات 
يقمن بتشغيل عيادات خاصة صغيرة - فمن املتوقع 
غير  احلمل  منع  ووسائل  املشورة  خدمات  يقدمن  أن 
أفقر  عادة  الصحيات  الزائرات  وتخدم  اإلكلينيكية. 
في  الطبيبات  إلى  أيًضا  النساء  يُحلن  كما  األحياء، 

الشبكة.)16(
يحصل مستحقو االمتيازات على املنتجات التي   
النجمة  توفر  مدعومة.  بتكلفة  الشبكة  تسوقها 
إلى  نفاذًا  االمتيازات  على  للحاصلني  أيًضا  اخلضراء 
واإلعالن  اإلداري،  والدعم  اجلديدة،  الطبية  التقنيات 
عن العالمة التجارية. وقد منت الشبكة بحيث أصبح 
مقدمو اخلدمات التابعني لها من القطاع اخلاص أكثر 
باكستان. أنحاء  بجميع  مدينة   40 في   17.000 من 
)17( وبدأت في ديسمبر 2005 االستعانة بتدخل جديد 

لتشجيع استخدام وسائل منع احلمل. فقد توجهت 
إلى منازل النساء املتزوجات، وال يزلن في سن اإلجناب، 
كيلومترات   5 قطرها  نصف  دائرة  داخل  يعيشن  ممن 
من أي مرفق صحي لشبكة النجمة اخلضراء، ودعتهن 
ستة  كل  مرة  تُعقد  التي  ساهوالت،  عيادة  حلضور 
تنظيم األسرة مجانًا  أشهر، للحصول على خدمات 
من أحد مقدمي اخلدمة املُدربني التابعني للشبكة.)18(

وفي عام 2006، أصبحت »جنمة التسويق اخلضراء«   
القسم  )انظر   PAIMAN باميان  احتاد  في  شريكًا 
التالي(، وأقامت عيادات »احلياة اجليدة« لتقدمي الرعاية 
خدمات  إلى  باإلضافة  واألطفال،  لألمهات  الصحية 

منع احلمل.

مفتاح التسويق االجتماعي
حتصل شبكة »مفتاح التسويق االجتماعي« على متويلها 
املتحدة، من خالل  باململكة  الدولية  التنمية  وزارة  من 
»الهيئة الدولية جملموعة املستقبليات«؛ وهي منظمة 
للتسويق األجتماعي تتخذ من الواليات املتحدة مركزًا 
لها. وتشارك »الهيئة الدولية جملموعة املستقبليات« مع 
شركتني من شركات الصيدلة في تسويق منتجاتها 
ملوانع احلمل الفمية، والطارئة، وباحلقن الهرمونية ذات 
العالمة التجارية حتت شعار تسويق اجتماعي - املفتاح 

- ولكن بأسعار جتارية )غير مدعومة(.)19( 
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وتشمل امتيازات  »مفتاح التسويق االجتماعي« كالً من 
األطباء، والزائرات الصحيات، والصيادلة، وبعض املنظمات 
لالمتيازات  البرنامج  ويضم هذا  اخملتارة.  احلكومية  غير 
االجتماعية شبكة كبيرة جدًا تتألف من 10.000 طبيًبا 
صحية،  زائرة  وألف  صيدالنيًّا،  و25.000  خاًصا،  ممارًسا 
وبعض املنظمات غير احلكومية اخملتارة التي تعمل أساًسا 
في املناطق احلضرية من البلد.)20( ويقدم العاملون بشبكة 
»مفتاح التسويق االجتماعي« في اجملتمع احمللي معلومات 
الفئات منخفضة  للنساء من  عن وسائل منع احلمل 
الدخل، وذلك من خالل »موهاال ساجنات« )وهي اجتماعات 

جملموعات نسائية على مستوى اجملتمع احمللي(.)19(

تقييم الشبكتني
»جنمة  من  كل  بتقييم  املانحة  الهيئات  قامت  لقد 
االجتماعي«  التسويق  و»مفتاح  اخلضراء«  التسويق 
أن  التقييم  ودراسات  تقارير  وتوضح  مرة.  من  أكثر 
قادتا  قد  االمتيازات  شبكات  من  الشبكتني  هاتني 
إلى زيادة النفاذ إلى خدمات موانع احلمل.)17( ومقارنة 
على  حتصل  لم  التي  اخلاصة  الصحية  باملرافق 
امتيازات، يوجد لدى مرافق هاتني الشبكتني عدد أكبر 
العمالء، فضاًل عن عمالء خدمات  إجمالي  كثيرًا من 

موانع احلمل.)21(

ونظرًا ألن شبكتي االمتيازات كلتيهما بذلتا جهًدا   
أن  نتوقع  فقد  احمللي،  اجملتمع  في  التوسع  نحو  كبيرًا 
مرتفعة.  ستكون  الدخل  منخفضة  الفئات  تغطية 
ومع ذلك، تقدم البيانات املتاحة صورة مختلطة. وجد 
تقييم مبكر )1997( لشبكة النجمة اخلضراء أن %74 
من عمالئها ينتمون إلى الفئات ذات الدخل املنخفض، 
دراسة عام  ووجدت  وإْن كانوا من مناطق حضرية،)22( 
2000 أن 90% من عمالء »مفتاح التسويق االجتماعي« 
هن من النساء منخفضات الدخل.)19( ومع ذلك، أفادت 
خلدمات  االجتماعية  لالمتيازات   2004 عام  دراسة 
»جنمة  ذلك  في  مبا  بلدان،  ثالثة  في  اإلجنابية  الصحة 
االجتماعي«  التسويق  و»مفتاح  اخلضراء«  التسويق 
ذات  املؤسستني  هاتني  من  كاًل  أن  باكستان،  في 
األكثر  بالعمالء  اقترانًا  أكثر  أصبحتا  قد  االمتيازات 
ثراء خالل السنوات الفاصلة، وهو ما قد يكون نتيجة 

لوقوع مرافق االمتياز أساًسا في املناطق احلضرية.)21(
شبكتي  تقدمها  التي  اخلدمات  نطاق  يتسم   
أن  املفترض  من  كان  الشديد.  بالضيق  االمتيازات 
تتولى شبكة النجم األخضر توفير مجموعة شاملة 
موانع  فقط  ليس  اإلجنابية،  الصحة  خدمات  من 
وإدارة  اإلجهاض،  بعد  ما  رعاية  أيًضا  ولكن  احلمل 
قبل  ما  ورعاية  ا،  جنسيًّ املنقولة  األمراض  أعراض 
الطارئة،  احلاالت  في  التوليد  ورعاية  الوالدة،  بعد  وما 
املمارسة  الوالدة. لكنها، في  ورعاية األطفال حديثي 
احلمل.  موانع  خدمات  أساًسا  توفر  كانت  العملية، 
ونادرًا ما ناقشت قضايا الصحة اإلجنابية األخرى مع 
والتعليم  اإلعالم  حول  مواد  أية  توفر  ولم  العمالء، 
ولم  األخرى.  اإلجنابية  الصحة  قضايا  في  واالتصال 
ملوانع  إال  االجتماعي  التسويق  مفتاح  شبكة  تروج 
احلمل الفمية واحلقن من منتجاتها. ولم توفر خدمات 

الصحة اجلنسية أو اإلجنابية األخرى.)18(
عام  في  الشبكتني  تقييم  تقارير  أسهبت  لقد   
املقدمة.  اخلدمات  نوعية  عن سوء  احلديث  في   2006
رداءة،  وأحيانًا  تفاوت،  إلى  املشكلة  جذور  متتد  ورمبا 
عام  تقييم  تقرير  ويتناول  اخلدمة.  مقدمي  تدريب 
املوانع  تثبيت  يشرح  وهو  املدرب  كان  كيف   )18(2006
من  املقدمة  املنتجات  أحد  ُمستخدًما  الرحمية، 
›النظيفة‹،  القفازات  »يُلوث  األخضر،  النجم  شبكة 

س
نو

 با
ور

ص
 / 

كر
بار

تر 
بي

مشورة تنظيم األسرة، باجناب باكستان



27 قضايا الصحة اإلجنابية - اخلصخصة - العدد )15( 2012 

ويلمس معدات اإلدراج، وأخفق في مسح املهبل وعنق 
الرحم مبحلول مطهر قبل قياس عمق الرحم وإدخال 
التسويق  »مفتاح  شبكة  وفي  الرحمي«.  اللولب 
منظمات،  أربع  مع  الفرعي  التعاقد  مت  االجتماعي«، 
توحيد  ميكن  ال  املدربني،  من  الكبير  العدد  هذا  ومع 

ا.)18(  التدريب قياسيًّ
النجمة  عيادات  في  املشورة  نوعية  تكن  لم   
مُتنح  لم  املثال،  سبيل  وعلى  أيًضا.)18(  جيدة  اخلضراء 
منع  لوسائل  اجلانبية  اآلثار  حول  وافية  معلومات 
أيًضا لدفع العمالء نحو  احلمل. كما كان هناك ميل 
وكشفت  غيرها.  من  أكثر  الرحمية  املوانع  اختيار 
املقابالت التي أجريت مع األزواج عن شعورهم بالقلق 
ألن زوجاتهم تواجه مشاكل صحية تتعلق باستخدام 
الوسائل الرحمية. وبينما كانت تكلفة احلصول على 
فقد  فقط،  روبية   50-35 بني  تتراوح  احلمل  موانع 
كانت تكلفة عالج أمراض النساء للتعامل مع اآلثار 
تزيد على 2000  الثانوي،  العقم  اجلانبية، مبا في ذلك 
روبية. ويشير التقرير نفسه)18( إلى أن الزيارات املنزلية 
التي تقوم بها العامالت في شبكة »مفتاح التسويق 
قد  للنساء،  واملشورة  املعلومات  لتقدمي  االجتماعي« 
من  يتكون  وميكانيكي  روتيني  نشاط  إلى  حتولت 
تشغيل شرائط املعلومات التي أعدتها الشبكة، ثم 

توضيح أية شكوك.
ولوحظ عدم االمتثال إلى التطهير كمشكلة في   
الشبكتني. فقد لوحظ أن مقدمي اخلدمة في شبكة 
مكافحة  ممارسات  إلى  ميتثلون  ال  اخلضراء  النجمة 
يشملها  التي  العيادات  من  عديد  وكانت  العدوى. 
أجهزة  وظلت  مهيأة.  غير  معدات  ذات  التقييم 
ولم  استخدامها.  ندرة  يعني  مما  مغلقة،  األوتوكالف 
ارتداء  وبعد  اليدين قبل  اخلدمة غسل  ميارس مقدمو 
»عيادة  كانت  عندما  األيام،  إحدى  وفي  القفازات.)18( 
ساهوالت« منعقدة في إحدى عيادات النجم األخضر: 

مع  الروتيني  بعملها  منشغلة  الطبيبة  »كانت 
املرضى ]اخلارجيني[ ... وقامت ]املساعدة الطبية[ بأخذ 
فحص  بعد  ووجدت  رحمية.  وسيلة  إلدراج  العميلة 

العميلة عدم وجود أدوات على عربة األدوات ... وبدأت 
]املساعدة الطبية[ تبحث عن األدوات في اخلزانة وهي 
مرتدية القفازات. وفي الوقت نفسه، كانت العميلة 
لتغطية  شالها  وسحبت  الكنبة  على  مستلقية 
 ... باإلحراج  تشعر  كانت  ألنها  املكشوف  جسدها 
فقد مت  أخيرًا[،  عليها  العثور  أمكن  ]التي  األدوات  أما 
 ... الصنبور  مبياه  وتغطيتها  للكلى  إناء  في  وضعها 
أنبوب  أثناء ضبط حجم اجلهاز، خرج اخليط من  وفي 
]يدي  يديها  بني  واخليط  اجلهاز  وأصبح  الضبط، 
استخدام  فكرة  أُثيرت  وعندما  الطبية[.  املساعدة 
اللولب نفسه  جهاز جديد، جتاهلت االقتراح وأدخلت 

في رحم املرأة«.)18(

لقد كانت الوقاية من العدوى في عيادات مفتاح   
خدمات التسويق، في ظل وجود طبيبات مؤهالت، تفي 
مبعايير اجلودة، لكن احلال لم يكن كذلك في العيادات 
التي لم حتصل مقدمات اخلدمة فيها إال على تدريب 
أساسي فقط، ولم تكن مقدمات اخلدمة جميًعا من 
الطبيبات. وتعاني عديد من النساء الالتي يرتدن هذه 

العيادات من عدوى اجلهاز التناسلي.)18( 

* مبادرة باكستان لألمهات واألطفال حديثي الوالدة  
هناك مشروع آخر واسع النطاق متوله وكالة التنمية 
واألطفال  لألمهات  باكستان  »مبادرة  وهو  الدولية، 
حديثي الوالدة« )مشروع »باميان«(، والذي جرى تنفيذه 
لوكالة  األستشارية  الهيئة  تقوده  احتاد  خالل  من 
والتدريب«.  البحث  الدولية وتسمى »معهد  التنمية 
تتمثل مهمة »باميان« في مساعدة حكومة باكستان 
لتحسني وضع صحة األم والوليد في باكستان »من 

خالل مبادرات قابلة للتطبيق وميكن توضيحها«.)23( 
معهد  شركاء:  تسعة  من  »باميان«  احتاد  يتكون   
استشارية  دولية  منظمات  وثالثة  والتدريب،  البحث 
منظمات  وثالث  وجامعتني،  املتحدة،  الواليات  مقرها 
»جنمة  فيها  مبا  باكستان،  مقرها  حكومية  غير 
التسويق اخلضراء«.)24( بدأ املشروع في عام 2004 في 
وأصبح  باكستان،  في  أقاليم  بأربعة  مقاطعات   10
بأربعة  مقاطعة   105 من   24 يغطي   2010 عام  في 

* باإلضافة إلى األقاليم األربعة التي تضم 105 مقاطعة، هناك أربع مناطق ُتدار فيدراليًّا، وُتعد »أراضي القبائل التي تخضع إلدارة الحكومة االتحادية« واحدة 
منها؛ وهي مقسمة إلى سبع وكاالت قبلية وست مناطق حدودية صغيرة.
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بأراضي  املقاطعات(  يعادل  )ما  وكاالت  وأربع  أقاليم، 
مت  االحتادية.*)25(  احلكومة  إلدارة  تخضع  التي  القبائل 
متديد مدة املشروع من خمس إلى ست سنوات تنتهي 
في سبتمبر عام 2010، حيث تفيد التقارير أن امليزانية 
 92 وتبلغ  سنوات  ست  مدتها  للمشروع  اإلجمالية 

مليون دوالر أمريكي)23(.
الرئيسية  بالتدخالت  بالقيام  »باميان«  وتعهدت   
التالية لتحسني الوصول إلى خدمات صحة األمهات 
خدمات  لتوفير  الصحية  املرافق  وأنشأت  واألطفال: 
وخدمات  الوالدة  حديثي  واألطفال  األمهات  صحة 
منع احلمل في املناطق احلضرية من خالل الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص؛ إعداد كادر من القابالت 
في  توليد  مراكز  إنشاء  على  ومساعدتهن  احملليات 
لتحسني  التقليديات  القابالت  تدريب  احمللي؛  اجملتمع 
سيارات  توفير  لألمهات؛  الصحية  الرعاية  نوعية 
مقدمي  وتدريب  الصحية؛  املرافق  جتديد  إسعاف؛ 
اجلراحية  املهارات  على  احلكومية  الصحية  اخلدمات 
األساسية ودعم احلياة. وعلى الرغم من أن للمشروع 
اخملرجات،  )النتائج،  املؤشرات  من  مستويات  ثالثة 
النشاط  بيانات  سوى  تستخدم  فلم  النشاط(، 
تقارير وتقدمي  املتحقق  التقدم  لرصد   واخملرجات 

 عنه.)25(
املشروع،  أهداف  إجنازات  حول  معلومات  تتوفر   
املقاطعات ملشاريع  املدة  منتصف  تقييم  في   وذلك 

أكتوبر  للعام  السنوي  التقرير  ومن  األولى)26(  العشرة 
عام  في  دراستان  وأُجريت   )23(.2009 سبتمبر   –  2008
2009 حول تدريب القابالت في اجملتمع احمللي والقابالت 

التقليديات، وقدمت تقييًما لنوعية التدريب.)26، 27(
العشرة  املشاريع  أن  املدة  منتصف  تقييم  أفاد   
 2005 بني  الفترة  خالل  متكنت،  باملقاطعات  األولى 
زادت  للمشروع.  أهداف   6 من   5 حتقيق  من  و2008، 
 %36 من  التقليديات  بالقابالت  باالستعانة  الوالدات 
على  حصلن  الالتي  النساء  نسبة  وزادت  38%؛  إلى 
إلى   %27 من  الوالدة  قبل  أكثر  أو  منزلية  زيارات  ثالث 
حصلن  الالتي  احلوامل  النساء  نسبة  وزادت  35%؛ 
التيتانوس  حتصني  من  األقل  على  جرعتني  على 
لم  )الهدف   %43 إلى   %40 من  حمل  آخر  خالل 
على  حصلن  الالتي  النساء  نسبة  وزادت  يتحقق(؛ 

 %34 من  الوالدة  بعد  ساعة   24 خالل  منزلية  زيارة 
مبعايير  والوفاء  املرافق  مستوى  ارتفع  كما  39%؛  إلى 
الوالدة حديثي  األطفال  رعاية  وجودة  اآلمنة   الوالدة 

من 0 إلى 26.)25(
ووفًقا للتقرير السنوي لعام 2008–2009، حتققت   
مؤشرات  جميع  في  تقريًبا  املشروع  أهداف  بالكامل 
اخملرجات البالغ عددها 86 والتي جرت اإلفادة بها للفترة 
2004-2009. وكان االستثناء الوحيد يتعلق بنشر 50 
لم  احمللي.  اجملتمع  في  الطارئ  للنقل  إسعاف  سيارة 
يتم نشر سيارة إسعاف واحدة خالل السنوات اخلمس 
السادسة  السنة  في  يحدث  أن  مقررًا  وكان  األولى؛ 
أقامت   ،2009–2004 الفترة  وخالل  للمشروع.)23( 
سلسلة  من  عيادة   600 اخلضراء«  التسويق  »جنمة 
عيادات »احلياة اجليدة« مع مقدمني خاصني للخدمات؛ 
ومت  ساهوالتس«؛  »عيادة  من  امرأة   3.020 واستفادت 
الصحية  املرافق  من   31 في  التحتية  البنية  حتسني 
صحة  خدمات  تقدمي  من  لتمكينها  احلكومية 
من   714 وحصلت  الوالدة؛  حديثي  واألطفال  األمهات 
تدريب  على  احلكومية  الصحية  اخلدمات  مقدمات 
من   2.140 تدريب  ومت  القبالة؛  مهارات  في  تنشيطي 
القابالت التقليديات لتوفير رعاية جيدة عند الوالدة؛ 
والتحقت 1.623 امرأة بدورة جديدة مدتها 18 شهرًا 

للعمل كقابالت في اجملتمع احمللي.)23( 
القصة  تروي  ال  قد  اخملرجات  مؤشرات  لكن   
األمثلة على ذلك في حتقيق  بأكملها. وتكمن إحدى 
هدف حتسني 31 من املرافق الصحية احلكومية، ومن 
بينها مت تطوير 18 لتوفير الرعاية الشاملة في مجال 
الوالدة الطارئة ورعاية األطفال حديثي الوالدة. ووفًقا 
مرافق  فإن   ،2008 عام  في  املدة  منتصف  لتقييم 
ورعاية  الطارئة  الوالدة  مجال  في  الشاملة  الرعاية 
مقاطعات   10 الـ  من   4 في  الوالدة  حديثي  األطفال 
كانت مقيدة في توفير اخلدمات املطلوبة نظرًا لنقص 
املوظفني، وكذا املوظفني غير املقيمني الذين يغادرون 
بعد الساعة 2 مساًء، فضاًل عن النقص في إمدادات 
الدم. وأفاد مقدمو اخلدمات خالل املقابالت أن كبريتات 
املغنسيوم، وهو أحد األدوية املنقذة للحياة في حاالت 
التشنج وبوادره، لم تكن متاحة في أيٍّ من هذه املراكز. 
بعض  في  احليوية  املضادات  في  أيًضا  نقص  وهناك 
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سوى  املرافق  تلك  تخدم  لم   ،2008 عام  وفي  املرافق. 
6.6% من النساء الالتي تعرضن ملضاعفات الوالدة في 
مقاطعات املشروع. وسوف يبني التقييم النهائي ما 

إذا كان الوضع حتسن بعد ذلك.)25( 
وتناول تقييم عام 2008 تدريب 550 من مقدمي   
تشغيل  مسؤولية  تولوا  الذين  اخلاصني  اخلدمات 
عيادات »احلياة اجليدة«. لم تشمل التدريبات العملية 
البارتوجراف  استخدام  يُعد  حني  ففي  اإلكلينيكية. 
املهارات  من  الثالثة  احلمل  ملرحلة  الفعالة  واإلدارة 
املناهج  في  يُدرج  لم  فإنه  اآلمنة،  للوالدة  األساسية 
بيانات  توافر  عدم  أيًضا  التقرير  والحظ  التدريبية. 
إذا  ما  حول  اجليدة«  »احلياة  عيادات  من  عديد  من 
الطوارئ  حاالت  في  الرعاية  أو  الوالدة  خدمات   كانت 

ُمقدمة.)25(
وطرح تقييم منتصف املدة تعليًقا على التحديات   
عدد  وزيادة  »باميان«،  احتاد  بنية  تفرضها  التي  اإلدارية 
موظفو  يُعار  لم  اجلغرافي.  وانتشارها  األنشطة، 
املنظمات الشريكة إلى املشروع، وبالتالي ال يشكلون 
فريًقا مستقرًا للمشروع. كما أن وفرة الشركاء قادت 
إلى تقسيم معقد للعمل وتنسيق سيء في بعض 
األنشطة. وعلى سبيل املثال، كان أربعة شركاء يتولون 
السلوك،  بتغيير  املتعلقة  االتصال  أنشطة  تنفيذ 
وكان  املواقع،  مختلف  وفي  املستويات  مختلف  على 
مختلف  تدريب  عن  مسؤولني  األربعة  الشركاء 
موضوعات على  الصحية  اخلدمات  مقدمي   كوادر 

متعددة.)25(
التقليديات  املولدات  تدريب  تقييم  وجد  لقد   
إلى  يحتجن  أنهن  احمللية  اجملتمعات  في  والقابالت 
احلمل  خالل  جيدة  رعاية  لتوفير  أساسية  مهارات 
القابالت  لتدريب   2009 عام  تقييم  وأجرى  والوالدة. 
التقليديات في إطار مشروع »باميان« مقارنة بني 275 
قابلة مت اختيارهن عشوائيًّا للتدريب في مجال صحة 
مماثلة  قابلة  و274  الوالدة  حديثي  واألطفال  األمهات 
التقييم  ووجد  العامة.  الصحة  مجال  في  للتدريب 
صحة  مجال  )في  املدربات  التقليديات  القابالت  أن 
من  كثيرًا  أفضل  الوالدة(  حديثي  واألطفال  األمهات 

بيد  واملهارات.  املعارف  حيث  من  التحكم  مجموعة 
إلى  يفتقرن  املدربات  التقليديات  القابالت  أغلبية  أن 
مهارات مهمة. وعلى سبيل املثال، لم يتمكن سوى 
أقل من نصفهن من فحص حجم الرحم خالل كشف 
البطن ما قبل الوالدة، أو التحقق من حركة الطفل، 
ثلثهن من فحص ضربات  أقل من  ولم يتمكن سوى 

قلب الطفل.)26( 
كما مت تقييم تدريب القابالت في اجملتمعات احمللية   
القابالت  من   174 تقييم  خالل  من   2009 عام  في 
باجملتمع احمللي، والالتي اجتزن االختبارات في عام 2008 
أو بداية 2009.* )27( وكانت 69 من الـ 174 قابلة )%40( 
غير مقيمة في اجملتمعات احمللية ذات الصلة في فترة 
كان  منهن  واحدة  كل  أن  من  الرغم  على  التقييم، 
عليها أن تؤسس دار توليد في مجتمعها احمللي بعد 
إكمال الدورة. وقد أشار التقييم إلى ما ميثله ذلك من 
استراتيجية  بتحسني  وأوصى  للموارد،  ضخم  إهدار 
من   106 ومهارات  معارف  تقييم  جرى  كما  االختيار. 
قابالت اجملتمع احمللي في 6 مقاطعات، حصلن جميًعا 
على املعدات الالزمة لبدء دار التوليد. أكملت نصف 
التدريب املتمثلة في إجراء  املتدربات فقط متطلبات 
أكثر من 15 والدة. ولم تتمكن أي من الـ 6 مقاطعات 
احمللي.  اجملتمع  لقابالت  التدريبية  باملعايير  الوفاء  من 
وكانت إجابة املبحوثات سيئة عند تقييم معرفتهن 
بعالمات اخلطر أثناء احلمل والوالدة وما بعد الوالدة، بل 
لم تتمكن أي واحدة منهن، وعددهن 106، من حتديد 
الدراسي.  املنهاج  في  املدرجة  اخلطر  عالمات  جميع 
وعلى حني متكنت غالبيتهن من التعرف على إصابة 
النساء باألنيميا، فلم يتمكن سوى ثلثهن من إجراء 
من  فقط   %9 ومتكنت  احلامل،  املرأة  لبطن  فحص 
بشكل  العادي  للتوليد  السبع  اخلطوات  جميع  أداء 

صحيح.)27( 
تعزيز  نحو  اخلطوات  من  العديد  »باميان«  اتخذت   
أواًل،  لألمهات.  الصحية  الرعاية  إلى  النفاذ  عدالة 
القبلية  املناطق  قليلة من  بالعمل في مواقع  قامت 
التابعة لإلدارة الفيدرالية، وهي مناطق تتسم بضعف 
بنيتها التحتية األساسية في مجال الصحة، فضاًل 

*وفًقا للتقرير السنوي للمشروع لعام 2008–09، التحقت 1،150 طالبة بدورة مدتها ثالث سنوات، 2006–08، لتدريب قابالت المجتمع المحلي.)23( ومع ذلك، 
أفاد تقرير التقييم أن 174 قابلة فقط أكملن الدورة في منتصف عام 2009. وأسباب هذا التفاوت الضخم غير واضحة.
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باالستثمار  قامت  ثانًيا،  الصحي.  الغطاء  عن ضعف 
في  باحلكومة  الصحيني  للمهنيني  القدرة  بناء  في 
كادر  وبناء  الطوارئ،  حاالت  في  الوالدة  رعاية  مجال 
من قابالت اجملتمع احمللي الالتي سيقدمن اخلدمات في 
اجملتمعات الريفية، وتدريب القابالت التقليديات. ثالثًا، 
الرعاية  تقدم  بحيث  الصحية  املرافق  بتطوير  قامت 
الشاملة في مجال الوالدة الطارئة واألطفال حديثي 
تديرها  حضرية  عيادات  بنجاح  أنشأت  رابًعا،  الوالدة. 
مقدمات اخلدمات بالقطاع اخلاص، مع تقدمي اخلدمات 

بتكلفة مدعومة.
وعلى الرغم من هذه اجلهود احلميدة، فإن املعلومات   
املتوافرة حالًيا تثير الشكوك فيما يتعلق مبا إذا كانت 
إلى  النساء  نفاذ  إلى حتسني  تُرجمت  هذه اجلهود قد 
القابالت  تدريب  فنوعية  لألمهات.  الصحية  الرعاية 
التقليديات واملولدات باجملتمع احمللي غير كافية. وكثير 
تقدمي  أجل  تطويرها من  مت  التي  الصحية  املرافق  من 
غير  تزال  ال  الطارئة  الوالدة  حاالت  في  شاملة  رعاية 
نظام  فشل  بسبب  اخلدمات  هذه  توفير  على  قادرة 
نوعية  كانت  إذا  ما  لنرى  ننتظر  أن  ويبقى  الصحة. 
االمتداد  وبرامج  اجليدة«  »احلياة  عيادات  في  الرعاية 
أفضل مما أشار إليه تقييم منتصف املدة لعام 2008، 
وما سبقه من تقييمات لعيادات »النجمة اخلضراء«. 
نتساءل عما  أن  إال  احلقائق، ال ميكن  وعلى ضوء هذه 
دوالر  أكثر من 15 مليون  إنفاق  تبرر  النتائج  إذا كانت 

سنويًّا.)23(
القيمة  ملكية  األخرى  القلق  جوانب  وتشمل   
املشروع  فقيادة  للمشروع.  بالنسبة  واملساءلة 
منوطة مبنظمة غير حكومية دولية، واملساءلة تكون 
أمام الهيئات املانحة. أما أعضاء اجملتمع املدني، وحتى 
سكان املقاطعات التي تعمل فيها املشاريع، فرأيهم 
ومن  ومكانها  األنشطة  اختيار  قرارات  في  محدود 
التدخالت تتم في  أن هذه  الرغم من  يقوم بها، على 

القطاع احلكومي.
ومما ال شك فيه أن الكثير سيتضح بعد التقييم   
النهائي، مما يتيح إجراء تقييم أكثر شمواًل ملساهمات 
»باميان« في مساعدة حكومة باكستان على حتسني 
في  الوالدة  حديثي  واألطفال  األمهات  صحة  حالة 

البلد.

املناقشة والنتائج
املوارد، سواء  إلى  باكستان  يفتقر قطاع الصحة في 
وتُعد  البشرية.  املوارد  أو  التحتية  البنية  حيث  من 
مصدر  أكبر  الصحة  مجال  في  النثرية  املصاريف 
لتمويل الصحة، حيث متثل 70% أو أكثر من إجمالي 
العشر 1998–2009.  السنوات  الصحي خالل  اإلنفاق 
اخللفية.  هذه  إطار  في  السريعة  اخلصخصة  وجتري 
فمن ناحية، جند أن اخلدمات في املرافق العامة ميولها 
التي  الرسوم  إلى حد كبير من خالل  اخلاص  القطاع 
يدفعها املستخدمون؛ ومن ناحية أخرى، متول احلكومة 
املنظمات غير احلكومية لتشغيل مرافقها الصحية 
الرعاية  مبادرة  خالل  من  البلد  من  كبيرة  أجزاء  في 
االمتيازات  شبكات  أما  للشعب.  األولية  الصحية 
اخلاصني،  اخلدمة  مقدمي  تضم  التي  االجتماعية، 
واحتاد  البلد.  بثلث خدمات موانع احلمل في  فتستأثر 
حكومية  غير  دولية  منظمة  ترأسه  الذي  »باميان«، 
أنه  من  الرغم  وعلى  الدولية،  التنمية  وكالة  ومتوله 
يعمل في أقل من رُبع مقاطعات باكستان، فإنه يلعب 
دورًا مهًما في التأثير على توفر خدمات صحة األمهات 

واألطفال حديثي الوالدة، ونوعيتها والنفاذ إليها. 
وشاملة  جيدة  نوعية  على  احلصول  ن  حتسَّ هل   
خالل  من  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  من 

اخلصخصة في باكستان؟ 
من حيث التوفر، قدمت أساًسا شبكات االمتيازات   
أقل خدمات  وبدرجة  احلمل،  منع  وسائل  االجتماعية 
أقل  وبدرجة  للوالدة،  السابقة  والرعاية  التعقيم 
األساسية،  الصحية  الرعاية  ووحدات  الوالدة.  رعاية 
املنظمات غير احلكومية، لم تقدم  التي تعاقدت مع 
ألنها  املقاطعات  بعض  في  احلمل  منع  خدمات 
عدم  إلى  يشير  مما  السكان«،  »رفاه  وزارة  مسؤولية 
خدمات  توفر  كان  كما  القطاعات.  بني  التنسيق 
»باميان« على  وتركز  ما.  إلى حد  أيًضا  الوالدة ضعيًفا 
رعاية الوالدة وما قبل الوالدة، لكنها تستبعد خدمات 
منع احلمل. ونظرًا إلخفاق العديد من مقدمي الرعاية 
الصحية الذين دربتهم »باميان« في اكتساب املهارات 
األساسية لتوفير خدمات الوالدة اآلمنة ورعاية الوالدة 
خدمات  توفر  عمليًّا  يزداد  فلم  الطوارئ،  حاالت  في 
أية  توجد  وال  ُمخطًطا.  كان  ما  إلى  لتصل  الوالدة 
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التي وجدناها حول تقدمي خدمات  األدبيات  إشارة في 
الصحة اإلجنابية األخرى. ويبدو واضًحا غياب اخلدمات 
واملراهقات.  واملراهقني  العزباوات،  والنساء  للرجال، 
وقد يكون توافر خدمات الصحة اإلجنابية في القطاع 
احلكومي مقيًدا أكثر نتيجة نقل مسؤولية الصحة 
الدستوري في  التعديل  األقاليم عقب  إلى  والسكان 
أوائل عام 2010. وتشير الشواهد الطريفة إلى أن كاًل 
الصحة  تعتبر  ال  باختونخوا  وخيبر  بالوشستان  من 
اإلجنابية وتنظيم األسرة أولوية، ومتيل إلى تخصيص 
خوار  شخصي،  )اتصال  لهما  املوارد  من  ضئيل  قدر 

ممتاز، شيركات جاه، كراتشي، باكستان(. 
ومن حيث عدالة النفاذ، تُعد تقوية وحدات الرعاية   
الصحية األساسية التي تخدم سكان الريف خطوة 
في االجتاه الصحيح، لكنها لن حتقق نفاذًا أفضل ما 
لم يوجد تنسيق أفضل بني مختلف برامج ومستويات 
االجتماعية  االمتيازات  عيادات  تتركز  الصحة.  قطاع 
غالبية  متناول  في  وليست  احلضرية،  املناطق  في 
النساء الالتي يعشن في املناطق الريفية. وقد وجدت 
االجتماعية  االمتيازات  عيادات  أن  الدراسات)21(  إحدى 
في باكستان تلبي احتياجات العمالء األغنياء نسبيًّا. 
القطاع  استخدام  بشأن  حُتل  لم  التي  املشكلة  إن 
ذلك  في  مبا  التغطية،  نطاق  لتوسيع  »الربحي« 
االمتيازات االجتماعية التي تعمل على أساس جتاري، 
بالسكان  القطاع  ذلك  اهتمام  محدودية  في  تكمن 
أولئك  أي   - اآلن  حتى  إليهم  الوصول  يتم  لم  الذين 
في  يعيشون  الذين  وأولئك  أيًضا،  ماليًّا  القادرين  غير 
سيكون  حيث  اقتصاديًّا،  واملتخلفة  الريفية  املناطق 
الطلب على اخلدمات مدفوعة األجر منخفًضا. وحتاول 
والطارئة  األساسية  الرعاية  إلى  النفاذ  زيادة  »باميان« 
في حاالت الوالدة، لكن محاوالتها تبدو متعثرة نظرًا 
عن  فضاًل  واملوارد،  املوظفني  على  املفروضة  للقيود 
املبكر  من  يزال  وال  العام.  بالقطاع  اإلدارية  املسائل 
معرفة مدى جناح هذا املشروع في زيادة النفاذ، وخاصة 
بالنسبة لفئات النساء األشد فقرًا واألكثر تهميًشا. 
تثير تقارير تقييم عيادات االمتيازات مخاوف جدية   
منع  وسائل  فخيارات  املقدمة.  الرعاية  نوعية  حول 
االحتياطات  غياب  نتيجة  والعدوى  محدودة،  احلمل 
مرافق  تطوير  إلى  بالنسبة  أما  القلق.  تثير  العامة 

»باميان« للرعاية الشاملة حلاالت الوالدة الطارئة، فقد 
أشار تقييم منتصف املدة إلى وجود إخفاقات رئيسية 
حتول دون منع وفيات األمهات أو اعتالل صحتهن مثل 
املنقذة  األساسية  األدوية  استعمال  عدم  أو  غياب 
للحياة مثل كبريتات املغنسيوم، وقلة توافر منتجات 
الدم، وعدم وجود إجراءات قياسية لإلحالة في حالة 
املستوفية  غير  النوعية  أن  كما  الوالدة.  مضاعفات 
اخلاصة  اخلدمات  ملقدمي  »باميان«  لتدريب  للمعايير 
والقابالت التقليديات وقابالت اجملتمع احمللي، من املرجح 
أن تسفر عن رداءة نوعية رعاية احلمل والوالدة ما لم 

يَُعد إجراء تدريب تصحيحي؛ وهو اقتراح ُمكلف. 
كان  وإن  األدلة،  من  محدود  قدر  إلى  واستنادًا   
قطاع  خصخصة  إن  القول  ميكن  إدانة،  على  ينطوي 
الصحة في باكستان لم تؤد إلى تقدمي نوعية جيدة 
باألحرى،  بل  اإلجنابية.  الصحة  خدمات  من  وشاملة 
اخلدمات  من  محدودة  مجموعة  اخلصخصة  أوجدت 
وتتوفر  اخلدمات،  من  املستوى  دون  لنوعية  اجملزأة 
من  فقيرة  نتائج  عن  وتسفر  احلضر،  أساًسا لسكان 

حيث احتياجات الصحة اإلجنابية للمرأة. 
ويتمثل أحد الدروس التي ميكن استخالصها من   
حتسني  إمكانية  عدم  في  هذه  الثالث  احلالة  دراسات 
العلل  ترك  مع  الصحي  النظام  من  محدود  قسم 
ذلك:  في  مبا  مواجهة،  دون  بالنظام  اجلذور  عميقة 
املعدات  وتوافر  واألجور؛  بالتوظيف  املتعلقة  املسائل 
الصحية،  البرامج  بني  التنسيق  وانعدام  واإلمدادات؛ 
واختالف مستويات املرافق الصحية، واختالف اإلدارات 
احلكومية. وهو األمر الذي يفرض عقبات رئيسية أمام 
كان،  مستوى  أي  على  عاملة  الصحية  املرافق  جعل 
بغض النظر عمن يديرها. وباملثل، فإن الصعوبات التي 
تواجهها »باميان« وشبكات االمتيازات االجتماعية في 
ميكن  ال  املرضى  ورعاية  التدريب  جودة  ضمان  مجال 
اخلدمة  قبل  ما  تدريب  نوعية  عن  مبعزل  إليها  النظر 
آليات  غياب  عن  الصحية، فضاًل  املهن  في  للعاملني 

ضمان اجلودة داخل وعبر قطاع الصحة. 
وخالصة القول، ال توجد طرق مختصرة لتحقيق   
خلدمات  وشاملة  جيدة  نوعية  إلى  النفاذ  عدالة 
على  احلكومة  تشرف  أن  ويجب  اإلجنابية.  الصحة 
وفي  الصحي.  النظام  لتعزيز  املستدام  االستثمار 
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هذا الصدد، ينبغي توجيه املوارد العامة واخلاصة من 
سياسة  إطار  ضمن  الصحية،  العدالة  حتقيق  أجل 
العامة  الصحية  القطاعات  فيها  تعمل  متماسكة 
واخلاصة جنًبا إلى جنب، دون تعارض أغراضها. ومثل 
هذه اإلصالحات سوف تكون جزًءا من أجندة سياسية 
في  وتتحقق  والعدالة،  االقتصادي  النمو  بني  توازن 
ظل املشاركة النشطة واملساءلة من جانب كل من 

اجملتمع املدني واجلمهور واملرضى.

شكر وتقدير
ومنقحة  ُمعدلة  صيغة  البحثية  الورقة  هذه  تُعد 

اخلدمات  في  »اخلصخصة  بعنوان  تقرير  من  وأقصر 
الصحية واآلثار املترتبة على خدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية: دراسة حالة باكستان«، أُعدت لـ»مركز املرأة 
Asia- لبحوث وموارد آسيا-الباسيفيك« وبتمويل منه
 Pacific Research and Resource Centre Women
الرصد  مشروع  من  وكجزء  ماليزيا،  كواالملبور،   ،for
والتنمية+15.  السكان  مؤمتر  إلى  املركز  قدمه  الذي 
وقد نُشرت بعض أجزاء من هذه الورقة أيًضا في مقال 
واإلجنابية:  اجلنسية  احلقوق  في  »اخلصخصة  بعنوان 
حملات من بعض البلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا«. 

.Arrows for Change 2009; 2&3: 4–6
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موجز املقال: شكل سقوط نظام احلكم الشيوعي في بولندا عام 1989 حلظة حاسمة أدت إلى إعادة تعريف 
بعد  جديد  من  لنفوذها  الكاثوليكية  الكنيسة  باستعادة  متأثرة  األسرة،  وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  سياسات 
وإلغاء  اختزال  إلى  أدت  جديدة  ليبرالية  اقتصادية  إصالحات  أيًضا  بولندا  تبنت  وقد  الشيوعي.  احلكم  سقوط 
إلغاء  أيًضا  أدى  كما  للمواطنني.  الدولة  من  مجانًا  املقدمة  الصحية  واخلدمة  االجتماعية  اخلدمات  من  كثير 
الرعاية الصحية، وانتشار الرشوة للحصول  توفير أقراص منع احلمل املدعومة سعريًا من الدولة، وخصخصة 
على رعاية صحية مدعومة، إلى خلق حتديات ومصاعب جديدة أمام املرأة في احلصول على اخلدمات الصحية. 
وباإلضافة إلى ذلك أدى منع اإلجهاض وجترميه عام 1993 إلى خصخصة كاملة لذلك النوع من الرعاية الصحية 
على وجه التحديد، وأصبح يُجرى سرا وخفية مقابل أثمان باهظة، طبقا لبحث أنثروبولوجى أُجرى في منطقة 
مدينة جدانسك عام 2007، تناول آثار تقليص الدعم املقدم لتنظيم األسرة، واإلجهاض،ورعاية األمومة، ودعم 
الصحة اإلجنابية، وأنواع الرعاية الصحية النسائية األخرى. يلفت ذلك االنتباه إلى االحتياج الضرورى لدعم الدولة 
لتنظيم األسرة وكل خدمات الرعاية اإلجنابية مبختلف أشكالها، وإصالح قانون منع اإلجهاض، وتنظيم الرعاية 
الصحية في القطاع الطبى اخلاص، كما سيقضي رفع أجور العاملني بالقطاع الطبي التابع للدولة، وحتسني نوع 
الرعاية الصحية املقدمة على أشكال الرشى التى تدفع خلسة للعاملني بالقطاع الطبي العام للحصول على 
خدمة أفضل. حيث إنه ال بد للدولة أن تدعم مشروعية االحتياجات الصحية للنساء وخصوصية املرأة اجلنسية 

واإلجنابية. 

Neoliberal reforms and privatisation of reproductive health services in post-socialist Poland 
Joanna Mishtal, Reproductive Health Matters 2010;18)36(:56–66 

املتبعة،  والسياسة  اإلجهاض،  منع  قانون  اخلصخصة،  األسرة،  تنظيم  اإلجنابية،  الرعاية  املفتاحية:  الكلمات 
السياسة الصحية والبرامج الصحية، بولندا.

الشيوعي  احلكم  نظام  في  البارزة  السمة  كانت 
1989 هي فصل  عام  1947 حتى  عام  بولندا من  فى 
وجه  على  املرأة  ذلك  أفاد  وقد  الدولة،  عن  الكنيسة 
اخلصوص.  وعلى الرغم من القوة التاريخية املعروفة 
تبنى  فقد  الكاثوليكية،  البولندية  الكنيسة  عن 
النظام الشيوعي العاملي بشكل معلن نظام تنظيم 
ما  خالل  ستالني،  موت  بعد   ،1956 عام  وفي  األسرة. 

فرضها  التي  العزلة  من  التخفف  مبرحلة  ي  ُسمِّ
أباحت  بأجمعها،  الشيوعية  الكتلة  على  ستالني 
اقتصادية،  اجتماعية-  ألسباب  اإلجهاض  بولندا 
املشافي  تقدم في  ودعمته كخدمة صحية مجانية 
الذى  التعقيم  إباحة  من  تتمكن  لم  لكنها  العامة. 
جرم بقانون صدر عام 1932، وظل مجرًما وغير مباح 
يُلزم األطباء  حتى اآلن.)2،1( وفي 1959 مت تشريع قانون 
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باالختيارات  اإلجهاض  أو  الوالدة  بعد  اإلناث  بإعالم 
هيئات  قدمت  وقد  النسل.  لتنظيم  لهن  املتاحة 
قيمة  من   %70 إلى  يصل  دعما  الصحية  الرعاية 
الوسائل املقدمة ملنع احلمل، وتبنت الدولة عن طريق 
األسرة  لتنظيم  املرأة  احتياج  القانونية  التشريعات 
والوسائل املستخدمة لتحقيق ذلك. وقد شمل ذلك 
الرحمي،  واللولب  احلمل  منع  حبوب  رئيسى  بشكل 
الصيدليات  في  الذكرية  الواقيات  بيع  أباحت  بينما 
منع  حبوب  استعمال  زاد  وقد  طبية.)3(  وصفة  دون 
الالتي  النساء  أعداد  زيادة  مع  أضعاف  ستة  احلمل 
أن  غير  احلمل،  ملنع  فعالة  كوسيلة  عليها  اعتمدن 
زيادة إنتاجها لم يواكب زيادة الطلب، مما أدى إلى نقص 

في املعروض منها.)4(
الشيوعي  احلكم  نظام  سقط   1989 عام  في   
االحتاد  وانهيار  االقتصادي،  للفشل  نتيجة  بولندا  في 
في  املتمثلة  املعارضة  قوى  ومنو  وتصاعد  السوفيتي، 
تنظيم »تضامن«، وهو احتاد العمال املؤمن بالكنيسة 
سلسلة  إلى  النظام  سقوط  أدى  وقد  الكاثوليكية. 
أقوى  وكان  واالقتصادية،  السياسية  التحوالت  من 
يعود  الصحية  الرعاية  على  تأثيرا  التحوالت  تلك 
نفوذها  استعادت  التي  الكاثوليكية  الكنيسة  إلى 
اإلجهاض  حترمي  أعلنت  ما  سرعان  والتى  السياسي، 
لإلجهاض،  الرافض  الديني  الضمير  مؤسسة  وعودة 
واختبارات  للحمل  املانعة  األدوية  كل  حرمت  كما 
الكتشاف  جُترى  التي  احلمل  قبل  ما  وفحوصات 
األطباء  بعض  تبنى  كما  املبكر،  األجنة  تشوهات 
الطبية  الوسائل  يحرم  الذي  نفسه  الديني  اخلطاب 
تغطية  إللغاء  أيًضا  الكنيسة  سعت  وقد  املذكورة. 
عام  احلمل  ملنع  الدولة  توفره  الذى  الصحي  التأمني 
2002، وبدأت في تشجيع األطباء على إظهار معارضة 
األطباء  كتابة  وتقييد  احلمل،  ملوانع  الديني  الضمير 
وألن  احلمل.)5(  منع  حبوب  تتضمن  طبية  وصفات 
أصبح  فقد  بالقانون،  وممنوًعا  ًَّما  مجر ظل  التعقيم 
عقوبة  لتوقيع  عرضة  األطباء  من  سرًا  به  يقوم  من 
السجن عليه ملدة تصل إلى عشرة أعوام. ويضاف إلى 
للمرأة إلجراء  الطوعية  اإلرادية  الرغبة  قانون  أن  ذلك 
لقيود  أيًضا  يخضع  كان  صحية  ألسباب  تعقيم 
شديدة، حتى أن النسوة الالتى لديهن أسباب صحية 

بإجراء  تعرض حياتهن للخطر ال يصرح لهن األطباء 
تعقيم، حيث تعتبر الكنيسة الكاثوليكية التعقيم 
خطيئة دينية، كما أنها تعارض أي مسعى إلخراجه 

من نطاق التجرمي القانوني.
حتوالت  الشيوعية  بعد  املبكرة  املرحلة  صاحب   
النسائية،  الصحة  على  بالسلب  أثرت  اقتصادية 
بقيادة  السلطة  إلى  )تضامن(  تنظيم  وصل  فحني 
ليش فاليسا، تبنت حكومته اجلديدة مبادئ الليبرالية 
اجلديدة االقتصادية، التى أعطت أولوية لقوى السوق 
على  ترتب  وقد  اجملتمعية،  والسياسة  االقتصاد  على 
تلك السياسات إلغاء كثير من أوجه الدعم اخملصص 
خصخصة  سياسة  تبني  مع  االجتماعي،  للرفاه 
الرقابة  وإنهاء  والالمركزية،  الصحية،  الرعاية 
تقلصت  كما  الطبي.)6(  القطاع  على  احلكومية 
للمرأة من  األجر  واإلجناب مدفوعة  احلمل  إجازة  أيًضا 
عامني إلى أقل من أربعة أشهر، كما خصخصت كل 
االمتيازات والتسهيالت املمنوحة للطفولة، واختزلت 
الدراسات  اظهرت  لألسرة.  املمنوحة  النقدية  املنح 
الشرقية  أوروبا  في  االجتماعية  للخدمات  املقارنة 
وفوائد  ملزايا  الشديد  التقليص  من  عانت  بولندا  أن 
الرعاية اإلجنابية التي كانت تقدم لألمومة واألسرة.)7( 
كما كان تقليص خدمات الرعاية الصحية حادًا: فقد 
1989إلى  عام  حتى   %100 من  الطبي  الدعم  اختزل 
الطبي  الدعم  نسبة  وأصبحت   ،2004 عام   %35
مت  كما  األوربي،  االحتاد  دول  بني  األقل  هي  بولندا  في 
على املتعارف  األساسية  اخلدمات  من  كثير   إلغاء 
للصحة   2006 عام  لتقرير  وطبًقا  دولًيا.)8(  تقدميها 
نسبة  العام  ذلك  في  البولندي  اإلنفاق  بلغ  العاملية 
8.9% من إجمالي اإلنفاق احلكومي لذلك العام، وكان 
ثاني أقل معدالت اإلنفاق الصحي بعد التفيا في أوروبا. 
االنتشار؛  في  اخلاص  الصحي  التأمني  خطط  وبدأت 
على  يعتمدون  القادرين  من  األفراد  أغلب  بدأ  وهكذا، 
الصحية  الرعاية  وعلى  العامة  الصحية  اخلدمات 
أن   2009 عام  تقرير  ويظهر  األجر.  مدفوعة  اخلاصة 
بولندا ظلت حتتل مركزا قرب قاع قائمة اإلنفاق على 

الرعاية الصحية بني الدول األوربية.)9(
الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق  تقليص  صاحب   
ففي  الصحي.  القطاع  خصخصة  إلى  التحول 
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منوذج  تتبنى  بولندا  كانت  الشيوعي  احلكم  مرحلة 
نيكول  من  اسمه  اكتسب  الذي  »سيماشكو«، 
الصحة  سيماشكو، وهو طبيب سوفييتى ومفوض 
الصحية  الرعاية  نظام  صمم  من  وهو  العامة، 
الشيوعي املمول من الدولة، وتبنيها للقطاع الصحي. 
كان منوذج سيماشكو يهدف إلى ضمان حصول كل 
أفراد اجملتمع على الرعاية الصحية كاملة، وقد تبنته 
وطبقته كثير من دول الكتلة الشيوعية، وفي الوقت 
في  الصحية  الرعاية  مؤسسات  فيه  كانت  الذي 
الدولة، ظهرت خدمات  قبل موظفي  تدار من  بولندا 
حني  السبعينيات  عقد  في  محدودة  خاصة  صحية 
أدت املصاعب االقتصادية التى ظهرت في ذلك الوقت 
إلى عدم قدرة الدولة على توفير كامل نفقات الرعاية 
الدولة  فبدأت  الدولة،  من  املقدمة  اجملانية  الصحية 
اخلاصة  الطبية  الرعاية  بعض  بوجود  السماح  تقبل 
مدفوعة الثمن للتخفيف من قوائم االنتظار الطويلة 

لدى املؤسسات الصحية للدولة.
وبداية من عام 1989، بدأت الدولة تقلل تدريجًيا   
من تبنيها الكامل للرعاية الصحية، في الوقت الذى 
الثمن  مدفوعة  اخلاصة  الصحية  الرعاية  فيه  بدأت 
فى التزايد، وقد انقسمت الرعاية الصحية بني رعاية 
من  مقدمة  وأخرى خاصة  الدولة،  من  مقدمة  عامة 
رمادية  منطقة  ظهور  مع  اخلاص،  الطبي  القطاع 
العامة  للمؤسسات  رشى  دفع  على  قائمة  بينهما 
مؤسسات  من  متميزة  طبية  خدمة  على  للحصول 
رعاية  هناك  كانت  الرسمي،  املستوى  وعلى  الدولة. 
صحية مجانية يتم اإلنفاق عليها من موازنة الدولة، 
وتناقص  احلكومى  اإلنفاق  تقليص  بسبب  ولكن 
من  كبيرة  أعداد  بسبب هجرة  اخلدمة،  أعداد طالبي 
البولنديني سعيا وراء دخول مالية أفضل)10(، أصبحت 
مؤسسات اخلدمة الصحية العامة مكتظة بطالبي 
االنتظار  وقوائم  اجملانية،  الصحية  الرعاية  خدمات 
واملستلزمات  املواد  في  واضحة  ندرة  مع  الطويلة، 
تقنيات قدمية متهالكة، كما  إلى  باإلضافة  الطبية، 
في  كثيرًا  تقل  املقدمة  اجملانية  الرعاية  أصبحت 
القطاع  من  املقدمة  تلك  عن  وكفاءتها  مستواها 
في  الطويلة  االنتظار  قوائم  وتعد  اخلاص.)11(  الطبي 
رئيسًيا في  الرعاية الصحية سبًبا  بولندا في مجال 

الرعاية الصحية املطلوبة مبقدار  اإلخفاق في حتقيق 
أن  غير  أوربي.)12(  مواطن  أي  عن  أضعاف  ثالثة  يقل 
أن  أظهر  قد  القومي  املستوى  على  للرأى  استطالعا 
كلًيا  اعتمادًا  يعتمدون  زالوا  ما  املواطنني  من   %59
على القطاع الطبي العام، وال يقصدون أبًدا القطاع 
الطبي اخلاص، مقرين بعدم قدرتهم على دفع تكلفة 

الرعاية الطبية اخلاصة.)13(
مازالوا  املواطنني  غالبية  أن  من  الرغم  وعلى   
احلصول  في  العام  الطبي  القطاع  على  يعتمدون 
قد  العامة  املشافي  فإن  الصحية،  الرعاية  على 
متفاوتة؛  بدرجات  اخلصخصة  جوانب  بعض  شهدت 
التعاقد مع شركات  اإلدارة عن طريق  مبا فيها قطاع 
الطبية  الرعاية  صنوف  بعض  وكذلك  خاصة،  إدارة 
طبية  مؤسسات  مع  الباطن  من  التعاقد  طريق  عن 
خاصة، وزيادة ما يدفعه طالب الرعاية اجملانية من ماله 
وفي  بالكامل)14-9(  خصخصتها  إال  يتبق  ولم  اخلاص، 
نفقتهم  على  يعاجلون  من  نسبة  بلغت   1999 عام 
املزمع  العامة  الطبية  املؤسسات  في  الشخصية 
تخصيصها تدريجيا 44% من طالبي اخلدمة الطبية 
القطاع  في  العاملون  األطباء  كان  العام.)15(  ذلك  في 
اخلاص يتوسعون في أنشطتهم بسرعة كبيرة، وذلك 
بسبب التدني الشديد لدخول األفراد في جهاز الدولة؛ 
الدولة  لدى  العامل  الطبيب  دخل  معدل  كان  حيث 
يورو(.)17،16(   516( زلينت   2323 الشهر  في   2004 عام 
كما كان دخل قطاع التمريض شحيًحا كذلك، وكان 
يشهد القيام بإضرابات من وقت آلخر احتجاًجا على 
على  احلكومي  اإلنفاق  تقليص  وعلى  األجور  ضعف 
مؤسسات الرعاية الصحية، وقد تنوعت االحتجاجات 
الطعام،  عن  اإلضراب  إلى  املتكررة،  اإلضرابات  من 
اإلدارات  أمام  خيام  في  واالعتصام  الطرق،  وإغالق 
احلكومية، غير أن احلكومة لم تستجب أليٍّ من تلك 
بذوي  املتردية  األحوال  تلك  أدت  وقد  االحتجاجات. 
وخاصة  أخرى،  بالد  إلى  الهجرة  إلى  الطبية  املهارات 
إلى اململكة املتحدة وأيرلندا، وفى العام الذي انضمت 
فيه بولندا إلى االحتاد األوربي، قدم 4000 طبيب بولندي 
الصحي  التأمني  هيئة  في  بالعمل  لاللتحاق  طلبات 
للكفاءات  الهائل  اخلروج  ذلك  وأدى  البريطانية.)10( 
فلم  البولندي،  الصحي  النظام  إضعاف  إلى  الطبية 
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يتبق إال 203 أطباء لكل 100000 نسمة، وهى نسبة 
فعلى  لبولندا،  اجملاورة  بالدول  مقارنة  جًدا  ضعيفة 
طبيبا   356 التشيك  في  النسبة  تبلغ  املثال  سبيل 
لكل 100000 نسمة، و313 في سلوفاكيا، و348 في 

أملانيا.)9( 
البولندي  الطبي  القطاع  الشديد في  الفقر  أدى   
إلى تسهيل انتشار الفساد، الذي غذى بدوره انعدام 
اجملانية،  الصحية  الرعاية  على  احلصول  في  املساواة 
منظومة  يكونون  البولنديون  األطباء  بدأ  وتدريجًيا 
كبيرة للحصول على الرشى املالية من بعض املرضى 
قوائم  في  لدورهم  انتظارهم  عن  للتجاوز  القادرين 
وعلى  جيدة.  طبية  رعاية  على  وللحصول  االنتظار، 
الرغم من أن الرشى كانت موجودة أيًضا إبان احلكم 
كبيرة  بصورة  ازدادت  قد  معدالتها  فإن  الشيوعي، 
بعد عام 1989 حتى أنها أصبحت إجبارية، فأصبحت 
معظم خدمات الرعاية الصحية متاحة للقادرين من 
دون الفقراء.)19،18،11( ومن ثم فقد أصبح من السائد أن 
مستوى الرعاية الصحية يعتمد على مقدار الرشوة 
املقدمة ملانحي الرعاية، حيث أصبحت 70% من الرشى 
مالية؛ والنسبة الباقية على شكل خمور وشوكوال. 
بإجراء  يتعلق  فيما  خاصة  شائًعا  ذلك  أصبح  وقد 
واجلراحات  القيصرية،  الوالدات  مثل  النساء،  جراحات 
الذى  الوقت  في  وهكذا،  الوالدات.)20(  أثناء  الصغرى 
نظريًا  الصحية  الرعاية  من  األشكال  تلك  فيه  تعد 
الدولة،  ِقَبل  من  بالكامل  ومدعومة  متاًما  مجانيًة 
املرضى لدفع  الواقع هو اضطرار  أن ما يحدث في  إال 
الصحية  الرعاية  من  مقبول  مستوى  لتلقي   رشوة 
للنساء. استفاد األطباء العاملون في املشافي العامة 
مالًيا مبعاجلة مرضاهم من زوار عياداتهم اخلاصة فى 
مرتفع  مقابل  على  احلصول  بعد  احلكومية  املشافي 
منهم، وهو ما صار مسموًحا به في كثير من املشافي 
العامة. وهكذا، أصبحت مؤسسات الرعاية الصحية 

العامة مصادر للدخل ألطباء القطاع اخلاص.)21،11(
وقد ترتب على ذلك الفساد أن املرضى األكثر ثراًء   
هم من يحصلون على رعاية طبية جيدة. ومع ارتفاع 
فإن  النساء،  لدى  الدخل  وانخفاض  البطالة  معدل 
هناك تساؤال ال بد أن يُطرح حول مدى تأثير تلك األحوال 
على إمكانية حصول املرأة على رعاية الصحة اإلجنابية. 

منهاج الدراسة واملشاركون
من  جمعها  مت  أولية  بيانات  إلى  البحث  هذا  يستند 
منطقة  من  أغسطس2007  شهر  حتى  مايو  شهر 
مدينة جدانسك، ومدينتى جدنيا، وسوبوت القريبتني 
بولندا  في  احلضرية  املناطق  أكبر  ثاني  وهى  منها. 
ويربو عدد سكانها على مليون  وارسو،  بعد منطقة 
نسمة، وتقع على ساحل بحر البلطيق. وقد مت اختيار 
جدانسك وما يجاورها بسبب توسط الدخول املالية 
منطقة   13 فى  الدخول  معدالت  مع  وتقاربها  بها، 

حضرية فى بولندا، مع اختالف املصادر االقتصادية.
تناولت الدراسة ثالثة جوانب من الصحة اإلجنابية:   
أولها استخدام وسائل الوقاية من احلمل وما يتعلق 
املتعلقة  واملدركات  املعارف  وثانيها  معارف،  من  بها 
باإلجهاض املمنوع قانونًا، ثم اتخاذ قرار احلمل املرتبط 
التتبع  الرغم من عدم  املواليد. وعلى  بتدنى معدالت 
ضؤ  في  األسرة  لتنظيم  الوصول  ملوضوع  املباشر 
إصالحات ما بعد الشيوعية، ولكنه قد تبلور هو اآلخر 
بدراسات  االستعانة  متت  حيث  البيانات.  جمع  أثناء 
غير موسعة منشورة في صحف متخصصة، وكتب، 
وتقارير أعدتها منظمة الصحة العاملية، وبيانات من 
تقارير احلكومة البولندية، وتقارير لألمم املتحدة. ثم مت 
أعمارهن  تترواح  امرأة   418 إجراء مسح كمي شمل 
بني 18-40 عاًما يترددن على أربع جهات رعاية صحية 
كبرى، باإلضافة إلى مقابالت نوعية مع عينة فرعية 
بني  من  عشوائًيا  اختيارهن  مت  امرأة   55 من  مكونة 
املترددات على العيادات الصحية األربع املذكورة، وأثناء 
مقابلة  إلجراء  دعوتهن  متت  للعيادات  الزيارات  تلك 

البحث واحلصول على البيانات منهن.
مباشرة،  منهن  البيانات  جمع  مت  فقد  ثم  ومن   
 168 من  مكونًا  لالستبيان  الكمي  اجلمع  وكان 
سؤااًل، أما الكيفي فقد كان مكونًا من 24 بنًدا، وقد 
يتم  ولم  دقيقة.   60-30 من  مقابلة  كل  استغرقت 
جمع بيانات دالة على شخصيات االستبيان، كما متت 
اإلعالن  وعدم  االستبيان  خصوصية  على  طمأنتهن 
من  البحث  عينات  اختيار  مت  وقد  شخصياتهن.  عن 
تقدم  التى  وهي  التخصص،  متعددة  طبية  مراكز 
مدخاًل  وتعد  ومتخصصة،  عامة  صحية  خدمات 
الرعاية الطبية بوجه  رئيسًيا حلصول املواطنني على 
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العيادات بتقدمي اخلدمة اجملانية  عام، حيث تقوم تلك 
تقدميها  إلى  باإلضافة  اخلاصة،  االشتراكات  وكذلك 
الفحص. شمل نطاق  ثمن  يدفعون مباشرة  إلى من 
رابع  البحث 19 عيادة إقليمية، عن طريق اختيار كل 
عيادة من قائمة العيادات. وقد كانت إجراءات املقابالت 
موحدة لعينات اجلهات الطبية األربع املذكورة سابًقا. 
ينتظرن  َّ اختيار املشاركات في البحث من بني منْ  ومت
قاعات  فى  فحص  موعد  على  للحصول  دورهن 
معاينتهن  بعد  وذلك  املذكورة،  العامة  العيادات 
االستبيان  لالطمئنان على صالحيتهن إلجراء  بصريًا 
مكتوبة  نسخة  تسليمهن  مت  وقد  السن،  جهة  من 
عن املشروع تدعوهن للمشاركة في االستبيان. وقد 
العيادة  في  مستقلة  غرفة  في  املقابالت  كل  متت 
الطبية، ومتت مقابلة كل امرأة منفردة، في ذات اليوم 
استخدمت  وقد  الطبي.  فحصها  إلجراء  لها  احملدد 
إلى  ترجمت  ثم  املقابالت،  في  البولندية  اللغة 
مقداره  رمزيًا  مقاباًل  امرأة  تلقت كل  اإلجنليزية. كما 
5 يورو مقابل الوقت. ثم متت معاجلة البيانات الكمية 
االحصائية  احلاسوب  برامج  باستخدام  وحتليلها 
معاجلة  متت  كما   ،)SPSS( االجتماعية  لألبحاث 
أطلس  احلاسوب  برامج  باستخدام  النوعية   البيانات 
من  بفرد  خاص  نص  كل  ترقيم  ومت   .)ATLAS ti(
العينة ترقيًما كوديًا، بحيث يتم التعرف على املالمح 

والبيانات الرئيسية من البيانات الفرعية.
كانت النساء الالتى أجرى عليهن االستبيان ينتمني   
إلى أصول اجتماعية اقتصادية متباينة، بأغلبية يصل 
 دخلها الشهري إلى 600 إلى 1200 زلينت، ما يساوي 
150)-300 يورو(. ومتوسط العمر ألغلبهن 29.45 سنة، 
ونسبة  متزوجات،  غير  منهن   %45 نسبة  كانت  كما 
ونسبة%90  الوقت،  لبعض  أعمال  في  يعملن   %65
منهن كاثوليكيات، وجتدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة 
بها بعض القصور، فعلى وجه اإلجمال، كانت النساء 
املعدل  من  تعليًما  أكثر  الدراسة  في  املشاركات 
الوطنى العام، مما يعكس الطبيعة احلضرية لعينات 
البحث. وعلى الرغم من أن العيادات التي مت اختيارها 
في  منطية  حضرية  عيادات  تعد  البحث  هذا  إلجراء 
بولندا، فهي ليست منتقاة عشوائًيا؛ ولذلك ال ميكن 

تعميم نتائج الدراسة على كل املناطق البولندية.

قيود احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة
يضمن الدستور البولندي الذي وضع عام 1997 لكل 
مواطن بولندي حقه في احلفاظ على صحته، ويضمن 
لكل مواطن بغض النظر عن إمكاناته املادية املساواة 
من  الصحية  الرعاية  خدمات  على  احلصول  في 
ثغرة  هناك  أن  غير  الدولة.)22(  ِقَبل  من  املمولة  املراكز 
النص الدستوري تسمح للدولة باستثناء بعض  في 
موازنة  من  التمويل  من  الصحية  الرعاية  خدمات 
الصحية«،  الرعاية  »سلة  من  واستثنائها  الدولة 
احلصول  من  اجلديدة  اإلصالحات  حّدت  فقد  ثم  ومن 
فى  الديني  اخلطاب  أدى  حيث  اجملانية،  اخلدمات  على 
اإلجهاض  منع  إلى  ال  العشرين  القرن  تسعينيات 
فقط عام 1993؛ بل أدى استخدام الوسائل الطبيعية 
أنواع  إلى سحب خمسة  لتنظيم األسرة عام 1999 
الطبية  العقاقير  قائمة  من  احلمل  منع  حبوب  من 
واستخدامها  تناولها  مصنفة  الدولة،  من  املدعومة 
على أنه اختياري أكثر من كونه عالجًيا، مما صعب على 
كثير من النساء املداومة على تعاطيها.)23( كما خرج 
اللولب الرحمي من دائرة دعم الدولة كذلك، باإلضافة 
قوائم  في  يتبق  ولم  الطارئ،  احلمل  منع  وسائل  إلى 
يعد  عقاقير  أربعة  إال  املدعومة  الطبية  العقاقير 
منع احلمل من آثارها اجلانبية، هي العقاقير التي لم 
رئيسية  التي تعد  آثارها األخرى  ميكن منعها بسبب 
في عالج بعض أمراض الغدد الصماء، وعالج أمراض 
جلدية مثل حب الشباب، وعالج أعراض بطانة الرحم، 
في  النساء  من  للمرضى  انحصر وصفها  فقد  وذلك 

عالج مثل تلك األمراض.)24(
احلادة  التحوالت  تلك  انعكست   ،2007 عام  في   
لالستبيان،  خضعن  الالتي  السيدات  حكايات  على 
صنوف  من  كثير  على  احلصول  صعوبة  رأين  والالتى 
الرعاية الطبية التى كانت تقدم من قبل على نفقة 
احلمل  منع  وسائل  التخصيص  وجه  وعلى  الدولة، 
وفحوص بداية احلمل ملنع تشوه األجنة. فمن بني 418 
منهن   %56 استخدمت  لالستبيان  خضعن  سيدة 
]احلبوب  السابق  العام  احلمل في  وسيلة حديثة ملنع 
13%، لولب رحمي 8%، واقي ذكري35%[، وتبني أن معدل 
استخدام احلبوب قد تأثر لدى واحدة من بني كل خمس 
قوائم  من  احلبوب  رفع  بسبب  للحبوب  مستخدمات 
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العقاقير املكفولة من الدولة. وعندما سئلن عن سبب 
اختيارهن لوسيلة معينة من وسائل منع احلمل خالل 
سيدة   418 بني  من  سيدة   70 أجابت  السابق،  العام 
حيث  األرخص؛  الوسيلة  اخترن  أنهن   ]%17 ]بنسبة 
اعتمدت 43 سيدة على الواقي الذكري، بينما جلأت20 
إلى القذف خارج الرحم، واستعانت 16 سيدة بتجنب 
العالقة اجلنسية في فترة التبويض )بعض السيدات 
جمعن بني أكثر من وسيلة من تلك الوسائل(، وهناك 
باقي  أما  وسيلة.  أي  يستخدمن  لم  سيدات  أربع 
فيها  مبا  اقتصادية،  غير  أسبابًا  ذكرن  فقد  السيدات 
نصائح من أطباء أو أصدقاء، ومن هذه األسباب كذلك 

سهولة االستعمال، وقلة األعراض اجلانبية.
بوجه  فعالية  أقل  الطبية  غير  الوسائل  كانت   
عام من الوسائل األكثر تكلفة مثل احلبوب واللولب 
الرحمي. وبالفعل فقد كان املفهوم السائد بني تلك 
منع  وسائل  أن  النوعية  للدراسة  اخلاضعات  النسوة 
في  وسهولة  فاعلية  أكثرها  تعد  الهرمونية  احلمل 
أكثر  واملرغوبة  املفضلة  فهي  وبالتالي  االستخدام، 
سيدة   418 إجمالي  من  سيدة،   54 بني  فمن  لديهن. 
موانع  استخدمن  ]بنسبة%13[  للدراسة  خضعن 
البحث،  على  السابق  العام  في  الهرمونية  احلمل 
توقفت ثماني نساء عن تعاطى احلبوب بسبب كلفتها 
لم  بعضهن  أن  تبني  النوعية،  املقابالت  أثناء  املالية. 
يخطر ببالهن مطلًقا استعمال احلبوب كوسيلة منع 

حمل بسبب كلفتها االقتصادية العالية. 

»لم أستعمل احلبوب من قبل، وأحب أن أجربها. غير 
أني ال أستطيع شراءها ألنها غير مدعومة من الضمان 

الصحي للدولة.« ]رقم 18، 32 سنة، مشرفة[

كانت  لكنها  لفترة،  الهرمونية  احلبوب  »استخدمت 
اضطررت  ولذلك  الشهر،  في  زلينت   50 تكلفني 
أن  أعتقد  الطبيب.  من  وصفها  طلب  عن  للتوقف 
سنة،   39  ،51 ]رقم  ثمنها«  توفر  لو  عظيمة  احلبوب 

معاجلة طبيعية[

ملنع  مهمة  الذكرية  الواقيات  كانت  حني  وفي   
ارتفاع سعر حبوب  انتقال األمراض اجلنسية، تسبَّب 
للطبيب  الذهاب  من  يستلزمها  وما  احلمل،  منع 

للحصول على تذكرة طبية لشرائها، في دفع النساء 
الواقي  الستخدام  اللجوء  إلى  باحلمل  الراغبات  غير 
ذلك  دفع  كما  كفاءة،  أقل  أخرى  ووسائل  الذكرى 
اإلطالق.  على  وسيلة  أية  استعمال  لعدم  أخريات 
حني  الهرمونية  الوسيلة  استخدمن  النساء  بعض 
يلجأن  كن  بينما  بذكر،  منتظمة  عالقة  على  كن 
الرحم  خارج  القذف  أو  الذكرى  الواقي  الستخدام 
التكلفة  انتظاًما لتجنب  العابرة األقل  العالقات  في 

العالية حلبوب منع احلمل:

»استخدام احلبوب مكلِّف لو كانت العالقات اجلنسية 
عابرة وباملصادفة. إن الواقيات الذكرية أنسب للعالقة 

غير املنتظمة.« ]رقم 10، 34 سنة، ال تعمل[

كان مفهوم أن العالقات اجلنسية العابرة ال تستدعي 
وسيلة منع حمل منتظمة من املدرَكات العامة بني 
البحث، وقد عكس ذلك مفهوًما مشتركًا، هو  أفراد 
الهرمونات  وأن  التكلفة،  احلمل عالية  أن حبوب منع 
قوي.  دافع  دون  لتعاطيها  داعي  وال  اجلسم  على  تؤثر 
أما وسيلة اللولب الرحمي غير الهرمونية فهي أكثر 
لآلثار  التعرض  دون  األمد  فائدة كوسيلة منع طويلة 
اجلانبية للهرمونات، غير أن هذا االختيار يضيف عبًئا 
على املوازنة املالية لكثير من النساء الالتي شملهن 
البحث، فأغلبهن كن يعملن في وظائف بدوام جزئي 
»ميرينا«  نوع  الرحمى من  اللولب  أما  الوقت.  لبعض 
الشائع في بولندا، فقد كان يستلزم استعماله زيارة 
يستلزم  مما  والتوليد،  النساء  في  اختصاصي  طبيب 
التكاليف  ومتثل  عام.  طبيب  من  قبلها  اإلحالة 
عوائق  الرسمية  غير  واملدفوعات  للعيادات  اإلضافية 
في  محدودًا  الرحمي  اللولب  استعمال  يجعل  مما 
بولندا، ففي هذه الدراسة لم جند إال 8% من النساء، 
من بني 418 امرأة شملهن البحث، يستخدمن اللولب 

الرحمي كوسيلة ملنع حمل.
تزداد تكلفة استخدام حبوب منع احلمل ارتفاًعا   
تذاكرهم  في  وصفها  األطباء  بعض  رفض  بسبب 
الطبية، مرددين اعتراضات ضميرية، مما يجبر النساء 
أن  إلى  آخرين  أطباء  لدى  التكلفة  من  مزيد  على 
تلك  لتقدمي  االستعداد  لديه  متعاطًفا  طبيًبا  يجدن 
في  املكلفة  الزائدة  األعباء  من  يعد  ما  وهو  اخلدمة، 
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األقاليم الريفية التى قد ال يوجد بها إال طبيب واحد. 
كما يقصر بعض األطباء وصفته الطبية حلبوب منع 
احلمل على عدد من احلبوب يكفي لشهر واحد، ليجبر 
دفع  من  مزيد  مع  العيادة  زيارة  تكرار  على  النساء 
األجر.)25( وقد سجل عديد من النساء الالتي خضعن 
للدراسة أنهن خضعن ملزيد من إجراء فحوص خلوية، 
مرتني إلى أربع مرات في العام، مما زاد من التكلفة أكثر 

وأكثر:

»استخدمت احلبوب من زمن بعيد غير أني ال أستطيع 
للفحوص  واخلضوع  الطبيب  زيارة  على  املداومة 
واالختبارات املعملية كل ثالثة أشهر للحصول على 
بالواقع  سلمت  لذلك  احلمل،  منع  حبوب  من  مزيد 
]رقم 16،  أمواال طائلة ومجهودًا كبيرًا«  ألنها تكلف 

28 سنة، موظفة استقبال[

املعملية  االختبارات  إجراء  يبررون  األطباء  كان   
بسبب  للكبد  أضرار حتدث  أى  لفحص  بأنها ضرورية 
أن  غير  الهرمونية،  احلمل  ملوانع  اجلانبية  التأثيرات 
النساء بدال من مناقشة مدى احتياجهن لالختبارات 
السعي  عن  الكف  األسهل  من  وجدن  املعملية، 
للحصول على حبوب منع احلمل، أو لم يستعملنها 

من األصل على اإلطالق.

سياسة تشجيع اإلجناب
اإلجنابية،  الصحة  مجال  في  الناشطون  بذل 
والسياسيون جهودًا مضنية في األعوام األخيرة إلدراج 
وسائل منع احلمل في البنود التى تتولى الدولة اإلنفاق 
الدوام  على  تلقى  كانت  اجلهود  تلك  أن  غير  عليها، 
رفًضا من الدولة مبزاعم دميوجرافية بسبب تدني نسبة 
املواليد وانخفاض معدل زيادة السكان. وبالفعل، فقد 
انخفض معدل اخلصوبة في بولندا من 2.1 عام 1989 
إلى 1.27 عام 2008، على الرغم من أنه ظل ثابًتا فوق 
وصل  وقد  الثانية.  العاملية  احلرب  منذ  اإلحالل  معدل 
معدل اخلصوبة إلى أدنى معدل له وهو 1.22 عام 2002، 
ثم ازداد زيادة طفيفة بعد ذلك.)27،26( تعتبر الدولة األزمة 
الدميوجرافية السكانية كما يشار إليها بهذا االسم 
من اجلميع منذ سقوط نظام احلكم الشيوعي عنصرًا 
 1999 عام  ففي  االقتصادي.  للنمو  بالنسبة  مصيريًا 

بعض  بتقدمي  اإلجناب  لتشجيع  برنامًجا  الدولة  تبنت 
ذلك  من  الهدف  وكان  املنجبة.  لألسر  املادية  املزايا 
البرنامج وقف تدهور معدل اخلصوبة، وخلق معدل أعلى 
وبالتالي  جديدة،  وظائف  بخلق  االقتصادي،  النمو  من 
تشجيع األسر على اإلجناب وزيادة معدل اخلصوبة على 
املستوى القومي.)28( لذلك كانت القيود املفروضة على 
احملافظ  التوجه  مع  متوائمة  اإلجناب  تنظيم  خطط 
الواقع  وفي  املواليد.  معدل  زيادة  إلى  يسعى  الذى 
معدل  زيادة  في  اإلجناب  تشجيع  خطط  فشلت  فقد 
املواليد كما فشلت في مواجهة املشاكل واملصاعب 
االقتصادية الناجمة عن التقليص الشديد في اإلنفاق 
على رفاه السكان وعلى برامج الرعاية الصحية التي 
تزامن  احلقيقة، فقد  وفي  الدولة.  كانت مكفولة من 
تقليص اإلنفاق مع ممارسة أرباب العمل اجلدد التمييز 
ضد النساء احلوامل والنساء الالتى ترعى صغارًا، مما دفع 
النساء إلى تأجيل اإلجناب أو التغاضي عنه متاًما، مما أدى 
إلى ما يشير إليه خبراء السكان »أخفض انخفاض« في 
معدل اخلصوبة والتزايد السكاني، أي حتت معدل1.5.)29(

انتشر اللجوء ملنع احلمل في بولندا بشكل الفت   
وسائل  استعمال  كان  حني   ،1991 عام  منذ  لالنتباه 
ال  القومية  لإلحصاءات  طبًقا  احلديثة  احلمل  منع 
للنساء.)30(  القومى  املستوى  على   %19 عن  يزيد 
القومي،  اخلصوبة  معدل  انخفاض  استمرار  ويدل 
في  املستمرة  والزيادة  اإلجهاض  معدل  وارتفاع 
استخدام وسائل مختلفة ملنع احلمل، على الرغم من 
الصعوبات املستحدثة والتكلفة العالية في احلصول 
عليها، كل ذلك يدل على أن تنظيم األسرة ستظل له 
األولية واليد العليا لدى املرأة البولندية، وأغلبهن من 
ملنع  حديثة  وسائل  يستخدمن  الالتى  الكاثوليكيات 
احلمل، على الرغم من حظر الكنيسة الكاثوليكية، 
متعلالت بأسباب براجماتية تبرر اضطرارهن لتنظيم 
األسرة ومنع احلمل، مثل املصاعب االقتصادية املالية، 
من  لديهن  ملن  جيدة  رعاية  توفير  إلى  وحاجتهن 

أطفال.)31(

»خصخصة« اإلجهاض 
منذ  كاملة  بصورة  اإلجهاض  عمليات  تخصخصت 
الذين  األطباء  بدأ  فقد   .1993 عام  اإلجهاض  حترمي 
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عام  قبل  مباًحا  كان  )الذي  اإلجهاض  يجرون  كانوا 
التاريخ مبقابل مادي  1993( في إجرائه سرًا بعد ذلك 
شكل  مبثابة  التحرمي  ذلك  كان  فقد  ثم  ومن  باهظ. 
رسمي خلصخصة اإلجهاض، مما حدا باملرضى واألطباء 
من  منظم  وغير  رسمي  غير  قطاع  إلى  اللجوء  إلى 
املمارسة الطبية. يحرم القانون احلالي اإلجهاض متاًما 
باستثناء أحوال ثالثة: إن كان احلمل يهدد صحة املرأة 
إصابة  احلمل  أثناء  الفحوص  أظهرت  وإذا  حياتها،  أو 
وتهدد  منها  وال شفاء  لها  ال عالج  بتشوهات  اجلنني 
عن  ناجتًا  احلمل  كان  إذا  وثالثها  الوالدة،  بعد  حياته 
املرأة، مع وجوب  وموافقة من  أو عدم رضى  اغتصاب 
تكون  حينما  بالواقعة  الشرطة  أبلغت  قد  تكون  أن 
مدة احلمل أقل من 12 أسبوًعا. ومنذ عام 1956 حتى 
األسباب  لتلك  العائدة  اإلجهاض  نسبة  بلغت  اآلن 
الكلية.  اإلجهاض  نسبة  إجمالي  من   %3 القانونية 
تتم  كانت  اإلجهاض  من   %97 نسبة  فإن  ثم  ومن 
اإلجهاض  القانون.)33،32( وحتى  وبعيًدا عن طائلة  سرًا 
الذى يسمح به القانون في االستثناءات املذكورة من 
الصعب جًدا احلصول عليه ألسباب ضميرية يذكرها 
مديرو املشافي لطالبة اإلجهاض نيابة عن كل أطباء 

املشفى.)5( 
إضافة لذلك، أدى منع اإلجهاض إلى تقليل عدد   
العامة  املشافي  في  القانوني  اإلجهاض  طالبات 
على  احلصول  يفضلون  األطباء  ألن  للدولة  التابعة 
معرفة  جتنبهم  عن  فضاًل  إلجرائه،  عال  مادي  مقابل 
التى   املرأة  جتد  وهكذا  بذلك.)34(  بقيامهم  أحد 
األسهل  من  أنه  لإلجهاض  قانونية  أسباب  لديها 
حديثة  قضية  وهناك  سرًا.  اإلجهاض  إجراء  واألسرع 
تخص  األوربية  اإلنسان  حقوق  محكمة  أمام  مثارة 
السيدة إليشيا تزياك التى ُمِنعت من إجراء إجهاض 
بسبب  بالعمى  وأصيبت  الوالدة  حتى  حملها  وأمتت 
مضاعفات حدثت لها، وحكمت احملكمة على بولندا 
بأنها فشلت في إيجاد آليات تضمن حقوق املرأة في 

إجراء اإلجهاض في نطاق القانون املعمول به.)35(
أثناء احلكم الشيوعي لبولندا كان اإلجهاض يتم   
- أيًضا - بشكل خاص، ولم يكن األطباء مرغمني على 
اإلبالغ عن إجرائه، لذلك جند أن البيانات عن تلك املرحلة 
بها نقص واضح. وفي ثمانينيات القرن العشرين بدأ 

تضامن  تنظيم  ظهور  مع  لإلجهاض  املبكر  التقييد 
العمالي، وبدأت النساء - الالتى حتتجن إلجراء إجهاض 
- في اللجوء للقطاع الصحي اخلاص إلجرائه. ومهد 
ذلك الطريق إلى ما اشتهر باسم إجهاض »املعاطف 
إلى  يشير  وهو   ،1993 عام  بعد  السري  البيضاء« 
وفي  والتوليد.)5(  النساء  أطباء  من  اخلبرات  أصحاب 
الوقت الذي يقدر فيه االحتاد البولندي للمرأة وتنظيم 
-80000 بـ  املشروع  غير  السري  اإلجهاض  األسرة 

أرقام  تعلن احلكومة فقط  العام،  200,000 حالة في 
اإلجهاض املشروع، وهو يقل عن 200 حالة فى العام 
السياحة  إن  يقال  ذلك  فوق  األخيرة.  السنوات  في 
 اإلجهاضية إلى خارج بولندا تزداد وتزدهر بني النساء
البولنديات )24(، غير أنه ال توجد إال معلومات شحيحة 

عنها.
بولندا  في  للنساء  املشروع  غير  اإلجهاض  ويُتاح   
في  عنه  اإلعالن  ويتم  زلينت،   3000 إلى   1000 مقابل 
الصحف مبا فيها أكبر صحيفة بولندية يومية »جازيتا 
أقل  محلية  صحف  في  عنه  يعلن  كما  فيبروتسا«، 
بالتيكي« في مدينة  انتشارًا مثل صحيفة »جينيك 
جدانسك وما جاورها. وتكون هذه اإلعالنات في العادة 
مختصرة وال يوجد بها إال رقم هاتف محمول وكلمات 
عن  الباحثات  النساء  تفهمها  مختصرة  أو  مشفرة 
طبيب إجهاض، مثل: »تقدمي كل اخلدمات«، و»تفريغ«، 
و»إجراءات  الشهرية«،  الدورة  و»استعادة  و»تخدير«، 
االتصال  للسيدة  وميكن  و»كتمان«.  معقدة«،  طبية 
في  املوعد  على  واالتفاق  واملكان،  الثمن  على  لالتفاق 
اليوم ذاته أو في اليوم التالي. وعلى وجه التقريب فإن 
معلومات  لديهن  سيدات  من  إليهن  حتدثت  من  كل 
مبا  السري،  اإلجهاض  إجراء  كيفية  عن  تفصيلية 
والكلفة،  إجهاض،  طبيب  إلى  التوصل  كيفية  فيها 
واالختالفات النوعية في اإلجهاض في املناطق اخملتلفة 
العيادات  تلك  عليه  تبدو  الذى  والشكل  بولندا،  من 
كشكل منطي يغلب عليها جميًعا. أما نصفهن على 
وجه التقريب فيعرفن بشكل شخصي ومباشر نساًء 
كثيرات  صرحت  وقد  مشروع،  غير  إجهاًضا  أجرين 

منهن بأن تلك اخلدمة من املمكن احلصول عليها.

إليه  تتوصلي  أن  بإمكانك  ولكن  مكلف  »اإلجهاض 
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هاتف  رقم  فقط  التقطي  الصحف..  كل  خالل  من 
واتصلي« ]رقم 5، 32 سنة، مديرة[

عيادات  في  إجهاًضا  أجرين  صديقاتي  من  »عدد 
زلينت...  خاصة. عيادات نظيفة وجيدة وتكلف 2000 
النساء  إلى طبيبة  أذهب  لو احتجُت إلجراء إجهاض 
من  بالضرورة  ليست  وهي  أوال.  ذلك  منها  وأطلب 
طبيب  إلى  حتيلني  أن  ميكن  أنها  غير  لي،  ستجريها 
آخر. كل عمليات اإلجهاض جترى هنا محلًيا« ]رقم 12، 

32 سنة، سكرتيرة[ 

فإن  والنظيفة،  اجليدة  العيادات  من  الرغم  وعلى 
ويُعد  باملضاعفات  محفوًفا  يظل  السري  اإلجهاض 
جتربة مخيفة. وقد حكت إحدى النساء حكاية عملية 

عن جتربة عملية مرت بها، فقالت:

لي  وصفت  قد  كانت  التي  طبيبتي  إلى  »ذهبت 
إلجراء  إلى طبيب  حتيلني  أن  آملة  احلمل  منع  حبوب 
من  طبيًبا  اختاري  لي:  قالت  أنها  غير  اإلجهاض، 
أتصل  ورحت  صحيفة  أحضرت  الصحف.  إعالنات 
فاتصلت  باإلعالنات،  مدونة  محمولة  هواتف  بأرقام 
أحدهما  »بالتفريغ«،  اإلعالن  في  كتبوا  ممن  مبعلنني 
في  كان  واآلخر   ،1200 وطلب  كاتافيس  في  كان 
بإمكاني  إنه  قال  وكالهما   ،1400 وطلب  كراكوف 
الذهاب إليهما في اليوم ذاته، لم يكن معي إال 1000 
صديقتني..اخترت  من  الباقي  القتراض  واضطررت 
طبيب كراكوف ألنه سمح لي باصطحاب صديقة... 
أخبروني بالهاتف أن علي مقابلة سائقهم في مكان 
بالستيكي  بقالة  كيس  يدي  في  أحمل  وأن  معني، 
فارغ. توقف أمامي رجل بسيارة عتيقة الطراز، وطلب 
مثيرًا  موقًفا  كان  فقد  خائفات،  ركبنا  الركوب.  منا 
السائق  بالغموض. حاول  ومحاًطا  بالسرية  مطبوًعا 
املدينة  إلى خارج  السيارة  يقود  أن يكون لطيًفا وهو 
إلى بيت الطبيب اخلاص. كانت الالفتة على باب بيته 
بعض  ذلك  وأراحني  نساء«،  »طبيب  عليها  مكتوب 
الشيء. كان مكتبه رائًعا جًدا، وكانت طبيبة التخدير 
سهلة،  العملية  أن  أخبرتنى  للغاية.  ودودة  العجوز 
مثل خلع إحدى األسنان. لقد جاءت من املشفى الذي 
تعمل به لهذا الغرض... لم يتسن لي معرفة أسماء 

الطبيب  طلب  التخدير،  من  أفقت  حني  منهم.  أي 
حدوث  عدم  على  ليطمئن  احملمول  هاتفي  رقم  مني 
أية مضاعفات، كما طلب مني زيارته مرة أخرى إلعادة 
فحصي، غير أني وجدت بعد ذلك أنني لست بحاجة 
إلى زيارته مرة أخرى. أوصلنا السائق إلى الشارع الذي 
عائدة  العامة  احلافلة  ركبت  هناك  ومن  منه،  أخذنا 
العملية بسالم وتخلصي  لبيتي. كنت سعيدة ملرور 

من احلمل« ]رقم 22، 31 سنة ، طالبة[

ويكون خرق احلظر واملنع وااللتفاف عليه أسهل كثيرًا 
على النساء الالتي ميلكن مااًل أكثر من أولئك الالتي 
لديهن دخل محدود، والالتي صرحن بأنهن قد يلجأن 
إلى اقتراض املال عند احلاجة أو يلجأن إلى الدفع على 
أقساط وباألجل. كما أوضحت النساء أن األطباء في 
عليهن  ولكن  أقل،  مقاباًل  يتقاضون  الصغرى  املدن 
إلى أماكن  أو احلافلة  بالقطار  في تلك احلالة السفر 
بعيدة، وقد يتطلب منهن ذلك تدبير مأوى للمبيت إذا 

كانت مدينة بعيدة.
وإذا كانت األوساط الطبية في مجملها ال تؤازر   
حترير القوانني، فقد تركت تلك املؤازرة كلًيا للجمعيات 
شخصية،  ]اتصاالت  والعاملية  احمللية  احلكومية  غير 
املرأة وتخطيط  رئيسة االحتاد من أجل  نوفيكا،  فاندا 

األسرة، مارس 2010[

والرعاية  الرحم،  سرطان  والتوليد،  احلمل،  رعاية 
اإلجنابية

قبل  ما  لفحوصات  أيًضا  الدولة  رعاية  تقلصت 
لم  1989، حيث  عام  من  وبعدها  أثنائها  وفي  الوالدة 
من  مكفولة  الوالدة  قبل  ما  وفحوص  اختبارات  تعد 
إليها،  حتتاج  من  نفقة  على  تتم  وأصبحت  الدولة، 
وجود  إثبات  إن  وحيث  بقوة.  طبيب  بها  أوصي  إذا  إال 
تشوهات جنينية شديدة عند إجراء فحوص ما قبل 
إلجراء  للقانون  طبًقا  مشروًعا  سبًبا  يعد  الوالدة 
في  اإلجهاض  تعارض  التي  الكنيسة  فإن  إجهاض، 
الوالدة.  إجراء فحوص ما قبل   مطلق األحوال تعارض 
بنجاح  الكاثوليكي  اللوبي  دعم   ،1999 عام  في 
مشروع قانون بتوقيع عقوبة جنائية تصل إلى عامني 
بدن  »إتالف  في  يتسبب  الذي  الطبيب  على  حبًسا 
جنني أو يتسبب في ضرر صحي جلنني، أو يهدد حياة 
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اضراب املمرضات وارسو، 21 يونيو 2007
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جنني« ترتيًبا على فحص ما قبل الوالدة.)36( وقد ترتب 
على ذلك ازدياد ممانعة األطباء إلحالة أي حامل إلجراء 
فحوص ما قبل الوالدة، خوًفا من تداعيات تلك اإلحالة 
الفحوص،  إجراء  أثناء  للجنني  ذاتى  إسقاط  إذا حدث 
األطباء  اخملاطرة. وبعض  احلامل نسبة  لو قبلت  حتى 
باب  الفحوص من  تلك  احلامل إلجراء  إحالة  يرفضون 
مخالفة ذلك للضمير. أما من جانب فحوص ما قبل 
إيوا  الصحة  وزيرة  وافقت  فقد  الوالدة  وبعد  وأثناء 
الدولة  تغطية  استثناء  استمرار  على  مؤخرًا  كوباتز 
النصفى  التخدير  الوالدة. حيث أصبح  أثناء  للتخدير 
اإلضافات  من  االستنشاقي  والتخدير  النخاعي  حول 
التي يجب على من تلد أن تتحمل نفقتها. وإحتجت 
رسالة  في  األسرة  وتنظيم  املرأة  احتاد  منظمة 
مفتوحة، بال جدوى، ألن ذلك يعد حرمانًا للنساء من 
كما  الصحية،  الرعاية  مجال  في  الطبية  املنجزات 

يعد امتهانًا حلقوق املريض وحقوق اإلنسان.)37(
من ناحية أخرى فإن التخصيب اجملهري خارج الرحم   
)IVF( لم يتم تقنينه كلًيا في بولندا، واستمر اجلدل 
أعوام،  مدى  على  تقنينه  حول  الشديد  السياسي 
ذلك اجلدل الذي دار حول إذا ما كان على الدولة حتمل 
بعالج  اخلاصة  العيادات  راحت  وهكذا  ال.  أم  تكلفته 
العقم تقدم خدمات التخصيب اجملهرى خارج الرحم 

بولندا  يقصدن  ممن  وللوافدات  البولنديات،  للعاقرات 
تنظيم  عن  يدها  الدولة  رفعت  لقد  الغرض.  لهذا 
الكاثوليكية،  الكنيسة  معارضة  بسبب  اجملال  هذا 
التى تعارض اإلخصاب غير الطبيعي كمبدأ، وتعارض 
التخصيص.  وجه  على  العامة  املوازنة  من  متويله 
الرحم  خارج  اجملهري  التخصيب  ظل  فقد  وبالتالي 
حتى اآلن من اجملاالت الطبية اخلاصة، غير مقنن وغير 

مكفول من الدولة.
الرعاية الصحية، وترك  أدى تقليص اإلنفاق على   
بالقطاع  للعمل  العامة  باملشافي  العمل  األطباء 
للسيدات  االنتظار  قوائم  طول  إلى  اخلاص،  الطبي 
احلوامل في املشافي العامة، مما وصل بانتظار احلامل 
كما  املطلوب،  الفحص  لتجرى  يوًما   66 إلى   9 من 
إلى حرمان احلوامل من هذا احلق متاًما في بعض  أدى 
املناطق غير احلضرية.)26( وحيث إن العيادات واملشافي 
خدمات  بتقدمي  الدولة  قبل  من  ملزمة  غير  اخلاصة 
غير  والتوليد  احلمل  رعاية  فإن  الصحية،  الرعاية 

مشمولة في التخصصات املوجودة بهذه العيادات. 
يضاف إلى تلك املشكالت أن بولندا بها أعلى معدل 
وأعلى  الرحم،  عنق  بسرطان  لإلصابة  أوروبا  في 
معدل وفيات في أوروبا باملرض نفسه. ويتم اكتشاف 
بولندا في  الرحم في  أقل من 20% من سرطان عنق 
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مراحل مبكرة قبل مرحلة السرطان. وعلى الرغم من 
االنتشار شبه الوبائي لسرطان عنق الرحم في بولندا، 
موازنة إلجراء فحوص  توفير  في  الدولة  فقد فشلت 
وقائية على املستوى القومي السكاني العام للنساء 
للكشف املبكر لسرطان عنق الرحم، ولم تتمكن إال 
من إجراء فحص عام عشوائي عام 2007 لم يغط إال 
وفي  بالفحص.  املستهدفات  النساء  من   %24 نسبة 
عام 2008 بدأت الدولة في توسيع دوائر الفحص، غير 

أن التحديات التي تواجهها ما زالت كما هي.)38(

املناقشة 
مت تقدمي كثير من املبادرات، ومورست كثير من الضغوط 
تقليص  عن  للتراجع  احلكومية  غير  املنظمات  من 
بشكل  يقودها  والتى  اإلجنابية،  الصحة  على  اإلنفاق 
رئيسي االحتاد البولندي للمرأة وتنظيم األسرة، غير أن 
النفوذ القوي للكنيسة الكاثوليكية على السياسيني 
البولنديني، والتحول السياسي إلى الليبرالية اجلديدة 
التى تعارض متويل الدولة للخدمات اجملانية، وقفا حجر 

عثرة أمام تلك املنظمات.
في أواخر عقد تسعينيات القرن العشرين، سجلت   
مزمنة  بأمراض  اإلصابة  من  نسًبا  بولندا  في  النساء 
أعلى من الرجال، ونسبة إجمالية من التدهور الصحي 
في  العمرية  املراحل  كل  في  بالذكور  مقارنة  أعلى 
املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء )40،39(. ويُظهر 
السيدات  من  مزيًدا  أن  عام 2009  األوربي عن  التقرير 
أو  السوء«،  أن صحتهن »غاية في  يدركن  البولنديات 
السيدات  وتبني حكايات  بالذكور)12(.  مقارنة  »سيئة« 
أعداد  وجود  من  الرغم  على  أنه  الدراسة  هذه  في 
احلمل  منع  وسائل  يستخدمن  النساء  من  متزايدة 
احلديثة، فإن التكلفة العالية لتلك الوسائل، مع إلغاء 
يلعبان  األسرة،  تنظيم  لبرامج  الدولة  وتغطية  دعم 
دورًا كبيرًا في احلد من قدرتهن على التوصل إلى منع 
حمل كفء وفعال. فضاًل على ذلك، فقد نتج عن جترمي 
الرعاية  النوع من  لذلك  اإلجهاض خصخصة كاملة 
أثمان عالية  الصحية، فلم يعد متاًحا إال في مقابل 

وبطرق سرية وفي اخلفاء.
ويعد ذلك إشكالية حقيقية مقارنة باملستويات   
الدولية في رعاية الصحة اإلجنابية. ففي الوقت الذي 

تعارض فيه الكنيسة في بولندا دعم الدولة لوسائل 
منع احلمل، تدرج منظمة الصحة العاملية وسائل منع 
لـ«االحتياجات  األساسية  العقاقير  قائمة  في  احلمل 
األساسية للرعاية الصحية للسكان«، والتى البد أن 
تتوفر وتتاح »بسعر يقدر الفرد واجملتمع على دفعه«)41(. 
وقد أدى تدني قدرة املرأة على احلصول على وسائل منع 
إجهاض.)43،42(  إلجراء  االحتياج  ازدياد حاالت  إلى  احلمل 
آمنًا نسبًيا  وحتى لو كان أغلب اإلجهاض في بولندا 
الفقيرات  فإن  العكس(،  بيانات إلثبات  تتوفر  )حيث ال 
إما أن يلجأن في حاالت إجراء إجهاض يحرمه القانون 
ألنفسهن  إجهاًضا  يجرين  أو  مهرة،  غير  أطباء  إلى 
بوسائل غير آمنة، ويعرضن أنفسهن - بالتالي - إلى 

مخاطر صحية جسيمة. )44(
 من هنا يجب علينا النظر إلى مغزى التقييد والتجرمي 
القانوني لإلجهاض من منظور وضع املرأة االقتصادي 
فيما  الدولة  شيوعية  سهلت  فقد   ،1989 عام  بعد 
املرأة أفضل  املرأة، وفي عام 1989 كانت  سبق تعليم 
أغلب  تخرج  حيث  بولندا؛  في  الرجل  من  تعليًما 
النساء في كل مجاالت التعليم، ما عدا احلرفي منها، 
وفضالً عن ذلك، ففي عام 1989، كان80% من النساء 
منهن  كثيرات  تبوأت  لقد  بل  يعملن،  البولنديات 
وظائف عليا، خاصة في مجال الرعاية الصحية حيث 
كانت غالبية األطباء من النساء.)45( وكان من املفترض 
اجليد  الوظيفي  والتاريخ  األفضل  التعليم  يخدم  أن 
أن  غير  السوق،  اقتصاد  إلى  اجلديد  التحول  في  املرأة 
النساء وجدن أنفسهن في مرحلة ما بعد الشيوعية 
يفقدن وضعهن، حيث برز فرز جديد على أساس اجلنس 
الدولي  للبنك  اجلديد. وطبًقا  الطبقي  التصنيف  في 
فقد: »شهد التحول من منط االقتصاد املوجه إلى منط 
اقتصاد السوق واحًدا من أكبر التحوالت وأسرعها في 
التاريخ التى اتسمت بانعدام املساواة«.)46( كما تشهد 
الفقر«، حيث  »تأنيث  عليه  يطلق  أن  ما ميكن  بولندا 
اقتصاديًا  ليصبحن  كبيرة  بسرعة  النساء  حتولت 
مبقدار  عرضة  أكثر  أصبحن  فقد  الدنيا«:  »الطبقة 
الذكور،  عن  الفقر  طائلة  حتت  للسقوط  الضعفني 
البطالة، حيث  أغلبية في نسبة  أنهن يشكلن  كما 
تهاوت نسبة النساء العامالت من 80% إلى 65% منذ 
عام1989.)47( وأدى كل ذلك إلى تقلص رعاية األمومة 
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والطفولة واخلدمات والرعاية االجتماعية في بولندا.)48(
وقد تأثرت القرويات على وجه التخصيص بكل تلك   
وسائل  إلى  أغلبهن متحوالت  انتكس  فقد  العوامل. 
تقليدية مثل االعتماد على األقارب كمصادر للدخل، 
والطعام،  املالبس  من  املنزلي  إنتاجهن  من  زادوا  كما 
وعشن إجماال على التبادل الذي كان سائًدا في املرحلة 
الشيوعية، والذى - للسخرية - عاد كنسخة مكررة 
الريفيات  أصبحت  كما  البدائية.)49(  احلياة  آليات  من 
أيًضا أقل قدرة على التحايل على قانون منع اإلجهاض 
بسبب قلة دخلهن وندرة وجود عيادات إجهاض سرية 

في الريف.
من  التمييزية  املمارسات  أدت  ذلك،  لكل  إضافة   
والنساء  احلوامل  النساء  ضد  األعمال  أصحاب  ِقَبل 
الالتي تعول صغارًا إلى أن تتخذ املرأة البولندية قرارها 
بتأجيل احلمل واإلجناب.)31( ويعد معدل اخلصوبة املتدني 
املصاعب  رغم  أنه  على  يدل  ألنه  ذلك  قوية،  داللة  ذا 
القانونية واملالية التي تواجه منع احلمل، فقد كان ملنع 
احلمل أولوية قصوى لدى املرأة البولندية. وفي الوقت 
انخفاض معدل اخلصوبة من  ذاته تستخدم حقيقة 
ملعارضة  قوية  األسرة كذريعة  لتنظيم  املعادين  قبل 
في  الرئيس  السبب  ألنها  اإلجنابية،  للصحة  دعم  أي 

انخفاض معدل اخلصوبة.

النتائج
إدراج  إلى  احلاجة  إلى  االنتباه  الدراسة  هذه  تلفت 
اخلدمات الصحية لتنظيم األسرة ضمن أنواع خدمات 
من  واملدعومة  املكفولة  األخرى  الصحية  الرعاية 
الدولة، إضافة إلى أهمية إلغاء قانون منع اإلجهاض 
أيًضا  الدراسة  وتظهر  بولندا.  في  حالًيا  به  املعمول 
الطبي  القطاع  على  الدولة  إلشراف  احلاجة  مدى 

على  للحصول  للمرأة  املتاحة  الفرص  وزيادة  اخلاص، 
إلى  الدراسة  وتنبه  واإلجنابية.  الصحية  الرعاية 
وحتسني  الصحي  بالقطاع  العاملني  أجور  زيادة  أن 
مستوى الرعاية الصحية املقدم من الدولة سيقضي 
التكاليف  تقل  وبالتالي  الرشى،  تقدمي  ظاهرة  على 
الرعاية  سياسات  إن  النساء.  عاتق  على  تقع  التي 
الصحية احلالية املطبقة في بولندا جتبر النساء على 
عليهن  وتنكر  صعبة،  واختيارات  سلوكيات  انتهاج 
الصحية،  احتياجاتهن  مشروعية  السياسات  تلك 
اإلجنابي واجلنسي. كما تقف  وحريتهن، واستقاللهن 
واخلاطئ  املعاكس  اجلانب  البولندية على  السياسات 
للمقاييس الدولية املتعارف عليها في مجال الصحة 
إلى  بجدية  تنظر  أن  الدولة  على  يوجب  مما  اإلجنابية، 
اخلاصة  احلكومية  غير  الصحية  املنظمات  توصيات 
السياسات  على  إدخالها  املطلوب  باإلصالحات 
املوقعني على  بولندا من  أن  الرغم من  احلالية. وعلى 
امليثاق األوربي اخلاص باحلقوق األساسية وميثاق حقوق 
للمرأة  املعادية  احلكومية  السياسات  فإن  اإلنسان، 
والعدالة  اجلنسية  املساواة  وجوهر  صميم  تضرب 

اإلجنابية واالجتماعية.

شكر وتقدير 
دعمت شارلوت إليرتسون - احلاصلة على زمالة ما بعد 
الدكتوراة من جامعة كولومبيا - هذا البحث بجهد 
السيدات  من  لكثير  باالمتنان  أيًضا  أشعر  صادق. 
وملديري  نظرهن،  ووجهات  بخبراتهن  أسهمن  الالتي 
مدينتي  في  البحث  ومساعدي  واملشافي  العيادات 
جدانسك وسوبوت الهتمامهم اخمللص وعملهم على 

إجناز البحث.
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ضعف معايري الرعاية 
يف املشايف اخلاصة الصغرية يف والية ماهاراشرتا باهلند: 

اآلثار املرتتبة على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال رعاية األمومة
بادما بهات-ديوسثالي )أ(، ريتو خاطري )ب(، سوشيترا واجل )ج(

)أ( منسقة مبركز التحقيق في الصحة واملواضيع ذات الصلة مومباي، الهند.
)Center for Enquiry into Health and Allied Themes – CEHAT(

padma.deosthali@gmail.com :البريد اإللكتروني
)ب( باحثة دكتوراة، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهي، الهند.

)ج( كبير الباحثني املشاركني، CEHAT، مومباي، الهند.

موجز املقال: ال توجد قواعد منظمة لعمل قطاع الصحة اخلاص في الهند بشكل عام. وماهاراشترا من الواليات 
في  الرعاية  معايير  حول  دراسة  البحثية  الورقة  هذه  وتتناول  اخلاصة.  املشافي  تسجيل  تتطلب  التي  القليلة 
األمومة،  رعاية  على  التركيز  مع  بالهند،  ماهاراشترا  والية  في  سريرًا(   30 من  )أقل  اخلاصة  الصغيرة  املشافي 
معلومات  لغياب  ونظرًا  موظفيها.  كبار  أو  املشافي  أصحاب  مع  أجريت  التي  واملقابالت  املالحظة  إلى  استنادًا 
جديرة بالثقة حول عدد املشافي اخلاصة في الوالية، فقد قمنا عمليًّا بإعداد قائمة ضمت 11 مقاطعة وتقييم 
أوضاعها. وقد أدرجنا في عينة الدراسة 10% من املشافي التي وجدناها في كل موقع. ووجدنا أن معايير الرعاية 
أو من  متدنية في كثير من احلاالت، ولم جند إال عددًا قليال –وفي بعض األحيان ال أحد- من املمرضات املؤهالت 
املسئولني الطبيني في االستقبال. وقمنا بزيارة 261 مشفى، من بينها 146 مشفى تقدم خدمات األمومة، إال 
أن 137 منها ال توجد بها قابلة مؤهلة. وعلى الرغم من أن أغلب املشافي تزعم أنها تقدم الرعاية في حاالت 
الطوارئ، مبا في ذلك قسم العمليات القيصرية، فإن ثالثة فقط كانت تشتمل على بنك للدم، وثمانية فقط 
كانت لديها سيارات إسعاف. إن خطط احلكومة لتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع هذه املشافي، 
مبا في ذلك خدمات األمومة، تثير القلق، نظرًا للنتائج التي توصلنا إليها. ونحن ندعو إلى احلاجة إلنفاذ اللوائح 
القائمة وجمع معلومات عن النتائج الصحية ونوعية الرعاية قبل أن تقوم الوالية بزيادة إشراك هذه املشافي 

في تقدمي رعاية األمومة 

Poor standards of care in small, private hospitals in Maharashtra, India: implications for public–private 
partnerships for maternity care
Padma Bhate-Deosthali, Ritu Khatri, Suchitra Wagle, Reproductive Health Matters 2011;19)37(:32–41

بني  الشراكة  األمومة،  رعاية  اللوائح،  الصحية،  الرعاية  جودة  الصحي،  اخلاص  القطاع  املفتاحية:  الكلمات 
القطاعني العام واخلاص، الهند

اخلاص  للقطاع  سريًعا  توسًعا  الهند  شهدت  لقد 
احلكومة  وقامت  املاضيني.  العقدين  خالل  الصحي 

املركزية وحكومات الواليات بدور مهم في هذا النمو، 
وذلك بتخفيض اإلنفاق العام على الصحة مبا يسمح 

* تحصل المشافي الُمسجلة كاتحادات خيرية على امتيازات بموجب مختلف القوانين. ومطلوب منها حجز 20-30% من السرائر والخدمات للمرضى الخارجيين 
من الفقراء والضعفاء.
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وإعانات  امتيازات  ومنح  اخلاصة،  الطب  بتزايد كليات 
لـ »احتادات املشافي اخليرية«* الستيراد معدات طبية، 

وبيع األراضي لها بأسعار رمزية لبناء مرافق جديدة. 
إن الفراغ الذي ترتب على تدهور اخلدمات الصحية   
وجودها  عدم  حتى  بل  العام،  القطاع  يقدمها  التي 
الصحي  اخلاص  القطاع  شغله  األحيان،  بعض  في 
)ومعظمه هادف للربح(، مما أدى إلى زيادة عدد املشافي 
اخلاصة من 14% من مجموع املشافي في عام 1974 
إلى 68% في عام 1995.)1( وبحلول عام 2004، أصبح ما 
يقرب من 70% من مجموع املشافي و40% من مجموع 
لكن  اخلاص.  القطاع  تتبع  الوالية  في  املشافي  اسرة 
في  كانت  منها   %  80 من  أكثر  أن  ذلك  من  األهم 
نفسه  الوقت  في  تناقصت  كما  احلضرية.)2(  املناطق 
من  عديد  في  العام  القطاع  مشافي  من  االستفادة 

الواليات، مبا فيها والية ماهاراشترا.)3، 4(
وال يزال انخفاض اإلنفاق العام على الصحة من   
عن  يقل  حيث  الهند،  في  الصحي  النظام  سمات 
أصبح  لذلك،  ونتيجة  اإلجمالي.  احمللي  الناجت  من   %1
ماتتكبده األسر من مالها اخلاص هو املصدر الرئيسي 
لتمويل الرعاية الصحية، مبا يشكل 80% من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة. كما أن تدهور خدمات الصحة 
العامة، بسبب انخفاض االستثمارات واإلنفاق، يؤدي 
الرعاية  على  للحصول  الناس  اضطرار  زيادة  إلى 

الصحية من القطاع اخلاص الذي يتوسع بسرعة.)5، 6( 
القطاع اخلاص يتسم بعدم  أن  متاًما  الثابت  ومن   
للرعاية  األولي  املستوى  في  يتكون،  فهو  التجانس. 
الصحية، من املمارسني املنفردين؛ ويوجد في املستوى 
وعدد  املرافق،  حجم  حيث  من  ضخم  تباين  الثاني 
األِسرة، وأنواع اخلدمات وتكاليفها.)1، 7( يتكون املستوى 
الصغيرة  الطبية  الرعاية  دور  أو  املشافي  من  الثاني 
والكبيرة اخلاصة التي تقدم الرعاية للمرضى اخلارجيني 
والداخليني؛ وتضم أغلبها أقل من 20-30 سريرًا، ميلكها 
أساًسا األطباء فقط.)8، 9( وتتنوع املرافق الصحية بني 
الطبقات  احتياجات  لتلبية  مشافي حديثة متطورة 
الغنية، إلى غرف متداعية في األحياء الفقيرة ويديرها 
أشخاص شبه مؤهلني. أما النوع الثالث من املشافي، 
معظمها  في  فهي  التخصص،  وفائقة  املتخصصة 
مجموع  من  فقط   %2-1 وتضم  شركات،  أو  احتادات 

األِسرة في القطاع اخلاص.)5، 10( 
االستثمار  في  الهائل  النمو  من  الرغم  وعلى   
توجد  ال  فإنه  املناطق،  جميع  في  اخلاص  بالقطاع 
خالًفا  اجلودة،  من  املطلوبة  املعايير  أو  اجليدة   النظم 
جلميع  قواعد  لديه  الذي  العام  الصحة  لقطاع 
املرافق؛ من املشافي إلى املستوصفات. بيد أن اآلليات 
تُعتبر  املساءلة  لتعزيز  واملؤسسية  التنظيمية 
ضعيفة في القطاعني العام واخلاص على حد سواء. 
وقد أثارت العديد من الدراسات تعليقات على اجلودة 
التفاوت  هذا  مرجعة  العامة،  للخدمات  املتفاوتة 
واملوارد  املالءمة،  األساسية  البنية  إلى  االفتقار  الي 

البشرية، والمباالة العاملني في القطاع العام.)5، 11(   
يقدم  اخلاص  القطاع  بأن  القائل  االفتراض  أن  على 
األدلة  تدعمه  ال  افتراض  هو  اجلودة،  متميزة  خدمات 
امللموسة12. وهناك قلق لدى الباحثني والنشطاء في 
لبعض  الوصول  بتيسير  يتعلق  فيما  الصحة  مجال 
وجودتها،  وتكلفتها،  اخلاص،  القطاع  في  اخلدمات 
التي  الدراسات  أوضحت  وقد   )14 عدالتها.)13،  ومدى 
أُجريت على مدار العشرين سنة املاضية رداءة نوعية 
في  واإلفراط  باملشفى،  البقاء  في  واإلفراط  الرعاية، 
والعالج،  التشخيص  في  التكنولوجيا  استخدام 
واإلفراط في إعطاء األدوية، وعدم وجود توحيد قياسي 
السجالت.)1، 13-16( كما  ورداءة حفظ  الرسوم،  لهياكل 
القطاع  ملشافي  الرسمي  التسجيل  أيًضا  ينخفض 
اخلاص. وقد وجد الباحثون، من خالل املسوح العملية 
يزيد مبقدار 4–10  أن عدد املشافي اخلاصة  امللموسة، 
في  املسجلة  اخلاصة  املشافي  عدد  عن  أضعاف 
ال  التسجيل،  لسوء  ونظرًا  احلكومية.)13(  السجالت 
حجم  عن  بالثقة  جديرة  تفصيلية  معلومات  توجد 
بيانات  أي  وجود  عن  ناهيك  اخلاص،  القطاع  وطبيعة 
عن نوعية الرعاية أو تكاليفها. ولهذا، تطرح البحوث 
حيث  ضخمة،  حتديات  اخلاصة  باملشافي  املتعلقة 

يصعب احلصول على البيانات منها. 
للمرأة،  واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة  يتعلق  وفيما   
لوحظ ارتفاع معدالت املرضى في قسمي الوالدة القيصرية 
وقد   )18 اخلاص.)17،  القطاع  مبشافي  الرحم  واستئصال 
وجدت دراسة أُجريت مبقاطعة تريفاندروم، في كيراال، أن 
اخلاصة  املشافي  في  القيصرية  الوالدة  أقسام  عمل 
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العامة.)19(  املشافي  عن  أضعاف  ثالثة  مبقدار  يزيد 
وعالوة على ذلك، ومنذ مجيء نظام التأمني الصحي 
 ،)Aarogyasri( ى آروجياسري احلكومي للفقراء واملُسمَّ
ُمعينة،  عمليات  في  مباشرة  لألطباء  الرسوم  تُسدَّد 
مبا فيها استئصال الرحم، من خالل شبكة اخلدمات 
جمعية  أجرت   ،2009 عام  وفي  واخلاصة.  احلكومية 
على  دراسة  للربح  الهادفة  غير  ساماثا«  »ماهيال 
خمس  في   40–25 بني  أعمارهن  تتراوح  امرأة،   1097
قدرها  زيادة  ووجدت  براديش،  أندرا  بوالية  مقاطعات 
 .2008 يوليو  منذ  الرحم  استئصال  حاالت  في   %20
النساء  من   %30 أبلغوا  األطباء  أن  أيًضا  وجدت  كما 
ونظرًا  العملية.)20(  هذه  يجرين  لم  إن  سيمنت  أنهن 
الكتشاف مخالفات في طلبات إجراء مناظير البطن 
في إحدى املقاطعات، فإن اجلمعية تشعر بالقلق جتاه 
بعض عمليات استئصال الرحم والتي قد تكون غير 

ضرورية.
احلكومة  تعزز  املشاكل،  هذه  من  الرغم  على   
فترة  منذ  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
القطاعني  شراكة  مبادرات  أن  األدلة  وتطرح  طويلة. 
بتنظيم  أساًسا  بدأت  الهند  في  واخلاص  العام 
األسرة، الوارد في اخلطة اخلمسية األولى )1951–56(. 
الوعي  رفع  في  اخلاص  القطاع  من  الشركاء  وانخرط 
والطلب على خدمات تنظيم األسرة عن طريق تعبئة 
اجملتمع. وانخرط قليلون منهم في توفير خدمات منع 
تطورت طبيعة  السنني،  مر  وعلى  واإلجهاض.  احلمل 
للشركاء  الهامشي  الدور  يتجاوز  مبا  الشراكة  هذه 
اخلدمات.  تقدمي  في  رسمي  دور  إلى  احلكوميني  غير 
لعام  الوطنية  الصحية  السياسة  قامت  فقد 
الريفية«،  للصحة  الوطنية  »البعثة  وكذلك   ،2002
لزيادة  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  بعقد  بالتكليف 
فرص احلصول على اخلدمات.)21( على أن حتليالت عامي 
2008 و2009 أوضحت أن تلك الشراكات قد أدت إلى 
جتزئة برامج الصحة، وأنها تفتقر إلى آليات مؤسسية 

لضمان املساءلة والفاعلية.)21، 22(
 Chiranjeevi( تشيراجنيفي  خطة  حالة  وفي   
Scheme( مؤخرًا، في والية جوجارات، لتقدمي اخلدمات 
في  الرعاية  احلكومة  توفر  الطفل،  وصحة  اإلجنابية 
الطارئ ملن هم  النقل  الطارئة وحاالت  الوالدة  حاالت 

وذلك من خالل شراكة مع مشافي  الفقر،  دون خط 
مختارة بالقطاع اخلاص )أقل من 30 سريرًا(. وقد وقع 
في  النظر  دون  اخلاصة  املشافي  هذه  على  االختيار 
بها. التمريض  دور  معايير  مراجعة  أو  اعتمادها  أوراق 
اجملموعات  إبالغ  عدم  إلى  اخلطة  مراجعة  وتشير   )22(

على  النظام  بفوائد  بعينها  مناطق  في  املهمشة 
اخلطة  مؤخرًا  صدرت  ذلك،  على  وعالوة  اإلطالق.)23( 
تقع  التي  لألسر  باملشافي  العالج  لتأمني  الوطنية 
حتت خط الفقر، خطة راشتريا سواستيا بيما يوجانا 
 )24(،)Rashtriya Swasthya Bima Yojana – RSBY(
املستحقة  املبالغ  سداد  عبر  تنفيذها  يجري  وسوف 

لعدد كبير من املشافي اخلاصة. 
تتناول هذه الورقة دراسة حول معايير الرعاية في   
املشافي اخلاصة التي تضم أقل من 30 سريرًا في والية 
ماهاراشترا، مع التركيز على رعاية األمومة، واستنادًا 
أصحاب  مع  أجريت  التي  واملقابالت  املالحظات  إلى 
املشافي أو كبار العاملني بها. وتطرح للتساؤل مدى 
في  واخلاص  العام  القطاعني  تعاون  استمرار  ضرورة 

مجال الصحة بالهند في ظل األوضاع الراهنة. 

ماهاراشرتا: معلومات أساسية
ماهاراشترا  والية  في  اخلاصة  املشافي  عدد  زاد  لقد 
عام  في  للمشافي  اإلجمالي  العدد  من   %68 من 
ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2001 عام  في   %88 إلى   1981
البلد  في  اخلامسة  املرتبة  الريفية  ماهاراشترا  حتتل 
من حيث وجود أطباء خاصني في القرى، لكنها حتتل 
املرتبة اخلامسة عشرة بني الواليات - البالغ عددها 28 
والية - من حيث النسبة بني عدد األِسرة في مشافي 

القطاع العام وعدد السكان.)25( 
في عام 2005، لم يكن القطاع العام في الوالية   
مهيمنًا سوى على خدمات توفير وسائل منع احلمل 
والتحصني، بينما كان القطاع اخلاص املموِّل الرئيسي 
خلدمات الرعاية الصحية األخرى، حيث لم تكن مراكز 
ُمجهزة  الفرعية  واملراكز  األولية  الصحية  الرعاية 
ماهاراشترا،  والية  وفي   )27 عالجية.)26،  خدمات  لتقدمي 
الصحة  خدمات  من  االستفادة  في  الزيادة  تنامت 
إلى 89% في عام  اخلاصة من 84% في عام 1993–94 
اخلاص  القطاع  أن  من  الرغم  وعلى   )4  ،3(.04–2003
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فقد  واسع،  نطاق  على  الطبقات  جميع  تستخدمه 
أظهرت بوضوح دراسة في مومباي عدم توافر خدمات 
إلى  الفقراء  قاد  مما  العام؛  بالقطاع  الصحية  الرعاية 
املشافي اخلاصة، حيث كانت تكلفة العالج أعلى بعدة 
ماهاراشترا،  في  األحياء  املواليد  بني  ومن  أضعاف.)28( 
الواردات  الوالدات باملشافي 64.6% من مجموع  بلغت 

املسجلة، وكان 37.6% منها في مرافق خاصة.)29(
تُعد ماهاراشترا واحدة من ثماني واليات في الهند   
املشافي  بتسجيل  املتعلقة  القوانني  بعض  لديها 
الرعاية  دور  تسجيل  قانون  تنفيذ  لكن  اخلاصة. 
الطبية في بومباي لعام 1949)30( كان سيًئا.)13، 31( وقد 
جرى تعديله في عام 2005، وأقامت حكومة الوالية، 
الصحة  في  التحقيق  مركز  مع  مرة  ألول  بالتعاون 
لصياغة  تشاورية  عملية  الصلة،  ذات  واملواضيع 
قواعد مبوجب هذا القانون. وضم التشاور العديد من 
مجال  في  الناشطني  فيهم  مبا  املصلحة،  أصحاب 
الطبية*.  من  الروابط  وممثلي  والباحثني،  الصحة، 
ونوقش مشروع القواعد في منتديات مختلفة، وقُدِّم 
لم  القواعد  تلك  يونيو 2006، لكن  إلى احلكومة في 
ومقاومة قسم  الوالية  عزوف  أن  ويبدو  بعد.)32(  تُنفذ 

األخوة الطبية قد ساهما مًعا في منع تنفيذها. 

املنهاج
كان البحث مبثابة دراسة استكشافية ملعايير الرعاية 
والية  في  الصغيرة  اخلاصة  املشافي  في  املُقدمة 
ماهاراشترا. وبالنسبة لهذه الدراسة، يتمثل تعريف 
املشفى اخلاصة الصغيرة في أي مشفى تقدم خدمات 
ملرضاها في أقل من 30 سريرًا. ويُقدم قانون تسجيل 
دور الرعاية الطبية في بومباي تعريًفا ملؤسسات مثل 
املُستخدمة  »املباني  باعتيارها  الطبية  الرعاية  دور 
أشخاص  استقبال  في  االستخدام  بصدد  التي  أو 
يعانون من أي مرض، أو إصابة، أو عجز، وتوفير العالج 

والتمريض لهم، كما تشتمل على دار لألمومة...«.)32(
اجلغرافية  املناطق  من  مقاطعة   11 اختيار  مت   
اخلمس في ماهاراشترا، استنادًا إلى مؤشرات التنمية 

أحياء  ثالثة  مقاطعة  كل  من  واختيرت  اخملتلفة*. 
ونظرًا  تنميتها.  ملستوى  تبًعا   ،)tehsils  - )تيهسيل 
القائمة،  اخلاصة  املشافي  في  معلومات  توفر  لعدم 
بغية  اخملُتارة  األحياء  في  ملموسة  قائمة  إعداد  مت 
التوصل إلى تقدير. كما اختير حوالي 10% من مشافي 
كل مقاطعة، مستمدة من مدينة مومباي، واملناطق 
النمو واألقل  الريفية واحلضرية باملقاطعات متقدمة 
إجمااًل  تبلغ  عينة  تشكلت  بحيث  بالوالية،  منًوا 
املشاركة؛  املشافي  هذه  من   6 رفضت  مشفى.   267
مقابالت  أُجريت  مشفى.   261 من  البيانات  وُجمعت 
االستقبال/ طبيب  و/أو  مسؤول  مع  هيكلية  شبه 
وذلك  املالحظة،  على  عالوة  مشفى،  بكل  املمرضة 
بغية احلصول على البيانات املتعلقة بالتوفر وأساًسا 

ظروف اجلوانب املادية والهيكلية للرعاية. 
املالحظة  حتت  الهيكلية  اجلوانب  شملت  وقد   
منفصلة  مساحة  شكل  على  الوظيفية  اخلطة 
وغرفة  للمرضى،  مرافق  املشفى:  في  نشاط  لكل 
العمليات، ووحدة العناية املركزة، وخدمات اإلسعاف، 
التشخيص،  وخدمات  السجالت،  حفظ  وخدمات 
املراحيض،  مثل  األساسية  التحتية  البنى  ومرافق 
معايير  حيث  ومن  والساللم.  واملصاعد،  املياه،  ومورد 
الطوارئ،  خدمات  توافر  مدى  عن  سألنا  العملية، 
وإجراءات  واخلصوصية،  للمرضى،  املعلومات  وتقدمي 
إلى  تسعى  الدراسة  تكن  لم  والتظلم.  املوافقة 
لفهم  املرضى  مقابلة  أو  النتائج  عن  معلومات  أي 

تصوراتهم للمعايير.
استخدمت الدراسة في جمع البيانات استبيانني   

وجدوالً واحًدا للمالحظة،:
العملية؛  القائم ومعايير  الهيكل  * معلومات عن   
التحتية؛  البنية  البشرية؛  املوارد  واالعتماد؛  القواعد 

إجراءات القبول؛
* معلومات عن خدمات الطوارئ، وخدمات األمومة؛   
راحة املريض وخصوصيته؛ مرافق العناية املركزة؛ بنك 

الدم؛ السجالت الطبية؛
في  الواردة  املعلومات  من  للتحقق  املالحظة   *  

.>www.cehat.org/go/ResearchAreas/HleprBnhra< :لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر *
* مستوى التحول نحو الحضر، وسرائر المشافي لكل 100،000 من السكان، ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، ومعدل محو أمية اإلناث، والناتج 

المحلي للمقاطعة بأسعار السنة الجارية.
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التحتية  البنية  للمشفى؛  املادية  احلالة  املقابالت؛ 
واخلدمات األساسية. 

في معظم املشافي، قدم املالك املعلومات؛ وكان هو   
أيًضا املسؤول عن املشفى، ولم يوجد طبيب استقبال 
أو ممرضة ميكنهم تقدمي هذه املعلومات. كانت املقابلة 
تستمر ملدة ساعة تقريًبا، وكانت املالحظة تستغرق 

15-20 دقيقة. 

النتائج 
في  الرعاية  ملعايير  عامة  صورة  أوالً  الدراسة  نُقدم 
املشافي حتت الدراسة - 261 مشفى - ثم نركز على 
املشافي البالغ عددها 146 التي تقدم خدمات األمومة. 
في  الصحي  اخلاص  القطاع  في  هائل  منو  هناك   
إنشاء  في  يتجلى  املاضي،  العقد  خالل  ماهاراشترا 
الفترة،  تلك  في   261 الـ  من  مشفى   140 من  أكثر 
العقدين  خالل  أخرى  مشفى   44 أنشئت  بينما 

جدول 1: تاريخ  إنشاء 261 مشفى خاص بالسنوات )تقدم 146 منها خدمات األمومة(
يف ماهاراشرتا،  وفًقا حلجم املشفى، 1932-2007)أ(

عدد املشايف املُقامة )العدد يشمل املشايف اليت تقدم خدمات األمومة(

اجملموع1996-19802007-196495-194879-193263-47عدد األِسرة

5 <-    )1(  1-    )6(  15)12(  30)19(  46

10-6)1(  1-    )2(  6)20(  32)28( 44)51(  83

15-11)1(  1)1(  1)3(  6)21(  33)17(  30)43(  71

20-16-    )2(  2)4(  5)6(  10)9(  21)21(  38

30-21-    -    )1(  1)2(  5)8(  15)11(  21

259  )145(140  )74(95  )55(18  )10(4  )4(2  )2(اجملموع

 )أ( لم يتوفر تاريخ إنشاء اثنتين، منهما واحدة تقدم خدمات األمومة.

سرير   15 من  أقل  احلجم  متوسط  كان  املاضيني. 
ينتمون  املشافي  مالكي  من   234 وكان   .)1 )اجلدول 
البقية إلى:  إلى النظام األلوباثي في الطب؛ وتنتمي 
اليوناني )1(.  أو   ،)11( املثلية  )14(، واملعاجلة  األيورفيدا 
وجراحية   ،)160( طبية  خدمات  املشافي  هذه  قدمت 
)152(، وخدمات األمومة )146(. وكانت امللكية الذاتية 
املشافي مالكًا  يُعد 225 من مالكي  مهيمنة، حيث 
وحيًدا. ومن بينهم، كان 207 من الرجال و18 فقط من 
النساء. وكانت البقية ملكية مشتركة، وموجودة في 
إنه لم يحصل على  مومباي. وقال مالك واحد فقط 
درجة طبية. وكان 158 مالكًا قد مارسوا الطب لفترات 
تتراوح بني 11-30 سنة، وكان 118 يدرسون دراسات عليا. 
أما عن املقار، فقد كان هناك 225 مقرًا مملوكًا، وليس 

مستأجرًا، مما يشير إلى أنه عمل جتاري مربح إلى حد ما.
إن توافر العاملني املؤهلني في املشفي يُعد معيارًا   

في  مقيم  هو طبيب  الطبي  املسؤول  للرعاية.  مهًما 
املشفي. ويوجد مسؤول طبي في 120 مشفي فقط، من 

الـ 261  حتت الدراسة. وفي رُبع املشافي، لم يكن هناك 
أي طبيب مؤهل لتقدمي خدمات على مدار الساعة، أي لم 
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جدول 2: مدى توفر العاملني املؤهلني
جميع املشافي
)261 مشفى(

املشافي التي تقدم رعاية األمومة 
)146 مشفى(

12083مسؤول طبي 

13677مسؤول مقيم في مقر املشفى

192108طبيب على مدار الساعة

9861ممرضات مؤهالت)أ(

13975ممرضات غير مؤهالت

119قابالت مؤهالت

جدول 3: مرافق التشخيص املتوفرة
جميع املشافي
)261 مشفى(

املشافي التي تقدم رعاية األمومة
)146 مشفى(

األشعة السينية
10653

اخملتبر
8555

املوجات فوق الصوتية
7764

* الممرضات المؤهَّالت هن الممرضات الحاصالت على شهادة معترٍف بها من مؤسسة، إما ممرضة-قابلة مساعدة )دورة مدتها 18 شهًرا( أو بكالوريوس 
)دورة مدتها ثالث سنوات(. الممرضات غير المؤهالت ال يحملن شهادة معترًفا بها، وربما لم يحصلن على تدريب داخلي.

يجب أن تتَْبع جميع املشافي خطة وظيفية تضم   
غرفة تسجيل منفصلة، ومركز متريض، وغرفة للعالج 
وخلع املالبس، وغرفة احلوادث/الطوارئ. ولم جند خطة 
للخدمات  محددة  أماكن  وجود  تكفل  وظيفية 
األساسية إال فقط في املشافي التي يزيد عدد األِسرة 
تكن  لم  الوظيفية  اخلطة  لكن  سريرًا.   20 على  بها 

املشافي  ثُلث  وأفادت  املشافي.  جميع  في  متبعة 
األشعة  جهاز  مثل  للتشخيص  مرافق  لديها  بأن 
الصوتية  فوق  املوجات  وأجهزة  واخملتبر،  السينية، 
الهاتف،  وخط  الثالجة،  مثل  مرافق  أما   .)3 )اجلدول 
كانت  فقد  واملراحيض،  للمياه،  املستمرة  واإلمدادات 

موجودة في معظم املشافي )اجلدول4(.

)أ( أفادت 24 من 261 مشفى، و10 من المشافي التي تقدم رعاية األمومة، أنها ليس لديها على اإلطالق ممرضات مؤهالت أو غير مؤهالت

جند املسؤول/املالك أو الطبيب املقيم في مقار املشافي. 
كما يوجد مسؤول طبي متخصص في العالج األلوباثي 
إلى نظم  البقية فينتمون  أما  21 فقط من املشافي؛ 
تقدم  عندما  حتى  أيورفيدا،  ومعظمهم  أخرى،  طبية 
املشفى الرعاية األلوباثية. وهذه تعتبر ممارسة مزدوجة، 

وحتظرها القوانني احلالية. ولم جند ممرضات مؤهالت إال في 
98 مشفى؛ و 139 مشفى اليوجد بها ممرضات مؤهالت؛ 
ولم جند ممرضات على اإلطالق في 24 مشفى - وهو مؤشر 

حاسم على معيار جودة الرعاية الطبية )اجلدول 2(*

وهكذا، بينما كانت البنية التحتية املادية في تلك   
الكهرباء،  مثل  األساسية  املرافق  - من حيث  املشافي 

والتهوية، ومورد املياه - تبدو كافية، فإنها قصرت عن تقدمي 
خدمات محددة تُعد مؤشرات حاسمة على اجلودة.
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جدول 4: توفر املرافق العامة
جميع املشافي
)261 مشفى(

املشافي التي تقدم رعاية األمومة
)146 مشفى(

231138الثالجة

11773املغسلة

11374املطبخ

259145الهاتف

253142إمداد مستمر للمياه

260146املراحيض

مراحيض منفصلة للرجال 
5934والنساء

11070مراحيض منفصلة للموظفني

رصيف منحدر في حالة وجود 
4217سلم

11961مولد للكهرباء

7142طفاية حريق

229133أسطوانات أكسجني

208119عربة متحركة لنقل املرضى

138سيارة إسعاف

223143حجرة العمليات

43بنك للدم مرخص به

137مركز حفظ الدم

حفظ السجالت، وإجراءات التظلم، والتسجيل
بأنها  أفادت  املشافي  معظم  أن  من  الرغم  على 
مرضى  سجالت  مثل   - الطبية  السجالت  حتفظ 
للمرضى،  األقسام  وسجالت  اخلارجية،  العيادات 
وتقارير الفحص، وأوراق خروج املرضى، وسجالت غرفة 
العمليات، وسجالت التخدير – فقد كان الوضع سيًئا 

ملفات  مثل   - أخرى  سجالت  بحفظ  يتعلق  فيما 
املرضى الفردية، وسجالت األمراض املعدية واألمراض 
القانونية،  الطبية  واحلاالت  عنها،  اإلبالغ  يجب  التي 
ووفيات األمهات والرضع - وبالتالي أخفقت في قياس 

نتائج الصحة العامة.)33( )جدول 5(
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وأفادت 161 مشفى بأن لديها آليات للتظلم، لكن   
للنظر  معني  شخص  لديها  كان  فقط  مشفى   15
في شكاوى املرضى، و15 مشفى فقط كانت تعرض 
تفاصيل االتصال الرسمية املعنية. وفي 130 مشفى، 
ولم  املشفى،  صاحب  لدى  تُسجل  الشكاوى  كانت 

تكن هناك أية آلية مستقلة لتناول الشكاوى.

مبوجب  مسجلة  املشافي  من  فقط   %75 وجدنا   
لكن  بومباي«،  في  التمريض  دور  تسجيل  »قانون 
شهادة  عرض   - للتسجيل  األدنى  احلد  متطلبات 
التسجيل، وجود طبيب مؤهل وممرضة مؤهلة، وجود 
املواليد  تسجيل  األمومة،  دور  حالة  في  القابالت 
والوفيات - لم تتحقق في العديد من هذه املشافي. 

جدول 5: حفظ السجالت الطبية يف املشايف اليت تقدم خدمات رعاية األمومة
عدد املشافي )146(

122سجالت مرضى العيادات اخلارجية

140سجالت املرضى

89سجالت املرضى املنفردين

108تقارير الفحص

114أوراق خروج املرضى

117سجالت التخدير

131سجالت غرفة العمليات

109بطاقات رعاية ما قبل الوالدة املُعطاة للمرضى

52األمراض التي يجب اإلبالغ عنها

47األمراض املعدية

65احلاالت الطبية القانونية

37حاالت وفيات األمهات

47حاالت وفيات الرضع

97إيصاالت للمرضى
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أن  يبدو  وال  القانون،  أحكام  إنفاذ  يجري  ال  وبالتالي، 
هناك رقابة.

خدمات األمومة 
مجمل  من  كبًيرا  نصيًبا  األمومة  خدمات  شكلت 
أفاد 88  وقد  146 مشفى.  الـ  تقدمها  التي  اخلدمات 
من مالكي املشافي بأنهم كانوا أطباء خاصني ألكثر 
املمارسة  في  طبيًبا   13 منهم  سنوات،  عشر  من 
مالكي  من   126 وكان  عاًما.   30 من  ألكثر  اخلاصة 
الطب،  في  األلوباثي  النظام  يتبعون  املشافي  هذه 
أو  العليا  بالدراسات  درجة  يحملون  منهم   82 وكان 
الـ  من   96 وكان  النساء.  وأمراض  التوليد  في  دبلوم 
146 مشفى لديهم 6-15 سريرًا؛ على حني اشتملت 
باقي املشافي على 16–30 سرير. وال يوجد في 83 من 
هذه املشافي طبيب مسؤول. ومن بني املشافي التي 
يوجد لديها طبيب مسؤول، لم يكن لدى 38 منها أي 
منها   61 لدى  يكن  ولم  املشفى؛  مبقر  مقيم  طبيب 
الساحقة  األغلبية  2(. وفي  )اجلدول  ممرضات مؤهالت 
من مشافي األمومة - 137 من 146 مشفى - ال توجد 
رعاية  لدور  أساسي  شرط  أنه  رغم  مؤهالت،  قابالت 

األمومة.
تقدم أساًسا جميع املشافي الـ 146 رعاية للمرضى   

تقدم سلسلة  بأنها  وأفادت 141 مشفى  الداخليني، 
احلديد  فيها  مبا  الوالدة،  قبل  ما  خدمات  من  كاملة 
وحمض الفوليك، والكالسيوم، وفصيلة الدم، وقياس 
الوزن وضغط الدم، وحقنة لقاح التيتانوس، واختبارات 
نقص  فيروس  واختبارات  الروتينية،  الهيموجلوبني 
عن  إفادات  ترد  ولم  البول.  واختبار  البشرية،  املناعة 
اختبارات الزهري وغيره من األمراض املنقولة جنسيًّا. 
ما  رعاية  بطاقات  تعطى  فقط  مشفى   109 وهناك 
فيروس  اختبار  بأن  مشفى   143 وأفادت  الوالدة.  قبل 
نقص املناعة البشرية إجباريٌّ على جميع مرضى ما 
املوافقة  إلى  يسعون  بأنهم  أفادت  كما  الوالدة.  قبل 
املسبقة املبنية على املعرفة، ويقدمون املشورة بشأن 
فيروس نقص املناعة البشرية. لكن هذه املشافي لم 
تذكر وجود موظفني معينني لتقدمي املشورة، وبالتالي 
لم يكن تقدمي اخلدمة الفعلي مؤكًدا. ولم تكن توجد 
ولذا  مشفى،   55 في  إال  االختبارات  إلجراء  مختبرات 
ترسل أغلب االختبارات ألماكن خارج املشفى. وبشأن 
املعلومات التي تُقدم للنساء احلوامل، أفادت الـ 136 
بالتغذية،  املتعلقة  املعلومات  تقدم  بأنها  مشفى 
عن  معلومات  النساء  تعطي  أنها   123 أفادت  بينما 
مضاعفات احلمل، تتراوح من احلمى إلى تورم القدمني، 

والنوبات، والنزيف، وآالم البطن )اجلدول 6(.

جدول 6: املعلومات املُعطاة خالل رعاية ما قبل الوالدة
عدد املشافي )146(

136التغذية

126األدوية

123مضاعفات احلمل

107احلمى

123تورم القدمني

82النوبات

119النزيف

110آالم البطن

111االحتياطات الضرورية
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خدمات الطوارئ، وغرف العمليات اجلراحية، وغرف 
الوالدة 

الرعاية  تقدم  أنها  مشفى   146 الـ  من   130 أفادت 
في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، ال تقدم 59 من الـ 130 
الـ  من   143 في  ووجدنا  الساعة.  مدار  على  خدمات 
146 مشفى غرفة للعمليات اجلراحية، بينما لم جند 
غرفة للوالدة سوى في 121 مشفى فقط، من بينها 
وضعها  تعديل  ميكن  والدة  منضدة  لديها  فقط   89
ولم  املثانة.  حصوات  استخراج  في  واستخدامها 
مبقبض  صنبور  مشفى   121 الـ  من   104 في  يوجد 
طويل، رغم االحتياج إليه في غرفة الوالدة، ولم يوجد 
)اجلدول 7(. وأفادت 134  في 67 مشفى عربة لألدوات 

الوالدة  مرافق لقسم  لديها  بأن  الـ 146 مشفى  من 
القيصرية، لكن 84 فقط منها لديه طبيب باملشفى 
أنها  املشافي  باقي  أفادت  العملية.  بهذه  للقيام 
تستدعي طبيًبا استشاريًّا حسب احلاجة، وهو يصل 
عادة إلى املشفى خالل 15 دقيقة )اجلدول 8(. بيد أن 3 
فقط من الـ 146 مشفى كان لديها بنك للدم حاصل 
على ترخيص، و7 فقط كان لديها مركز حلفظ الدم، 
و8 فقط كان لديها سيارة إسعاف. إن غياب مهارات 
يثيران  الطوارئ  ومرافق  الساعة  مدار  على  جراحية 
على  تقريًبا  املشافي  هذه  جميع  قدرة  حول  ساؤالت 

إدارة حاالت الوالدة الطارئة.

                 جدول 7: مرافق غرفة العمليات وغرفة الوالدة يف املشايف
                  اليت تقدم خدمات رعاية األمومة

عدد املشافي )146(

143غرفة العمليات

121غرفة الوالدة

89منضدة الوالدة، وميكن تعديلها الستئصال حصوات املثانة

54عربة لألدوات

17حوض غسيل بصنبور له مقبض طويل 

                 جدول 8: قسم الوالدة القيصرية يف املشايف اليت تقدم خدمات رعاية األمومة
عدد املشافي )146(

134قسم الوالدة القيصرية

84طبيب باملشفى للوالدة القيصرية

49طبيب يُستدعى للوالدة القيصرية

35طبيب يُستدعى للوالدة القيصرية، ويصل خالل 15 دقيقة
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املناقشة 
تكتسب هذه الدراسة أهمية في السيناريو احلالي 

لسياسة الصحة في الهند، حيث تروج احلكومة 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ال سيما في 

مجال خدمات األمومة.)34، 35(
ال يوجد أي دليل حتى اآلن على ما إذا كانت تؤدي هذه 
وكيف  اخلدمات،  إلى  الوصول  زيادة  إلى  الشراكات 
للمرضى،  النثرية  النفقات  في  والتأثير  ذلك،  يحدث 
وتقليص أو زيادة اإلنصاف، أو حتسني نوعية الرعاية.)22( 
العامة  األموال  تنقل  املقترحة  الشراكات  إن معظم 
إلى مقدمي اخلدمات في القطاع اخلاص، بهدف ضمان 
خلدمات  بالنسبة  أما  فقرًا.  األكثر  للمرضى  الوصول 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، فإن بعض أموال الهيئات 
الصحة  نظم  إلى  عادة  توجه  كانت  والتي   - املانحة 
مع  شراكات  إلقامة  اآلن  تُخصص   - العام  بالقطاع 

القطاع اخلاص.)22( 
الرعاية  معايير  حول  حملة  الدراسة  هذه  وتقدم       
املنظم، مبا في ذلك املشافي  القطاع اخلاص غير  في 
نفس  وهي  األمومة،  رعاية  توفر  التي  الصغيرة 
قطاع  معها  يدخل  أن  املفترض  من  التي  املشافي 
خالل  من  رأينا  كما  شراكات،  في  العامة  الصحة 
وتشيراجنيفي،  أروجياشري،  مثل  األخيرة  اخلطط 
وراشتريا سواذيا بيما يوجانا. وميثل هذا الدليل أهمية 
لوضع املبادئ التوجيهية واألساس التعاقدي ملثل تلك 

الشراكات. 
في  الهائل  النمو  على  الضوء  الدراسة  وتلقي   
املشافي  أصحاب  املاضي.  العقد  املشافي خالل  هذه 
اخلاصة  املشافي  عكس  على  أطباء،  أنفسهم  هم 
جمعيات  أو  مندمجة  شركات  تديرها  التي  األكبر 
خيرية. إن ارتفاع نسبة ملكية هذه املنشآت يتناقض 
مع ما كان يحدث في املاضي، عندما كانت املشافي 
املماثلة تستأجر أماكن لها)14(. وهو األمر الذي يشير 
مال  رأس  لديهم  الذين  األطباء  يربح  أن  إمكانية  إلى 
هذه  وتُهيمن  مشاريع.  في  الدخول  يدعم  خاص 
في  الصحية  الرعاية  تقدمي  على  الصغيرة  املشافي 
حتى  تغلغلت  بل  ماهاراشترا،  بوالية  اخلاص  القطاع 
غالًبا  تكون  حيث  الوالية  من  منًوا  األقل  املناطق  في 

مبثابة الرعاية الطبية الوحيدة املتوفرة. 

      تشكل رعاية األمومة عنصرًا مهًما من عناصر 
الرعاية في هذه املشافي. وعلى الرغم من االستثمارات 
الضخمة في برنامج الصحة اإلجنابية وصحة الطفل 
في الهند، فقد تزايدت االستفادة من خدمات القطاع 
اخلاص. وكانت األسباب الرئيسية التي أوردها النساء 
للجوء إلى خدمات رعاية األمومة في القطاع اخلاص 
الدراسة  هذه  أن  غير  اخلدمة.)29(  وسرعة  قربها  هي 

تلقي الضوء على ضعف معايير الرعاية بالفعل.
تابعة  وأنظمة  لقوانني  اخلاصة  املشافي  تخضع   
على  واللجان  الوالية  إدارات  مختلف  ملسؤولية 
بالتوازي  منها  كثير  ويعمل  مقاطعاتها.  مستوى 
وليس بطريقة متكاملة. يجب  البعض،  مع بعضها 
وضعها جميًعا حتت مظلة واحدة، حيث ميكن االتفاق 

على احلد األدنى من املعايير وحتقيق مساءلة أفضل.

اخلالصة
لقد تنامى عدد املشافي التي حتتوي على أقل من 30 
ماهاراشترا،  في  اخلاص  الصحي  القطاع  في  سريرًا 
فاعلة.  مساءلة  أو  تنظيم  أي  دون  السنني،  مر  على 
اجملالس  من  القائمة،  التنظيمية  الهيئات  وكانت 
إلى  فعالة  غير  املستهلكني،  محاكم  إلى  الطبية 
أقوى،  بدور  تقوم  أن  الوالية  على  ويتعني  كبير.  حد 
أيًضا  وإمنا  فحسب  الرعاية  نوعية  تنظيم  في  ليس 
نطاق  وحتديد  الدنيا،  املعايير  وإنفاذ  ورصد  إعداد  في 
القطاع اخلاص. كما يجب جمع معلومات عن النتائج 
الصحية ونوعية الرعاية قبل أن يزداد إشراك الوالية 
لهذه املشافي في توفير رعاية األمومة. وإلى أن يتم 
ذلك، فإن إدخال هذا القطاع في شراكات مع الوالية 
ورعاية  األمومة،  رعاية  توفير خدمات مثل  أجل  - من 
حاالت الوالدة الطارئة بوجه خاص - قد يُعرض املرضى 
أداء  إلى تنظيم سوء  ينتهي حتى  أن  للخطر، وميكن 
الوالية  لدى  اإلدارية  القدرة  فإن  وأخيرًا،  القطاع.  هذا 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات  للرقابة على 

حتتاج إلى حتسني. 

شكر وتقدير
تستند هذه الورقة إلى دراسة أجراها مركز التحقيق 
 Center for( الصلة  ذات  واملواضيع  الصحة  في 
 Enquiry into Health and Allied Themes –
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بالتقدير  نتوجه  ونحن   .09–2008 عام  في   ،)CEHAT
إلى مساهمة الفريق البحثي للمشروع. كما نتوجه 
بالشكر إلى »جلنة تطوير البرنامج« التابعة للمركز، 
ملا أبدته من تعليقات على التقرير البحثي. ولقد كان 

الفريق البحثي يضم:

Amita Pitre، Amit Khandewale، Chandrima Chat-
terjee، Padma Deosthali، Ritu Khatri، Ravi Pillai، 
Sushma Gamre، Suchitra Wagle، Varsha Zende.
وضمت »جلنة تطوير البرنامج
Dr. Lakshmi Lingam، Dr. Padma Prakash، San-
geeta Rege، Sana Contractor، Dr. Padmini 
Swaminathan and Dr. Vibhuti Patel.

تختلس امرأة نظرة خالل باب غرفة العمليات في عيادة »نادي الروتاري« للجراحة التجميلية للفقراء، 
تشاليسجاون، ماهاراشترا، 2009
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سوق رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية يف بنجالديش
أين تذهب النساء الفقريات؟

سابينا فيض رشيد)أ(، أواسيم أكرم)ب(، هيالري ستاندجن)ج(
)أ( أستاذ مشارك مبدرسة جيمس جرانت للصحة العامة، بجامعة براك بدكا، بنجالديش.

sabina@bracu.ac.bd :البريد اإللكتروني
)ب( باحث مشارك، مبدرسة جيمس جرانت للصحة العامة بجامعة براك بدكا، بنجالديش.

)ج( زميل مبعهد دراسات التنمية، جامعة ساسكس، برايتون، اململكة املتحدة.

موجز املقال: يقدم نظام الصحة العامة في بنجالديش خدمات قليلة فيما يتعلق مبشكالت الصحة اجلنسية 
واإلجنابية العامة، مثل اإلفرازات البيضاء، والناسور النسائي، وهبوط الرحم، ومشكالت الطمث، والتهابات القناة 
اإلجنابية والقناة البولية، واملشكالت اجلنسية. وقد كشفت األبحاث احلديثة أن النساء والرجال الفقراء يلجأون 
إلى مقدمي اخلدمة غير الرسميني حلل هذه املشكالت. وتعتمد هذه الورقة على مقابالت مع 303 من مقدمي 
اخلدمة و312 امرأة ينتمون إلى منطقتني ريفيتني ومنطقة حضرية في بنجالديش في الفترة من يوليو 2008 إلى 
يناير 2009. لقد كان لكل من األسواق غير الرسمية والرسمية دور مهم في معاجلة تلك املشكالت، للجميع مبن 
في ذلك الفقراء، إال أنه في الغالب لم يكن من املرجح أن حتل أشكال العالج اخملتلفة تلك املشكالت. وقد تفاوت 
مقدمو اخلدمة بني أطباء القرية الذين هم بال تدريب رسمي، واملمارسني اخلاصني املؤهلني. يخضع النظام الصحي 
احتياجات  من  مهَمل  هائل  قدر  وهناك  واضحة.  غير  و»اخلاص«  »العام«  بني  احلدود  لكن  السوق،  لنظام  بشدة 
املعاناة الصامتة، لكن ال يوجد مهنيون صحيون مدربون يقدمون  التي هي مصدر  الصحة اجلنسية واإلجنابية 
العالج في املنشآت احلكومية. ويتطلب تعقيد هذا الوضع نقاًشا ملتزًما في بنجالديش بشأن كيفية حتسني 
نوعية اخلدمات القائمة للحد من املمارسات الضارة بشكل واضح أو منعها، وإيجاد آليات متويل لتمكني النساء 

من الوصول إلى العالج الفعال، بغض النظر عن املصدر، فيما يتعلق بهذه املشكالت املهَملة.

The sexual and reproductive health care market in Bangladesh: where do poor women go?
Sabina Faiz Rashid, Owasim Akram, Hilary Standing, Reproductive Health Matters 2011;19)37(:21–31

الكلمات املفتاحية: مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية، مقدمو الرعاية الصحية الرسميون وغير الرسميني، 
سلوك البحث عن العالج، التحول القتصاد السوق، بنجالديش

االهتمام  انصب  املاضيني،  العقدين  مدار  على   
العاملي املتنامي على صحة النساء اجلنسية واإلجنابية 
باعتبارها مجااًل ذا أولوية إلصالح الرعاية الصحية.)1( 
وقد تزايد التزام األمم املتحدة بشأن قدرة سكان العالم 
على احلصول على الصحة اإلجنابية بحلول عام 2015، 
اخلاص  التنمية  أللفية  اخلامس  الهدف  خالل  من 
الصحة  مازالت  بنجالديش،  وفي  األمومة.  بصحة 
اجلنسية واإلجنابية مجال اهتمام في سياق الربط بني 

أهداف ألفية التنمية في الصحة ومتكني النساء.)2(
لوفيات  العاملي  املعدل  أن  حقيقة  من  الرغم  وعلى 
كل  بني  من   574 حوالي  من  انخفض  قد  األمهات 
إلى 340 في عام  والدة حية في عام 1990  ألف   100
مرتفعة  األمهات  وفيات  معدالت  زالت  ما   ،)3(2008
جدًّا، ويقدَّر أن 14% منها قد تسبب فيها العنف أثناء 
احلمل، وقدرت دراسة أجريت في 1996-1997 أن %26 
ملضاعفات  نتيجة  كان  األمهات  وفيات  إجمالي  من 
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عمليات اإلجهاض غير اآلمنة التي قامت بها قابالت 
الرحم،  إدخال شيء غريب في  غير مدربات من خالل 
هو في العادة جذر نبات أو عود. ويعاني حوالي 45% من 
كل األمهات من سوء التغذية، كما أن نصف الفتيات 
و%57  متزوجات،  تقريًبا  سنة(   19-15( املراهقات 
منهن )أو 28.5% من العدد اإلجمالي( يصبحن أمهات 
تعانني  منهن  والكثيرات  عشرة،  التاسعة  سن  قبل 
الفتيات  جملة  من   %14.25( حاد  تغذية  سوء  من 
أن  الدولي  للبنك  دراسة  أظهرت  وقد  املراهقات(.)4( 
باإلجناب  العالقة  ذات  األمراض  من  ثقياًل  عبًئا  هناك 
لدى نساء البلدان النامية الالئي تتراوح أعمارهن بني 
15 و44 سنة، وهو ما يساوي ثلث عبء هذه األمراض. 
أن  آسيا  بجنوب  اخلاصة  املتاحة  البيانات  وأظهرت 
املتصلة  اخلدمات  إلى  هائلة  حاجة  لديهن  النساء 
 - مسح  أظهر  كما  تلبيتها.)5(  يتم  لم  احلاالت  بتلك 
أجري في عام 1999 عن األمراض التي ترجع إلى عدوى 
األسرة  تنظيم  اإلجناب بني مستخدمات وسائل  قناة 
وغير املستخدمات لها - أن 22% من بني 2929 امرأة 
العدوى. ومن  أبلغن عن أعراض  ريفية في بنجالديش 
ومت فحصهن،  األعراض  امرأة ظهرت عليهن   472 بني 
على  معملية  أو  إكلينيكية  أدلة   %68 لدى  كان 
العدوى غير املعاجَلة، وهو ما قد يسبب العقم، مرض 
عن  الناجمة  العني  أمراض  أو  الوالدة،  حلديثي  الزهري 
 8.76 حوالي  كان   2003 عام  وفي  البنية.)6(  املكورات 
مرض  من  يعانني  البنجالديشيات  النساء  من  مليون 
والناسور  واملهبل،  املثانة  بني  الناسور  بسبب  مزمن 
اجلماع  الرحم، وعسر  واملستقيم، وهبوط  املهبل  بني 
)اجلنس املؤلم(، والبواسير، وأشكال العجز اجلسماني 
الفقيرات  النساء  وكانت  الصلة،  ذات  واالجتماعي 
تتراوح أعمارهن بني 15 و30 سنة هن  الالئي  األميات 
األكثر تأثرًا بهذه األمراض، وغالًبا ما لم يكنَّ على علم 
بالعالج احملدود املتاح لهن، أو لم ميكنهن الوصول إليه، 
أو لم يكنْ في مقدرتهن حتمل نفقاته، كما كان هناك 
اخلدمات  لتوفير  املدربني  املهنيني  من  جدًّا  قليل  عدد 

لتلك احلاالت، وباألخص الناسور وهبوط الرحم.)7(
يقدم نظام الصحة العامة الرسمي في بنجالديش   
خدمات قليلة ملشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية. 
كما أن هناك قدرًا قلياًل من االهتمام باألسواق الطبية 

إال  بنجالديش،  في  الرسميني  غير  الرعاية  ومقدمي 
املناطق  من  كل  في  احلديثة  اإلمبيريقية  األبحاث  أن 
الريفية واحلضرية تكشف أن النساء والرجال الفقراء 
أجل  الرسميني من  غير  الرعاية  إلى مقدمي  يلجأون 
ذلك  إلى  ويضاف  املشكالت.  هذه  من  مجموعة  حل 
اخلدمات  على  متزايًدا  طلًبا  تواجه  بنجالديش  أن 
في  وخاصًة  منها،  املعروض  يضاهيه  ال  الصحية، 
قومي  مسح  أظهر   2008 عام  ففي  العام.  القطاع 
الرسميني  وغير  الرسميني  الطبية  اخلدمات  ملقدمي 
السكان،  من  ألف  لكل  صحًيا  عاماًل   0.58 هناك  أن 
وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة املثلى )وهي 2.5 لكل 
ألف التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية(، ومن 
املالحظ أن 16% فقط من إجمالى هؤالء يوجدون في 
الصحية  العاملة  القوة  وتواجه  الريفية.)8(  املناطق 
نقص  منها  متزايدة،  حتديات  بنجالديش  في  احلالية 
يتعلق  فيما  وخاصًة  توزيعهم،  وسوء  العاملني  عدد 
املناطق  في  العمل  املترددين على  احملترفني  بالعاملني 
وبيئة  املهارات،  خليط  اختالل  إلى  باإلضافة  الريفية، 
ويؤثر  الضعيفة.)9(  املعرفة  وقاعدة  السلبية،  العمل 
وغيرها  األمومة  على خدمات   - بشكل خاص   - هذا 
من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، حيث تعتمد 
هذه النوعية من اخلدمات اعتمادًا كبيرًا على كل من 
احتراًفا.  األقل  الفئات  احملترفني، ومن  الرعاية  مقدمي 
ويقدر أن أكثر من 85% من عدد السكان يتم عالجهم 
بواسطة عمال الرعاية الصحية غير الرسميني الذين 

ميألون الفجوة بني العرض والطلب.)9(
يعمل عاملو الرعاية الصحية غير الرسميني خارج   
العاملني  ملمارسة  مة  املنظِّ الرسمية  القواعد  إطار 
أرستها  التي  القواعد  تلك  وسلوكها،  الصحيني، 
وعلى   )11  ،10(.2000 عام  في  البنجالديشية  احلكومة 
التنظيمية  اجلهات  من  العديد  هناك  أن  من  الرغم 
الصحيني  احملترفني  إليجاد  القائمة  والقانونية 
املؤهلني، وضمان اخلدمات الصحية القياسية للناس 
وحماية حقوقهم، فإن معظم هذه اجلهات غير فعالة 
غير  للقطاعني  سمح  ما  وهو  احملاسبة،  إلى  وتفتقر 
في  مبا  وللقطاعات كلها،  باالزدهار،  واخلاص  الرسمي 
نوعية  على  محاَسبة  غير  تظل  بأن  الرسمية،  ذلك 

الرعاية.)12(
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الرسميني  غير  الرعاية  يتفاوت مستوى مقدمي   
الذي  املوقع  وعلى  بناًء على معرفتهم،  كبيرًا،  تفاوتًا 
العرض.)13(  سلسلة   / الصحة  سوق  في  يشغلونه 
في  وهم  الطب،  كليات  من  املتخرجني  غير  فهناك 
العادة املمارسون األلوباثيون املدربون تدريًبا غير رسمي 
أو  الصيادلة،  أو  القرية،  بأطباء  كذلك  إليهم  )يُشار 
التقليديني  املعاجلني  من  النوع  وهذا  العقاقير(،  باعة 
املرخصني  الصحية  الرعاية  مقدمي  عددًا  يفوقون 
يتراوح بني  مبا  القرية  أطباء  ويقدر عدد  بشكل كبير. 
180 ألًفا و284 ألًفا، حيث يفوق عددهم عدد األطباء 
واجلراحة  الطب  بكالوريوس  احلاصلني على  املرخصني 
بنسبة 12 إلى 1.)11، 14، 15( وغالًبا ما ميارس أطباء القرية 
عملهم في صيدليات عديدة غير مسجلة في أنحاء 
الريف، حيث يقومون بالتشخيص وصرف األدوية، وقد 
وجدت التقديرات احملافظة في عام 2005 أن هناك ما 
ال يقل عن 62 ألف صيدلية غير مرخصة في الريف)16( 
من   %75-70 بـ  يقدر  ما  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
البنجالديشيني يستفيدون من املعاجلني التقليديني)17( 
املمارسني  ويقدر عدد هؤالء  باملثل،  العالج  ممارسي  أو 
في البالد بـ31 معاجلًا تقليديًّا و33 معاجلًا باملثل لكل 

ألف من السكان.)9(
     وتبدو اخلدمات التي يقدمها مقدمو الرعاية غير 
املقام األول. وهم  الرسميني ذات طبيعة عالجية في 
يتعرفون على التاريخ الطبي، ويقومون بالتشخيص، 
العشبية.)10(  العالج  أشكال  أو  الدواء،  ويصفون 
يعاجلونها  التي  الشائعة  الطبية  املشكالت  وتشمل 
ضغط  وارتفاع  واإلسهال،  الرئوي،  االلتهاب  من  كال 
يقدم  وعادة  واإلجنابية.  اجلنسية  والصحة  الدم، 
التقليديون وأطباء القرية النصح واملشورة  املعاجلون 
والعدوى  واحلمل،  األسرة،  تنظيم  أساليب  حول 
أن  ميكن  حيث  اجلنسي.  االتصال  طريق  عن  املنقولة 
العدوى  يعانون من  الذين  األشخاص  غالبية  أن  نقدر 
باعة  يعاجلهم  اجلنسي  االتصال  طريق  عن  املنقولة 

األدوية.)18(
       وميكننا رؤية خدمات الصحة العامة البنجالديشية 
إلى  القومي  املستوى  من  تراتبية  بنية  ذات  بوصفها 
اتخاذ  حيث  من  مركزية  أنها  كما  القرية،  مستوى 
واملراكز  املستشفيات  وتقدم  والتمويل.  القرارات 

الصحية والعيادات اخلدمات من الدرجة الثالثة وحتى 
َّلي إلى األوبازيال )املقاطعة الفرعية(، مع  املستوى األو
تنظيم القوى العاملة مبا يتوافق مع ذلك، حيث يكون 
الصحة  ومسئول  املدني،  الطبيب  من  كل  منصب 
واملستشار  املركز،  مستوى  على  األسرة  وتنظيم 
الطبي  واملسئول  املقيم،  الطبي  واملسئول  احلديث، 
شبه  الوظائف  أما  عامة.  طبية  مناصب  جميعها 
الفرعية  املقاطعة  مستوى  من  تبدأ  فهي  الطبية 
على  األسرة  تنظيم  مساعد  وهي  ذلك،  دون  ما  إلى 
واملسئول  األسرة،  رعاية  وزائر  األوبازيال،  مستوى 
الطبي املساعد للمجتمع احمللي، والصيدلي، والتقني 
املاهرة.)19(  والقابلة  األسرة،  رعاية  ومسئول  الطبي، 
مشكالت  وجود  إلى   - باستمرار   - الدراسات  وتشير 
تتعلق بنوعية اخلدمات الصحية، مبا في ذلك األوضاع 
السيئة ملقدمي اخلدمة، وعدم توافر األدوية واملعدات 
الصاحلة لالستعمال، وهو ما يؤدي إلى عدم االستفادة 
بشكل كامل من اخلدمات احلكومية، كما يسهم في 
الرسمية  غير  اخلدمات  نحو  التوجه  مستويات  رفع 

وغيرها من اخلدمات اخلاصة.)9، 12(
       نستخدم مصطلح »القطاع اخلاص« لتغطية كل 
مباشر،  بشكل  احلكومة  تقدمها  ال  التي  التعامالت 
وغير  الرسميني،  الرعاية  مقدمي  يشمل  ما  وهو 
غير  املنظمات  خدمات  من  كبيرًا  وعددًا  الرسميني، 
احلكومية التي ال تستهدف الربح.)20( منذ خمسينيات 
اخلاصة  املمارسة  كذلك  هناك  كان  العشرين،  القرن 
عدد  وجود  نتيجة  العام  القطاع  أطباء  جانب  من 
ومن  ناحية،  من  اخلاص  القطاع  أطباء  من  صغير 
ناحية أخرى لكي يزيد األطباء احلكوميون من معدالت 
دخولهم، ولكن هذه املمارسة ال تأتي نتيجة لسياسة 
اخلامسة  اخلمسية  اخلطة  في  جاء  حيث  واضحة)21( 
احلكومة  لدى  املوظفني  األطباء  من  كبيرًا  »عددًا  أن 
)ص  الصحة«  قطاع  في  اخلاص  العمل  ميارسون 
األطباء  من   %33 أن  الدراسات  إحدى  وأوردت   )22(.)481
احلاصلني على بكالوريوس الطب واجلراحة، و51% من 
املمارسة  في  يشاركون  العام  القطاع  اختصاصيي 
الطبيون وغيرهم من  ويعبر املساعدون  اخلاصة.)20، 23( 
اجملتمع  في  الطبيني  )كاملسئولني  املعاونني  العاملني 
والصيادلة( كذلك حدود  الطبيني  احمللي، واملساعدين 
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اخلاص والعام، إذ يقدمون في الوقت نفسه اخلدمات )مبا 
في ذلك التشخيص( خارج ساعات العمل الرسمية 
داخل العيادات اخلاصة، حيث يحققون مكسًبا ماديًّا 

بينما يظلون في خدمة احلكومة.)20(

املنهاج
عند  اإلجنابية  الصحة  مشكالت  الدراسة  غطت 
هذه  مقدمي  واستخدام  والرجال،  النساء  من  كل 
اخلدمة. وبسبب الكمية الكبيرة جدًّا من املعلومات، 
تركز هذه الورقة على الـ 312 امرأة الالئي سبق لهن 
والالتي  سنة،  و49   15 بني  أعمارهن  وتتراوح  الزواج، 
استبيانًا  استخدمنا  وقد  املقابالت.  معهن  أُجريت 
وأخرى  مغلقة  أسئلة  على  يحتوي  اختباره  سبق 
مستجوبة   100 عن  يقل  ال  ما  غطى  وقد  مفتوحة. 
من كل من املواقع الثالثة اخملتارة تشيتاجوجن )حضري( 
وراجنبور )ريفي( وسلهيت )ريفي(، التي اختيرت لتمثيل 
بنجالديش.  في  الفقراء  السكان  من  مجموعة 
ساحلية(  )مدينة  تشيتاجوجن  من  واملستجيبات 
يعشن في عشوائيات حضرية منطية. أما هؤالء الالتي 
من راجنبور فقد كن ميثلن النساء شديدات الفقر من 
منطقة تكرر تأثرها بانعدام األمن الغذائي املوسمي. 
أما الالئي من سلهيت فكن ميثلن الفقيرات الريفيات 
منطقة  من  متوسط  بشكل  الفقيرات  إلى  إضافة 

دينية محافظة.
البيانات مع املشرفة  عملت خمس من جامعات   
إلى   2008 يوليو  من  مراحل،  ثالث  في  البحث  على 
احلالة  عن  معلومات  االستبيان  ولَّد  وقد   .2009 يناير 
احلمل،  مبنع  النساء  ومعرفة  السكانية،  االجتماعية 
الصحة  ومشكالت  واإلجهاض،  األمومة  وصحة 
ومسبباتها  احمللي  اجملتمع  في  واإلجنابية  اجلنسية 
اخلاصة  الشخصية  والتجربة  املتصورة،  وحّدتها 
االثني  خالل  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مبشكالت 
الصحة، ومقدمي  وتاريخ طلب  األخيرة،  عشر شهرًا 
احلر  باحلديث  اخلاص  اجلزء  وفي  املستخدمني.  الرعاية 
تشر  لم  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  مشكالت  عن 
أيٌّ من النساء إلى منع احلمل أو صحة األمومة، وإمنا 
الدورة  انتظام  عدم  منها  أخرى  مشكالت  إلى  أشرن 
الشهرية، وسقوط الرحم، والناسور، والعقم، وحرقان/

والعدوى  التناسلية،  األعضاء  منطقة  في  حكة 
اجلسم،  وآالم  اجلنسي،  االتصال  طريق  عن  املنقولة 
واخملاوف بشأن الرغبة اجلنسية. ولهذا السبب أنشأنا 
أربعة قطاعات في االستبيان، اجلزء األول واألكبر عن 
كما  العامة،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مشكالت 
املعرفة واملمارسة اخلاصة مبنع  والثاني عن  يحددنها، 
صحة  عن  حجًما  أصغر  ثالث  قسم  وهناك  احلمل، 
)اخلدمات  اإلجهاض  فعن  الرابع  القسم  أما  األمومة، 
قانونية،  غير  أم  قانونية  أكانت  سواء  املطلوبة، 

وتكلفتها(.
كما استطعنا الوصول إلى اجملتمعات احمللية من   
مثل  والشباب  والدينيني  السياسيني  الزعماء  خالل 
امليالد  شهادات  مجالس  ورؤساء  األحياء  مفوضي 
احملليني  والقادة  احمللية(،  احلكومة  في  وحدة  )أصغر 
احمللي  اجملتمع  وقادة  احلاكمة،  السياسية  لألحزاب 
اخملتلفني. كما أمضينا وقًتا في التحدث مع القابالت 
عمال  من  مختلفة  أنواع  ومع  احملليات،  التقليديات 
في  النساء  إلى  الوصول  لنا  سهلوا  الذين  الصحة 

اجملتمع احمللي.
أسرة  خامس  كل  من  املستجيبات  اختيرت  وقد   
أسرة  عاشر  أو  الريفية(،  األماكن  )في  معيشية 
معيشية في تشيتاجوجن، بسبب ارتفاع كثافة األسرة 
املعيشية  األسرة  بدًءا من  االختيار  وقد مت  املعيشية. 
املعينة في كل حالة. كما  اإلدخال  األولى من نقطة 
لتحاشي  منطقة،  لكل  بيانات  جامعة  خصصنا 
املعيشية  األسرة  من  أكثر  أو  مستجيبتني  اختيار 
على  بناًء  بعضهم،  يعرفون  أشخاص  أو  نفسها 

حساسية املوضوعات.
كل  من  علم  عن  املوافقة  على  احلصول  مت   
الحقة،  متابعة  أية  وفي  املسح  قبل  املستجيبات 
أساس  على  بالكامل  تقوم  املشاركة  أن  إيضاح  ومت 
ومت  وقت.  أي  في  االنسحاب  ميكنهن  وأنه  تطوعي، 
كذلك احلصول على موافقة األب أو الزوج عند احلاجة. 
أو  اجليران  أو  األصدقاء  حضور  دون  املقابالت  وأُجريت 
مادية.  أو  مالية  حوافز  أية  تقدم  ولم  األسرة.  أفراد 
الدراسة على موافقة أخالقية من مجلس  وحصلت 

املراجعة األخالقية بجامعة براك.
وللتأكد من سالمة البيانات، أُعيد إجراء البيانات   
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عشوائيًّا،  اختيارهن  جرى  املستجيبات  من   %5 مع 
ضمان  ومت  اجملمعة.  البيانات  معظم  ذلك  أيد  وقد 
الُغْفلية  اخلصوصية والسرية من خالل احلفاظ على 
وحماية البيانات في دوالب مغلق. وكان هناك معدل 
رفض قدره 2%. وفي أعقاب مسح االستبيان، اخترنا 63 
مستجيبة )22 من تشيتاجوجن و17 من راجنبور و24 من 
سلهيت( إلجراء مقابالت متعمقة تتعلق بأسئلة عن 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، واالستفادة من اخلدمات 
بالنسبة ألية مشكالت، وحّدة املشكالت املبلغ عنها، 
ذلك مناسًبا  العالج. وحينما كان  البحث عن  وتاريخ 
املرخصة  املنشآت  إلى  النساء  أو مطلوبًا، كنا نحيل 
من جامعة براك، وهي واحدة من أكبر املنظمات غير 

احلكومية التي تقدم اخلدمات الصحية.
الالزم جلامعات  والوقت  املكثف  التدريب  تقدمي  مت   
حتديد  منهن  وُطلب  مناطقهن.  يألفن  كي  البيانات 
الكلمات احمللية املستخدمة للمصطلحات املكتوبة 
تشفير  جرى  كما  املسح.  في  الفصحى  بالبنغالية 
يدويًّا،  املتعمقة  املقابالت  من  املأخوذة  البيانات 
املثارة  والقضايا  املوضوعات  إلى  االنتباه  مع  وحتليلها 
غير  والنتائج  اإلجابات،  في  املتكررة  واألمناط  املكررة، 

العادية.
اجلنسية  الصحة  رعاية  مقدمي  كل  وحلصر   
تضم  قائمة  توليد  مت  الثالثة،  املواقع  في  واإلجنابية 
925 مقدم رعاية من مخطط جغرافي مفصل، ومن 
املعلومات اخلاصة مبقدمي الرعاية املتوفرة عن طريق 
املسوح في املواقع الريفية وقسم من املوقع احلضري. 
وأنهم  رعاية،  مقدم   925 هناك  أن  اخملطط  وجد  وقد 
اجلنسية  الصحة  حاالت  يعاجلون  نشطون  أفراد 
و311  ذكر،  رعاية  مقدم   560 بينهم  من  واإلجنابية، 
 )%5.9( الباقون  أما  األفراد.  من  أنثى  رعاية  مقدمة 
عيادات/مستشفيات/منظمات  عن  عبارة  فكانوا 

مختلفة تقدم خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.
من خالل اخملطط مت اختيار 303 مقدم رعاية إلجراء   
أقل  على  رعاية  100مقدم  مبعدل  معهم،  مقابالت 
تقدير من كل موقع دراسة، وقد أعيد إجراء املقابالت 
 44 اختيار  فتم  اجلودة،  من  للتأكد  منهم   %5 مع 
نوع من  العينة كل  إلجراء مقابلة متعمقة. وغطت 

مقدمي الرعاية واملواقع، مبا في ذلك األطباء املؤهلون، 
وعيادات  احلكومية،  واملستشفيات  باملثل،  واملعاجلون 
املنظمات غير احلكومية، وأطباء القرية )أو املمارسون 
واملعاجلون  الدينيون،  واملعاجلون  الريفيون(  الطبيون 
واملساعدون  األسرة،  تنظيم  وعمال  باألعشاب، 
وبائعو  والصيادلة،  الصحيون،  واملساعدون  الطبيون، 
هناك  كان  أنه  من  تأكدنا  وقد  الشوارع.  في  األدوية 
متثيل لكل نوع من مقدمي اخلدمات، ثم أُخذت عينات 
تبًعا  )اختلفت  نسبية  بصورة  اخلدمات  مقدمي  من 
ملوازنة  وذلك  عددهم،  إجمالي  على  تقوم  للموقع( 
لهم  وأوضح  اخلدمات.  مقدمي  من  نوع  كل  نسبة 
الُغْفلية  لهم  وأكد  الدراسة،  طبيعة  العمل  فريق 
بطاقة  يضعن  البيانات  جامعات  وكانت  والسرية. 
لسن  أنهن  لبيان  باجلامعة  اخلاصة  الرسمية  الهوية 
املمارسات  عن  حتقيًقا  يجرين  صحفيات  أو  شرطة 

السيئة، األمر الذي كان فعااًل في اكتساب الثقة.

النتــــائج
املنظور االجتماعي السكاني للنســاء

كان متوسط عمر املستجيبات 30.8 سنة، ولم يتلق 
متزوجات  وكن   .)1 )جدول  تعليًما  منهن   %40 حوالي 
منهن   %28.5 كان  كما  سنة،   14 منذ  املتوسط  في 
تزوجن  و%70  عشرة،  اخلامسة  سن  في  تزوجن  قد 
يكون  بنجالديش  ففي  عشرة.  الثامنة  بلوغهن  قبل 
الزواج املبكر هو اخليار الوحيد املقبول أمام املراهقات 
الزواج  يتم  ما  عادة  الفقيرة،  األسر  وفي  الفقيرات. 
ذلك  بعد  أو  الفتاة  لدى  الشهرية  الدورة  ظهور  بعد 
بسنة أو سنتني. والسن القانوني للزواج هو 18 سنة 

للفتيات و21 سنة لألوالد.)24( 
     وقد كان متوسط الدخل الشهري ألسر النساء 
املعيشية 7105 تاكا )104 دوالر أمريكي(. وعلى الرغم 
اخلُمس  في  وأسرهن  النساء  من   %25 كان  ذلك  من 
 43( تاكا  آالف   3 من  أقل  يكسنب  حيث  دخاًل،  األدنى 
دوالرًا أمريكيًّا( في الشهر، ومن بني هؤالء كان النصف 
تقريًبا من راجبور، وهي أفقر املناطق الثالث التي بها 

أقل متوسط لدخل الفرد )70 دوالر أمريكي(.
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جدول 1: املستوى التعليمي للنساء وأعمارهن
)ن: 312( يف ثالثة أماكن

م العمر 

 20 – 15 22

 25 – 21 79

 30 – 26 62

 35 – 31 60

 49 – 36 89

التعليم 

122 لم يتلقى أي تعليم 

 5 – 1 97

 10 – 687

6 تعليم ثانوي 

    
البيت،  خارج  يعملن  النساء  من   %  87 يكن  لم   
وقد ذكر 3 % أن لديهن وظائف خاصة أو حكومية، أما 
الـ10% الباقيات فكن مشاركات في أنشطة صغيرة 
احلجم كالتفصيل أو املشروعات الصغيرة األخرى )بيع 
األطعمة واملاشية( وتربية احليوانات والعمل باليومية 

أو اخلدمة املنزلية. 

أكثر ما مت ذكره من مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية
معها  جُترى  من  ومتكني  القضية  حساسية  لتقليل 
النساء  من  يُطَلب  كان  الصلة،  بناء  من  املقابلة 
جميًعا وصف ما يعتبرنها املشكلة النسائية األكثر 
مجتمعاتهن  في  اإلجنابية  بالصحة  اخلاصة  شيوًعا 
احمللية. وقد ذكر أكثر من90% منهن كال من: اإلفرازات 
والظهر،  البطن  أسفل  في  ألم  ووجود  البيضاء، 
أكثر  ذكر  كما  الطمث.  وفرط  والسقط،  والعقم، 
من 80% قلة الطمث، وعدم انتظام الدورة الشهرية، 
وأثر اإلجهاض ونتائجه على صحتهن. وكانت النساء 
الطمث،  أثناء  الدم  فقدان  مراقبة  بشأن  منتبهات 
اخلصوبة.  على  يدل  أنه  على  هذا  يُفَهم  كان  حيث 

لكن معظم املشكالت املذكورة تعد حاالت متعلقة 
في  الطبية  الناحية  من  املهملة  اإلجنابية  بالصحة 
تنظيم  على  الصحة  قطاع  يركز  حيث  بنجالديش، 
األسرة وخدمات األمومة. ثم ُسئلت النساء بعد ذلك 

عن مشكالتهن الصحية اخلاصة بهن )جدول 2(.
        وقد كانت تلك املشكالت التي مت اإلبالغ عنها ذاتيًّا 
قدمتها  التي  الشائعة  املشكالت  لقائمة  مشابهة 
املعاناة  عن  أبلغن  النساء  أن  بالذكر  وجدير  النساء. 
من مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية التي غالًبا 
وذلك  الوصمة،  أو  العار  بسبب  عالنيًة  تُناقَش  ال  ما 
مثل تدني الرغبة اجلنسية، والتهابات وثآليل األعضاء 
والعقم،  الرائحة،  كريهة  واإلفرازات  التناسلية، 

والنزيف أثناء االتصال اجلنسي.

من هم مقدمو الرعاية؟
الذين  األفراد  من  الرعاية  مقدمي  من   303 بني  من 
من   %62 كان  الثالث،  املناطق  من  املسح  شملهم 
 46 األعمار  متوسط  وكان  النساء.  من  و%38  الذكور 
ذكر  وقد  سنة.   17.6 اخلبرة  سنوات  ومتوسط  سنة، 
وتدريًبا طبيًّا معترًفا  أن لديهم شهادات  25% منهم 
به مؤسسيًّا*، في حني لم يتلق 63% منهم أي تدريب 
من  تعلموا  أنهم  ادعوا  لكنهم  رسميًّا،  به  معترف 
أو تلقيهم إرشادًا  خالل العمل مع أصحاب عملهم، 
من آخرين. كما قال الـ 12% الباقون إنهم لم يتلقوا 

تدريًبا، سواء أكان رسميًّا أم غير رسمي.
من ناحية التعليم، ادعى 44 من مقدمي الرعاية   
أن لديهم ماجستير في الطب وبكالوريوس اجلراحة، 
املاجستير  مستوى  حتى  درسوا  أنهم   40 ذكر  بينما 
في الطب وبكالوريوس اجلراحة، وذكر 104 أنهم أمتوا 
تعليًما ما بني 10 و12 سنة. في حني درس 66 منهم 
مقدم   49 يحصل  ولم  العاشر،  الصف  دون  ما  حتى 
رعاية ممن شملهم املسح على أي تعليم رسمي باملرة. 
وذكر مقدمو الرعاية أنهم حصلوا على املعلومات من 
الرسمي،  الطبي  التدريب  من  املصادر؛  من  مجموعة 
ومن التعلم اإللهامي القائم على األحالم، أي سلسلة 
العالج،  عن  املعلومات  فيها  وجدوا  التي  األحالم  من 

* يشمل ذلك الشهادات الطبية فقط من قبيل بكالوريوس الطب، وبكالوريوس الجراحة، وبكالوريوس جراحة األسنان، وتدريب المساعدين الطبيين الذي يقدمه مجلس 
بنجالديش للطب واألسنان.



67 قضايا الصحة اإلجنابية - اخلصخصة - العدد )15( 2012 

أفراد األسرة )تصور كثيرون هذه املهنة  أو ورثوها من 
بوصفه  املوروث  العالج  أو  وراثية،  موهبة  بوصفها 
من  تعلموا  أو  الدينية  الكتب  من  أو  األسرة(،  ميراث 

جدول 2: األعراض اليت أبلغت عنها النساء بأنفسهن
عدد النساء املبلغات )محدد = 273(األعراض

158إفرازات بيضاء

136مشكالت الطمث

119ألم في أسفل الظهر

حرقان أو إحساس مؤلم عند التبول، التهاب وحكة في 
منطقة األعضاء التناسلية األنثوية، إفرازات كريهة 

الرائحة من املهبل، ثآليل على األعضاء التناسلية
96

94ألم في أسفل البطن

عدم ارتياح أو ألم أو نزف أثناء االتصال اجلنسي
تدني الرغبة اجلنسية، عدم اإلشباع اجلنسي

46

37هبوط الرحم

35سلس البول

14السقط

11قروح مفتوحة على األعضاء التناسلية

8العقم

5نزف مهبلي أثناء االتصال اجلنسي

5السقط

الكثيرون  يوجد  الرعاية،  مقدمي  مجموعة  بني  من 
كذلك  عملوا  الذين  العام  القطاع  في  يعملون  ممن 
السوق.  نظام  على  بناء  مستقلني  رعاية  كمقدمي 
النامية  البلدان  في  الصحية  األنظمة  من  والكثير 
كبير،  بشكل  السوق  نظام  صبغة  عليه  أُضفي 
وأصبحت احلدود بني تقدمي الرعاية »العامة« و»اخلاصة« 

غير واضحة، ذلك أن عمال الصحة احلكوميني غالًبا 
وظائفهم  جانب  إلى  اخلاصة  عياداتهم  ينشئون  ما 
في املنشآت العامة.)25( وهذا هو حال بنجالديش، حيث 
ميكن أن يكون للعاملني على كل املستويات مرضاهم 
)انظر  الترتيبات  من  مجموعة  في  ويعمل  اخلاصون، 

جدول 3( ويتقاضون أجرًا على خدماتهم.

خالل العمل على مقربة من بعض األقارب أو الزمالء 
أو باملالحظة.
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جدول 3: تقسيم مقدمي اخلدمــات )أ(

نوع مقدم اخلدمة

إجمالي 
مقدمي 
اخلدمة 

اخملططون 
في 3 مواقع 
)محدد=925(

إجمالي من 
أجريت معهم 

املقابالت
)محدد=303 

من 925(

إجمالي من 
عملوا في 
منشآت 
حكومية

)محدد=63 من 
)303

الذين 
يعملون 

في منشأة 
خاصة 
كذلك

)معدل=44 
من 63(

معاجلون تقليديون محليون
أطباء حاصلون على بكالوريوس الطب 

واجلراحة
قابالت تقليديات
قابالت ماهرات
باعة عقاقير

أشباه محترفني ألوباثيون)ب(
أطباء القرية

معاجلون باملثل
عمال صحة باجملتمع احمللي

ممرضات

233

183
138
91
83
67
60
41
25
4

70

44
34
17
33
30
30
30
11
4

-

31
-
-
-

30
-
-
-
2

-

28
-
-
-

15
-
-
-
1

)8(2008 Bangladesh Health Watch يقوم هذا التقسيم على الفئات املوجودة في ) أ(
)ب ( تشمل هذه اجملموعة مساعدي رعاية األسرة، واملساعدين الصحيني، وزائرات رعاية األسرة، 

واملسئولني الطبيني اجملتمعيني املساعدين، واملساعدين الطبيني، واملمرضات.

يبني اجلدول 3 كال من األنواع والتقسيمات   
العددية لعدد 303 مقدم رعاية، كما يوضح قلة عدد 
املستخدمني منهم في أية منشأة عامة. مع مالحظة 
باملالحظة  جدير   )%1.3( املنخفض  املمرضات  عدد  أن 
وبالنسبة  البلد.  في  الوضع  ويعكس  والتسجيل، 
أطباء  خمسة  حوالي  هناك  إن  حيث  ككل،  للبلد 
انخفاض  مع  السكان،  من  آالف   10 لكل  وممرضتني 
ممرضة   0.4 وهي  األطباء،  مقابل  املمرضات  نسبة 
املقبول هو ممرضتان  املعدل  بينما  مقابل كل طبيب، 
مقدم   303 بني  ومن  طبيب.)9(  لكل  ممرضات  ثالث  أو 
رعاية، كان 63 )20.8%( فقط مستخدمني في املنشأة 
احلكومية، لكنهم كانوا ميارسون املهنة بشكل خاص 

املاهرات  القابالت  من  أي  تكن  ولم   .)4 )جدول  كذلك 
من  الرغم  على  عامة  مبنشآت  مرتبطة  املسح  في 

تدريبهن مبوجب مبادرة حكومية.
     ومن بني 63 مقدم رعاية يعملون في منشآت عامة، 
كان هناك 44 يعملون كذلك في القطاع اخلاص. ويبني 
اجلدول 4 أين كان مقدمو الرعاية بالقطاع العام الـ44 
املعلومات  وهذه  خاص.  بشكل  عملهم  ميارسون 
مهمة لفهم نسبة الغياب املرتفعة في أماكن العمل 
التابعة للقطاع العام، وخاصة األطباء احلاصلون على 
القطاع  أطباء  وأهمية  واجلراحة  الطب  بكالوريوس 
قطاع  في  مهمني  العبني  باعتبارهم  واآلخرين  العام، 

الصحة اخلاص.
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جدول 4: العيادات اخلاصة حيث عمل كذلك الـ44 من بني
مقدمي اخلدمة الذين يعملون بالقطاع العام الـ 63

مقدم اخلدمة
غرفة 
ملك

عيادة 
خاصة

صيدلية
مسكن 

ملك

خدمة 
بالطلب 

في
 املنزل

ال إجابة

أطباء حاصلون على بكالوريوس الطب )م=31(
مساعدو رعاية األسرة )م=11(
املساعدون الصحيون )م=7(
زائرات رعاية األسرة )م=5(

املوظفون الصحيون اجملتمعيون دون 
املساعدين )م=5(

املساعدون الطبيون )م=2(
املمرضات )م=2(

16
-
1
-

1
1
-

8
-
-
-

-
-
-

2
-
-
-

1
1
-

2
4
1
1

-
-
-

-
2
1
1

-
-
-

3
5
4
3

3
-
1

الـ 265 مقدم رعاية  يبني اجلدول 5 إجابات   
)من بني الـ303 الذين مت إجراء مقابالت معهم( الذين 
قالوا إنهم قدموا عالًجا ملشكالت الصحة اجلنسية 

واإلجنابية التي ذكرت النساء أنهن يعانني منها. 
أنهم على استعداد  ذكروا  الذين       ومن بني هؤالء 
ولديهم الرغبة ملعاجلة الرجال والنساء الذين يعانون 
من احلاالت الصحية اجلنسية واإلجنابية، وقد قال 88 
بينما  فقط،  اإلناث  للمريضات  اخلدمات  قدموا  إنهم 
وذكر  والنساء.  الرجال  من  لكل  العالج   177 قدم 
مقدمو اخلدمة كذلك أن نساًء كثيرات على استعداد 
بني  ومن  العالج.  لتلقي  ذكر  رعاية  مقدم  لزيارة 

الـ188، قدم خمسة اخلدمة  الذكور  الرعاية  مقدمي 
للنساء فقط، بينما عالج 145 كال من الرجال ونساء. 
وقدم مقدمو اخلدمة الذكور الباقون )20.2%( خدمات 
البارده  دور  النتيجة مع  وتتعارض هذه  للرجال فقط. 
عند  اجلنسني  بني  والفصل  النساء  عزل  هي  )التي 
املسلمني في جنوب آسيا(، وما يرتبط بذلك من تردد 

في زيارة مقدمي الرعاية الذكور.)26، 27(

»قالت أخت زوجي إذا أردِت أن تعيشي... اذهبي وقابلي 
ذلك الطبيب ]الذكر[، وبذلك زرته، مضحيًة بخجلي 

ومكانتي...« )امرأة ريفية، عمرها 32 سنة(
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جدول 5: عدد مقدمي الرعاية الذين قالوا إنهم قدموا عالًجا ملشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية
عدد الذين تلقوا عالج )م = 265(

عدد من قدموا العالج
)م = 265(

إفرازات بيضاء
ألم أسفل البطن
ألم أسفل الظهر

إحساس باأللم أو احلرقان عند التبول
عدم انتظام الدورة الشهرية

فرط النزف أثناء الدورة الشهرية
التهاب وحكة في منطقة األعضاء التناسلية األنثوية

عدم نزف أو نزف قليل أثناء الدورة الشهرية
نزف بني الدورات الشهرية

عقم/عدم القدرة على احلمل
إفرازات كريهة الرائحة من املهبل

قروح تناسلية مفتوحة
ألم أو عدم شعور بالراحة عند االتصال اجلنسي

سقط
هبوط الرحم

ثآليل على األعضاء التناسلية
خروج البول عند العطس أو السعال

تدني الرغبة اجلنسية
إجهاض

عدم القدرة على أن تُثار أو عدم احلفاظ على اإلثارة أثناء النشاط اجلنسي
نزف أثناء االتصال اجلنسي

عدم القدرة على االرتواء اجلنسي
الناسور

240
214
199
198
196
189
188
161
154
142
141
130
126
116
114
103
99
96
93
87
85
81
39

نساء يسعني للحصول على عالج
ملشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية:

 دور مقدمي الرعاية
في أثناء املسح، ُطِلب من النساء ترتيب نوع مقدمي 
املشورة  في  مناطقهن  في  تفضياًل  األكثر  الرعاية 
بشأن مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية. ومن بني 
الـ101 امرأة في راجنبور، ذكر 27% أنهن يفضلن أطباء 
املعاجلون  يفضلن   %13 وكان  أكثر،  والصيادلة  القرية 
باملثل، وذكر 10،9% أنهن يفضلن عمال تنظيم األسرة، 

احلاصلني  األطباء  يفضلن  أنهن   %10 من  أقل  وذكر 
سلهيت،  في  أما  واجلراحة.  الطب  بكالوريوس  على 
التي أجريت معهن  الـ109  النساء  رأى 35% من  فقد 
والصيادلة،  القرية  أطباء  يفضلن  أنهن  مقابالت 
في  املقابل،  وفي   .)%12،8( الدينيون  املعاجلون  ويليهم 
من   %37 نسبة  كانت  حضرية(  )منطقة  تشيتاجوجن 
بكالوريوس  على  احلاصلني  األطباء  يفضلن  النساء 
الطب واجلراحة أكثر، تليهم املستشفيات احلكومية 
القرية  أطباء  فقط   %12،7 حدد  بينما   ،)%25،5(
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حكة والتهاب 
وإفرازات كريهة 

الرائحة

عانت منها 43 
امرأة، سعت 

منهن 26 
للحصول على 
عالج، وذهب 10 
منهن إلى مقدم 
رعاية ثان، و6 إلى 

ثالث

- طبيب حاصل 
على بكالوريوس 

الطب )4(
- معالج باملثل )5(

اب غير  - عشَّ
رسمي محلي )4(
- بائع عقاقير )3(

- مستشفى/مركز 
صحي حكومي )3(
- طبيب قرية )2(
- عامل تنظيم 

أسرة )1(

- طبيب حاصل 
على بكالوريوس 

الطب )4( 
- ستشفى/مركز 
صحي حكومي 

)2(
- بائع عقاقير)2(

- طبيب حاصل على 
بكالوريوس الطب )3(

- بائع عقاقير )1(
- مستشفى/مركز 
صحي حكومي )1(

- أحد أفراد األسرة )1(

- أحد أفراد األسرة 
)1(

)م = 4 نساء()م = 7 نساء()م = 17 امرأة( 

هبوط الرحم

عانت منه 37 
امرأة، سعت 

منهن 17 
للحصول على 
عالج، وذهب 7 

منهن إلى مقدم 
رعاية ثان، و4 إلى 

ثالث

- عشاب غير 
رسمي محلي )6(

- مستشفى/مركز 
صحي حكومي )4(
- طبيب حاصل 
على بكالوريوس 

الطب )4(
- طبيب قرية )1(
- عامل تنظيم 

أسرة )1(
- أحد أفراد األسرة 

)1(

- طبيب حاصل 
على بكالوريوس 

الطب )3(
- قائد ديني )1(

- طبيب قرية )1(
- عامل تنظيم 

أسرة )1(
- مستشفى/
مركز صحي 
حكومي )1(

- طبيب حاصل على 
بكالوريوس الطب )3(

- بائع عقاقير )1(

يبني هذا اجلدول أن سلوك السعي للحصول   
على عالج، والذي يقوم به النساء، يتفاوت عبر طيف 
دون  مشكلة  لكل  بالنسبة  الرعاية  مقدمي  أنواع 
أن يكون هناك منط منتظم. وقد كان لشهرة مقدم 
على  للحصول  السعي  قرارات  في  مهم  دور  الرعاية 

مقدم  على  يتعرفن  النساء  كانت  ما  فغالًبا  العالج، 
الرعاية من خالل املناقشات بني نظيراتهن وجاراتهن، 
ملعاجلة  بعينهم  رعاية  مقدمي  بزيارة  يُنصحن  وكن 
من  توليفة  الشهرة  على  أثرت  وقد  بعينها.  علل 
طول  من  كال  العوامل  هذه  شملت  حيث  العوامل، 
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** هنا طلبنا من المستجيبات ذكر مصادر اإلنفاق.

* يشمل ذلك الشهادات الطبية فقط من قبيل بكالوريوس الطب، وبكالوريوس الجراحة، وبكالوريوس جراحة األسنان، وتدريب المساعدين الطبيين الذي يقدمه 
مجلس بنجالديش للطب واألسنان.

أن  وحقيقة  احمللي،  اجملتمع  في  عملها  التي  الفترة 
مقدم الرعاية من املنطقة وتتم متابعته بواسطتهن، 
بسبب  همومهن  مشاركة  عليه  السهل  من  وكان 
األلفة الثقافية اخلاصة باملشكلة. ويضاف إلى ذلك أن 
الكثير من مقدمي الرعاية ال يطلبون أتعابًا منتظمة، 
حيث يسمحون للنساء باحلصول على اخلدمة باألجل 
أو بالدفع عينًا )طعام على سبيل املثال(. وباملثل أكد 
املريضات في  أنهم سيتابعون  رعاية كثيرون  مقدمو 
وكان  البيت.  في  زيارتهن  حتى  أو  القرية،  أو  السوق 
ملقدمي  االجتماعي  والتقارب  الطبقية  الفروق  غياب 
فيما  خاص  وبشكل  احملليني،  الرسميني  غير  الرعاية 
يتعلق مبرونة السداد، حافزًا للنساء الفقيرات الالئي 
الكسب.  على  القدرة  بعدم  املقيدة  احلركة  تعوقهن 
وقد جعل عدم وجود تراتبية، باإلضافة إلى العالقات 
الوصول  إمكانية  املنطقة،  في  القائمة  االجتماعية 
ذلك  وكان  أكبر.  الرسميني  غير  الرعاية  مقدمي  إلى 
كانوا  الريفية، حيث  املناطق  في  أكبر  يظهر بشكل 
وخاصًة  الرسميني،  غير  الرعاية  مقدمي  يفضلون 
باعة العقاقير/الصيادلة. وفي املقابل، في تشيتاجوجن 
من  االستفادة  عن  بكثير  أكبر  عدد  حتدث  احلضرية، 
إليهم  الوصول  وإمكانية  وتوفرهم  املؤهلني  األطباء 

بشكل أكبر.

تكاليف العالج
كن  أو  عانني،  أنهن   273 ذكرت  امرأة،   312 بني  من 
من  أكثر  أو  األقل،  على  واحدة  مشكلة  من  يعانني، 
واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة  تتعلق  واحدة  مشكلة 
هؤالء  بني  ومن  األخيرة.  عشر  االثني  الشهور  خالل 
الـ273 امرأة ذكرت 152 أنهن استشرن أحد مقدمي 
دوالرًا   34( تاكا   2374 املتوسط  في  وأنفقن  الرعاية، 
أمريكيًّا( على عالج املشكلة )املشكالت( األخيرة التي 
من  امرأة  لكل  التكلفة  متوسط  وكان  منها.  عانني 
الـ152 امرأة الالئي تلقني خدمات من أطباء حاصلني 
 37( تاكا   2527 هو  واجلراحة  الطب  بكالوريوس  على 
احلكومية  الصحية  املراكز  ومن  ا(،  أمريكيًّ دوالرًا 
كل  ذلك  شمل  وقد  أمريكيًّا(.  دوالرًا   26( تاكا   1818

واألدوية  والتشخيص  والنقل  )كاألتعاب  التكاليف 
تكاليف  إجمالي  أن  املستجيبات  وذكرت  وخالفه(.* 
في  تكون  أن  ينبغي  احلكومية  املنشآت  إلى  الوصول 
املتوسط 10 تاكا )أقل من دوالر(، وهو ما يشمل األدوية 
واالستشارة، لكن في واقع األمر، ذكرت النساء أنهن 
نقود  دفع  إلى  واضطررن  املطلوبة،  األدوية  يتلقني  لم 
أتعاب  تراوحت  وقد  األدوية.  إضافية منفصلة مقابل 
زيارة الطبيب اخلاص بني 50 و600 تاكا )1-9 دوالرات(. 
وعادةً ما كانت النساء الالئي يزرن مقدمي الرعاية غير 
األدوية  ثمن  يدفعن  العقاقير،  بائعي  الرسميني، مثل 
زرن  إذا  فإنهن  ذلك  من  الرغم  وعلى  يأخذنها.  التي 
األدنى  احلد  يدفعن  فإنهن  يعمل في صيدلية،  طبيًبا 
وبالنسبة  دوالر(.  من  )أقل  تاكا   50 وهو  األتعاب  من 
للمعاجلني التقليديني، كان الدفع يقوم في العادة على 
مقابل  الهدايا  ذلك  وقد يشمل  املعالج؛  مع  العالقة 
اخلدمات، أو املال مقابل األدوية. وقد كان متوسط املبلغ 
الذي أنفقته املستجيبات على اخلدمات التي حصلن 
)املاهرات  والقابالت  عليها من ممارسي طب األعشاب 
والتقليديات( هو 1109 تاكا )16 دوالرًا أمريكيًّا(، و137 
لم  املستجيبات  ولكن  الترتيب،  على  )دوالران(  تاكا 

يذكرن تكلفة أية هدايا )إن قدمنها(.
اإلنفاق  مصدر  عن  املستجيبات  ُسئلت  وقد   
اخلاصة  األخيرة  على عالج مشكلتهن )مشكالتهن( 
النساء  بني  ومن  واإلجنابية.  اجلنسية  بالصحة 
الفقيرات، استخدم 83،5 باملائة مااًل من دخل األسرة. 
خارج  يعملن  امرأة   312 بني  من  امرأة   40 كانت  وقد 
كان  وقد  املستقلة.  مكاسبهن  لهن  وكانت  البيت، 
املال  استخدام  أو  األزواج،  مع  التفاوض  يعني  ذلك 
 %13،8 وذكر  السر.  في  اليومي  للتسوق  اخملصص 
من  قروًضا   %13 أخذ  بينما  املدخرات،  استخدام 
املقرضني احملليني، مما كبدهن فوائد هائلة، وذكر 2% بيع 

أصول لسداد تكلفة العالج **

خامتـــة
املتعلقة  املشكالت  ماهية  الورقة  هذه  في  بحثنا 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية التي تعاني منها النساء 
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في املناطق الريفية واحلضرية في بنجالديش، وماهية 
حل  في  منها  يستفدن  التي  اخلدمة  مقدمي  أنواع 
تلك املشكالت. وقد وجد مسحنا أن النساء والرجال 
الرعاية  مقدمي  على  املال  من  كبيرة  مبالغ  ينفقون 
الرسمييني  واإلجنابية،  اجلنسية  بالصحة  اخلاصة 
الرعاية  من  واضحة  غير  نوعية  مع  الرسميني،  وغير 
املشكالت  على  اإلنفاق  هذا  بعض  وكان  الفائدة.  أو 
معها  التعامل  مت  التي  باجلنس  الصلة  ذات  املتصورة 
من خالل مجموعة من االختصاصيني غير الرسميني 
أن  عامة  بصورة  وجدنا  وقد  الثقافية.  األسس  ذوي 
اخلدمات اخلاصة مبشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية 
تقدَّم في جزء كبير منها من خالل سوق غير رسمية 
متنوعة. وعالوة على ذلك، فقد شارك غالبية مقدمي 
احلاالت  بعض  وفي  اخلاصة  املمارسة  في  الرعاية 
فحسب في املمارسة العامة كذلك. وهذه »السوق« 
ليست مقسمة بوضوح بني ما هو عام وما هو خاص. 
فاحلدود بني االثنني مسامية، بالطرق اجملازة وغير اجملازة. 
وبصورة عامة، يضم النظام الصحي أشكال ممارسة 
تختار  وال  املشروعية.  درجات  في  تفاوت  مع  عديدة، 
النساء مقدمي الرعاية ألنهم »عامون« أو »خاصون«، 
بل بناًء على الشهرة والتكلفة والقدرة على الوصول 

إليهم.
تنظيم  خدمات  إلى   - إذن   – النساء  حتتاج   
النظام  من خالل  تقدَّم  التي  األمومة  األسرة وصحة 
اخلاصة  األخرى  مشكالتهن  لكن  احلكومي)28(، 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية يجري عالجها على نحو 

في   - ميلؤه  فراغًا  يخلق  مما  العام،  النظام  في  سيئ 
املقام األول - املمارسون غير الرسميني وغير املنظمني. 
من خالل  يقدَّم  ما  على  الضوء  النتيجة  هذه  وتلقي 
هائل  مجال  فهناك  احلكومي.  الصحي  النظام 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  احتياجات  من  مهَمل 
لها  تقدَّم  وال  الصامتة  للمعاناة  مصدر  هي  التي 
خدمات بشكل رسمي، أو على هيئة عاملني صحيني 
املوارد  قيود  وفي ظل  احلكومية.  املنشآت  في  مدربني 
الصحة  قطاع  الفجوة  هذه  ميأل  سوف  والعاملني، 
هذا  تعقد  ويستدعي  القريب.  املستقبل  في  العام 
الوضع وجود نقاش ملتزم في بنجالديش بشأن كيفية 
حتسني نوعية اخلدمات القائمة، ومكافحة املمارسات 
النساء  آليات متويل لتمكني  أو منعها، وخلق  الضارة 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  إلى  الوصول 

اآلمنة والفعالة بغض النظر عن مصدرها.

عرفان وتقدير
)املنحة  البحث  لهذا  املالي  الدعم  املؤلفون  يقدر 
بريطانيا  في  الدولية  التنمية  إدارة  من   )43 رقم 
لكونسورتيوم برنامج أبحاث حتقيق احلقوق. مع أهمية 
تخص  عنها  التعبير  مت  التي  اآلراء  أن  على  التأكيد 
املؤلفني وحدهم. كما أننا نعترف بدعم الدكتور عمر 
تشودري، والدكتورة كوثر أفسانا مستشاري املشروع، 
األولية  البيانات  جمع  في  إلسهامه  محمد  وإلياس 
الذين  األبحاث  مساعدي  نشكر  كما  تشاكاريا.  في 

لوالهم ملا كان هذا البحث ممكنًا.
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العالقة بني تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث
واألمور اجلنسية يف مصر

أمل فهمي)أ(، ومواهب املويلحي)ب(، وأحمد رجب )ج(
)أ( مسئول برنامج صندوق األمم املتحدة للسكان مبصر، القاهرة، مصر.

)ب( الباحث الرئيسي، مستشار مستقل في مجال جمعية السكان والصحة اإلجنابية، القاهرة، مصر.
mouelhy@link.net :البريد اإللكتروني

)ج( أستاذ الصحة اإلجنابية. املركز اإلسالمي الدولي للبحوث والدراسات السكانية، جامعة األزهر، القاهرة، مصر.

موجز املقال: اليزال تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث -الذي يشار إليه رسمًيا بختان اإلناث، وعلى مستوى 
اجملتمع بلفظ )الطهارة(- منتشرًا في مصر. وقد ُصممت هذه الدراسة لتفحص دور األمور اجلنسية لألنثى في 
التأييد املستمر من جانب النساء والرجال لتشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث، وإدراكهم لنتائجه اجلنسية. 
وقد أُجريت الدراسة في الفترة ما بني عامي 2008 – 2009، في مجتمَعني ريفيني في جنوب مصر، باإلضافة إلى 
حي من األحياء الفقيرة الكبيرة في محافظة القاهرة. كما ُجمعت البيانات النوعية من 102 امرأة، و99 رجاًل 
بالرغبة  للشعور  مهًما  جزًءا  بوصفه  إليه  يُنظر  البظر  أن  وُِجد  وقد  واملقابالت.  البؤرية  النقاش  جلسات  خالل 
اجلنسية ومصدرًا لها، أكثر من كونه جزًءا خاًصا بالشعور باملتعة اجلنسية. كما وُجد أن الغرض من تشويه/قطع 
األعضاء التناسلية لإلناث هو تقليل الشهوة اجلنسية لدى النساء وزيادة عفتهن، لكن بوجه عام، لم يكن هناك 
اعتقاد أنه يقلل املتعة اجلنسية للنساء، إال أن الرجال والنساء نظروا إلى املتعة اجلنسية بشكل مختلف. فبينما 
النساء  اعتبرت  الزوجية،  السعادة  الزاوية في  اجلنسي هو حجر  اإلشباع  أن  السن،  الرجال، خاصة صغار  اعتبر 
أنفسهن ُمشبْعات جنسًيا إذا كان هناك انسجام زوجي وكانت أوضاعهن االقتصادية واالجتماعية مرضية. ومع 
ذلك كانت املشاكل اجلنسية واسعة االنتشار، مبا فيها انعدام املتعة في ممارسة اجلنس وعدم اإلشباع اجلنسي، 
بغض النظر عن أسبابها. وقد استنتجنا أن االلتزام السياسي ضروري ملقاومة تشويه/قطع األعضاء التناسلية 
عن  اخلاطئة  املفاهيم  كل  يتضمن  شامل  جنسي  بتثقيف  مزجها  يجب  القانونية  اإلجراءات  تلك  وأن  لإلناث، 

تشويه/ قطع األعضاء التناسلية لإلناث. 

Female genital mutilation/cutting and issues of sexuality in Egypt
Amel Fahmy, Mawaheb T El-Mouelhy, Ahmed R Ragab, Reproductive Health Matters 2010;18)36(:181–190 

اجلنسية،  الرغبة  اجلنسية،  املتعة  اجلنسية،  األمور  لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  مفتاحية:  كلمات 
مصر.

وجد املسح الدميوغرافي والصحي ملصر عام 2005 أن 
91% من النساء في سن اإلجناب قد خضعن لعملية 
أن  بعد  لإلناث)1(،  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع 
)2( وتشير دراسات  كانت النسبة 97% في عام 2002. 
حديثة إلى أن معدل إجراء هذه العملية يقل بدرجة 
نتيجة  أنه  يُعتقد  مما  اجليل األصغر سنًا،)4،3(  أكبر بني 

واسع ضد هذه  العمل على نطاق  عديد من سنوات 
املمارسة.

    عادة ما تخضع الفتيات في مصر إلى هذا اإلجراء 
احمليطة  الفترة  في  أو  البلوغ  إلى سن  يصلن  أن  قبل 
به. وتقع أكثر األشكال شيوًعا ضمن نوعني من أربعة 
األول  النوع  العاملية:  الصحة  أنواع صنفتها منظمة 



77 قضايا الصحة اإلجنابية - اخلصخصة - العدد )15( 2012 

)إزالة  الثاني  والنوع  كله(،  أو  البظر  من  جزء  )إزالة 
في  كله()5(  أو  البظر  من  وجزء  الصغيرين  الشفرين 
من   %84 الثاني  والنوع  األول  النوع  مثّل   ،1996 عام 
بينما  كبيرة،  دراسة  في  ُفحصت  التي  احلاالت  كل 
ولم يخضع %7   ،%9 واألكثر حدة،  الثالث،  النوع  مثّل 

لإلجراء.)6(
دراسة شملت 500 طبيب  بينت  عام 1999،  في   
يعملون في وزارة الصحة واملستشفيات التعليمية أن 
أكثر من النصف بقليل يؤيدون تشويه/قطع األعضاء 
التناسلية لإلناث، على األقل لبعض - إن لم يكن كل 
أخالقية  قضية  املمارسة  تطبيب  وميثل  النساء.)7(   -
خطيرة ومصدر قلق شديد في ظل وجود جدل حول 
لألخالق  األساسية  املبادئ  ينتهك  اإلجراء  هذا  أن 
الطبية)9،8(  إال أنه طبًقا للمسح الدميوغرافي والصحي 
األغلبية  أجروا  مصر  في  األطباء  فإن   ،2008 لعام 
الكبرى )72%( من عمليات اخلتان للفتيات حتت عمر 17 
سنة، وأن الدايات )القابالت التقليديات( تولت 21% من 

احلاالت، طبًقا ملا ذكرته أمهات الفتيات. )1(
وقد كان احلافز الرئيسي الذي ذُكر في عام 2003   
على  احملافظة  هو  مصر  في  املمارسة  تلك  إلجراء 
ديني،  أنه مطلب  الناس  يعتقد  مبا  وااللتزام  التقاليد 
إضافة إلى تفضيل األزواج للزوجات اللواتي مت ختانهن، 
وملنع ممارسة النساء ألي سلوك جنسي غير مشروع، 
خاصة ممارسة اجلنس قبل الزواج وخارج إطار العالقة 

الزوجية.)10(
مبن  البارزون،  املسلمون  الدينيون  القادة  حتدث  وقد 
تشويه/قطع  ضد  بقوة  الراحل،  األزهر  شيخ  فيهم 
األعضاء التناسلية لإلناث في عدة مناسبات، معرفني 
كونه  من  أكثر  واجتماعي،  ثقافي  اعتقاد  بأنه  إياه 
مطلًبا دينًيا.)11- 13( كما حتدثت الكنيسة األرثوذكسية 

املصرية أيًضا ضد تلك املمارسة.
تعود جهود القضاء على هذه املمارسة في مصر   
إلى عشرينيات القرن املاضي، حيث بدأت بشكل كبير 
األسرة  تنظيم  وقد عقدت جمعية  فردية.  كمبادرات 
أول  رائدة،  حكومية  غير  منظمة  وهي  القاهرة،  في 
ذلك  ومنذ  القضية في عام 1979.  لتناول  عام  مؤمتر 
احلكومية  غير  املنظمات  من  املزيد  أضافت  احلني، 
القضية إلى جداول أعمالها، وتوسعت جهود اجملتمع 

الوطنية ضد  العمل  قوة  تكونت  وقد  في محاربتها. 
واملكونة  لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع 
بشكل رئيسي من املنظمات غير احلكومية، فورًا بعد 
املؤمتر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 
1994. وقد جنحت قوة العمل في وضع تشويه/قطع 
في  األعمال  جدول  على  لإلناث  التناسلية  األعضاء 

مصر وخلقت حوارًا بني األطراف املعنية اخملتلفة.)14( 
للطفولة  القومي  اجمللس  تأسس   ،1989 عام  في 
واألمومة، وهو تابع اآلن لوزارة األسرة والسكان، التي 
أُنشئت في عام 2009. وقد لعب اجمللس دورًا أساسًيا 
التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  ضد  املعركة  في 
لإلناث وقدم مشروًعا وطنًيا رائًدا باسم: »منوذج قرية 
في  لإلناث«  التناسلية  األعضاء  تشويه  من  خالية 
عام 2003. ويوجد هذا املشروع اآلن في 120 قرية في 
محافظات مصرية مختلفة. )14( وقد جنح هذا املشروع 
اإلعالنات  وتعبئة  املعنية  اجلهات  كل  إشراك  في 

العامة ضد تلك املمارسة.
في عام 2007، انتشر نبأ وفاة فتاتني نتيجة للختان   
مينع  الصحة مرسوًما  وزارة  وأصدرت  واسًعا.  انتشارًا 
األعضاء  تشويه/قطع  إجراء  من  واملمرضات  األطباء 
 13 سنها  فتاة  وفاة  بعد  وذلك  لإلناث،  التناسلية 
عاًما، اسمها بدور، عقب اخلضوع لعملية اخلتان على 
يد طبيب.)15( وقد صدر احلكم على الطبيب املسئول 
مصري  جنيه   1000 وغرامة  سنة  ملدة  بالسجن 
)حوالي 200 دوالر أمريكي(. وفي عام 2008، ومبساعدة 
البرملان  أصدر  واألمومة،  للطفولة  القومي  اجمللس 
لإلناث  التناسلية  األعضاء  يجرم تشويه/قطع  قانونًا 
ويفرض عقوبات قاسية على من ميارسونها.)16( ومنذ 
بدء كتابة هذا البحث، كانت هناك حالة واحدة فقط 
ِّمتا وُسِجنتا بسبب تشويه/قطع  موثقة لداية وأم غُر
األعضاء التناسلية لإلناث، إال أن عدة حاالت أخرى أُبلغ 
النيابة  التحري من قبل وكالء  عنها، وهي حالًيا قيد 
للطفولة  القومي  اجمللس  )فؤاد،  محافظات  عدة  في 

واألمومة، اتصاالت شخصية، 2010(.

العالقة بني تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث واألمور 
اجلنسية

كثيرًا ما تُذكر السيطرة على األمور اجلنسية للنساء 
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اخلاصة  الكتابات  في  األساسي  الدافع  أنها  على 
بتشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث. وفي مصر، 
لألمور  النساء  ممارسة  بنتائج  اخلاصة  اخملاوف  ذُكرت 
املناديات  للناشطات  وكتب  مقاالت  في  اجلنسية 
نوال  مثل  املصريات،  من  اجلنسني  بني  باملساواة 
حتاول  لم  الكتابات  تلك  من  أيًّا  أن  إال   )17( السعداوي. 
استكشاف ما تعنيه نتائج األمور اجلنسية في البلد، 

وقد شرعنا نحن في القيام بهذا العمل.
لألمور  حتليلي  مفهوم  حتري  إلى  دراستنا  هدفت 
اجلنسية بالنسبة لتشويه/ قطع األعضاء التناسلية 
لإلناث، مبا في ذلك العديد من القضايا التي يُفترض 
اجلنسية،  لألمور  النساء  مفهوم  تشكل  أنها 
وإمكانية الزواج، وأدوار النوع، ووجهات النظر اخلاصة 
من  العديد  طريق  تتبعنا  لقد  والرجولة.  بالذكورة 
املقياس  السياق  ذلك  اعتبار  في  اإلنسانيات  علماء 

الرئيسي لبناء األمور اجلنسية. )18 – 20(
تتعارض الكتابات القائمة عن تشويه/قطع األعضاء 
نُشرت  والتي  اجلنسية،  واألمور  لإلناث  التناسلية 
أوائل  منذ  الغالب  في  اليوم،  حتى   1965 عام  منذ 
تأثيرات  بخصوص   )38  – املاضي،)21  القرن  تسعينيات 
على  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع 
املشاعر اجلنسية. لقد حتدت عدة دراسات اجتماعية 
ما  املاضية  الـعشرين  السنوات  خالل  وإنسانية 
يسمونه »الفرضية الغربية«*، وهي أن البظر رئيسي 
تشويه/ وأن  للنساء،  اجلنسية  االستجابة  أجل  من 

قطع األعضاء التناسلية لإلناث له تأثير سلبي على 
وآخرون  أوبرماير  أجرى  وقد   )28  – اجلنسية.)21  املشاعر 
مراجعة شاملة ملا كُتب بشأن تشويه/قطع األعضاء 
عام  في  نشرت  اجلنسية،  واألمور  لإلناث  التناسلية 

1999، وقد خلصت إلى ما يلي:

»يتحدى الدليل القائم فرضية أن القدرة على املتعة 
اجلنسية تعتمد على بظر سليم، وأن هزة اجلماع هي 

املقياس الوحيد للنشاط اجلنسي الصحي.« )29(

إال أنه من الواضح أن حتديًا أساسًيا في حتري النتائج 
لإلناث  التناسلية  األعضاء  لتشويه/قطع  اجلنسية 

يكمن في كلٍّ من: كيفية قياس االستجابة اجلنسية 
ذاتها، وربطها بنوع استئصال البظر ومداه؛ حيث إن 
اجلزء األكبر من البظر داخل اجلسم وال يتم استئصاله. 
الباحثون وتيرة العالقات  في بعض احلاالت، استخدم 
ال  أو   - ميارسن  قد  النساء  لكن  كمؤشر،  اجلنسية 
أيًضا،  أخرى  - اجلنس بصورة متكررة ألسباب  ميارسن 
يحملن،  أن  يحاولن  قد  أنهن  املثال  منها على سبيل 
وهو ما يجعلهن ميارسن اجلنس بغض النظر عما إذا 

كن يشعرن باملتعة اجلنسية أم ال. )30(
وفي دراسة أُجريت في مصر ونُشرت في عام 1996،   
األعضاء  لتشويه/قطع  خضعن  امرأة   41 وتضمنت 
لم  النساء  غالبية  أن  استنتاج  مت  لإلناث،  التناسلية 
مع  اجلنسية  عالقاتهن  على  سلبي  تأثير  أي  تذكرن 
أُجريتا  دراستان  أبدت  اآلخر،  اجلانب  وعلى  أزواجهن.)31( 
املصريات  النساء  أن  و1998،)33(   )32(،1965 عامي  في 
أكثر من غيرهن شعورًا  للختان كن  اللواتي خضعن 
أكبر،  دراسة  وجدت  وقد  اجلنسية.  الرغبة  بفقدان 
نشرت في عام 2001، فحصت 250 امرأة من اللواتي 
تترددن على مراكز تنظيم األسرة في مصر، أن 80% من 
اللواتي خضعن للختان كن أرجح في اإلبالغ  النساء 
عن مصاعب نفسية وجنسية، بالقياس إلى النساء 
وتيرة  قلة  ذلك  في  مبا  للختان،  تخضعن  لم  اللواتي 
االستمتاع  وقلة  اجلماع  بهزات  الشعور  وقلة  اجلماع، 

باجلنس.)34(
مصر،  في  مستشفى  في  أجريت  دراسة  وفي   
أن  ونُشرت في عام 2003، وجد  إحكاًما،  أكثر  وكانت 
تشويه/ من  األول  النوع  إلى  تنتمني  اللواتي  النساء 
أي  تعانني  لم  لإلناث  التناسلية  األعضاء  قطع 
اللواتي  أولئك  بينما  اجلنسية،  الرغبة  في  انخفاض 
أنواًعا عديدة  واجهن  الثالث  أو  الثاني  للنوع  خضعن 
من املشكالت اجلنسية. )35(  وتتوافق تلك النتائج مع 
استعراض آخر مت في العام نفسه، ووجد أن 16 -%46 
األعضاء  لتشويه/قطع  خضعن  اللواتي  النساء  من 
)اتصال  اجلماع  في  العسر  يعانني  لإلناث  التناسلية 
اللواتي  النساء  بـ14-32% من  جنسي مؤلم( مقارنة 

لم يخضعن للختان. )36(

* من أجل األدلة الفسيولوجية المساندة لهذه الفرضية، انظر: المراكز الصحية التحاد النساء المناديات بالمساواة بين الجنسين. وجهة نظر جديدة لهيئة نسائية. 
صحافة النساء المناديات بالمساواة بين الجنسين، الواليات المتحدة األمريكية، 1991.
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في  متزوجة  امرأة  أللف  مسح  وجد   ،2007 عام  وفي 
 %70 أن  للختان(  90% منهن خضعن  )أكثر من  مصر 
يشعرن  للختان  خضعن  اللواتي  النساء  من  تقريًبا 
بنوع من العجز اجلنسي، إال أن معظمهن لم يربطن 
بني اخلتان وبني ما يشعرن به، وأُلقي اللوم على التنافر 
من  بداًل  واالجتماعية  االقتصادية  والضغوط  الزوجي 

ذلك. )37(
وقد خُلصت مراجعة منظمة متت مؤخرًا )ونشرت   
على الشبكة العنكبوتية )الويب( في عام 2010( إلى 
أن النوعية املنخفضة جملموعة األدلة اخلاصة بالنتائج 
لتشويه/قطع  واجلنسية  واالجتماعية  النفسية 

األعضاء التناسلية لإلناث:

».. متنعنا من التوصل إلى استنتاجات بشأن السببية، 
وأن قاعدة األدلة غير كافية للتوصل إلى استنتاجات 
واالجتماعية  النفسية  النتائج  بشأن  حاسمة 
أن  إال  لإلناث.  التناسلية  األعضاء  لتشويه/قطع 
أنسجتها  أزيلت  التي  املرأة  أن  مقترح  تثبت  نتائجنا 
في  زيادة  تعاني  أنها  األرجح  من  جزئًيا  التناسلية 
والرغبة  اجلنسي  اإلشباع  درجة  انخفاض  وفي  األلم 

اجلنسية.« )38(

هنا  املذكورة  النوعية  الدراسة  من  الهدف  كان   
عن  املصريني  والرجال  النساء  تصورات  استكشاف 
لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  بني  العالقة 
تضمنت  وقد  عام.  كبناء  للنساء،  اجلنسية  واألمور 
بالنسبة  النساء  جتارب  نوقشت  التي  املوضوعات 
إلى تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث، وخبرات 
والرغبة  اجلنسية  واملتعة  اجلنسية،  واحلياة  الزواج، 
واإلشباع، واملمارسات التقليدية الضارة األخرى، مثل 
تعليم  عن  بالنوع  متعلقة  وأسئلة  البكارة،  اختبار 

الفتيات وعمل املرأة.

املنهاج واملشاركون
»األمور  تعبير  نترجم  أن  األولى  مهمتنا  كانت 
الرغم  فعلى  الدارجة.  العربية  اللغة  إلى  اجلنسية« 
اجلنسني،  بني  باملساواة  املنادين  الناشطني  أن  من 
لإلشارة  اجلنسانية  تعبير  يستعملون  العرب  ولكن 
يتجاوز  النشاط اجلنسي، فإن هذا االستخدام ال  إلى 

وجدنا  ذلك،  من  وبداًل  والثقافية.  األكادميية  الدوائر 
و«النيك«  اجلنس  مثل  عبارات  يستعملون  الناس  أن 

واملتعة والشهوة واملتعة اجلنسية.
مت جمع البيانات بشكل رئيسي من خالل مجموعات   
املعلومات،  وإلثراء  معمقة.  ومقابالت  بؤرية  نقاش 
ألربع  أجيال  عدة  وتاريخ  حالة،  دراسات  ست  أُجريت 
األعمق  املعنى  املقابالت  تلك  تتبعنا في  وقد  عائالت؛ 
بها. وسيتم  املرتبطة  واخلبرات  للقضايا  والشخصي 
تقدمي نتائج دراسات احلالة وتاريخ احلياة في مكان آخر.
مت إجراء 25 مجموعة نقاش بؤرية في ثالثة مواقع:   
 94 فيها  شاركت  الرجال،  مع  و12  النساء،  مع   13
للسن  اجملموعات طبًقا  مت  قُسِّ وقد  رجاًل.  و93  امرأة 
لرؤية ما إذا كان قد حدث تغير في التفكير مع مرور 
يزيد  اللواتي  للنساء  مجموعات  ست  كانت  الوقت. 
عمرهن عن 35 عاًما، وسبع ملن يقل عمرهن عن 35 
عاًما، وست مجموعات للرجال الذين يزيد عمرهم عن 
35 عاًما، و6 ملن يقل عمرهم عن 35 عاًما. وقد ضمت 
متعلمني  وغير  متعلمني  مشاركني  مجموعة  كل 
وكانت  ومسيحيني،  مسلمني  ضمت  كما  مًعا، 
األغلبية العظمى من املشاركات ممن خضعن للختان. 
في  معمقة  مقابلة   31 أُجريت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الرجال،  مع  وست  النساء،  مع  ثمان  الثالثة:  املواقع 
الدينية،  القيادات  وأربع مع قيادات اجملتمع، وست مع 
وسبع مع من يجرون عمليات اخلتان ومقدمي اخلدمة 

الصحية.
الدراسة في ثالثة مواقع: منطقة فقيرة  أُجريت   
بعد  على  املنيا،  محافظة  في  وقريتني  القاهرة،  في 
حوالي 250 كيلومتر جنوب القاهرة. ويوجد في املواقع 
الثالثة مزيج من السكان املسلمني واملسيحيني ولم 
»منوذج  مشروع  من  جزًءا  الثالثة  املواقع  من  أيٌّ  يكن 
التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  من  اخلالية  القرية 
لإلناث« التابع للمجلس القومي للطفولة واألمومة. 
الدراسة بالتشاور مع منظمات  وقد مت اختيار مواقع 
ثالث  البحث  فريق  واختار  محلية،  حكومية  غير 
منظمات غير حكومية للمساعدة في عملية اختيار 
اختيار  الدراسة. كما مت  املشاركني في  وانتقاء  املوقع 
سمعتها  إلى  استنادًا  احلكومية  غير  املنظمات 
مجتمعات  في  برامجها  وتنوع  واحلالية،  السابقة 
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في  ورغبتها  احمللية،  بالسلطات  وعالقتها  مختلفة، 
التعاون مع فريق البحث.

اخملتارة  اجملتمعات  من  املشاركني  اختيار  مت  وقد   
استنادًا  املعنية،  احلكومية  غير  املنظمات  بواسطة 
واحلالة  السن،  مثل  مسبًقا،  محددة  معايير  إلى 
كما  البحث.  في  املشاركة  في  والرغبة  االجتماعية، 
مت اختيار املشاركني في دراسات احلالة وتاريخ األجيال 
الذين  اجملتمعات  أعضاء  بني  من  عشوائية  بطريقة 

يحققون معايير البحث.
كانت غالبية النساء اللواتي شاركن في الدراسة   
بالكاد،  والكتابة  القراءة  ميكنهن  أو  متعلمات  غير 
من  املشاركون  متتع  بينما  ابتدائًيا،  تعليًما  تلقني  أو 
الرجال بوجه عام مبستوى أعلى من التعليم. وكانت 
كل النساء املشاركات في الدراسة متزوجات أو سبق 
لهن الزواج في وقت ما، بينما كان الرجال متزوجني أو 
غير متزوجني. وقد جاء ذلك نتيجة أنه من غير املقبول 
اجتماعًيا سؤال النساء الالتي لم يسبق لهن الزواج 

عن جتاربهن اجلنسية.
إضافة  البحث،  بأهداف  املشاركني  كل  إعالم  مت   
البحث.  فريق  مع  يقضوه  أن  يُنتظر  الذي  الوقت  إلى 
املقابالت  كل  قبل  شفوية  موافقة  على  احلصول  ومت 
البؤرية،  النقاش  مجموعات  وجلسات  املعمقة، 
االحتفاظ  ومت  األجيال.  تاريخ  وبحث  احلالة،  ودراسات 
باألشرطة واملالحظات في مقصورة خاصة، مع إتاحة 
الوصول إليها ألعضاء فريق البحث فقط. وحلساسية 
مواضيع البحث، أُجريت املقابالت مع النساء بواسطة 
رجل  أجرى  بينما  البحث،  فريق  من  نسائي  عضو 

املقابالت مع الرجال.
كان لدى فريق البحث طبيبان عرضا تقدمي املساعدة   
أو  أسئلة  أي  على  الرد  أو  طبية  مشاكل  أي  حل  في 
على  وعالوة  الدراسة.  أثناء  للمشاركني  استفسارات 
مرتبطة  مشكالت  لديها  كانت  من  أُحيلت  ذلك، 
بأمراض النساء للفحص والعالج اجملاني حسب احلاجة. 
ملنظمة  األخالقية  املوافقة  على  الدراسة  حازت  وقد 
جلمعية  الداخلية  األخالق  وجلنة  العاملية،  الصحة 
ُجِمَعت  وقد  هذا  والتنمية.  األسرة  لتنظيم  القاهرة 
كل البيانات خالل شهري يناير وفبراير من عام 2008؛ 
ومت االنتهاء من حتليلها في النصف األول من عام 2009.

النتائج
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث والرغبة اجلنسية 

والدافع اجلنسي
يُزاول  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  اليزال 
كما  الدراسة،  في  املشاركني  بني  واسع  نحو  على 
كانت له جذور عميقة في أذهان الناس في كل املواقع 
التي أُجريت فيها الدراسة. وقد كان السبب الرئيسي 
الذي ذُكر لدعم املمارسة هو تقليل وتنظيم الرغبة 
والنساء.  الفتيات  لدى  اجلنسي  والدافع  اجلنسية 
وبوجه عام، كان االعتقاد السائد بني كل من النساء 
النساء  أن  عاًما   35 عن  عمرهم  يزيد  الذين  والرجال 
»كالثور  يكّن  اخلتان  لعملية  تخضعن  لم  اللواتي 
أثناء  أو »يشعرن بهزة اجلماع  الهائج بحثًا عن رجل« 

السير أو حتى إذا أمسك أحدهم بأيديهن«.
وقد كانت النظرة إلى البظر تقوم على أنه محل   
ب  تلك الدوافع اجلنسية القوية، حتى إن وجوده يُصعِّ
قبل  من  اجلنسي  االستدراج  مقاومة  النساء  على 
الرغبة  البظر هو موضع  أن  الرجال. كما كان اعتقاد 
الكامل  البظر  أن  آخر مفاده  اعتقاد  اجلنسية أساس 
يخلق خطر فقدان النساء بكارتهن قبل الزواج، وهو 
الديني  املستويني  على  مصر  في  جًدا  مهم  شيء 

واالجتماعي.
البؤرية خوًفا  النقاش  كذلك أظهرت مجموعات   
واسع االنتشار بني الرجال من أنه في حال عدم خضوع 
زوجاتهم للختان، فإن قوة رغبتهن اجلنسية في إطار 
املطالب  تفوق  وأن  أيًضا،  خطرًا  متثل  أن  ميكن  الزواج 
اجلنسية للنساء قدرة الرجال على تلبيتها، مبا يرتبط 
الدخول  إلى  باحلاجة  تشعرن  قد  الزوجات  أن  بخطر 
في عالقات خارج إطار الزوجية، على سبيل املثال، إذا 
األفالم  مشاهدة  أن  كما  اخلارج.  إلى  أزواجهن  سافر 
اإلباحية األجنبية، وهو أمر شائع بني الشباب، والتي 
يُنظر إلى النساء اللواتي تظهرن في تلك األفالم على 
أنهن متثلن النساء الغربيات بوجه عام، زادت من قوة 
األعضاء  قطع  لـتشويه/  اخلضوع  عدم  أن  االعتقاد 
التناسلية لإلناث يقود النساء إلى عدم التقيد برجل 

واحد نتيجة لفرط الشعور اجلنسي.
إال أن أغلبية الرجال والنساء الذين متت مقابلتهم   
قالوا إنهم لم يعتبروا البظر مهًما لتحقيق اإلشباع 
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اجلنسي لدى النساء.

إمكانية الزواج
ذُكرت قضية إمكانية الزواج في أغلب األحيان كأقوى 
لإلناث.)39(  التناسلية  األعضاء  لتشويه/قطع  حافز 
للختان  املرأة  لم تخضع  إذا  أنه  الغالب  التوقع  وكان 
فرصة  فإن  معتادًا،  أمرًا  اخلتان  فيه  يُعد  مجتمع  في 
مركزها  سيتعرض  وبالتالي،  جًدا،  ستقل  زواجها 
االجتماعي ورفاهتها للخطر. إال أنه في هذه الدراسة، 
لم يصف الرجال أو النساء اخلتان بأنه شرط مسبق 
غير  مباشرة.  بصورة  االثنني  بني  يربطوا  ولم  للزواج، 
واإلخالص  الزواج،  حتى  بالبكارة  االحتفاظ  أهمية  أن 
الزوجي، واالعتقاد أن تشويه/قطع األعضاء التناسلية 
لإلناث يساعد في حتقيق ذلك، كل ذلك ميكن أن يُفهم 
على أنه دعم غير مباشر للفرضية القائمة في تلك 
اجملتمعات، والتي تفيد بأن الرجال يفضلون الزواج من 
النساء  وبالتالي  الطيب«،  »السلوك  ذوات  النساء 

اللواتي مت ختانهن.
وقد وجدنا أيًضا أن حالة املرأة فيما يتصل باخلتان   
نظرًا  لكن  الزواج،  مفاوضات  أثناء  تُناقش  ما  نادرًا 
التناسلية  األعضاء  لتشويه/قطع  الواسع  لالنتشار 
خضعت  العروس  أن  عام  بوجه  يُفترض  فإنه  لإلناث، 

لذلك اإلجراء.

احلق يف املتعة والسعادة اجلنسية يف إطار الزواج
اجلنس  ممارسة  في  املبادرة  أخذ  يُستخدم  ما  كثيرًا 
لذلك،  للنساء.  اجلنسية  الرغبة  مدى  عن  كتعبير 
النساء  رغبة  إلى  يشير  األمر  هذا  قياس  أن  يُعتقد 
)40،35،27( مع ذلك، أظهرت  في اجلنس واستمتاعهن به. 
اجلنس  ممارسة  في  النساء  دوافع  أن  أيًضا  الدراسات 
إلى  تذهب  اجلنسية  العملية  بدء  في  املبادرة  وأخذ 
أبعد من الرغبة اجلنسية، وتتضمن سمات عاطفية 
اإلجناب،  في  والرغبة  الواجب،  تشمل  أيًضا  وعملية 
استفادة  إلى  اجلنسية  املمارسة  تؤدي  أن  في  واألمل 
مادية من الزوج. )41( كذلك وجدت دراستنا أن األعراف 
االجتماعية والثقافية احمللية بصدد النوع االجتماعي 
لها أيًضا تأثير قوي على إمكانية أخذ النساء املبادرة 
القيام  بها  ميكنهن  التي  والطرق  اجلنس،  ممارسة  في 
تقوم  أن  عموًما  املقبول  غير  من  اعُتبر  وقد  بذلك. 

النساء مبالطفات مباشرة، ولكن بداًل من ذلك، يُنتظر 
أن يستجدي   - - حتى  ويُنتظر  بذلك،  الرجل  أن يقوم 
أنه  احملادثات  تلك  خالل  من  واضًحا  أصبح  وقد  األمر. 
اجلنسية  متعتهم  إبداء  على  الرجال  يُشّجع  بينما 
واالحتفال بها من خالل معايير بدنية، فإن النساء ال 

تُشّجعن على ذلك.
مع ذلك، كان من املقبول، بل حتى من املرغوب فيه،   
رغبتهن  أو  اجلنس  ملمارسة  قبولهن  النساء  تبدي  أن 
مشجعات  بذلك  ويكن  ملحوظة،  غير  بطريقة  فيه 
ألزواجهن على بدء العملية اجلنسية. وقد ذكر الرجال 
تغري  أن  للمرأة  بها  ميكن  مختلفة  طرقًا  والنساء 
زوجها أو تبدي تقبلها لألمر. وقد كانت نشاطات مثل 
االغتسال، أو إعداد وجبة طعام طيبة، أو ارتداء مالبس 
على  تُفهم  كلها  معينة،  بطريقة  السير  أو  خاصة، 

أنها وسائل ميكن للنساء أن تستعملها.
ترفض  أن  مالئًما  يُعتبر  لم  نفسه،  الوقت  في   
ذلك.  زوجها منها  اجلنس عندما يطلب  ممارسة  املرأة 
االمتثال  أن  عام  بوجه  والنساء  الرجال  اعتبر  فقد 
واجبات  أحد  يُعد  اجلنس  ممارسة  في  الرجال  لرغبة 
املرأة، ويتفق مع التعاليم اإلسالمية. وقد ذكرت بعض 
مجموعات النقاش البؤرية للرجال الذين يزيد سنهم 
عن 35 عاًما أن رفض النساء ممارسة اجلنس دون سبب 
للضرب  املرأة  تتعرض  وقد  مقبول،  غير  أمر  هو  بدني 

بسببه.
على النقيض من ذلك، لم تتوقع النساء، وكذلك   
األعضاء  لتشويه/قطع  يكون  أن  الرجال،  غالبية 
التناسلية لإلناث تأثير سلبي على متعتهم اجلنسية. 
الرجال،  ربط  اجلنسية،  املتعة  عن  أسئلتنا  على  وردًا 
خاصة صغار السن منهم، بصورة مباشرة بني املتعة 
واعتبروا  )اجلماع(  نفسه  اجلنسي  والفعل  اجلنسية 
املتعة اجلنسية حجر الزاوية في سعادتهم الزوجية. 
وبالنسبة إلى الرجال، كان اجلنس سبًبا مهًما للزواج، 
كما تعني السعادة اجلنسية أنهم سعداء في الزواج.
وقد أبدى بعض الرجال ازدواجية في املشاعر بشأن   
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث. فبينما أرادوا 
آلثاره  نتيجة  لإلجراء  خضعن  قد  زوجاتهن  تكون  أن 
املفيدة املُدرَكة على األخالقيات اجلنسية للنساء، فقد 
واستاءوا  اجلنسية  املتعة  السلبي على  تأثيره  أدركوا 
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منه. وعلى النقيض من النساء، اعتقد بعض الرجال، 
خاصة صغار السن، أن هذا التأثير يحدث.

الغالب  في  السن  صغار  الرجال  أولئك  أن  غير   
-الذين أبدوا قلقهم بشأن النتائج اجلنسية السلبية 
في  ركزوا  لإلناث-  التناسلية  األعضاء  لتشويه/قطع 
كيفية  على  البؤرية  النقاش  مجموعات  جلسات 
قد  أنه  على  ينصب  اهتمامهم  وكان  بذلك.  تأثرهم 
على  وقدرتهن  للزوجات  اجلنسية  الرغبة  من  يقلل 
االستجابة  على  آخر،  ومبعنى  اجلنسية،  املشاركة 
ملطارحات الزوج ولعب دور جنسي إيجابي، مما قد يكون 

له تأثير سلبي على استمتاع الزوج.
بوجه  النساء  َّفت  عر الرجال،  من  النقيض  وعلى   
نطاق  في  والسعادة  واإلشباع  اجلنسية  املتعة  عام 
ورحيم،  راٍع  زوج  وجود  مثل  أوسع،  اجتماعي  سياق 
اقتصادية ملّباة، مع عالقة  وأطفال سعداء وحاجات 
الرغم من أن  وثيقة باإلشباع اجلنسي للرجال. وعلى 
النساء ذكرن كثيرًا أنهن »لم يشعرن بأية أحاسيس 
أثناء العالقات اجلنسية«، أو »لم يشعرن باإلشباع من 
أثناء ممارسة اجلنس«  بألم  أو »شعرن  ممارسة اجلنس« 
خالل املقابالت ومجموعات النقاش البؤرية، فإنهن لم 
إنهن  قلن  إنهن  بل  ضايقهن.  قد  ذلك  أن  إلى  يُشرن 
وتلبية لاللتزامات  الزواج  واجبات  حتملن ذلك كإحدى 
قالوا  أزواجهن  أن  إلى  بعضهن  أشارت  كما  الدينية. 
إنهم قد يتخذون زوجة أخرى إذا هن لم ميارسن اجلنس 

معهم.

وجهات نظر القادة الدينيني
الواقع أن كل الرجال تقريًبا الذين شاركوا في جلسات 
البؤرية، والقادة الدينيني، صرحوا  مجموعات النقاش 
لديهن  النساء  أن  ديني،  إطار  القضية في  عند طرح 

نفس احلق في التمتع باجلنس كالرجال.

الكتاب املقدس احلق في االستمتاع باجلنس  »يعطي 
أال يسرق  الكتاب على  واملرأة. ويحث  الرجل  لكٍل من 
أحد حق اآلخر. فاملرأة لها احلق في أن ترغب زوجها.« 

)قس، في مقابلة(

ومن ناحية أخرى اختلفت وجهات نظر القادة الدينيني 
األعضاء  لتشويه/قطع  اجلنسية  التأثيرات  في 

اجلميع  يدعم  ولم  النساء،  على  لإلناث  التناسلية 
رغبة  من  يقلل  أنه  عن  الشائع  الثقافي  املفهوم 

النساء.

»اخلتان ليس العامل الرئيسي للرغبة اجلنسية، فمن 
ختان  لعملية  خضعت  قد  املرأة  تكون  أن  املمكن 
ورغم ذلك تكون لديها رغبة جنسية قوية جًدا، ومن 
املمكن أال تكون قد خضعت للختان وال تكون لديها 
أية رغبة. هذا األمر يحتاج إلى دراسة طبية.« )شيخ، 

في مقابلة(

وقد اختلف القادة الدينيون أيًضا في تصوراتهم فيما 
يؤثر  لإلناث  التناسلية  األعضاء  إذا كان تشويه/قطع 
إلى  فبالنسبة  الزوجني.  بني  اجلنسية  العالقة  على 
اجلنسية  املتعة  من  يقلل  أنه  اعتبروا  الذين  أولئك 
للحق  الديني  مفهومهم  مع  ذلك  تضارب  للنساء، 
املتبادل في التمتع بالعالقة اجلنسية في إطار وحدة 

الزواج.

»هناك قول للنبي ما معناه أن الرجل يجب عليه عدم 
الذروة.«  إلى  زوجته  تصل  حتى  الفعل  من  االنتهاء 

)شيخ، في مقابلة(.

إال أنه بينما اشترك غالبية القادة الدينيني املسلمني 
األعضاء  تشويه/قطع  بأن  املشترك  الفهم  في 
ليس  ولكن  الرغبة  من  يقلل  قد  لإلناث  التناسلية 
فهم  احملليني  القساوسة  أحد  لدى  كان  املتعة،  من 
واملتعة  اجلنسية  الرغبة  بني  للتفاعل  تعقيًدا  أكثر 

اجلنسية:

منطقتنا.  في  العائلية  املشاكل  من  الكثير  »هناك 
بالرغبة،  تشعر  وعندما  لزوجها.  تستجيب  ال  فاملرأة 
إلى  أحتدث  احلالة  تلك  في  اإلشباع.  حد  إلى  تصل  ال 
بأن  املوقف وأنصحه  التعامل مع  الرجل وأطلب منه 
)قس،  هي.«  كما  زوجته  قبول  عليه  وأن  خطأ  اخلتان 

في مقابلة(

وجهات نظر مقدمي الرعاية الصحية
املدربني  الصحية  الرعاية  مقدمي  كل  لدى  كان 
رسمًيا خبرة بأزواج جاءوا ملقابلتهم من أجل مشاكل 
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بتشويه/ متصلة  احلاالت  بعض  في  عّدوها  جنسية 
قطع األعضاء التناسلية لإلناث:

»جاءتني امرأة بعد شهر من زواجها مصابة باالكتئاب، 
وقالت إنهم قاموا بختانها قبل ستة أو سبعة شهور 
جزء  بقطع  كرامتها  )أهينت  باملهانة  شعرت  وأنها 
حياتها  أن  من  تشتكي  أخرى  وجاءت  جسدها(.  من 
اجلنسية مع زوجها باردة، وأنها تخاف من أنه قد يتخذ 
زوجة أخرى. وطلبت مني ثالثة أن أصف لها دواًء لزيادة 
بني  مشاكل  يسبب  األمر  هذا  اجلنسي.  إحساسها 

األزواج.« )طبيب، في مقابلة(

أجل  من  مهم  اإلناث  ختان  بأن  عام  اعتقاد  »هناك 
الرجال يظنون هذا، ورغم ذلك يشتكون منه  الزواج. 

فيما بعد.« )طبيب، في مقابلة(

املدربني  الصحية  الرعاية  ومقدمي  األطباء  أن  إال 
وإنزال  املمارسة  حظر  أن  من  خشوا  قد  اآلخرين 
عقوبات قاسية مبن ميارسها قد يدفع بها إلى اخلفاء، 

وبذلك تزيد املضاعفات اجلراحية للعملية.

»البد من وجود مكان خاص تابع لوزارة الصحة ميكن 
تكون  عندما  بأمان  اإلناث  ختان  عملية  فيه  تتم  أن 
هناك حاجة لها، بداًل من الذهاب إلى ممرضة أو داية.« 

)طبيب، في مقابلة(

األعضاء  تشويه/قطع  ضد  اجلديدة  التعليمات 
التناسلية لإلناث ووضع النساء

الرسمي  »للتدخل  االنتشار  واسعة  مقاومة  ظهرت 
بها  نُظر  التي  الكيفية  وهي  العائلية«،  الشؤون  في 
حول  الشك  أثير  كما  الصحة،  وزارة  مرسوم  إلى 
الرجال  بعض  قال  وقد  املمارسة.  إيقاف  في  كفاءته 
»في  العمل  بهذا  يقومون  سوف  إنهم  سنًا  األصغر 
األصغر  املستجيبني  أن  بدا  أخرى،  ناحية  من  املنزل«. 
سنًا يعارضون عدة ممارسات تقليدية ضارة تؤثر على 
البكارة(،  )اختبار  البلدي  الدخلة  فيها  مبا  النساء، 
مما  أكبر  النساء  وعمل  الفتيات  لتعليم  دعًما  وأبدوا 

أبداه املستجيبون األكبر سنًا.

املناقشة والتوصيات
التي  الرئيسية  القضايا  بعض  إلى  الدراسة  تشير 
التدخالت  في  االعتبار  في  تؤخذ  أن  الضروري  من 
عليها  يبني  التي  الطريقة  من  بدًءا  املستقبلية، 
على  تقوم  التي  اجلنسية،  األمور  والرجال  النساء 
النوع، والتي تتأثر ليس فقط بتجاربهم الشخصية، 
ولكن أيًضا بحالتهم االجتماعية واالقتصادية. ففي 
دراسة أُجريت في مصر عام 2007 )37(، أرجعت النساء 
الظروف  إلى  األحيان  أغلب  في  اجلنسية  مشاكلهن 
االجتماعية واالقتصادية. كذلك كان حال النساء في 
ميارسن  أنهن  منهن  الكثيرات  ذكرت  حيث  دراستنا، 
اجلنس بدافع االلتزام الزوجي، وألسباب دينية ومالية، 
وللتقليل من خطر انصراف األزواج إلى عالقات خارج 

إطار الزوجية.
بدا لبعض الرجال املشاركني في دراستنا، خاصة   
التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  أن  سنًا،  األصغر 
على  سلبية  تأثيرات  له  يكون  أن  ميكن  لإلناث 
غير  هذا  يكن  ولم  للنساء؛  اجلنسية  االستجابة 
املتعة  بني  املساواة  إلى  الكثيرون  مال  حيث  متوقع، 
ومن  اجلنسية.  للعالقات  البدنية  والسمات  اجلنسية 
املفقودة«  »األجزاء  على  باللوم  يلقون  أنهم  املرجح 
النساء.  منه  تعاني  قد  جنسي  عجز  ألي  كسبب 
ناحية،  فمن  جًدا؛  ملتبس  الرجال  موقف  فإن  لذلك 
هم مهتمون بكون استمتاع النساء باجلنس قلياًل، مما 
يعيق استمتاعهم هم، ومن ناحية أخرى، هم قلقون 
اخلتان  لعملية  تخضعن  لم  اللواتي  النساء  أن  من 
يعرض  مما  أيًضا،  اجلنسية  طلباتهن  في  تغالني  قد 

سيطرتهم على العالقة اجلنسية للخطر.
يشير إعراب املبحوثني عن مقاومتهم للتدخالت   
السياسية في الشئون العائلية إلى أنه على الرغم 
من كونه مهًما، فإن التشريع املقدم حديثًا قد ال ميكنه 
يعتبرون  الناس  أن  فمع  املمارسة.  تلك  إيقاف  مبفرده 
شيًئا  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  أن 
للنساء،  اجلنسية  األخالق  على  للمحافظة  أساسًيا 
تثقيفية  إلجراءات  حاجة  هناك  أن  إلى  االنتباه  يجب 
أيًضا. وتشير التدخالت في مصر وبلدان أخرى إلى أن 
قوية  برامج  مع  يتضافر  أن  يجب  السياسي  االلتزام 
للدعوة والتثقيف، على املستويني القومي واجملتمعي، 
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فتيات في طريقهن إلى املدرسة سيرًا على األقدام على أطراف بلدة سيوه، مصر
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من خالل حزمة إجراءات للتثقيف والتدريب للقضاء 
على ممارسات تقليدية ضارة أخرى، مثل الزواج املبكر 
ضمن  حاجة،  هناك  أن  كما  األسري.)37،34(  والعنف 
ذلك، إلى منهج تنموي يتم من خالله متكني النساء 

وحتسني أوضاعهن في العائلة.
التلفاز،  مشاهدة  على  املصريني  غالبية  يحرص   
الدرامية.  واألعمال  األفالم  متابعة  إلى  تواقون  وهم  
ومن املمكن جًدا استخدام التلفاز واإلذاعة والصحف 
إليصال  التلفزيونية  واملسلسالت  الدرامية  واألعمال 
التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  ضد  تربوية  رسائل 
الربط  جتابه  أن  ميكن  التي  املعلومات  فبث  لإلناث. 
أخالقي«  »الال  والسلوك  اجلنسية  والرغبة  البظر  بني 

للنساء قد يكون له تأثير مهم.
ويبدو من املهم جًدا أيًضا تضمني تلك الرؤى في   
املشتركني  وأولئك  الصحية  الرعاية  مقدمي  تدريب 
اجملتمعات  في  املمارسة  تلك  ضد  التدخالت  في 
الرعاية  مقدمو  أيًضا  يُدرّب  أن  يجب  كما  املصرية. 
الصحية على تقدمي النصح اخلاص باألمور اجلنسية، 
حتى ميكنهم التعامل مع املشاكل اجلنسية التي قد 
تتعلق أو ال تتعلق بتشويه/قطع األعضاء التناسلية 
لإلناث. إضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إطالع األفراد 
املنوط بهم فرض القانون، مثل أفراد الشرطة واحملامني 

وموظفي اخلدمات االجتماعية، على تلك األمور.
اخلاصة  الرؤى  هذه  مناقشة  أن  ندرك  أننا  بيد   
واألمور  لإلناث  التناسلية  األعضاء  بتشويه/قطع 
موضوع  إنه  حيث  بعناية،  تتم  أن  يجب  اجلنسية 

حساس جًدا في مصر.
وتشير التغييرات التي وجدناها بني اجليل األصغر   
ممارسات  عدة  معارضة  إلى  املستجيبني  من  سنًا 
تقليدية ضارة، وزيادة دعمهم لتعليم الفتيات وعمل 
النساء، تشير إلى بيئة مواتية أكثر لتمكني النساء، 
وبالتالي فإن هناك بعض األمل في اإلقالع عن تشويه/

قطع األعضاء التناسلية لإلناث في املستقبل.

شكر وعرفان
منظمة  من  لنداءات  استجابة  الدراسة  هذه  جاءت 
املتحدة  األمم  برنامج  من  وبدعم  العاملية،  الصحة 
السكانية/ لألنشطة  املتحدة  األمم  للتنمية/صندوق 
للبنك  اخلاص  العاملية/البرنامج  الصحة  منظمة 
أبحاث  على  والتدريب  والتنمية  للبحث  الدولي 
ونحن  العاملية.  الصحة  منظمة  اإلجنابية،  الصحة 
نقدم الشكر اجلزيل للدكتورة إليز بي يوهانسون، التي 
كان دعمها لعملية التحرير ثمينًا جًدا. كما نود أيًضا 
التوجه بالشكر إلى كل املنظمات غير احلكومية التي 
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عمل معها الفريق: جمعية القاهرة لتنظيم األسرة 
للتنمية؛ وجمعية سان  والتنمية؛ وجمعية اخلشابة 
وقد  املرأة.  وتنمية  نهوض  وجمعية  للتنمية؛  مارك 
والتنمية  األسرة  لتنظيم  القاهرة  جمعية  تولت 
يدين  بالدراسة. كذلك  واإلدارية اخلاصة  املالية  األمور 
اللذَيْن  البحث  مساعَدي  إلى  بالكثير  البحث  فريق 

عملية  وفي  البيانات  جمع  في  هائل  بشكل  ساعدا 
النسخ: السيدة جنالء فتحي، والسيد محمد درويش. 
شيرين  الدكتورة  إلى  الوافر  بالشكر  نتوجه  كما 
ولقيامها  القيمة  ومساعدتها  ملالحظاتها  الفقي 

بتحرير التقرير النهائي.
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رف الكتب
)منح األولوية للنساء: النساء والصحة يف جمتمع ريفي(

بقلم: راني باجن بالتعاون مع سناندا خورجد وروبا تشيناي
راهول جوسوامي )من ذا فوروارد(

بقدر  الهند،  الناس في  وأوقات  رصًدا حلياة  نقدم هنا 
ما هو رصد ملمارساتهم ووعيهم بالطب االجتماعي، 
راني باجن  التي تديرها الدكتورة  حيث تُعتبر العيادة - 
مع زوجها الدكتور أبهاي باجن - مبثابة ينبوع من األفكار 
الصحة  مجال  في  واملمارسة  والبحث  واحلكمة 
والفريق  باجن  الزوجان  يؤديه  الذي  العمل  إن  والطب. 
التابع لهما في »جمعية التعليم والعمل والبحث في 
صحة اجملتمع« يشكك بقوة في الوسائل األساسية 
الصحية في  والسياسة  تعتمد عليها اخلطط  التي 
عند  فيها،  جوهريًا  تغييرًا  ويحدث  ويتحداها،  الهند، 

بحث معظم القضايا الصحية امللحة.  
املزمن  النظر  قصر  ملشكلة  الكتاب  هذا  يعرض   
في  يعجزون  ممن  السياسة،  واضعو  منه  يعاني  الذي 
معظم األحيان عن إدراك أوضاع ماليني الهنود وطرق 
االجتماع  علم  حول  تقرير  إنه  األوضاع.  هذه  حتسني 
احلداثة،  ضربته  قبلي  مجتمع  يخص  فيما  املعاصر، 
البيئة  والنظم  التقليدية  القرابة  صالت  وتعرضت 
في  سجل  مبثابة  أنه  كما  عنيفة.  لضغوط  بداخله 
أن  مبهارة  باجن  راني  استطاعت  الطبية، حيث  احلاالت 
التي  األساسية  والعلل  األمراض  كتابها  في  تنسج 
بدقة  وتدون  الهند،  في  الريفيني  السكان  بني  تظهر 
وتقدم  عيادتها،  في  سجلتها  حالة  كل  حول  بيانات 
ما  دائًما  املرض وسبل عالجه بطريقة  توضيًحا حول 

تعلِّم القارئ، من دون أن تثقل كاهله. 
ومن البداية، ينساب عبر السرد خيٌط من التواضع.   
ذلك أنه نادرًا ما يظهر شعور الدكتورة باجن بالغضب 
بها  مرت  التي  املزعجة  األحداث  بعض  جتاه  العنيف 
تشعر  إنها  جادتشيرولي.  في  كطبيبة  عملها  أثناء 
بالغضب جتاه اختبارات حتديد جنس اجلنني، واإلجهاض 

عن  الذعة  بصورة  تتحدث  كما  واملهور.  االنتقائي، 
نحو  على  الذعة  وبصورة  التجاري،  اجلنس  صناعة 
اندهاشها،  وتبدي  ألسرهم.  الرجال  تدمير  عن  أقوى 
املرة تلو األخرى، عندما جتد أنه على الرغم من توفير 
التعليم القدرة على القراءة والكتابة نوًعا ما للذين 
استفادوا منه، فإنه كثيرًا ما يفتقر من يُطَلق عليهم 
الضرورة،  وبحكم  واإلدراك.  الفهم  إلى  »متعلمني« 
في  العوملة  لوكالء  الكبير  النشاط  ظل  في  خاصة 
اإلدراك  هذا  يشمل  أن  يجب  احلالي،  الوقت  في  بلدنا 
الثالث  الفصل  يؤكد  وكما  أيًضا.  القرار  صنع  آليات 
النساء  أمراض  فإن  الصحية،  اخلدمات  يتناول  الذي 
من  متثل%92  والوالدة  باحلمل  املتعلقة  واألمور 
احتياجات النساء غير املْشَبعة في ريف الهند. وتبني 
دراسات »جمعية التعليم والعمل والبحث في صحة 
من   %8 على  يزيد  ال  ما  أن  جادتشيرولي  في  اجملتمع« 
النساء يسعون إلى احلصول على العون في مواجهة 
على  صغيرة  نسبة  أن  ذلك  ويعني  املشكالت.  تلك 
نحو مقلق من النساء ميكنها تلقي العالج عبر مراكز 
الرعاية الصحية األولية التي تقدم خدمات آمنة في 
وتوفر  واإلجهاض،  النساء  وأمراض  األمومة  مجاالت 
واملراهقني،  لألزواج  اإلجنابية  الصحة  حول  التعليم 

وهي أمور يتم جتاهلها ببساطة.

أجل  من  بذل جهد  الصحي  النظام  على  »يجب   
طلب  سلوك  على  تؤثر  التي  العوامل  على  الوقوف 
إدراك  ذلك  ويعني  الهند.  ريف  في  الصحية  الرعاية 
يُعد  ما  حول  املريض  عقل  في  الثقافية  التصورات 
طبيعًيا، وما ال يُعد طبيعًيا، وملاذا يتوجه للعالج، وإلى 

أين يذهب من أجل احلصول على العالج.«
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وكثيرًا ما يُطبق النهج الذي تتبعه املؤسسة الصحية 
للغاية.  مغلوطة  بطريقة  الهند  في  الرسمية 
املتزوجات  النساء  على  تُلقى  املثال،  سبيل  فعلى 
أساسيات  بشأن  وجهلهن  أميتهن،  عن  املسئولية 
عن  عجزهن  بسبب  تأنيبهن  ويجري  اجلنسية.  احلياة 
وعدم  أزواجهن،  مع  اجلنسية  العالقة  أمور  مناقشة 
القيود الظرفية،  األزواج يفهمون  قدرتهن على جعل 
وعائالتهن.  أزواجهن  على  اعتمادهن  إلى  باإلضافة 
النساء وحدهن  والتحيز حتميل  السذاجة  قبيل  ومن 

املسئولية عن ذلك كله.
التعليم  »جمعية  تسعى  التي  الفجوة  وتتسم   
إلى  دوًما  اجملتمع«  صحة  في  والبحث  والعمل 
تعليم  فرضية  أن  ذلك  بالضخامة.  مكافحتها 
النساء ألنفسهن، خاصة في املناطق الفقيرة، يجب 
التنمية  في  التعليم  أهمية  إدراك  إلى  تستند  أن 
املثال،  سبيل  على  بدوره،  يؤدي  ما  وهو  االجتماعية، 
إلى تراجع معدالت اإلجناب وتبني ممارسات أفضل عند 
تربية األطفال. وعلى الرغم من أن مزايا تعليم النساء 
الكفاح  يُختزل  ما  كثيرًا  فإنه  للغاية،  مقنعة  تبدو 
من أجل حق الفتيات والنساء في التعليم في قضايا 
القدرة على االلتحاق بالتعليم فقط. ومن ناحية أخرى 
يظل من السهل على اجلماعات النسائية والتطوعية 
الرسمي،  التعليم  نظام  خارج  الفتيات  مع  العمل 
خاصة وأن أسوأ سمات نظام التعليم احلكومي تتركز 

في افتقاره إلى املرونة.
حرم  حول  كيلومترًا   50 قطرها  دائرة  داخل  في   
صحة  في  والبحث  والعمل  التعليم  »جمعية 
اجملتمع«، ميكن للمرء أن يرى الكتل التي متاثل خطوط 
اإلنتاج في الريف الهندي ـ التي يُفترض أنها مدارس. 
فما الذي يعنيه كونك »دارًسا« في إحدى تلك احلاويات 
على  تساعد  ال  املدارس  تلك  أوضاع  إن  البائسة؟ 
تقدمي تعليم مجٍد، كما ال متتلك أيٌّ من تلك املدارس 
العدد  مثل  املطلوبة،  األساسية  املرافق  مجموعة 
الصاحلة  واملياه  املياه  ودورات  الفصول  من  الكافي 
هو  وكما  للتعليم.  الالزمة  واملواد  واملكتبات  للشرب 
الصعوبات  تسهم  األخرى،  الهند  مناطق  في  احلال 
مالءمة  وعدم  باملدرسة  االلتحاق  تعوق  التي  املادية 
واملعاملة  املتكرر  و»الفشل«  الدراسية  املناهج 

عدم  أو  املدارس،  من  األطفال  تسرب  في  القاسية، 
التحاقهم بها من األساس. 

باجن  الدكتورة  سجلتها  التي  املالحظات  وتدل   
التزامها  على  معها،  تعاملت  التي  احلاالت  حول 
واألساسية  وامللحة  العملية  باالحتياجات  احلاسم 
تتعامل  التي  الطريقة  مع  ذلك  ويتناقض  ملرضاها، 
للسكان  الصحية  االحتياجات  مع  حالًيا  الدولة  بها 
على تنوعهم. ويختلف الوضع الراهن دراماتيكيا عن 
األولى  املرحلة  في  سائًدا  كان  الذي  الصحي  النظام 
الفترة من 1947 حتى 1983  )في  التالية لالستقالل 
السياسة  تستند  أن  ُمفترًضا  كان  حينما  تقريًبا(، 

الصحية إلى مبدأين:
الصحية  الرعاية  من  فرد  أي  حرمان  يجوز  ال   -1  

بسبب عجزه عن دفع املقابل. 
الرعاية الصحية  الدولة مسئولة عن توفير  أن   -2  

لشعبها. 
تلك  خالل  املتاحة  املوارد  محدودية  من  الرغم  وعلى 
والكوليرا  املالريا  أمراض  احتواء  جرى  فقد  الفترة، 
بكفاءة، ومت القضاء على اجلدري والطاعون، وانخفض 
 ،%50 مبقدار  الوالدة  أثناء  النساء  وفيات  معدل 
وتراجعت معدالت وفاة املواليد على نحو كبير، وزادت 
اإلجنازات  الفضل في هذه  ويعود  األعمار.  متوسطات 
املتخصصني  إلى    - بسيطة  إجنازات  تعد  ال  التي   –

احملترفني في مجال الصحة العامة.
واليوم، على الرغم من التدفق الواضح لرأس املال   
فمن  الصحة،  قطاع  في  اخلاص(  املال  رأس  )خاصة 
»احملرومني«  املواطنني  مينح  ال  التدفق  هذا  أن  املرجح 
مما  الصحية،  الرعاية  على  للحصول  أكبر  فرصة 
األولية.  الصحية  اخلدمات  تدهور  استمرار  إلى  يؤدي 
عبًئا  تتحمل  الهند  أن  الواضح  من  ذلك،  جانب  وإلى 
مضاعًفا ناجتًا عن األمراض املعدية وغير املعدية التي 
أصبح يُطلق عليها »األمراض املرتبطة بنمط احلياة.« 
وقد أصبحت اجلهات املعنية تدرك هذا املأزق املتنامي. 
الكلي  لالقتصاد  الوطنية  اللجنة  تقرير  ويحذر 

والصحة من أنه:

»على الرغم من أن الواليات قد حاوت جتريب العديد   
من الطرق املبتكرة، فإن نظام الرعاية الصحية مازال 
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أهداف  عن  منفصاًل  ومازال  عليه،  االعتماد  ميكن  ال 
الكافية  التجهيزات  إلى  ومفتقرًا  العامة،  الصحة 
احلماية  تقدمي  عن  وعاجزًا  الشعب،  توقعات  لتلبية 
احلصول  عن  العاجزين  ألولئك  اخملاطر  من  املالية 
على  قدرتهم  عدم  بسبب  الصحية  الرعاية  على 
االستثمارات  ضخامة  من  الرغم  وعلى  املقابل.  دفع 
الرعاية  على  احلصول  القدرة على  توسيع  في مجال 
الصحية، فقد يحتاج أحد القرويني إلى قطع أكثر من 
كيلومترين كي يصل إلى نقطة صحية يحصل منها 
على قرص باراسيتامول، وستة كليومترات كي يُجري 
في  العالج  يتلقي  كي  كيلومترًا   20 ونحو  دم،  حتليل 
املستشفى.« )حكومة الهند، وزارة الصحة ورفاهية 

األسرة، 2005(.« 

»جمعية  تتبناه  الذي  للمنهج  املباشر  التأثير  ولعل 
التعليم والعمل والبحث في صحة اجملتمع« هو إثباته 
أن العمال القرويني، األميني أو ذوي القدرة احملدودة على 
القراءة والكتابة، بوسعهم حتقيق نتائج قوية عندما 
جرى  وإذا  وإشراف.  تدريب  صورة  في  الدعم  يتلقون 
ظل  في  البالد،  أنحاء  مختلف  في  املنهج  هذا  جتربة 
ميكن  منطقة،  لكل  احمللية  االحتياجات  على  التركيز 
أن حُتِدث ملحمة جادتشيرولي فرقًا كبيرًا في بلد ميوت 

فيه أكثر من مليون طفل حديث الوالدة كل عام.

من  املوتى  ميثل  حيث  هؤالء،  إلى  طبيب  أي  يصل  »ال 
في  األطفال  وفيات  من   %75 الوالدة  حديثي  األطفال 
الهند. وبينما تشدد اإلرشادات الصحية الراهنة على 
بني  األمراض  أجل جتنب  من  الصحية  الرعاية  أهمية 
في  ليست  الهند  أن  يبدو  الوالدة،  حديثي  األطفال 
طفل  مليون   13 عبء  بتحمل  لها  يسمح  موقف 
عام.«  كل  الصحية  الرعاية  إلى  يحتاجون  رضيع، 

)أبهاي باجن(

وسوف يتكلف تقدمي الرعاية الصحية لهؤالء األطفال 
والطفولة  األمومة  رعاية  ميزانية  تساوى  أموااًل 
االعتبار  في  األخذ  عن  ناهيك  بأسرها،  الهند  في 
الناس  يحب  وال  متوفرة،  ليست  »املستشفيات  أن 
املشكالت  حجم  ضخامة  ظل  وفي  إليها«.  الذهاب 
االقتصادية واللوجستية ـ التي تتشارك فيها الدول 

ضروريًا  يصبح  ـ  آسيا  جنوب  منطقة  في  النامية 
اكتشاف وسائل بديلة فيما يخص الرعاية الصحية 

األولية حلديثي الوالدة. 
إلى  يعود  الرصد  هذا  في  املهارة  مصدر  لكن   
واجلماعة  اجملتمع  ومخاوف  باحتياجات  اهتمامه 
واملراهقة واألسرة. ويقدم  والطفولة  احمللية واألمومة 
آثار إساءة  تقديرات مشتقة من املصادر األولية حول 
الكحول،  تناول  في  واإلفراط  األطفال،  معاملة 
واملشكالت العقلية املرتبطة بسوء األحوال الصحية، 
سكان  تصورات  حول  نافذة  رؤى  ويقدم  األسرة.  على 
ريفيني حول حتديد جنس اجلنني، والعقم، ووسائل منع 
املهن  الرصد خبايا  نعرف عن طريق هذا  احلمل. كما 
الصحية غير اخلاضعة للرقابة، واآلثار السلبية لتلقي 
كفاءة  لديهم  تتوفر  ال  الذين  الدجالني  من  العالج 
القيام بهذه املهام، والضغوط والتوترات اخلفية التي 

تواجهها األسر في اجملتمع. 
جولة  الكتاب  هذا  ميثل  آخر،  مستوى  وعلى   
من  يحصى  ال  عددًا  حتوي  بطولية،  سوسيولوجية 
التفاعالت بني الدكتورة باجن وبني املريضات وأزواجهن 
مبثابة سجل  الرصد  ويُعد هذا  وأصدقائهن.  وأسرهن 
الوقت  وفي  القارئ،  جذب  على  قادر  للحاالت،  طبي 
االجتماع،  علم  مبادئ  في  كتاب  مبثابة  يُعد  نفسه، 
في  يعمل  ممارس طبي  ألي  إرشاديًا  منوذًجا  ميثل  حيث 
ينتوي  أو  بالفعل،  العمل  هذا  ميارس  سواء  الريف، 

العمل في هذه املهنة مستقباًل.  
في  كانت  التي  الصحية  اخلدمة  أصبحت  وقد   
السابق تقع ضمن مسئولية احلكومة، اآلن في أيدي 
تقدم  الراهن،  الوقت  وفي  املهيمن.  اخلاص  القطاع 
انتقائي  نحو  على  الصحية  اخلدمة  الواليات  معظم 
املراكز  في  العالج  أحيانًا  وتقدم  الريفية،  املناطق  في 
احلضرية. ومن ناحية أخرى، نالحظ أن القطاع اخلاص 
الرعاية  خدمة  تقدمي  يخص  فيما  بقوة  توسع  قد 
مقبول  غير  يُعد  االتساع  هذا  منط  لكن  الصحية، 
من  الرغم  على  الفقر،  من  األوسع  السياق  ظل  في 
واحلكومة  الواليات  حكومات  تثيرها  التي  الضوضاء 
الوليدة  االقتصادية  والقوة  بالبراعة  احتفاًء  املركزية، 
لدى الهند، فقد أدى ما يسمى بالنمو االقتصادي إلى 

تهميش قطاعات واسعة من اجملتمع.  
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    وكما تبني العديد من احلاالت التي وصفتها راني، 
بالتفاوت  املتسمة  اجملتمعات  في  اخلصخصة  تؤدي 
جتريد  إلى   - مجتمعنا  مثل   - الضخم  الطبقي 
والطبقات  الوسطى  الطبقة  من  الدنيا  الشرائح 
األفقر )وميثل هؤالء بني 30 إلى 60% من السكان( من 
وتشير  املاضي.  في  عليها  حتصل  كانت  التي  املزايا 
الهند  في  باخلدمات  باالنتفاع  املتعلقة  الدراسات 
بدرجة  العامة  اخلدمات  يستخدمون  الفقراء  أن  إلى 
التكاليف  تتزايد  كما  الوسطى.  الطبقة  من  أكبر 
غير املباشرة للخدمات احلكومية، مما يجعلها صعبة 
املنال بالنسبة لقطاعات بعينها من السكان. وتُعد 
يتعلق  فيما  فائقة  أهمية  ذات  املساواة  اعتبارات 
بسياسات الرعاية الصحية. فنظرًا لتوقف الطبقات 
الوسطى عن احلصول على اخلدمات العامة، فإن ذلك 
القلق  يرتبط  ثم،  ومن  »العمومية«،  مبادئ  يقوض 
الرعاية  الهند بكل من منو  العامة في  الصحة  حول 
الربح،  إلى  والهادفة  السوق  إلى  املستندة  الصحية 

ووضعية املساهمة احلكومية في تقدمي اخلدمة.   
     واجلدير بالذكر أنه توجد اهتمامات مشتركة بني 
الكتاب،  هذا  على  العمل  في  تعاونوا  الذين  أولئك 
هذا  في  املشارك  املؤلف  ـ  تشيناي  روبا  تُعد  حيث 

ـ  به  الواردة  احلاالت  بتسجيل  قامت  التي  الكتاب، 
صحفية متميزة، كثيرًا ما قدمت التعليقات النافذة 
سناندا  تشرف  كما  الهند.  في  الصحة  قضايا  حول 
النسائية في »جمعية  برنامج الصحة  خورجد على 
التعليم والعمل والبحث في صحة اجملتمع«، وتدريب 
القابالت في حرم اجلمعية. وقد ساعدت قدرة خورجد 
العوامل  وحتديد  األمور  ظواهر  وراء  فيما  النظر  على 
باجلماعة  املرتبطة  وتلك  واالقتصادية  االجتماعية 
احمللية، في فهم الطب االجتماعي في جادتشيرولي، 

وفي الريف الهندي عامة.
وواضعو  اخملططون  شعر  طويل،  وقت  منذ   
تلك  باسمه  توضع  الذي  ـ  واجلمهور  السياسات 
وباعتباري  العمل.  هذا  مثل  إلى  باحلاجة  ـ  اخلطط 
شاركوا  ملن  سفر  وزميلة  وصحفية  هندية،  مواطنة 
الرتباطي  عميق  بفخر  أشعر  الكتاب،  هذا  إعداد  في 

بكتابة »منح األولوية للنساء«
  جوا، يوليو 2010 

متوافر من: 
(Stree (ISEN 81 – 85604 – 96 – 7

Southern Avenue 16
Kolkata 700 026، India

Putting Women First: Women and Health in a Rural Community 
Rani Bang with Sunanda Khorgade and Rupa Chinai, Kolkata: Stree, 2010, Rahul Goswami, Reproductive 
Health Matters 2011;19)37(:154 –156 
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إضراب املمرضات يكشف سوءات مستشفى الوالدة بكينيا
بومواني  مبستشفى  ممرضة  وثمانون  مائة  قامت 
يوم  ملدة  عملهن  إيقاع  بإبطاء  نيروبي  في  للوالدة 
على  لالحتجاج  وذلك   ،2011 مارس  شهر  في  واحد1 
إرهاقهن بالعمل وامتناع اإلدارة عن تسليمهن زيهن 
املوحد ومكافآتهن املُستحقة. فيما طالب مسئولون 
ووفقا  اخلدمة.  لتحسني  عاجلة  خطوات  باتخاذ 
الوالدة  معدل  فإن  للمستشفى  التنفيذي  للمدير 
باملستشفى يتراوح بني 80 و100 عملية والدة يومًيا، 
املثالية  الظروف  وفي  قيصرية.  والدات  منها  عشرين 
أربعة مرضى. لكن  يجب أن تكون هناك ممرضة لكل 
في مستشفى بومواني قد تضطر ممرضة واحدة إلى 
من  العديد  وفي  مريًضا.  من عشرين  يقرب  ما  رعاية 
األحيان، ال يوجد من يتسلم العمل من املمرضات بعد 
باملستشفى  يعمل  الطويلة.  عملهن  مناوبة  انتهاء 
استدعاء  يتم  ما  غالًبا  لكن  كامل،  بدوام  طبيبان 
للمساعدة.  املقاطعة  مستشفيات  من  أطباء 
التحتية  البنية  وتطوير  الطبي،  الفريق  دعم  بجانب 
حتتاج  املستشفى  فإن  بالدم  التبرع  ووحدة  واملعدات، 
تصبح  أن  من  لتتمكن  القابالت  ملدرسة  دعم  إلى 
مركزا متكامال لرعاية الصحة اإلجنابية. مستشفى 
العادة  وتتنازل في  بومواني هي منشأة صحة عامة، 
ب3.400  تقدر  -التي  الطبيعية  الوالدة  تكاليف  عن 
شلن كيني  )42 دوالرًا(، و6.000 شلن كيني )75 دوالرا( 
الفئات  من  املرضى  يكون  حني  القيصرية-  للوالدات 

غير القادرة. )1(
ROUND UP: Public health systems, financing and privatisation
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:194–198 
1. Kenya: Nurses› go-slow highlights ills at maternity hospital. Irin 
News. 18 March 2011. 

مقارنة النظام الصحي للواليات املتحدة بنظم دول 
متقدمة أخرى

منذ أواخر القرن التاسع عشر، تعاظم دور احلكومات 
في اإلنفاق على الرعاية الصحية في جميع الدول ذات 
الدول املتقدمة  املرتفع. واليوم حتظى معظم  الدخل 
الوطني، يجعل  الصحي  التأمني  بشكل من أشكال 
 - السكان  جميع  افتراضًيا  أو   - السكان  جميع 
املتحدة  الواليات  أما  الصحية.  للرعاية  مستحقني 
من  الرغم  على  استثناًء،  كانت  فلطاملا  األمريكية 
على  األمريكية  احلكومة  إنفاق  في  املطردة  الزيادة 
الصحة خالل اخلمسني سنة األخيرة من 20% في عام 
1960 إلى 50% في عام 2007؛ بل إن هذه النسبة سوف 
الرعاية  بإصالح  اخلاص  التشريع  تفعيل  عند  ترتفع 
بني  جوهري  فارق  هناك  يظل   .2010 لسنة  الصحية 
الواليات املتحدة األمريكية وباقي الدول املتقدمة ذات 
نظم التأمني الصحي الوطنية؛ فباإلضافة إلى انتشار 
السبب  لهذا  -ورمبا  وتأثيره  اخلاص  الطبي  القطاع 
تعاظم  إلى  األمريكية  باحلكومة  األمر  ينتهي  ذاته- 
اإلنفاق على الرعاية الصحية لكل فرد، و/أو كحصة 
من إجمالي الناجت احمللي. إعادة توزيع املوارد تلعب دورا 
أكثر أهمية في نظم الرعاية الصحية اخلاصة بالدول 
األخرى أكثر مما تفعله في الواليات املتحدة األمريكية، 
مع األخذ في احلسبان بأن روح اإلنصاف أكثر تغلغال 
للرغبة  ونظرا  ونيوزلندا.  واستراليا،  أوروبا، وكندا،  في 
السياسية واالجتماعية في إعادة توزيع موارد الرعاية 
تصبح  اإلنفاق  على  املفروضة  القيود  فإن  الصحية، 
األطباء  عدد  على  املفروضة  الضوابط  مثل  ضرورية، 
الصحية  املنشآت  على  والقيود  وتخصصاتهم، 
الثمن،  باهظة  التكنولوجية  لألجهزة  وحيازتها 
األدوية  من شركات  املفروضة  األسعار  في  والتحكم 
وغيرها من املوردين، وكذلك القيود على أتعاب األطباء 

© جميع احلقوق محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2011.
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نظم الصحة العامة... التمويل واخلصخصة
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في  احلكومات  وألن  اإلجراءات.  من  وغيرها  ودخولهم 
هذه البالد هي التي تتحمل العبء األكبر في تكاليف 
فإنها  الكلي(  اإلنفاق  من   %90-70( الصحية  الرعاية 
قادرة على تطبيق القيود على التكاليف. أما حكومة 
الواليات املتحدة فهي ال تستخدم سلطاتها في فرض 
مبواطني  احلال  ينتهي  وبهذا،  التكاليف.  على  قيود 
األرض.  بقاع  أسوأ  في  كونهم  إلى  املتحدة  الواليات 
وعلى الرغم من أن توقع احلياة عند امليالد هو مقياس 
غير دقيق جلودة الرعاية الصحية؛ فإن توقع احلياة عند 
امليالد في ثماني دول متقدمة أعلى منه في الواليات 

املتحدة األمريكية. )1(

ROUND UP: Public health systems, financing and privatisation
Comparison of the US health system to those of other developed 
countries 
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:194–198 
1. Fuchs VR. Government payment for health care — causes and con-
sequences. New England Journal of Medicine 2010;363)23(:2181–83. 

تقييم سياسة الوالدة اجملانية والقيصرية يف مخس مناطق 
بالسنغال 

إلى  وقيصريًا  اجملانية طبيعًيا  الوالدة  أُدخلت سياسة 
فقيرة.  مناطق  خمس  في   2005 عام  في  السنغال 
لتضم  السياسة  هذه  اتسعت   2006 عام  وفي 
البعيدة  األقاليم  في جميع  اإلقليمية  املستشفيات 
السياسة  لهذه  تقييم  وأجري  دكار.  العاصمة  عن 
ومقاطعاٍت  ركز على منشآٍت  فيما بني 2007-2006، 
حتليال  التقييم  وتضمن  اخلمس.  املناطق  في  مختارة 
أوسع  وبشكل  السياسة،  هذه  على  لإلنفاق  ماليا 
على التمويل الصحي في هذه املناطق اخلمس، وعلى 
املستوى القومي. كما تضمن التقييم مقابالت نوعية 
األصعدة؛  مختلف  على  مركزة  نقاش  ومجموعات 
بداية من املستوى القومي وصوال إلى مستوى املنشأة 
على  مبني  حتليل  على  كذلك  واشتمل  الصحية. 
تدخال   761 تشمل  الطبية  السجالت  من  معلومات 
طبيا كبيرا متعلقا بالتوليد. كان من نتائج التقييم 
املشار  السياسة  تنفيذ  في  جوهرية  معوقات  وجود 
املادية  املوارد  بتخصيص  يتصل  فيما  خاصة  إليها؛ 
املستشفيات.  الوالدات ومدى كفاية محتويات  وعدد 
زيادة  هناك  فإن  الصعوبات  هذه  من  الرغم  على 
 %44-40( الطبيعية  الوالدات  معدل  في  ملحوظة 

وفي   )2005  ،2004 عامي  في  املتوقعة  الوالدات  من 
معدل الوالدات القيصرية )ارتفع من 4.2 إلى 5.6%( في 
املناطق املطبق بها البرنامج، وهي التغيرات التي لم 
ل في املناطق التي ال تتبع هذه السياسة. ولكي  تسجَّ
تتطلب  السياسة  هذه  فإن  نتائجها،  أفضل  حتقق 
أنظمة أفضل للتخطيط وتوزيع املوارد، وكذلك قنوات 
جميع  الصغرى.  الصحية  املنشآت  لتعويض  جديدة 
يجب  القيصرية(  فقط  )وليست  املعقدة  الوالدات 
باإلضافة  املقدمة،  اخلدمات  حزمة  ضمن  تكون  أن 
املنشآت  في  لالستثمار  تكميلية  استراتيجية  إلى 
الصحية، واملواصالت والطاقم الطبي وذلك لتسهيل 

الوصول للخدمة جغرافًيا وكذلك حتسينها. )1(

ROUND UP: Public health systems, financing and privatisation
Evaluation of a free delivery and caesarean policy in five regions of 
Senegal
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:194–198 
1. Witter S, Dieng T, Mbengue D, et al. The national free delivery and 
caesarean policy in Senegal: evaluating process and outcomes. 

Health Policy & Planning 2010;25)5(:384–92. ]Abstract only[ 

خطة تأمني صحي لتحسني وصول الرعاية الصحية 
للفقراء، إندونسيا

مت جمع بيانات حول إنفاق األسر على الرعاية التوليدية 
لهذا  االقتصادية  والتبعات  أشكالها  مبختلف 
الهادف  الصحي  التأمني  مشروع  خالل  من  اإلنفاق، 
والذي  للفقراء،  الطبية  الرعاية  وصول  حتسني  إلى 
هذه  ُجمعت  حديثا.  اإلندونيسية  احلكومة  أدخلته 
مبقاطعات  رئيسية  مستشفيات  ثالثة  من  البيانات 
سيراجن وباندجالجن الواقعتني مبحافظة باننت. وشملت 
 )372( املوت«  من  »اإلفالت  حاالت  جميع  البيانات 
حالة،   )146( الطبيعية  الوالدات  من  وعينة  حالة، 
تتخطى  ملدة  حالة،   )98( القيصرية  باجلراحة  ووالدات 
بعد خروجهن  النساء  ستة أشهر، كما متت مقابلة 
وضعهن  عن  معلومات  جمع  بهدف  املستشفى  من 
تكلفة  دفع  ومصدر  األسري،  وإنفاقهن  االقتصادي، 
النساء في حاالت  إنفاق  التوليدية. متوسط  الرعاية 
و  روبية )279 دوالر(،  اإلفالت من املوت كان 2.6 مليون 
1.9 مليون روبية )205 دوالر( في مستشفيات سيراجن 
كانت  القيصرية  اجلراحة  التوالي.  على  وباندجنالجن 
التدخل الطبي األعلى كُلفة. غطى التأمني الصحي 
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للفقراء 51% من النساء في مستشفى سيراجن، و%73 
من النساء في باندجالجن. ولوال هذا البرنامج الضطرت 
كارثية.  تكاليف  لتحمل  فقرًا  األكثر  األسر  من   %68
واتضح أن التأمني الصحي للفقراء له جوانب إيجابية 
في  للعالج  املستشفيات  على  باإلنفاق  يتعلق  فيما 
مختلف حاالت رعاية األمهات. وكذلك أثبت مشروع 
التأمني املذكور أنه فعال نسبًيا في حماية األسر من 
دفع نفقات باهظة جًدا. ولكن غير الفقراء أيًضا ميكن 
هؤالء  حماية  متت  وقد  كارثية.  تكاليف  يتحملوا  أن 
فقط ألن قواعد املستشفيات املتعلقة مبنْ يستحق 

الرعاية الطبية مت التراخي فيها. لقد كان ربط التأمني 
باإلنفاق على الرعاية التوليدية مهما ألنه كشف عدم 
القادرين  لغير  سابًقا  يقدم  كان  الذي  العالج  كفاية 

على الدفع. )1(

ROUND UP: Public health systems, financing and privatisation 
Health insurance scheme to improve access to care for the poor, 
Indonesia 
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:194–198 
1. Quayyum Z, Nadjib M, Ensor T, et al. Expenditure on obstetric care 
and the protective effect of insurance on the poor: lessons from two 
Indonesian districts. Health Policy & Planning 2010;25)3(:237–47. 
]Abstract only[ 
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التعامل مع تسمم احلمل واملرحلة الثالثة من الوالدة، 
كمبوديا

في  األمهات  وفيات  معدل  ظل  سنوات،  عشر  ملدة 
كمبوديا 470 لكل 100.000 والدة حية، علًما بأن %50 
الوالدة  بعد  ما  نزيف  إلى  تُعزى  األمهات  وفيات  من 
لدراسة  حتليلية  دراسة  أُجريت  وقد  احلمل.  وتسمم 
املرحلة  مع  التعامل  في  املتبعة  احلالية  املمارسات 
ثالثني  في  احلمل  تسمم  وكذلك  الوالدة،  من  الثالثة 
مرافق  من  وأربعني  اثنني  أصل  من  عامة،  والدة  مرفق 
مرفق،  كل  في  كمبوديا.  في  ازدحاما  األكثر  الوالدة 
مبراقبة  الصحية(  املنشأة  خارج  )من  قابلتان  قامت 
إجماالً  أيام.   4-2 من  ملدة  املهبلية  الوالدات  جميع 
متت مالحظة مائة وواحد وأربعني والدة متتالية، كما 
القابالت،  متريض  رئيسة  مع  مقننة  مقابالت  أُجريت 
صيدليات  في  وصيادلة  الطبية،  املنشأة  وصيادلة 
خاصة، وكذلك مع األمهات اجلدد أو أفراد عائالتهم. مت 
التعامل بشكل سليم مع املرحلة الثالثة من الوالدة 
في 15.6% فقط من حاالت الوالدة، و لم تتجاوز النسبة 
تُعطي  قد  التي  الكبيرة  الوالدة  مرافق  في   ،%17.0
للتعامل  الصحيح  االستخدام  نسبة  عن  أرقاما 
احليوي مع املرحلة الثالثة من الوالدة. لم تتم ممارسة 
التالية  دقيقة  الثالثني  في  ومراقبته  الرحم  تدليك 
هو  األوكسيتوسني  وكان  األحيان.  أغلب  في  للوالدة 
العقار الوحيد الذي يستخدم روتينيا لزيادة انقباضات 
داخل  كمياته  نفدت  احلاالت  من  عديد  وفي  الرحم، 
تضمن  احلمل  لتسمم  العالجي  النظام  املنشأة. 
متوفرة،  كانت  التي  املاغنيسيوم  سلفات  استخدام 
بها  أوصت  التي  باجلرعات  أبدا  تستخدم  لم  ولكنها 
من  اثنني  أن  نرى  وبذلك  العاملية.  الصحة  منظمة 
وذات  جتربة  على  واملبنية  البسيطة  التدخالت  أهم 
أو  خاطئ  بشكل  ممارستها  متت  املعقولة  التكلفة 

بشكل غير منتظم أو لم تتم ممارستها على اإلطالق. 
الفريق  بني  التنافس  هي  وردت  التي  العوائق  وكانت 
الطبي، واتباع خطوات وسياسات وطنية غير مبنية 
الدراسة مت تغيير جرعات  نتائج  على دالئل بعد نشر 
سلفات املاغنيسيوم في كمبوديا إلى اجلرعات املوصى 
القواعد  وهذه  العاملية.  الصحة  ملنظمة  وفًقا  بها 
الصحية  املنشآت  في  القابالت  إلى  إرسالها  سيتم 
املؤسسات  داخل  الوالدة  نسب  ازدياد  ومع  املركزية. 
هذه  مثل  اتباع  يؤثر  أن  املتوقع  من  فإنه  الصحية، 
)1( األمهات.  حياة  إنقاذ  على  كبير  بشكل   اإلجراءات 

ROUND UP: Maternal health and maternal mortality
Managing eclampsia and the third stage of labour, Cambodia
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:199–201 
1. Liljestrand J, Moore J, Tholandi M. Active management of the third 
stage of labor and eclampsia management as critical components 
of skilled care during birth in Cambodia. International Journal of 
Gynecology and Obstetrics 2010;111)2(: 188–89. 

احلمل غري املرغوب فيه: املعدالت العاملية، والتوجهات، 
واملخرجات

وخيمة  عواقب  ذو  فيه  املرغوب  غير  احلمل  يكون  قد 
على النساء وأسرهن. وحتاول هذه الورقة تقدير معدل 
املستويات  وعلى  العمدية،  احلاالت  في  احلمل  حدوث 
 ،2008 لعام  اإلقليمية  وحتت  واإلقليمية،  العاملية، 
عدد   .1995 عام  منذ  احلديثة  االجتاهات  تقرر  وكذلك 
حني  في  املتحدة،  األمم  تقديرات  على   مبني  الوالدات 
النسب  من  التنبؤ  خالل  من  العمدي  اإلجهاض  قُدِّر 
التلقائي  اإلجهاض  ولتحديد  احلديثة.  والتوجهات 
لنسب  وبالنسبة  منوذج،  على  مبنية  مقاربة  تبني   َّ مت
الوالدات اخملططة والعمدية فتم حسابها باستخدام 

مسوح وطنية أو على نطاقات أضيق.
من بني 208 مليون حالة حمل حدثت في عام 2008،   
مخطط  غير  كانت   )%41( حالة  مليون   86 أن  تبني 
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عن  نتج   )%28( منها  حالة  مليون   33 وفي  حلدوثها، 
نتج   )%45( مليون  و41  فيها  والدة غير مرغوب  احلمل 
فقد  مليون(   11( املتبقي  العدد  أما  إجهاض،  عنها 
نتج عنه إجهاض تلقائي. منذ 1995، انخفض معدل 
والنامية  املتقدمة  الدول  بنسبة 17% في كل  احلمل 
إلى  االنخفاض  نسبة  نصف  يُعزى  سواء،  حد  على 
االنخفاض في معدالت احلمل غير املرغوب فيه، التي 
وبنسبة  املتطورة،  الدول  في   %29 بنسبة  انخفضت 
20% في الدول النامية. جاء هذا االنخفاض مصحوبًا 
فإن  ذلك،  مع  احلمل.  موانع  استخدام  نسب  بارتفاع 
ويأتي  مرتفعة،  التزال  املقصود  غير  احلمل  معدالت 
وسط إفريقيا وشرقها كأعلى املناطق التي سجلت 
معدالت حمل غير مرغوب فيها. في حني سجل غرب 
أوروبا وجنوبها أقلَّ نسب في هذا الصدد. بينما كان 
شرق آسيا وشمال أمريكا املنطقتني الوحيدتني التي 
لم ينخفض فيهما معدل احلمل الكلي أو احلمل غير 
املرغوب فيه. ومن شأن جتديد االنتباه إلى وسائل منع 
على  فيه  املرغوب  غير  احلمل  نسب  تقل  أن  احلمل، 

مستوى العالم. )1(

ROUND UP: Maternal health and maternal mortality 
Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes 
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:199–201 
1. Singh S, Sedgh G, Hussain R. Unintended pregnancy: worldwide 
levels, trends, and outcomes. Studies in Family Planning 2010;41)4(: 
241–50.

عالقة ناتج  احلمل بوفيات األمهات، بنجالديش
ُعِرفت  ببنجالديش،  ريفية  مقاطعة  هي  »مطلب« 
وتنظيم  والطفل  األم  بصحة  اخلاص  مبشروعها 
أن   - - منذ عام 1977  املشروع  األسرة. استطاع هذا 
األمهات  لصحة  ورعاية  أسرة  تنظيم  خدمات  يُقدم 
واألطفال بشكل مكثف في نصف مساحة املقاطعة. 
بـ»مساحة  ُعرف  املقاطعة  من  الثاني  النصف 
فيه خدمات حكومية  يتلقون  الناس  وكان  املقارنة«، 
عادية ذات جودة وكثافة ضعيفتني، ال تتضمن خدمات 
بنظام  اخلاصة  البيانات  اسُتخدمت  اآلمنة.  األمومة 
برنامج  أثر  لتقييم  مطلب  في  السكاني  املسح 
صحة األم والطفل وتنظيم األسرة على تقليل وفيات 
في  حمل  حالة   165894 باستخدام  وذلك  األمهات؛ 
أثر  للبرنامج  كان  وإذا   .2005-1982 عامي  بني  الفترة 

حقيقي في تقليل الوفيات فإلى ماذا يُعزى هذا األثر: 
هل إلى اختالفات في معدالت احلمل أم في مخرجات 

احلمل أم في اخلصوبة؟
بالنسبة جلميع املؤشرات األربعة التي استخدمت   
النصف  في  القيمة  كانت  األمهات  وفيات  لقياس 
اخلاص باملشروع أقل بدرجة كبيرة من النصف اخلاص 
باملقارنة. ففي املنطقة األولى كانت حاالت احلمل أقل، 
وفيات  ملعدل  بالنسبة  أعلى.  احلية  الوالدات  ومعدل 
األمهات فقد كان 25 حالة وفاة لكل 100.000 والدة 
املشروع،  فيها  يطبق  التي  للمنطقة  بالنسبة  حية 
وهو معدل أدنى بنسبة 37% من معدل وفيات األمهات 
لكل  وفاة  حالة   65 يبلغ  )والذي  الثانية  املنطقة  في 
جاءت  للمنطقتني  بالنسبة  حية(.  والدة   100.000
نسب خطر وفيات األمهات -والذي يتم حسابه لكل 
بالنسبة  احلالتني؛  في  عالية  حمل–  حالة   100.000
حلاالت احلمل التي تنتهي بإجهاض قصدي، أو إجهاض 
ميًتا،  الطفل  فيها  يولد  التي  احلاالت  في  أو  تلقائي، 
عند  حًيا  الطفل  فيها  يكون  التي  احلاالت  في  عنها 
الوالدة. وكانت املعدالت )4.2، 2.0، 17.4( على التوالي. 
يعزى الفارق في معدل وفيات األمهات بني املنطقتني 
وجود  إلى  وكذلك  أقل،  حمل  معدالت  إلى  باألساس 
والتلقائي  العمدي  اإلجهاض  في حاالت  أقل  مخاطر 
والوالدات امليتة في املنطقة التي يطبق فيها املشروع. 
وكذلك حاالت الوفاة أقل في حال حدوث مضاعفات 
في املنطقة سالفة الذكر. وهكذا، فإنه ميكن تقليل 
وفيات األمهات في بنجالديش بشكل كبير عن طريق 
منع  وسائل  استخدام  زيادة  إلى  الهادفة  التدخالت 
احلمل، وتقليل معدالت اإلجهاض العمدي والتلقائي 
مخرجات  مع  التعامل  وحتسني  املتوفاة،  والوالدات 

احلمل اخملتلفة، وتعزيز نظم رعاية احلوامل. )1(

ROUND UP: Maternal health and maternal mortality 
Role of pregnancy outcomes in maternal mortality, Bangladesh
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:199–201 
1. Rahman M, DaVanzo J, Razzaque A. The role of pregnancy 
outcomes in the maternal mortality rates of two areas in Matlab, 
Bangladesh. International Perspectives on Sexual and Reproductive 
Health 2010;36)4(:170–77. 
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يف  اإلجهاض  ومضاعفات  الشهرية   الدورة  تنظيم  تكلفة 
بنجالديش

غير  اإلجهاض  عن  الناجتة  املضاعفات  معاجلة  متثل 
اآلمن عبئا ماديًا جسيًما على موارد الصحة؛ خاصة 
في  اإلجهاض  قوانني  تقييد  يتم  النامية.  الدول  في 
الدورة  بتنظيم  يسمح  القانون  أن  إال  بنجالديش، 
الشهرية، وهو ما يُعرف بتفريغ رحم املرأة التي تتعرض 
خلطر أن تصبح حامال، لضمان عدم حملها، في فترة 
تصل إلى 10 أسابيع منذ آخر دورة شهرية لها. وتقدم 
هذه اخلدمة من احلكومة كخطة بديلة ملوانع احلمل. 
تنظيم  خدمة  تقدمي  تكلفة  عن  بيانات  جتميع  مت 
الدورة الشهرية، ومقارنتها بتكلفة عالج مضاعفات 
مع  إجرائها  مت  اآلمن من خالل مسوح  غير  اإلجهاض 
في  حكومي  صحي  مرفق   21 في  اخلدمة  مقدمي 
بنجالديش. مثلت تكلفة تقدمي خدمة تنظيم الدورة 
الشهرية للحالة الواحدة في عام 2008 ما بني %13-8 
من تكلفة عالج حالة مضاعفات حادة لإلجهاض على 
إلى  التقديرات  تشير  املقدمة.  الرعاية  درجة  حسب 
للحيض قدمت في قطاع  تنظيم  أن 263.688 حالة 
بـ  بتكاليف متزايدة قُدرت  العام عام 2008،  الصحة 
2.2 مليون دوالر. عوجلت 70.086 امرأة من مضاعفات 
 1.6 بـ  قُدرت  متزايدة  بتكلفة  اإلجهاض،  عن  ناجتة 
الدورة  تنظيم  تقدمي خدمة  فإن  وهكذا،  دوالر.  مليون 
مقدمي  خالل  من  اخلارجية  العيادات  في  الشهرية 
جهاز  يستخدمون  متوسط،  مستوى  ذوي  خدمة، 
 - األسرة  تنظيم  خدمة  ويدمجون  اليدوي،  الشفط 
ومعدالت  اإلجهاض  معدالت  تقليل  على  إيجابا  يؤثر 
في  ويسهم  عنها،  الناجتة  والوفيات  األمهات  مرض 
احملافظة على املوارد الصحية الشحيحة. وبذلك مُتكِّن 
زيادة تقدمي خدمة تنظيم الدورة الشهرية الكثير من 
النساء من احلصول على اخلدمات التي يحتجن إليها، 
ويساعد في استخدام املوارد الصحية بشكل فعال.)1(

ROUND UP: Maternal health and maternal mortality 
Costs of menstrual regulation and abortion complications, Bangla-
desh 
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:199–201 
1. Johnston HB, Oliveras E, Akhter S, et al. Health system costs of 
menstrual regulation and care for abortion complications in Bangla-
desh. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health 
2010;36)4(:197–204. 

بدانة النساء تؤثر سلًبا على احلمل ومعدالت الوالدات احلية  
بعد العالج املساعد للحمل الواليات املتحدة األمريكية

ارتفعت نسب البدانة بني النساء في الواليات املتحدة 
إلى  يلجئن  الالتي  النساء  بينهن  ومن  األمريكية، 
عالج العقم. وترتبط هذه البدانة مبخاطر جمة، تؤثر 
اإلجنابي.  الصحة  أمور  من  واسع  مدى  على  سلبًيا 
إلى  والطول  الوزن  عاملي  إضافة  متت   2007 عام  في 
التقنيات  بعيادة  اخلاص  اإللكتروني  التسجيل  نظام 
الدراسة  إجراء  في  ساعد  مما  اإلجناب؛  على  املساعدة 
اخلاصة بتأثير كتلة اجلسم، وذلك عن طريق استخدام 
قاعدة البيانات الوطنية. مت حساب تأثير الوزن املتزايد 
أو  أنفسهن  بالنساء  )اخلاصة  البويضات  ومصادر 
معدل  وعلى  احلمل،  على  املرأة،  وعمر  باملتبرعات( 
الوالدات احلية، مع ضبط العوامل األخرى مثل العرق 
األجنة  وعدد  اجلنني،  نقل  ويوم  اإلثنية،  واجملموعات 
هناك  كانت  تشخيصه.  مت  الذي  والعقم  املنقولة 
45.136 حالة نقل أجنة في 2007، مع تسجيل طول 
األمهات وأوزانهن. أدت البدانة املتزايدة ملن هن أكبر من 
35 سنة من النساء إلى زيادة نسب الفشل في حتقيق 
النساء  بويضات  تكون  عندما  اإلكلينيكي،  احلمل 
أنفسهن هي املستخدمة. ولكن لم يكن هناك فارق 
عندما اسُتخدمت بويضات متبرعات )على الرغم من 
احلاالت(.  من  عدد صغير  على  بُني  االستنتاج  هذا  أن 
والدات  على  احلصول  في  الفشل  معدالت  قلت  وقد 
حية بزيادة الوزن، وذلك بني النساء الالتي استخدمن 
زادت  حني  في  احلمل،  في  وجنحن  اخلاصة،  بويضاتهن 
35 سنة.  من  األكبر  النساء  حاالت  في  النسب  هذه 
وهكذا، فإن التدخالت اخلاصة بتنظيم الغذاء ضرورية 

عند احلمل والوالدة لعالج هذه املشكلة. )1(

ROUND UP: Maternal health and maternal mortality 
Female obesity adversely affects pregnancy and live birth rates after 
assisted conception treatment, USA
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:199–201 
1. Luke B, Brown MB, Stern JE, et al. Female obesity adversely 
affects assisted reproductive technology )ART( pregnancy and live 
birth rates. Human Reproduction 2011;26)1(: 245–52. 

الناجون من االنتهاك اجلنسي  يواجهون تأجيالت قانونية 
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اطاللة 
القوانني والسياسات

أطول، تيمورليسي
يُجبر  تيمورليسي،  في  اجلنسية  اجلرائم  عدد  بازدياد 
على  والفتيات-  النساء  من  وغالبيتهن   – الناجون 
يقدموا  حتى  سنة،  إلى  تصل  قد  ملدة  االنتظار 
قضاياهم، في نظام قضائي متعثر. وفي مسح حديث 
عن العدالة والقانون سجلت منظمة آسيا أن حكم 
القانون ال زال في مرحلة انتقالية. وأن احملاكم لم تعمل 
إال بشكل عشوائي منذ أحداث عنف عام 1999. في 
عام 2008، بدأت محاكم املقاطعات باالنعقاد بشكل 
العموميني  والنواب  القضاة  جميع  وتقلَّد  منتظم، 
الوطني.  القضائي  النظام  في  أخرى  مرة  مناصبهم 
وبحلول عام 2010، أصبح هناك 49 متخصًصا يعملون 
أنهم مازالوا  إال  بزيادة 12 عن عام 2008،  احملاكم  في 
غير غير ملبني الحتياجات احملاكم. ووفقا ملنظمة غير 
القضائي«  النظام  مراقبة  »برنامج  تُدعى  حكومية 
آالف  خلمسة  تكدًسا  واجه  العام  النائب  مكتب  فإن 
قضية؛ ال تقتصر على قضايا العنف اجلنسي. وكانت 
هذه القضايا معدة بشكل سيء في عام 2009 نظرا 
جلهل رجال الشرطة باملعلومات القانونية، ومهاراتهم 
الضعيفة في التحقيق، وندرة موارد الترجمة، وضعف 
وفقا  وذلك  للتحقيقات،  الالزمة  االنتقاالت  متويل 
ملؤسسة آسيا. هناك مشكالت أخرى تتعلق باالفتقار 
بهم،  املشتبه  على  القبض  في  التأخر  أو  األدلة،  إلى 
باإلضافة إلى قناعة رجال الشرطة أن قضايا االنتهاك 
اجلنسي يجب أن حُتل في املنزل. لذلك مازالت العدالة 
احلكومية  غير  فاملنظمات  املتحكمة،  هي  اجملتمعية 
كبرنامج »مراقبة النظام القضائي« و«منتدى تواصل 
قانونية  استشارات  تقدم  الشرقية«  تيمور  نساء 

للنساء وتصحبهن إلى مواعيد احملكمة. )1(

ROUND UP: Law and policy
Sexual assault survivors face long legal delays, Timor-Leste

Reproductive Health Matters 2011;19)37(:202–205 
1. Timor-Leste: sexual assault survivors face long legal delays. Irin 
News, 15 December 2010. 

حكم االغتصاب واإلجهاض القانوني يف األرجنتني
يُعد اإلجهاض في األرجنتني غير قانوني؛ إال في حاالت 
»احلمل الناجت عن اغتصاب أو استغالل جنسي المرأة 
بلهاء أو مجنونة«. وهذه اللغة مثيرة للجدل. ذلك أن 
قواعد النحو اإلسبانية تتيح تفسيرين لهذه اجلملة. 
التفسير األول: هو أن اإلجهاض يُعد قانونًيا في حاالت 
االغتصاب ألي امرأة. أما التفسير الثاني ففيه يكون 
اإلجهاض قانونًيا في حالة توافر الشرطني )االغتصاب 
العليا  احملكمة  حكمت   2010 في  املرأة(.  وجنون 
في  احلق  لها  األهلية  كاملة  املرأة  أن  األرجنتني  في 
-وهي  ج.  أ.  وحصلت  االغتصاب.  عن  الناجت  اإلجهاض 
حامالً  أصبحت  عمرها،  من  عشر  اخلامسة  في  فتاة 
على  أمها-  زوج  يد  على  لالغتصاب  تعرضها  بعد 
حكم ميكنها من اإلجهاض بعد شهرين من العراقيل 
في  احلق  على  التأكيد  يتم  دائما  كان  البيروقراطية. 
اجلسد.  واستقالل  والصحة  والسالمة  الكرامة، 
 – للجنني  املمثل   – العام  املدعي  قام  اإلجهاض  بعد 
باستئناف احلكم أمام احملكمة الوطنية العليا، وادَّعى 
انُتهك، وال زالت القضية  أن حق اجلنني في احلياة قد 
تُنظر أمام احملكمة. وقد نسقت جمعية احلقوق املدنية 
والسياسية باألرجنتني مع عدد من املنظمات األخرى 
عملية تقدمي العديد من اإلحاطات، على أمل أن  تصدر 

احملكمة حكًما يتفق مع مبادئ حقوق اإلنسان. )1(

ROUND UP: Law and policy
Rape and legal abortion ruling in Argentina
Reproductive Health Matters 2011;19)37(:202–205 
1. Cavallo M. Argentine rape case: an update. International Repro-
ductive and Sexual Health Law Listserve, Center for Reproductive 
Rights, University of Toronto, 17 November 2010. 
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شرح املعني الكلمة

االجتماعي  الترويج  به  ويقصد  االجتماعي  التسويق 
صحي  سلوك  لنهج  اخملتلفة،  اإلعالنات  طريق  عن 
وسائل  مثل  معينة  منتجات  استخدام  أو  بعينه 

تنظيم األسرة والواقي الذكري.

Social marketing

املؤسسات  وتديرها  تشنأها  التي  الصحية  اخلدمات 
الدينية، مثل العيادات التابعة للمساجد أو الكنائس

Faith-based services

مؤسسات  وتديرها  تشنأها   التي  الصحية  اخلدمات 
اجملتمع األهلي.

NGO-run services

الرئيسي  املورد  هي  كوكرين  مكتبة  بيانات  قائمة 
الصحية.  الرعاية  مجال  في  املنهجية  للمراجعات 
وحتتوي على أنواع مختلفة من األدلة، ذات جودة عالية 

إلعالم صناع القرار للرعاية الصحية.

Cochrane Database

األبحاث العشوائية ذات الضابط. Randomized controlled trials

مجال  في  اجملتمعية  االمتيازات  تطبيق  نظام  وهو 
لتقدمي  توكيل  أو  امتياز  بأخذ  فرد  يقوم  كأن  الصحة، 
لها  مشهود  كبري  مؤسسة  باسم  صحية  خدمة 

باجلودة.

Social franchising

وهم  البشري  املناعة  نقص  فيروس  مع  املتعايشني 
تظهر  وال  الفيروس  يحملون  الذين  الناس  مجموعة 
عليهم متالزمة مرض اإليدز وميارسون حياتهم بشكل 

طبيعي حتت العالج.

People living with HIV

اخلدمات  وهي  للشباب  الصديقة  الصحية  اخلدمات 
ومقدموا  بالشباب  خاصة  عيادات  تقدمها  التي 
الصحية  بالقضايا  للعناية  مدربون  صحية  خدمات 

اخلاصة بالشباب.

Youth Friendly services

البيانات الوبائية وهي املعلومات الصحية املأخوذة عن 
نتائج األبحاث الوبائية والتي تعتني بانتشار الظواهر 

الصحية ومسبباتها اخملتلفة.
Epidemiological data

القصدي  اإلجهاض  إجراء  وهو  اآلمن  غير  اإلجهاض 
بطرق تنافي معايير الرعاية الصحية وهو ينتشر في 

البلدان التي جترم قوانينها إجراء اإلجهاض.
Unsafe abortion

قائمة شرح املصطلحات*
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مما  الرحم  أربطة  ضعف  هو  واملقصود  الرحم  هبوط 
يؤدي إلى هبوط املستوى األفقي للرحم داخل احلوض 

إلى مستوى أدنى.
Uterine prolapse

ناسور وهو تكوين لفتحة أو قناة بعد إصابة ناجتة عن 
الوالدة املتعسرة، تصل بشكل غير طبيعي  بني املهبل 

واملثانة أو املهبل واملستقيم.
Fistula

املمارسون األلوباثيون  الذين ميارسون الطب األلوباثي، 
وهي طريقة في العالج تقوم على استعمال عالجات 
حتدث آثارًا مخالفة عن تلك التي أحدثها املرض بإحداث 
حالة غير متوافقة أو حالة مضادة للحالة املراد الشفاء 
منها أو تخفيف أعراضها. وميكن استخدام املصطلح 
أيًضا لوصف أي نوع من العالجات املستخدمة ملعاجلة 
األعراض أو التغلب عليها. ويُعرف هذا املصطلح أيًضا 

في بعض األحيان بالطب »امليكانيكي«.

Allopathic practitioners

أو  أدوية  بإعطائه  املريض  عالج  وهو  باملثل  املعاجلون 
مواد تظهر أعراضا مشابهة ألعراض مرضه إذا تناولها 
املعروف  املبدأ  على  بذلك  معتمًدا  صحيحا  شخصا 
املثل  عالج  إمكانية  يقول  والذي  أبقراط  عهد  منذ 
باملثل، وهذا معروف أيضا عند العرب القدامى فاملثل 

القائل )و داوها بالتي كانت هي الداء(.

Homeopathic practitioners

*تم إضافة بعض المصطلحات المختارة والتي ربما لم يدرج بعضها في قوائم المعاجم العربية  ونحاول، أن نضع شرح لهذه المصطلحات التي تم عرضها على 

مجمع اللغة العربية إلبداء الرأي، وننتظر مشاركتكم لنا بهذا الصدد.
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رقم اإليداع بدار الكتب

12761



بعض األمور التي تعلمتها من أوراق هذا العدد:*

* ال تستثمر البلدان حاليًا ما يكفي خلدمات الصحة العامة، أو لتعليم وتدريب   
األجيال اجلديدة من املتخصصني في مجال الصحة.

يعيشون  والذين  واملتزوجون،  تعليًما،  واألفضل  اقتصاديًّا،  األغنى  أولئك  ميلك   *  
في املناطق احلضرية، قدرة على احلصول على اخلدمات في مجال الصحة اجلنسية 
واإلجنابية من القطاعني العام واخلاص أكبر كثيرًا من أولئك األفقر، واألقل تعليًما، 
وغير املتزوجني، والذين يعيشون في املناطق الريفية؛ ما لم يكن هناك نفاذ عام 
للجميع إلى الرعاية الصحية، وهو املطلب الذي ال يقدر على حتقيقه سوى عدد 

قليل جًدا من البلدان.

* ال يبدو القطاع اخلاص قادرًا على تعويض ما ال يوفره القطاع العام أو يقدر على   
توفيره. ويرجع ذلك، أوالً وقبل كل شيء، إلى عدم وجود أي مسؤول عن ما يفعله 

أو ال يفعله ذلك القطاع.

قيود  إلى وضع  يؤدي  مما  تكلفة،  أكثر  اخلاص  القطاع  يقدمها  التي  اخلدمات   *  
على من ميكنهم استخدامها. ومع ذلك، يستخدم الفقراء غالبًا هذه اخلدمات ألن 
املعروف، أو املُعتقد، أن الرعاية التي يقدمها القطاع العام أقل جودة، وأقل أيًضا 
كميًّا؛ على سبيل املثال، من حيث األدوية والعقاقير، وأشكال العالج، والتكنولوجيا 

احلديثة.

* على الرغم من أن تكاليف استخدام خدمات القطاع اخلاص أعلى من القطاع   
العام، فقد أصبح القطاع العام أيًضا ُمكلًفا للغاية بالنسبة لكثير من الفقراء.

* يُعد اعتالل الصحة سببًا رئيسيًّا لديون الفقراء. وال يُخفف القطاع اخلاص من   
حدة هذه املشكلة املعروفة، بل رمبا يؤدي إلى تفاقمها.

* ال توجد قواعد أو رقابة فعالة من جانب احلكومات على اخلدمات الصحية في   
القطاع اخلاص. ومهمة اإلشراف التي أوكلها مؤيدو القطاع اخلاص من الليبراليني 
في  الصحية  اخلدمات  فشل  أسباب  لنفس  نتيجة  تعمل  ال  للحكومات  اجلدد 
القطاع العام – أي االفتقار إلى القدرات واملهارات اإلدارية، االفتقار إلى القواعد 

والقدرة على تنفيذها، وعدم وجود موارد كافية.

                        مارجي بيرر محررة الطبعة اإلجنليزية

هذا العدد




