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 2007مية منظمة الصحة العال© 

 

ـّع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المنصوص عليها في البروتوكـول           . جميع الحقوق محفوظة   تتمت

وتحتفظ المنظمة لنفسها بكافة الحقوق المنصوص عليهـا فـي          . الثاني لالتفاقية العالمية لحقوق الملكية األدبية     

 .االتفاقية

 وطريقة عرض المادة التي تشملها، ال يقصد بهما علـى اإلطـالق             إن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة،     

التعبير عن أي رأٍي ألمانة منظّمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي قطر، أو مقاطعـة، أو مدينـة، أو        

 والخطوط المنقطة علـى الخـرائط الجغرافيـة، إن        . منطقة، أو بشأن تعيين حدود أو تخوم أو سلطات أي منها          

 .وجدت، تمثل حدوداً تقريبية للدول قد ال يكون عليها توافق دولي

 

كذلك فإن ذكر أي شركات بعينها، أو منتجات جهة صانعة معَينة، الُ يقصد بهـا أن منظمـة الـصحة العالميـة                      

.  ة المماثلة تخصّها بالتزكية أو التوصية، تفضيالً  لها على ما لم يرد ذكره من الشركات أو المنتجات ذات الطبيع                 

 .وفيما عدا الخطأ والسهو، تمّ تمييز االسم المملوك للمنتجات بحرف كبير في بداية الكلمة اإلنكليزية

 

ال تدعي المنظمة بأن المعلومات الواردة في هذه المطبوعة كاملة وصحيحة، لذا فإنها تعفـي نفـسها مـن أي                    

المؤلفون المذكورة أسماؤهم هـم وحـدهم       . أو وسيلة مسؤولية قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات بأي شكل          

 . المسؤولون عن وجهات النظر واآلراء المطروحة في هذه المنشورة

 

يمكن الحصول على مطبوعات منظمة الصحة العالمية من قسم التوزيع والمبيعات، منظمة الـصحة العالميـة،                

. ، القاهرة، جمهورية مـصر العربيـة      11371 ، مدينة نصر     7608:ب.المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، ص    

  int.who.emro@DSA: ، البريـد االلكترونـي  +6702492 202: ، فـاكس +6702535 202هاتف 

 int.who.emro.wwwورمز الصفحة اإللكترونية 

 

لمية بطلبات شراء منشوراتها أو االهتمام بالحصول عليها أو بتوزيعها، أو بطلب اإلذن             ترحب منظمة الصحة العا   

السيد : و توجه الطلبات واالستفسارات في هذا الصدد إلى       . لنَسخها أو ترجمتها أو إعادة إصدارها، كلياً أو جزئياً        

 202+: فـاكس ، وان المذكور أعالهنالمستشار اإلقليمي، قسم المعلومات الصحية والطبية البيولوجية، إلى الع
ويسر المنظمة أن تقدم أحدث المعلومات عن أي تغييرات تطرأ على النـصوص، وعـن الخطـط                 . 2765400

ـّرة  . الخاصة بالطبعات الجديدة، وعن الترجمات والطبعات المكـررة والمتوف

   

 ........بتاريخ ........... صدر في 

........ تم الطبع في 
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 ختصــاراتاال

 
AFRO لمنظمة الصحة العالميةإلفريقيا التابع  المكتب اإلقليمي  

AIDS  بمناعي المكتسمتالزمة العوز ال 
AMRO  لمنظمة الصحة العالمية التابع لألميريكيتين المكتب اإلقليمي 

BCC  لتغيير السلوكاالتصال  
bEOC لرعاية التوليدية في ا األساسية القواعد 

CAH  ة الطفل والمراهق ونمائهماة العالمية/صحمنظمة الصح 
CHW  عامل الصحة المجتمعية 
DFID  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنده (قسم التنمية الدولية( 

DOTS  استراتيجية مكافحة الدرن التي (  تحت اإلشراف المباشرصيرة األمدقالمعالجة

 )أوصت بها منظمة الصحة العالمية

EMRO المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية 

EPI  ة العالميةالتحصين الموسع /برنامج التلقيحلمنظمة الصح 

EURO  ة العالميةألوروبا التابع المكتب اإلقليميلمنظمة الصح 
FCI  المنظمة الدولية لرعاية األسرة 

FP  تنظيم األسرة 

GTZ  الوكالة األلمانية للتعاون التقني 
HCD  الرعاية الصحية تقديم   
HIV   فيروس العوز المناعي البشري 
IEC  واالتصال المعلومات والتثقيف  
IFC  األفراد واألسر والمجتمعات 

ILO  منظمة العمل الدوليـة 

ILO/STEP  منظمة العمل /جتماعيدوات لمناهضة التهميش االاتيجيات واألستراال 

 الدولية
IMCI  اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة 
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MNH/JHPIEGO ة األمومية والوليديةفي الدولي م تعليلبرنامج جامعة جون هوبكنز ل/ الصح

 والتوليدي الطب النسائي

MPR  منظمة الصحة العالمية/ جعل الحمل أكثر مأمونية 

NGO  حكومية غير ةمنظم 
NMH  ة العالمية/ األمراض غير السارية والصحة النفسيةمنظمة الصح 

OR  بحوث العمليات 
OSD  ةقسم توفير الخدمات الصحي 

PAHO منظمة الصحة للبلدان األميريكية 
RBM  ة العالمية/ شراكة برنامج مكافحة المالريامنظمة الصح 

RHR  ة العالمية/ قسم الصحة اإلنجابية والبحوثمنظمة الصح 
RTIs  عداوى السبيل التناسلي 

SEARO ة العالميةالمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا التابع لمنظمة الصح 
SRH  ة اإلنجابية والجنسيةالصح 
STIs  قولة جنسياّالعداوى المن 

Stop TB منظمة الصحة العالمية/ قسم دحر السل 
SWAps مقاربات على نطاق القطاع 

TBA  القابلة التقليدية 

UNDAF  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

UNICEF ة لرعاية الطفولةاليونيسيف( منظمة األمم المتحد( 
USAID المتحدةللواليات  التنمية الدولية التابعة لةوكا 

VHCs ة القرويةاللجان الصحي 
WHO  ة العالميةمنظمة الصح 

WPRO لمنظمة الصحة العالمية التابع المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادىء 
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 شكر وتقدير

 
الـصحة  يرغب المؤلف في التعبير عن شكره وامتنانه لباقة من الزمالء العـاملين فـي منظمـة             

 إعداد هذه الوثيقة إلى حقيقـة مـن         وا فكرة العالمية وفي غيرها من المنظمات األخرى، الذين حول       

منظمـة  فريق  من Annie Portella ويخص بالذكر السيدة آني بورتال. خالل تقديمهم للمشورة

 ، والتـي  تعاونها المثمر والمـستمر    لجهدها و  ،MPR عل الحمل أكثر مأمونية    لج الصحة العالمية 

 مشاركة Luc de Bernis  لوك دي برنيسكذلك كان لزميلها. لوالها لما أمكن إنجاز هذا العمل

 . واألفكار، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والتقنيي العملية، من خالل تقديم التوجيهاتفعالة ف

  

 ين فـي  ة، وهؤالء من العامل   ستوى عال من المساعدة التقنية والصديق     كذلك، قدم أعضاء آخرون م    

 في الفريـق األساسـي الخـاص        " لمنظمة الصحة العالمية    التابع ”جعل الحمل أكثر مأمونية   " قسم

 Della وديلال شيرات Helga Fogstad هلغا فوغستاد:  مثل،لمجتمعاتباألفراد والعائالت وا
Sherrattوأورنيال لنتشيتو  Ornella Lincetto .شكر خاص أيضاً لـ بوكار ديالو Bocar 

Diallo لتوجيهاته "جعل الحمل أكثر مأمونية   " قسم الفريق العامل في     ، مدير ، ووضوحه الته  دِخوم

ـ فيما يخص القيمة المضافة للعمل مع األفراد والعائالت والمجتمعات لتحسين            يـة  ة األموم صحال

 وأدريـان مـارتن هيلبـر    Rita Kabraومن جهتهما، قدمت كل من ريتـا كـابرا   . والوليدية

Adriane Martin-Hilber،مهمـة  ال هماتعليقاتل ، نفسه أيضاً في فريق المبادرةل وكلتاهما تعم

 Carla AbouZahr م من قبل كارال أبوزهروال بد أيضاً من اإلقرار بالدعم المقد. هماوتشجيع

وأخيراً، ال بد من التنويه بشكل خاص بالمساعدة المقدمـة  . Paul Van Look وبول فان لوك

 .اإلدارة والبحوثفي مجال  Catherine Legrosوس من قبل كاثرين ليغر

 

التعاون، والتوثيق، والجهد التقني المقدم من قبل المكاتب اإلقليميـة لمنظمـة            ال يقدر بثمن    كذلك،  

اإلفريقي، وشرق المتوسط، األوروبي، وجنوب شرق آسـيا، وغـرب المحـيط            (الصحة العالمية   

جعل الحمل أكثر   "قسم  هات االتصال العاملين في      الصحة اإلقليميين وج   مستشاريعبر  ،  )الهادىء

 ، وDoyin Oluwole دويـن أولـوول  : وهنا أذكـرهم باإلسـم  . إلعداد هذه الوثيقة، "مأمونية

المكتـب اإلقليمـي   ( مـن  Seipati Mothebesoane-Anohأنـوه  -وسيباتي موثيبيزوان

 ورامـز  ،)لألميركتينالمكتب اإلقليمي  ( منVirginia Camaho وفرجينيا كاماهو، )اإلفريقي
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 Alberta، وألبرتا باتـشي  )المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ( منRamez Mahaini مهايني
Bacci وأردي كابتيننغـسي ، )المكتب اإلقليمـي األوروبـي  ( من Ardi Kaptiningsih   مـن

  وخـاين سـاباي الت  Pang Ru-yan  وبانغ رو يـان ،)المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا(

Khine Sabai Lattوال بد من إبـراز الـدعم   ). غرب المحيط الهادىءالمكتب اإلقليمي ل ( من

جنوب تين، والمكتب اإلقليمي ل   ي، والمكتب اإلقليمي لألمريك   دم من قبل المكتب اإلقليمي اإلفريقي     المق

 المعلومات مع ممثلي     تبادل فرصإلتاحة   و بلدان أقاليمهم لزيارات  ال لعملهم في تسهيل     ،شرق آسيا 

 .األقاليمتلك في  بلدانال

  

جعل "  قسم ويعرب المؤلف عن امتنانه لمنظمة الصحة العالمية ولممثلي بلدي بوليفيا وأندونيسيا في           

  وفرناندو أمـادو José Antonio Pagés وسيه أنطونيو باغسي: ، وهما"الحمل أكثر مأمونية

Fernando Amadoوجورج بترسون  من بوليفيا ،Georg Petersen   غـوارنتي ولـورا 

Laura Guaranti  وإيما باتوبارا Imma Batubara كذلك، ال بد من التعبير . ندونيسيامن أ

عن التقدير للشركاء في البلدين، الذين لم يبخلوا بالوقت للمشاركة في االجتماعات، واإلجابة على              

ـ    .  وإرسالها الوثائقيجاد  الرسائل األلكترونية، وإ   أن جميـع ممثلـي   وباإلجمال، ال بد من التنويه ب

 .، قد شجعوا ودعموا عملية إعداد هذه الوثيقة"جعل الحمل أكثر مأمونية" قسم البلدان العاملين في

 

: المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، ساهم شركاء مميزون في إعداد هذه الوثيقـة وهـم              من  

وكـاثي  ة، سم توفير الخدمات الـصحي ق من Haile Mariam Kahssayهايلي مريم كاهساي 

 وديـسموند أوبـايرن   من قسم صحة الطفل والمراهق ونمائهمـا،  Cathy Wolfheimوولفايم 

Desmond O'Byrne  ة النفسيةمنأما األقسام األخـرى  . قسم األمراض غبر السارية والصح

فيـروس العـوز    قسم  ووشملت شراكة برنامج مكافحة المالريا      فقد كرست الوقت وقدمت الوثائق      

 .قسم دحر السل واإليدز/  المكتسبشريالمناعي الب

  

وفرنشيسكا  France Donnayفرانس دوناي  بمساهمات كل من  أيضاًه أن ينوويرغب المؤلف

 Khama وخاما روغـو صندوق األمم المتحدة للسكان،  من Francesca Monetti يتّيمون
Rogoلين داغيالني، ومار من البنك الدولي Marilen Danguilanاسيبع وعبد ال Abd el 

Abassi  وأيفي ميسيل اليونيسيفمن ،Evy Messel ،وجيل شفيلد من منظمة العمل الدوليـة  
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Jill Sheffieldن ستارز وآ Ann Starrs  ويانيك غويتـو  المنظمة الدولية لرعاية األسرةمن ،

 Theresa ، وتريزا شـيفر )أطفال العالم، هاييتي( من Yanick Guiteau Dandinداندان 
Shaver مشروع(من  ، ومنى مور    )مأمونةتحاد الشريط األبيض ألمومة     األمانة العالمية ال   ( من 

المؤسـسة   ( منMary-Josée Burnier وماري جوزيه بورنييه) CHANGE تشينج منظمة

، ) للتنميةالتعاونية السويسرية(من  Jacques Mader ، وجاك مادر)حةتعزيز الصالسويسرية ل

ا أمMAS .( - الجامعيمستشفى مالمو( مستشار في Jerker Liljestrand وجركر للجستراند

قـسم اإلنمـاء الـدولي التـابع للحكومـة          :  فتـشمل  تصال بها الوكاالت األخرى التي جرى اال    

 .Save the children، وأنقذوا األطفال  DFIDالبريطانية

  

 إلـى   17ي جرت من    الرسمية الت مشورة غير   يتقدم المؤلف بجزيل الشكر للمشاركين بال     أخيراً،  و

وراتهـا  منظإن النسخة الحالية للوثيقـة و     . ، على جميع تعليقاتهم   2002تشرين األول   /كتوبر أ 18

 . عكس هذات يجب أن  المستقبليهاتطبيق لاألولية

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 10 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 ةيتطبيقالخالصة ال
 

ة ة العالمي  جهود منظمة الصح   تعزيزل 2000في عام   " جعل الحمل أكثر مأمونية   " مبادرة   أطِلقت

 علـى   عمـل  التحسينات في الخدمات الصحية وال      أن  إلى  المبادرة تشير". أمومة مأمونة " في سبيل 

 التي  رعاية الحاذقة إلى ال ، دون تأخير،     النساء وولدانهن  وصول لضمان نامطلوبمستوى المجتمع   

 .يحتاجونها

 

رابـط  هـو   جتمعـات   والم  واألسر  العمل مع األفراد   نأ" جعل الحمل أكثر مأمونية   "تعتبر مبادرة   

عالوة على  . نفاس والوالدة وال   المطلوبة خالل مراحل الحمل    استمرارية الرعاية ضمان  ل جوهري

صحية المنشودة إذا لم تتـوافر      النتائج  ال سفر عن  تُ ذلك، من المسلّم به أن إتاحة الخدمات الجيدة لن        

 .هاوينفذ قرارات صحية يتخّذ وأ، اًسليميكون ل  للفردمكانيةاإل

 

وثيقة الحاليـة إطـار      في ميثاق أوتاوا، تقترح ال      كما هو موضح    تعزيز الصحة  استناداً إلى مقاربة  

الـصحة   مـن أجـل تحـسين        ،األفراد واُألسر والمجتمعات  مداخالت على مستوى    عمل لتطوير   

صحة التابعة لمنظمة ال  " جعل الحمل أكثر مأمونية   " الخطوة األولى لمبادرة     إنّها. األمومية والوليدية 

 .ةقووثة وم متَّسقة ومجتمعيةُأسريو ة فرديالعالمية باتجاه تطوير مقاربة

 

واألسر والمجتمعات مـن     توى هو المساهمة في تمكين النساء      الهدف من العمل على هذا المس      إن 

 الخدمات الـصحية    إتاحةزيادة  إضافة إلى   ،   وزيادة تحكّمهم بها   الصحة األمومية والوليدية  تحسين  

 مجاالت  تُنظم المداخالت في  . ك التي يوفرها المعالجون المتمرسون    ة واستخدامها، وخاصة تل   الجيد

 : ذات أولويةأربعة

 

الستجابة إلى حـاالت     وا ،واتخاذ القرارات الصحية   للحفاظ على الصحة،     القدراتتطوير   

 . التوليدية والوليديةطوارئال

قـة بالـصحة األموميـة      حتملـة المتعل   واالحتياجات والمشاكل الم   الحقوقب الوعيزيادة   

 .والوليدية



  الخالصــــة التطبيقيـــة 
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، وكـذلك    والمجتمعات جال واألسر ر وال لدعم العمل االجتماعي بين النساء     الروابطتقوية   

 .مع نظام تقديم الرعاية الصحية
 

  الرعاية والخدمات الصحية وتفاعلهما مع النـساء والرجـال واألسـر           نوعيـةتحسين   

 .والمجتمعات
 

 . األربعة ذات األولويـة    مجاالتال من    كلّ  مداخالت من   تشمل اتيجية شاملة ر است وضعالمطلوب  

ألفراد واُألسـر والمجتمعـات،     لعمل على مستوى ا   ا، و لصحة األمومية والوليدية  الطبيعة المعقدة ل  ف

 من  ةواسعموعة  التي يمكن الحصول عليها من مج     مناِفع  الزيد من   مقاربة متكاملة ت  يتطلبان وضع   

بـين   ة مـشترك  مقاربـة ( خارجـه  أو النظام الصحي     داخل كانت هذه المقاربة  أ سواء   ،األنشطة

 . الماديتلك ذات المردود والبرامج التثقيفية، وخاصة )القطاعات

 

لنـسبية لمنظمـة     على المهمة والميزات ا     ترتكز  محددة أدوار" جعل الحمل أكثر مأمونية   "مبادرة  ل

يرة للعمل مع األفراد واألسر والمجتمعات لتحسين       تبذل المبادرة جهوداً كب   سوف  . الصحة العالمية 

 : العمل التاليةمجاالت في الصحة األمومية والوليدية

 

 ،مجال من العملالمتعلقة بهذا الخبرات الوبناء جهاز للبحوث  
 

 ، لهذا العمل  القصوىألهميةل اعلالفالترويج  
 

 .ة األمومية والوليديةالصحضمن حدود استراتيجيات  طبيقلتوالعمل على ا إنشاء شراكات 

 



            
 

 

 12 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 مفاهيم الساسية واألمعلومات المقدمة وال .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــــمقدمال 1.1

 

  لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في2000عام " جعل الحمل أكثر مأمونية"مبادرة  طلقتُأ

 تقوية أنظمتها الصحية، مركزة في دة البلدان علىتتجه المبادرة إلى مساع". مأمونةأمومة "سبيل 

  والمراضاتلوفياتل والتي تستهدف األسباب الرئيسية ،بينات على المداخالت المرتكزةذلك على 

، والعمل مومية والوليدية الخدمات الصحية األتحسين  أنتشير المبادرة إلىو. ومية والوليديةاألم

حاذقة  إلى الرعاية الانهنضمان وصول النساء وولدل وبانمطلأمران  ،المجتمعاتعلى مستوى 

، أزواجهند على أهمية دور النساء، وكذلك، يجري التأكي . إليها عند حاجتهمالتي يحتاجونها

 . في تحسين الصحة، األوسعهنمجتمعوعائالتهن و

 

تعراف دور اس  فيشاملة، كذلك ة ووضع مقاربةهذه الوثيقة في تحديد رؤية عاماية من كمن الغت

 واألسر  للعمل مع النساء والرجاللمنظمة الصحة العالمية" جعل الحمل أكثر مأمونية"مبادرة 

 ة المفاهيميعرف الجزء األول من الوثيق. الصحة األمومية والوليدية من أجل تحسين ،والمجتمعات

  المداخالتمجاالتدد يحو  واألطر الثاني االستراتيجيات؛ ويقدم الجزءتوجيهيةوالقيم والمبادىء ال

دور منظمة ؛ وأخيراً، يوضح الجزء الرابع تطبيق ال طريقة فيقترحثالث الجزء الأما ؛ذات األولوية

 . ومهامهاالصحة العالمية

  

 ة كما مقاربةفي يكمن الوثيقة لوضع المفهوم القاعدي األساسي إنفيهي موضحة  تعزيز الصح 

على الدور  هذا المفهوم يركز. "تعزيز الصحة" فيما يلي بـاالمشار إليهو 1986،1، ميثاق أوتاوا

المصفوفة د يحدتحسين الصحة، و األفراد والمجموعات ل كّل من الذي يلعبهاعلاإليجابي والف

 عن  موجزعرض  لإلطالع على1الملحق  استعرض(العوامل المؤثرة على الصحة  الواسعة من

 لمنظمة قطريةألخرى عدد من االستراتيجيات اإلقليمية وال المراجع المهمة اتشمل ).تعزيز الصحة

 التقرير ، كذلكالصحة األمومية والوليديةللعمل على مستوى المجتمع من أجل الصحة العالمية 



            المقدمــة 
 

 

 13 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

منظمة الصحة الرئيسي ل مقرالموضوع والتي أجريت في حول ال ةغير الرسميالمشورة عن 

 .2001أكتوبر / في تشرين األولالعالمية

 

فريقال: همو فيه نو الرئيسينوالمساهم هم تهاستراتيجي المهتمين بهذا المفهوم وبورقة أول إن 

 منظمة  األخرى فيكوادرال، و"جعل الحمل أكثر مأمونية" لمبادرة لمنظمة الصحة العالمية العالمي

الفنيون و" مونةاألمومة المأ"في شركاء وال، الصحة األمومية والوليديةفي صحة العالمية العاملة ال

، هذه الورقة هي نتاج عملية مشورة.  ذات الصلة العملمجاالتالمتخصصون في اآلخرون 

 مدراء برنامج الصحة االنجابية في ندونيسيا، ومشاركة في اجتماع زيارات إلى بوليفيا وأتشمل

 . االنجابيةلصحة وشركاء منظمة الصحة العالمية في امستشارييم اإلفريقي واجتماعات مع اإلقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساسيةاألمعلومات ال 2.1

 

 "جعل الحمل أكثر مأمونية"مبادرة 
 

تهم ل وفيات األمهات والولدان ومراضاإلى خفض معد" جعل الحمل أكثر مأمونية"تهدف مبادرة 

 معالجةد النساء المستفيدات من الة عدزياد، ولنساء الحوامل ايةرعامن خالل المساهمة في تحسين 

على ستة " جعل الحمل أكثر مأمونية"ز مبادرة تركّ. النفاس الحمل، والوالدة و فترات خاللحاذقةال

 :هي  عملمجاالت

 

 التوعية، .1
 ،الدعم التقني للبلدان .2

 ،بناء الشراكات .3

 والمواصفات المعايير،و النظم،تطوير  .4

 ،الوسائلو    

 ، ثوبحال .5

 هاوتقييم  العالميةرصد الجهود .6

فـي كـل عـام        ماليين امرأة  210  حواليتحمل

فات  مليوناً مـنهن مـضاع     30تطور لدى   ت؛  اًتقريب

لـد ثـالث    وي ألف حامـل؛     515تؤدي إلى موت    

ماليين وليد مليص، ويموت ثالث ماليـين وليـد         

يعاني كما  آخرين خالل األسبوع األول من حياتهم،       

 منذ زمـن    يقر الجميع و. يين آخرين من العجز   مال

إلـى حـد    لمآسـي   أنّه باالمكان تفادي هذه ا    بعيد ب 

. ركبي
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 ولية الذي أقـيم فـي     المؤتمر حول الرعاية الصحية األ     

 .1978ألماتا عام 

 .1986ميثاق أوتاوا عام  

 الـذي   ICPDالمؤتمر الدولي حول السكان والتنميـة        

 .1994انعقد في القاهرة عام 

المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الذي أقيم في بكـين           

 .1995عام 

 العالمية، واليونيـسيف،    البيان المشترك لمنظمة الصحة    

وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الـدولي حـول         

 .1999خفض معدل الوفيات والذي صدر عام 

لعمل مع األفراد، واألسر ل" جعل الحمل أكثر مأمونية"األساس المنطقي لمبادرة 

 والمجتمعات
 

األمومة " واسعة من الخبرات والدروس المستخلصة من  األساس المنطقي على مصفوفةيرتكز

 في ميثاق دتدحنات فعالية تعزيز الصحة كما عبر السنوات العشر الماضية، وعلى بي" المأمونة

دور األفراد، صادرة باإلجماع عن أهمية البيانات المختلفة والدولية ال  التصريحات وعلى،أوتاوا

 ).14 في الصفحة أنظر اإلطار(في تحسين الصحة واُألسر والمجتمعات 

  

 للنساء، اعل الدور الفأن" ”جعل الحمل أكثر مأمونية"" مبادرة مع هذا األساس المتين، تعلن

 ،ات الصحيةخيارلاباتخاذ رجال، واُألسر والمجتمعات وتطوير قدراتها المتعلقة بالصحة ووال

ذلك، ونظراً إلى إضافة إلى . الصحة األمومية والوليديةعناصر أساسية لتحقيق التحسينات في 

مر أ، تعتبر المبادرة أن تنمية القدرات  والعائلية واالجتماعية للحمل والوالدةالطبيعة الشخصية

  .ية داعمة ومجتمعيةمنزلمن أجل ضمان بيئة  أساسي

جعل الحمل أكثر "مبادرة توضح كما 

األفراد،  العمل مع أنأيضاً،   ”مأمونية

واألسر والمجتمعات هو رابط جوهري 

فترات لرعاية خالل الضمان استمرارية 

 ولكي تكون. النفاسالحمل والوالدة و

 أن تستمرفعالة، ينبغي  هذه الرعاية

المرأة، وعائلتها مستوى متد من تو

مجتمع إلى مقدمي الرعاية الصحية وال

إتاحة والخدمات الصحية، بما في ذلك 

الوصول إلى الرعاية التوليدية 

عقيدات عند ظهور تللحوامل  متمرسة الةلمعالجا سهل هذه االستمرارية أيضاً إتاحةوت. والوليدية

 أهم محددات تقديم الرعاية الصحية لبقاء النساء نها إحدىأ استعرفت على توليدية ووليدية، والتي

 .والولدان
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  الصحة العالمية من أجل تقييم أداء النظام الصحيإطار عمل منظمةبالتوافق مع و، وأخيراً

 قرارات األفراد، واُألسر  النظر إلى أن"جعل الحمل أكثر مأمونية"، تلفت مبادرة )1999(

 عوامل وموارد مهمة تشكلة، يية، وتوقعاتهم من الخدمات الصح الصحوالمجتمعات وأنشطتهم

شمل بشكل طبيعي استراتيجيات من  وبالتالي فإن مقاربة النظام الصحي ت3، 2.لألنظمة الصحية

 من أجل العمل مع الخدمات الصحية إضافة إلى العمل مع األفراد، واألسر والمجتمعاتأجل 

 .تحسين الصحة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األفراد، واُألسر للعمل مع  كإطار" جعل الحمل أكثر مأمونية"مفهوم  3.1

 والمجتمعات
 

جعل الحمل " مفهوم العمل مع األفراد، واألسر والمجتمعات والمقترح هنا من قبل مبادرة رسخ

عملية تمكين األفراد "وم على أنه  التعزيز الصحي، ويعرف هذا المفهمقاربةفي " أكثر مأمونية

 ".صحتهم ونوعية حياتهموتحسينهم لوالمجموعات السكانية من زيادة تحكّمهم 

 

 المتوخاة في حال عدم توافر إمكانية تمتّّع النساء ها نتائجؤتيالخدمات الجيدة لن يإتاحة إن 

الصحية، أو العمل على والرجال واألسر والمجتمعات بالصحة، أو عدم قدرتهم اتخاذ قراراتهم 

ية تكمن الغاية من المداخالت التي على مستوى األفراد، واألسر والمجتمعات إلى رعا. تطبيقها

األمهات والولدان بصحة أكبر، وكذلك تمتع  تهدف أيضاً إلى ما كا،البيئات الداعمة من أجل بقائه

 . األسر والمجتمعات

 

المجتمعات إلى تمكين النساء، والعائالت والمجتمعات يهدف العمل على مستوى األفراد، واألسر و

، وكذلك من زيادة إتاحة الخدمات الصحية تهاوزيادة مراقب من تحسين الصحة األمومية والوليدية

 .حاذقونالتي يوفرها المعالجون الالجيدة واستخدامها، وخاصة تلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقديرات أعدتها منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة . 1995 األمومية في عام الوفيات 2

 WHO/RHR/01.9. 2001منظمة الصحة العالمية، جنيف، . للسكان



            ألسر والمجتمعات كإطار للعمل مغ األفراد وا" جعل الحمل أكثر مأمونية"مفهوم  
 

 16 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 ف يالصحة التحكَم ب لنساء، والرجال واألسرل تتيح السياق على أنه عملية  في هذاالتمكينعر

هذه  عملية التمكين على أن تتيح لهم.  المحتملة ذات الصلةوبالمشاكل األمومية والوليدية

 . على المستويين الفردي والجماعيأن يتم ذلك والصحة األمومية والوليديةالعمل لصالح ب
 

يجيز العمل ف، اماستخدامهالرعاية الحاذقة وبالوصول إلى الخدمات الصحية وفيما يتعلق أما  

تها بحسب ضرور بعمليات التنمية واألعمال  القيام والمجتمعات واألسرعلى مستوى األفراد

الجيدة التي  للوصول إلى الرعاية نوولدانهالنساء دعم حيث المختلفة، من سياقات الفي 

 . هذه الرعاية، وفي استخدامهاما يحتاجونيحتاجونها، وعند
 

لشراكات، ل الصحة، واف من خالل استراتيجيات التثقيف، والعمل المجتمعي من أجاهدتحقق األت

 والخدمات ، والمجتمعمنزلال أطر بشكل واسع في ة، ويطبق هذا المحليوالدعم المؤسسي والتوعية

تُنظّم مداخالت العمل على ).  في القسم التالي بشكل إضافي"األطر"يوضح مفهوم (الصحية 

 : ذات أولويةمجاالتاألسر والمجتمعات في أربعة مستوى األفراد، و

 

 طوارئقرارات صحية واالستجابة لحاالت الاتخاذ و، تمتع بصحة سليمة للالقدرات يةتنم 

 ؛والوليديةالتوليدية 

الصحة األمومية لحقوق، واالحتياجات والمشاكل المحتملة المتعلقة ببا  المتعلقالوعيزيادة  

 ؛والوليدية

ات ومع نظام تقديم  الدعم االجتماعي بين النساء، والرجال، واألسر والمجتمعروابط تقوية 

 ؛الرعاية الصحية

 مع النساء، والرجال، واألسر  المتبادلةهااعالتتف الرعاية والخدمات الصحية و جودةتحسين 

 .والمجتمعات
 

 األربعة ذات مجاالتالمن واحدة  كّل مداخالت من استراتيجية شاملة، ترافقها بوضع ينصح 

 النساء، والرجال، واألسر ات والوعي لدى القدرتنميةزيادة فهناك حاجة إلى . األولوية

 وبين تم فيه تقوية الروابط داخل المجتمعات وما بينهاتالذي في الوقت نفسه ، والمجتمعات

كذلك، لن تحقق المداخالت الفردية، واألسرية والمجتمعية مفعولها الكامل إذا لم . الخدمات الصحية
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تعمل هذه . جودة المطلوبة بال وتتسمولدان باألمهات وال،تتوافر الخدمات الصحية الخاصة

 .الصحة األمومية والوليدية بشكل تآزري لتحسين مجاالتال

 

مرأة، خاصة داخل مختلف المداخالت التي تخاطب وضع اللأهمية خاصة من الواجب إعطاء 

ا أو ، اإليجابي منهلنتائج الصحيةتحدد إلى حد كبير االمنزل تي تتخذ داخل لقرارات الاف. األسرة

 .لولداناالحامل ومرأة للبالنسبة  ،السلبي

 

  الفردية واالجتماعيةالقدراتل تنمية يتسه لالصحة األمومية والوليدية التحسينات في  إدراكينبغي

، لمرأةا  لكل مناعلدور الفالأن تأخذ باعتبارها كيفية دعم من لمداخالت ال بد لو. تهاواستدام

 نطاق تلك هؤالء دور بحيث يتخطّى، لصحة األمومية والوليديةاألسر والمجتمعات في الرجل، واو

 .ايةلرعلتعليمات واالمنفعل ل ضعه في دور المتلقي تالتدابير التي

 

بما في  وصنع القرارات، ،ةي على العيش الصحي، والرعاية الصحة توفر القدر هيالرعاية الذاتية

 4.ة الثقافياتقاكاً اجتماعياً يتم تعلّمه في السيتعتبر الرعاية الذاتية سلو.  الرعايةتوخيذلك سلوك 

الصحة  مجالقها في يطبوتالرعاية الذاتية  على يمتلك كّل من النساء، والرجال، واألسر المقدرةو

من حيث   هذه القدرات وتحسينها زيادة المبذولة الجهودينبغي أن ترميو. األمومية والوليدية

 . صحيةية الصحية، من أجل صنع خياراتالمعرفة، والمقدرة المعرفية، واألهل

 

الشراكة مع القطاع التربوي، والمنظمات غير الحكومية، وصندوق األمم المتحدة لرعاية  تمثل

تنمية حقيق تل أفضل الطرق كاالت عالمية أخرى،الطفولة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وو

 البالغين تثقيفإضافة إلى والمدارس، في أماكن العمل،  المداخالت يجب توظيف كذلك،. القدرات

يمكن لألخصائيين الصحيين ومقدمي . تفاعلية كاستراتيجيات المتعددة لالتصالقنية األواستخدام 

يكمن األثر و. ، المساهمة في تحسين القدرات، وبشكل خاص القابالتحاذقينلخدمات الصحية الا

 المرأة اً لحالةأساسوالثقافية التي تشكل جتماعية  في التأثير على المعايير االالمضاعف لهذه الجهود

الواضحة عالقة لل وذلك ،تاي الفتأن تعطى األولوية لتثقيفيجب  كما .الجنساني واالجحاف ةالمتدني

 5.ةيومماألوفيات المعدل انخفاض بين فتيات ومحو األمية وبين إتاحة التعليم للّ
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سوف يتم زيادة الوعي الفردي والجماعي وتنمية القدرات        

من خالل تأسيس الشبكات المجتمعية وتقويتهـا لتكـون         

قادرة على التعاون والتفاعـل مـع شـبكات الخـدمات           

ةالصحي .

الصحة األمومية لمسائل الجنسانية الخاصة ببايد متزاال وعيبال  ترتبط بشكل وثيقتنمية القدرات

أبعادها، بما في ذلك األسباب المباشرة وغير المباشرة للمراضات والوفيات، والرعاية ب ووالوليدية

والوالدة  األمومة أنإن االعتراف المتزايد ب. طوارئل ا حاالتالمالئمة واالستجابة المناسبة في

تعزيز الدعم من قبل زيز دور الرجال كشركاء وآباء، وتعأن و هي من حقوق االنسان، المأمونة

 هي مداخالت رئيسية لزيادة الوعي بالنسبة ب والمجتمع، في األسر األخرى النفوذأصحاب

  هذه الجهودمن شأن. خفض االجحاف الجنسانيب والصحة األمومية والوليديةالحتياجات 

 إلى حمل غير انؤديما ي اللذين غالباًلنساء،  العنف والتمييز ضد ا عاملي في تفاديالمساهمة

 إن. تهم عند والدانخفاض وزن الولدان، بما في ذلك  ضائرة حملمرغوب به وإلى نتائج 

 اً وثيق ارتباطاًرتبط يمن خالل عمليات التوعية نجابية والجنسية عند المراهقينة اإلالصحب االهتمام

خفض الحمل عند المراهقات ب

 .لجنسانيالتعسف اخفض و

 

اكتناف المجتمع في تحليل إن 

الصحة المعلومات الخاصة ب

الوعي، يخلق  ألمومية والوليديةا

. الصحة األمومية بشكل متزامنشاركة في حل المشاكل المتعلقة بيثير الدعم المجتمعي والمو

  .ومساءلتها  للمجتمع المقدمة الخدمات الصحيةشفافية لمراقبة  آلياتوضعيساهم هذا االكتناف في 

 

شبكات  وتقوية  القدرات من خالل تأسيستنمية والوعي الفردي والجماعي يعمل على زيادة 
تشكل الشراكات ما بين و. الخدمات الصحية شبكاتقادرة على التعاون والتفاعل مع مجتمعية 

لمجتمع لمنطقة الصحي وعلى مستوى اانظام ين في فاعلآخرين  وفراد، والمنظمات المجتمعية األ

 طببينفاعلين والموارد التي تشمل الم جميع الينبغي األخذ باالعتبار. لشبكات المجتمعيةل قاعدة

 يمكن . التقليديين، ولجان التنمية الصحية، والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية

وليدية، لمنظمات الشبكة المجتمعية ولهياكلها، المشاركة في تحليل وضع الصحة األمومية وال

 المساهمة في تحسين جودة الرعاية،ة بالنقل وبالتكاليف الصحية، ووايجاد الحلول الخاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في هذه الوثيقة، للداللة على صناع القرار وعلى األشخاص الذين يؤثرون "  النفوذأصحاب"يستخدم مصطلح ب 

 .راتفي نتائج القرا
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. الصحي ، وتعبئة الموارد وعمليات التثقيف التأييد على المستوى المحليوالمشاركة في حشد

اإلتاحة الصحية وأن وبشكل خاص، يمكن لمخططات التمويل الصحي المجتمعية أن تزيد من 

 .الصحيالعمل المجتمعي على  تحث

 

حوامل، واألمهات وولدانهن، واألسرة  ما بين النساء الاالرتباطاتتقوي أنشطة الشبكة المجتمعية 

ترعى هذه الروابط .  مع الخدمات الصحيةتدعم الروابطوفي الوقت نفسه لمجتمع ككل، وا

 ثمة. اتعزيزهو ة األمومية والوليديةالصحأعمال متكاملة ومتناسقة لحماية   الهادفة إلىتحالفاتال

كذلك، يمكن تحسين . ةية والرعاية المهني ما بين الرعاية الذاتالتفاعل لتعزيز حاجة لهذه البنى

  الحاليات، وضمان عالقات مالئمة مع نظامللدايات بواسطة تحديد أدوار واضحة االرتباطات

 تزال ال  حيث، في عدد من البلدانيبقى هذا األمر قضية مركزية. تقديم الرعاية الصحية الرسمي

  التقليدياتراكات ما بين الدايات الشعتباراألخذ باإليمكن . تقدمن الرعايةالتقليديات الدايات 

ة ظام اإلحالة، في سبيل نشر الرسائل الصحيدورهم ضمن نو  على الوالدةالحاذقين شرفينوالم

 .بناء الدعم المجتمعيو

   

 يمن المجتمعات تمكينإني من  تمكين القطاع الص يوازي بأهميته العمل مع القطاع الصحح

لمجتمع والخدمات الصحية  ما بين ا متين لتعاوننطالق نقطة اإلتتمثلقد . العمل مع المجتمعات

" جعل الحمل أكثر مأمونية" مفهوم  يتبنّى.مراقبتها الرعاية وجودةتحديد لكتنف المجتمع مقاربات تب

 اكتناففإن  لذلك  لتقييم الجودة؛المرتكزمجتمعية  سر والمجتمعات، مقاربةألفراد، واألبالعمل مع ا

 . في تحديد الجودة هو أمر أساسيالمجتمع

 

وتقييم  الجودةتحديد في  اكتناف المجتمع عزز، ي قبولهازيادةالخدمات وتحسين إضافة إلى 

 ، تتممرتكزال خالل هذه المقاربات مجتمعية منو .لعالقات بين الخدمات الصحية والمجتمعا

حدِّدات االستخدامةخاطبمية، حّل القضايارتها على بقد، وكالثقة في فعالية الرعاية ، مالصح 

 وميةألمارعاية ال لتحسين جودة خرىاألطرق الأما . ع االجتماعي الثقافيالحساسية للواقادراك و

  بين األشخاصالمهاراتمقدمي والثقافية المشتركة طوير مقدمي المهارات  تيدية فتشملوالول

 .  خالل الوالدةوتأمين بيئة داعمة وراعية

 



 النطاقات ذات األولوية للمداخالت
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الصحة األمومية  العوامل الدفينة المتعلقة بخاطبة م تأييدوليين والقطريينشركاء الدينبغي على ال

 المحسنة، وخاصة تخفيف الفقر، والعدالة الجنسانية، وتثقيف الفتيات والنساء إلنتاج والوليدية

  والمجتمعية أن تعملسرية، واألويجب على المداخالت الفردية.  طويلة األمدالتحسينات المطلوبة

تحسين جودة إلذكاء الوعي، و  القطاع الصحيعلى مستوى نظامأييد هذه جهود الت عن قرب مع

الخدمات، وبناء التحالفات مع القطاعات األخرى، والتأثير على قرارات تهدف إلى إيجاد الحلول 

 .الصحة األمومية والوليديةوتخصيص الموارد من أجل 

 

 والمالريا، وفيروس التهابات المسالك التناسلية،ن إن الوقاية من الحمل غير المرغوب به وم

 والوقاية من اإلجهاض غير المأمون وإدارته، تمثل ،اإليدز/ المكتسبالعوز المناعي البشري

احتياجات جنسية وانجابية أخرى ذات صلة يجب معالجتها حيث يكون ذلك مالئماً على المستوى 

غي دراسة صحة المراهقين الجنسية واالنجابية وبشكل خاص، ينب. الفردي، واألسري والمجتمعي

 م عليلة، مسألةجيدة أ ، سواء كانتر الصحةتعتب. وثيق مع الشركاء المناسبينمن خالل تعاون 

  7، 6)."ةدورة صحة األسر"مقاربة(  عبر الزمن تعكس تجارب الفرد التنمويةتراكمية 

 

 والعمل مع األفراد، واألسر والمجتمعات، يدية،الولومية وصحة األملتتطلب الطبيعة المعقدة ل

الداخلي  فع مجموعة كبيرة من األنشطة، منها، نهجاً متكامالً يزيد من مناتاهذه المستويوعلى 

والبرامج ذات  البرامج التثقيفية مع قطاعات أخرى، وخاصة الخارجي ضمن النظام الصحي ومنها

،  المداخالتمجاالتستندة على التآزريات ما بين  االستراتيجيات الشاملة المعلى. المردود المالي

 يمكن وببساطة. وإلى أولوياتها أن تستجيب إلى احتياجات إقليم معين، أو بلد أو منطقة محددة

   . كافةتحل القضاياالتي " عصا السحريةلل" أنه ال وجود ،القول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيهيةتومبادىء    4.1

  

، الصحة األمومية والوليدية العمل مع األفراد، واألسر والمجتمعات لتحسين  ترشدمبادىء ثمة

 : مفصلة كما يليهيو

  الصحي، وخفض الفقر لمعالجة اإلجحافجتماعيةلعدالة اإلإلى ا السعي) 1



 مبادىء توجيهيـة
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 ها،تطبيقو تهاوحماي  حقوق اإلنسان للنساء، والرجال، والمراهقين والولدان،ل احتراميتسه) 2

 ،، والمساواةتنوعلكرامة، والالخيار، والمتمثلة با م القيم األساسيةاحترا) 3

 ،الحساسية الجنسانية والثقافيةب االهتمام) 4

 . الموارد االجتماعية والشخصية القائمةدعم) 5

 إطار العمل االستراتيجي للمداخالت على مستوى تطبيقية لساسقاعدة األتشكل هذه المبادىء ال

 .أدناههي مقدمة ألفراد واألسر والمجتمعات كما ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتعواألسروالمجتم دافرأللمداخالت  تطويرللعمل على استراتيجي  إطار 5.1
 ".امينه، ومن تحس حياتهمنوعية بصحتهم وهمتحكمن األشخاص والمجموعات من زيادة عملية تمكي " هوتعزيز الصحة
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 التوعية القطرية/ تقوية المؤسسات/ الشراكات/ العمل المجتمعي/  التثقيف:االستراتيجيات

 

 9.)2002تموز / يوليو(، السالمة الصحية في أندونيسيا  مفهوم التعزيز الصحي األندونيسي ضمنجرى توليف هذا اإلطار :المصدر

تمكين النساء والرجال  ←

 واألسر والمجتمعات

 زيادة إتاحة واستخدام ←

الخدمات الجيدة للرعاية 

 .ة والمطببين المهرةالصحي
تقوية 
الروابط

 المنزل 

 المجتمع 

 الخدمات الصحية 

مدارس، وأماكن : آخرون 

 عمل

 

 تعزيز الصحـة

 تقوية العمل المجتمعي. 1

 تنمية المهارات الشخصية. 2

 التوعية والدعم . 3

    اإلجتماعي، والتمكين

 خلق بيئة داعمة. 4

 إعادة توجيه الخدمات .5

   الصحية   

ة عامةبناء سياسة صحي  

  القدراتتتنمية

تحسين 
 الجودة

زيادة 
 الوعي

تقاءراإلاالستدامة

طقة الصحيةالمننظام   

خفض معدل 
وفيات  

 ومراضة
األمهات 
 والولدان

  أطر المداخالت المجاالت ذات األولوية الغايـــــة المفهوم القاعدي
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  األولوية ذاتمجاالتالطر واألستراتيجيات واال .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستراتيجياتاال 1.2
 

الصحة األمومية واألسر والمجتمعات لتحسين  هدف العمل مع األفراد تحقيقاستراتيجيات  إن

 االستراتيجيات بسبب  هذهافاستعرتم  كما.  في هذا القسم من الوثيقةتح قد وض،والوليدية

  المداخالتمجاالت األهداف المقترحة، وعالقتها مع تحقيق علىطويل األمد، وقدرتها المنظورها 

 .تبادلمالعم الدتفاعل وال هذه االستراتيجيات تتوخى. سبقاًمالمعدة و ولويةاأل ذات

 

 التثقيف
 

  أساسيةمكونات يةمن ثمانول األ لمكوناأنه على إلى التثقيف تمت اإلشارة  ،"ألما آتا"في اعالن 

الصحة األمومية في ساهمة العوامل المأحد أهم التثقيف  يعتبر .يةللرعاية الصحية األول

 : إلىهذا العملسياق في يشير و 11، 10،والوليدية

  القطاع الصحي، و ومسؤوليةثقيف الصحي الت) أ 

 ).كبارساسي وتعليم الالتعليم األ(مع قطاع التعليم تعاون القطاع الصحي ) ب 

 على لحصولعلى اقدرة األفراد معدل "على أنه " ة الصحيةالمعرف ":غالباً ما يعرف مصطلح

  اتخاذبغية ،والتعامل معهامها وفهوالخدمات الصحية المطلوبة،  المعلومات الصحية األساسية

ى محو األمية الصحية،  واألسر والمجتمعات علألفراد يعتمد تثقيف ا10". مالئمةقرارات صحية

عمل على حفظ لل،  واألسر والمجتمعاتساء والرجاللنوالمهارات ل توفير المعرفةإلى   ذلكتعدىوي

 .، وتعزيزها وتحسينهاالصحة األمومية والوليديةو حماية 

 

 :على  هذا المنظور أن يشتمل، علىللتثقيف الصحيثمة حاجة لمنظور صحي واسع 

 

 ؛)المهاراتوالمعرفة، المواقف، السلوكيات، المفهوم الذاتي، (ية العوامل الشخصية الداخل 
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 ؛) وأفرقة العمل،، األسرأنظمة الدعم االجتماعي ( بين األفرادالتعامل 
 

 ؛)جتماعية والصحيةالمؤسسات اإل(العوامل المؤسسية  
 

 ؛)العالقات داخل المنظمات والمجموعات(العوامل المجتمعية  
 

 ؛)وطنيةوالسات والقوانين المحلية السيا(السياسة العامة  
 

التواصل والتسويق االجتماعي، و ،)(IEC تصاالتاإلعالم والتعليم واالك  االتصالأساليب تمثّل

ياً على الممارسات الصحية يجاب، محاوالت منهجية للتأثير إ)BCC (تغيير السلوك من أجل

إحداث تحسينات في  هذه هو  االتصالساليبالهدف الرئيسي أل.  الكبيرة السكانيةجمعاتللت

مبادرة في إطار  اد واألسر والمجتمعاتفراأل عمل مقاربةقترح ت . بالصحةةلقعتالممارسات الم

 . الفئات العاملةتمكينغرض  الصحي ب بالتثقيفأساليب االتصال دمج "جعل الحمل أكثر مأمونية"

 

 وأساليب " الحمل أكثر مأمونيةجعل"مبادرة  ضمن ثقيف المقترحة  التنفرق هنا ما بين مقاربة

تمكين ها القصائي بهدفيتمثل  واالتصال المذكورة أعاله بحيث أن األولى تعزز الدعم االجتماعي

وبشكل أدقّ، .  السلوك المطلوب أكثر من تركيزها على الوصول إلىات والمجتمع واألسردافراأل

ي، ألنها تهدف في الغالب إلى كأساس نظر ةفاعليلتا  االجتماعيةتثقيفالمقاربات  ززعسوف ت

لى ذلك، يجب توجيه عمليات التثقيف نحو خلق المعرفة، ضافة إإ 13.تمكين األفراد والمجموعات

  نقدي من خالل عملية تفكيرنميتهاتوالمعرفة أن يتم الحصول على يفترض حيث . تقديمها وليس

 14.تلك القائمةب دةدي تربط المعرفة الجوخطة

 

مِّماً لألعمال  مت،في برامج التعليم األساسية وتعليم الكبار، المتمثل  قطاع التربيةيعتبر التعاون مع

ة ا بشكل خاص من خالل إدخال قضايا الصحويمكن تحقيق هذ.  الصحيالمتعلقة بالتثقيف

ر هذا التعاون أسلوباً فعاالً عالي المردود على ويوف.  البرامجفي هذه األمومية والوليديةاالنجابية 

 المعاييربما في ذلك  ،ومراضاتهم المتعلقة بمعدل وفيات األمهات والولدان ض العوامل األساسيةبع

 15. والقدرة على الرعاية الذاتية، النساء، والجنسانية بحالةالمتعلقةاالجتماعية 
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بالدور المركزي الذي تلعبه " الحوار االجتماعي"يعترف

المجتمعات في اتخاذ القرارات والقيام باألعمال التي تؤثّر 

 .في صحة هذه المجتمعات وعافيتها

 يالصحالعمل المجتمعي 
 

، من األفراد المعنيينمجموعة على أنه " جعل الحمل أكثر مأمونية"مبادرة ضمن يعرف المجتمع 

التعبير من بعد فمفهوم المجتمع في المبادرة يذهب إلى أ. مشتركة وقضاياشاطرون احتياجات تي

الرؤية المثالية للمجتمع المتمثلة بكونه جماعة ف).  في العادة األكثر استخداماًوهو(الجغرافي 

مشترك لحل ال للعمل اًاستعداد لديها وشخصية جماعيةتمتلك و، معاييرالقيم وتتشارك في المتجانسة 

 الفروقات واالهتمامات االقتصادية عتبارألخذ باإلل حاجة ثمة .، يجب وضعها جانباًهاقضايا

أن تبدأ يجب . ات والمجتمعفراد واألسرمستوى األ داخل المجتمع عند العمل على جتماعيةواإل

ى معايير اقتصادية  واضح وغير مبهم، يستند علإطار المجتمع باستعرافالمداخالت في 

اجتماعية لألفراد المشكلين و

  16".لمجتمعل"

 

 واألسر دافرمداخالت األيتبنّى مفهوم 

العمل المجتمعي من " نموذج والمجتمعات

وجغرافي أقتصادي،  إ–أي مجتمع كتنف عملية كاملة ومستدامة ت" على أنه ، المعرف"أجل الصحة

يتم استعراف الحاجات، و. عاية الصحيةلية الر كشريك كامل في جميع مراحل عم-أو مهني

تعاون وثيق مع القطاع الصحي ، بها وتقييمهاتطبيق وواختيار األولويات، وتخطيط األنشطة

  17."القطاعات األخرى ذات الصلةو

 

 مجاالت جوهرياً في جميع يالصحفي المجال ، يكون العمل المجتمعي لتثقيف لأما بالنسبة

في تقوية  اًقوي اًدوريلعب  ،بشكل خاص، لمجتمعاف. وضحة الحقاًولوية الم األ ذاتالمداخالت

الصحة الحتياجات زيادة الوعي ، و)نقلالتمويل والمخططات (ابط مع الخدمات الصحية ورال

في  المجتمع مشاركة( جودة الرعاية تحسين و،.)وبائي للمجتمع، الخالد رصالت (األمومية والوليدية

 في زيادة العملعن المجتمع في معرفة التسفر زيادة ، مجاالتفي هذه ال). ييمها وتقلجودةتحديد ا

الصحة األمومية  لمالقاة احتياجات معالجة القضايا وزيادة المشاركة في ي، الصحالمجال

 .والوليدية
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تحسين هو منهجية مبتكرة قد تساعد في ) بين المجتمع والخدمات الصحية" (يجتمعمحوار الال"

 هو الحوار 19، 18.اآلخرمنظور وأوضاع الطرف ب وواقعلاالمتعلق بوعي ال ةدازيلمتبادل والفهم ا

 بأهمية  الحواريعترفو. حلإلى البحث عن وفكار واآلراء  تبادل األ تهدف إلىعملية مناقشة

 ،الصحة األمومية والوليديةاحتياجات عن تقديم المعلومات  لكنقطة انطالقمتوفرة المعرفة ال

األعمال القيام بات والقراراتخاذ دور المجتمعات المركزي في عن  و، حولها والمناظرةهاتلمناقش

ا وعافيتهة هذه المجتمعاتالتي تؤثر على صح. 

 

، جماعاتإلى تمكين األفراد وال" يجتمعلمحوار اال" التعزيز الصحي، يسعى مقاربة مع اًاتساق

،   الصحيةوالدةالو حملالتعزيز ل ، والنساءليةبيئة المنز وال لجهود المجتمعات فهم أعمقيسيروت

 .ةمءالمكثر صلة و الخارجية أركاتاش تكون المداخالت والمولكي

 

 اتــالشراك
  

 أهداف مشتركة من علىعمل تكيانات مجموعة على أنها عالقة تعاونية بين تُعرف الشراكات 

 تطبيقفي عملية  أساسياًنصراً يشكل بناء الشراكات ع 20. العملمساتق اتفاق متبادل على خالل

في األجزاء هصفجرى و، كما ات والمجتمع واألسر المتعلق باألفرادنالمكو IIIو IV ًوعادة . الحقا

 ،)اعات أخرىطق مع ةوخارجي ،ةالصحيمنطقة ال  منظومةداخل (ة الشراكات وطنيما تكون

 الثنائية، ووكاالت المساعدة اتبين منظمات األمم المتحدة المختلفة، والمنظم (ةدولي وةإقليميو

، بما فيها  المختلفةالمنظمات بين ت الشراكاإن تشكيل. )ة والمنظمات الدولية غير الحكوميةالتقني

عات الخاصة، اجمعية، والمنظمات غير الحكومية وال المجتمفئاتت، والوكاالت الدولية، والالوزارا

   لإلرتقاءأساسيهو أمر لمناطق الصحية،  ومستوى امتوسطةالو، ة الوطنيمستوياتسواء على ال

 .تهااستدامضمان بالمداخالت و

 

 ةالصحيالمنطقة  منظومةالشراكات داخل 
 
 التنسيق بين الخدمات الصحية العامة يسيرت تعمل على لبلدان بخبرات في الشراكاتتمتع بعض اي

 وقد طورت .مجتمعيةوالمنظمات الوالخاصة، وبين وزارة الصحة، والمنظمات غير الحكومية 
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  21".ةيالصحالشراكات "وبـ" األنظمة المحلية"منظمة الصحة العالمية خبرات ذات صلة تُعرف بـ

 الجودة ضمانن تنسيق الجهود وتقاربها، ولالشراكات على مستوى المناطق الصحية أساسية لضما

 وضع ل والخاص مفيدقطاعي العامسبق بين اللميكون التنسيق اكذلك، . تكرار األنشطةوتفادي 

 . والمتوسطة والوطنيةالمستويات المحلية مترابط على صحي طخطم

 

 بين القطاعاتشراكات ال
 

جمعية الصحة العالمية المعززة لمفهوم عدد من اجتماعات  تعزيز الصحة وقرارات وفقاً لمقاربة

ألمومية والوليدية من أن ال بد للجهود الرامية إلى تحسين الصحة ا، العمل المشترك بين القطاعات

على المستوى الوطني، يجب و. ة األساسية للنقل والبني،لنساءتعليم التغذية، وامحددات تشمل 

 والمنظمات غير ،بين القطاعات مع الوزارات المعنية، والوكاالت الدولية تعزيز الشراكات

 القطاعات الفرص  بين، توفر الشراكاتالنظام الصحيالمنطقة في وعلى مستوى . الحكومية

صحاب المصالح ألمنظمات المجتمع المدني، ولللحكومات المحلية، وللمنظمات غير الحكومية، و

نُهج العمل األخذ باالعتبار  وينبغي .الصحة األمومية والوليدية في مجال علالتعاون الفااألخرى 

 .على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء القائم أو التعاون

 

 األنشطة  تربط، تلك الجهود التيالجهود المشتركة بين القطاعات يجب االهتمام بدعم ،ذلكك

ة التي تزيد يالزراعالبرامج المشاريع المتعلقة بك، يديةوالولدومية قضايا األمالاالجتماعية والنمائية ب

والقروض   والمؤسساتالمشاريعب، أو  هذا الغذاءوتنوع املوالحالمعني بتغذية من كمية الغذاء 

لمشتركة بين القطاعات على  الجهود ارتكزال ت . التأمين الصحيخططبدمجها  ل،داًالصغيرة ج

إلى  ترمي بشكل رئيسيلكنها وية متكاملة، وبرامج تنم ليست بنهاأما غير المرنة، ك السابقة ىالبن

 .لتعاون والتنسيقامشاطرة المعلومات، و

 

 الحد من في UNDAF ل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإطار عمنسقة كالمقاربات المساعد تقد 

 جميع جر إلى  هذاويهدف إطار العمل. التكرار والجهود المهدورة على مستوى المنطقة الصحية

مقاربات  على رتكز مشتركة، تامجبرل  أنشطةإلى تطويري دولوكاالت األمم المتحدة والبنك ال

 SWApsات لقطاعمقاربات شاملة ل  جرى تعزيزكذلك، 22.بين القطاعات  ومنسقةمشتركة
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ة وتخصيصها للرعاية األولية،  الموارد المتوفرحشد من أجل  احتياجية المرتكزعداد آلياتإل

  23.نتائجتحسين إدارة التعاون والل كمحاولة

 

  الصحيةةطق على مستوى المناتالمؤسس تقوية
 

 منظمات المناطق اتمؤسسدعم لطات ي الجهود والتخطزعلى تركي يحثّ  الالمركزيةبروزإن 

 الصحة األمومية والوليديةاستراتيجيات وضع من   لكي تتمكن،منظمات المجتمعيةالصحية وال

، ورصد وتقييم تطبيقأجل تخطيط، ومن بناء القدرات يتطلب ذلك بذل الجهود لوقد . بشكل فاعل

التشخيص المجتمعي، ك البرامج على مستويات المناطق الصحية والمجتمعات، بما في ذل

 في مهمال منو.  التقييممنهجيات األدوات وكذلك إحصاف، ووالمقاربات المبنية على المشاركة

 أما في. المهارات المطلوبةفي موارد الموجودة والثغرات التحليل األولي للوضع استعراف ال

ها الثغرات التي تم المهارات تأخذ باعتبارنمية تلينبغي صياغة استراتيجية فمرحلة التخطيط، 

 والقدرات التنظيمية يةتطبيقلاتدام، والمهارات اإلدارية  وقد استُعرف التمويل المس24.تحديدها

 واألسرية  وفيما يخص المداخالت الفردية25.المناطقيةئيسية لتطوير األنظمة الصحية كعوامل ر

حوار المجتمعي، واالتصاالت، لوالمجتمعية، يجب تقييم المهارات الخاصة بالتعبئة المجتمعية، وا

 عملياتبالينبغي دمج هذه الجهود .  ومهارات التفاعل مع المجتمعيةنهج التعليمالث، ووبحوال

 .ات لتعزيز المؤسسالجارية

 

 على المستوى المحليالدعوة
 

 واألسرية والمجتمعية العمل بشكل وثيق مع جهود التأييد للبرامج ينبغي على الجهود الفردية

 والمجتمعية تسم العديد من المداخالت الفردية واألسريةوي. الصحة األمومية والوليدية بالمعنية

 المجتمعي  الوعيتذكيومطالب النساء والرجال واألسر والمجتمعات،  رفعتبأنها تأييدية المنحى، 

مستوى  على المتخذة والمشاركة في القرارات ،الصحة األمومية والوليدية قضايابخصوص 

الحث المطالب ورفع  ومع ذلك، فإن . من أجل إيجاد الحلول وتخصيص الموارد،الصحيةناطق الم

تطوير البيئة الداعمة، ولكن أيضاً  ليس فقط لتغيير السياسات و،طلوبة م المشاركة أمورعلى

، سواء  التأييدحشد في  مهمبدور شريكالعالم ا ويقوم. لتمكين األفراد والمجموعات



 المجاالت ذات األولوية في المداخالت 
 

 

 28 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 واألسرية  أو للجهود الفرديةالصحة األمومية والوليدية المعنية باملةالصحية الشللبرامج 

 .والمجتمعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان والولدهات، واألمنساءالصحية للطراأل 2.2
 

 وضعسعى إلى ت ة فعالمقاربة ي على أنهاتعزيز الصحال ضمن مفهوم الصحية األطرتُعرَّف 

من  26.داعمةتوفير بيئة صحية من أجل د  محدفيزيائي محيط من المداخالت الشاملة في ةمجموع

 تختلف عن أقنية يتعزيز الصحال ضمن مفهوم ستخدمت كما "طراأل" أن  إلىالمهم اإلشارة

 لصحة األمومية والوليدية هي المنزلفاألطر المهمة ل. االتصاالت أو الفئات المستهدفة

وبحسب . المدارس وأماكن العملالداعمة ومن األطر األخرى . دمات الصحيةوالمجتمعات والخ

كالجزر الصحية مثالً كما هي الحال (السياقات اإلقليمية والوطنية، يمكن استعراف أطر إضافية 

 ).في إقليم غرب المحيط الهادىء التابع لمنظمة الصحة العالمية

๏ منزلال 

 أي"على أنها يشار إلى العائلة في حين  ،طاً مكافئاًً للعائلةمحي هذه الوثيقةسياق في  يعتبر المنزل

وتُحدد النتائج الصحية للنساء ".  مسؤولية الصحة األمومية والوليديةتتولّىمجموعة من األشخاص 

خذة من قبل شريك  سلبية، بشكل واسع بواسطة القرارات المتملحوامل والولدان، إيجابية كانت أا

د  زيادة الوعي والقدرات عن الصحيمنزل ال إطارشملي. المنزل وضمن إطار تهاالمرأة وعائل

 قبل الدعم منكما يشمل لى الرعاية الحاذقة واستخدامها، لسعي إلالنساء، والرجال والعائلة 

وضع تحسين إضافة إلى التغذية، تحسين  والوالدة ودور النفاس، والشريك والعائلة خالل الحمل

 .منزلالمرأة داخل ال

๏ المجتمع 

ي بالنسبة إلى النساء الحوامل واألمهات والولدان المجتمع الإنهو مجتمع مستنير، قائم على صح 

 الوصول إلى الرعاية الجيدة، دعم دوراً فعلياً في  هذا المجتمعيلعب . المجتمعيدعمالالمشاركة و

تخفيض ك، يةديلول األخرى للصحة األمومية واحاجاتللنقل، ودعم اا وللتمويل مخططات كوضع

ينبغي كذلك . أخرىمور مشابهة  اإلرضاع من الثدي وأشجيعتوء العمل على المرأة الحامل، عب
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للصحة مجتمعية صحية  القرار عند صياغة برامج اعنص والنافذين و الرجالاألخذ باالعتبار دور

 .يديةاألمومية والول

๏ يةخدمات الرعاية الصح 
 (bEOC) ، تشمل الرعاية الصحية رعاية توليدية أساسيةيةديالولفيما يتعلق بالصحة األمومية و

من )  المنطقةىمستشفوالمستوصف، المركز الصحي، (إلحالة على المستوى األولي ومستوى ا

ل المجتمعي، خَد المإلى استناداً 27. الصحيالمرفقتلقي المعالجة المناسبة في أجل خفض التأخير و

جعل ل وأشكال الرعاية، متوفرة في ذلك الخدمات المات الصحية، بما الخدبيئةالممكن تعديل من 

 ء والرجالللنسابالنسبة ، وذات حساسية جنسانية وثقافية الءمةمو،  وكفايةالخدمات أكثر استجابة،

أوقات خدمة تحديد  : مخاطبتهانبغي بعض األمثلة عن القضايا التي يتشمل. واألسر والمجتمعات

، تها ودرجة حرار الغرفألوانواالحترام، وأوقات االنتظار، وركة الرجل،  مشاتأكيد و،ئلطوارا

 مقدمي الرعاية الصحية الذين يتكلمون اللغات روتوفّ ، مشورةوالمة ءالمال المعلومات وفيرتو

التجهيزات المالئمة والوالدة، أثناء  الرعاية وخالل تقديم وصول أعضاء األسرة وإتاحةالمحلية، 

 29، 28. بعد الوالدة المشيمةدفن، ويدية األساسيةللرعاية التول

 

๏ الداعمةطر ألا 
 هو رسميال عليم نظام التنإلى أ )اليونيسف (لرعاية الطفولة صندوق األمم المتحدة أشار: المدارس

ن في وضع المعلومات تحت تصرف العائالت، والعامليلوسع وأعمق قناة عالمية ألير تطو"

م دَّقَلمدرسية التي تُ البرامج الصحيةل يمكن 31، 30".الطالبإضافة إلى  ،المدارس، وأعضاء المجتمع

 الصحية قضايا لمعالجة الجوهرية إحدى العوامل ال، أن تكونمن خالل المدارس المعزِّزة للصحة

 تخاذحياتية جوهرية، الون المدارس األطفال والمراهقين من تعلم مهارات صحية مكِّتُ 32.اإلنجابية

خفض ك واضح في منافعه رساالمدأثر االنتساب إلى  إن. صحية واعتماد سلوكيات صحية خيارات

 تنظيم األسرة، وتحسن سلوكيات وسائل زيادة استخدامور سن الزواج، يتأخومعدل الخصوبة، 

  33.السعي إلى الرعاية

 

 أمر مهم ووه. أساسي بالنسبة للمرأة الحاملهو عامل  مكان العمل الصحي إن: أماكن العمل

المؤسسات في  وأ، غير الرسمية في أماكن العمل أو،  والرسميةالكبيرةفي المؤسسات سواء 
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ماكن العمل قيمة بحد ذاتها فإن أل ،لنساء والولدانل أطر داعمةإضافة إلى المدارس ك. الصغيرة

لعمل بعين  المتكاملة ألماكن امقارباتفضالً عن ذلك، تأخذ ال. الرجالكمصادر دخل للنساء و

أن يتم يمكن كما . عية لدعم صحة األمهات الحواملاالعتبار العوامل الطبيعية والتنظيمية واالجتما

 في أصحاب النفوذة للعمل مع الرجال و المناسباألساليبنقل المعلومات وبعض أماكن العمل في 

 .منزلتمع والالمج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المداخالتفي  األولويةذات المجاالت   3.2
 

أعمال  تطبيق ينبغي. لمداخالت ا في األولوية ذاتمجاالتال كّل منل شرحاً موجزاً فيما يلي قدمنُ

. الصحة األمومية والوليدية في تحسينات شاركةم األربعة في وقت متزامن للمجاالتكّل من ال

هو  والموارد المتوفرة، كما طر واأللوضع المحلي ا على للمداخالتالمختارة مجاالتتعتمد الس

على سبيل المثال، لن تؤخذ مخططات النقل في المجتمع .  في القسم الثالث من هذه الوثيقةموضح

سوف يحتاج األمر إلى تقييم أولي و. تأخير التماس الرعاية في ها دورينعدم حيثبعين اإلعتبار 

 للتغيرات على االستجابة وديناميكيال تطبيق اليم المستمروسيجيز الرصد والتقي. لتحديد األولويات

 . منزمر ال

 

  األولوية ذاتالمجاالتموجز عن المداخالت في 
 

 المجاالت

  األولوية ذات
 تطوير

 دراتــالق

 
للحفاظ على 

 اتخاذصحة، وال
القرارات الصحية 

واالستجابة 
التوليدية  طوارئلل

 والوليدية

 إذكاء

 وعيــال

 

 قوقبشأن الح
واالحتياجات 

والمشاكل المحتملة 
المتعلقة بالصحة 
 .األمومية والوليدية

 تقوية

 طــروابال

 

 من أجل الدعم
ين  باإلجتماعي

 واألسر النساء
 بينوالمجتمعات و

نظام تقديم الرعاية 
  الصحية

 

 تحسين

 ودةـــ ج

 

اية والخدمات الرع
 لالصحية والتفاع

مع النساء 
 والمجتمعات
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 الرعاية الذاتية  المداخالت

سلوكيات التماس  

 الرعاية

االستعداد للوالدة  

ولحاالت 

 طوارئال

 

نسانية الحقوق اإل 

 نجابيةواإل

دور الرجال  

وذوي النفوذ 

 اآلخرين

رصد المجتمعي الت 

لوبائيات ل

ات وتدقيقات وفي

وفيات  -األمومة

الفترة المحيطة 

 بالوالدة

مخططات ال 

لنقل لالمجتمعية 

 والتمويل 

ظار انت دور 

 األمومة

 الداياتأدوار  

التقليديات داخل 

 النظام الصحي

 

 كتناف المجتمعإ 

في جودة 

 الرعاية

الدعم  

ثناء أاالجتماعي 

 الوالدة

كفاءة مقدمي  

الرعاية الصحية 

القائمة على 

حسن التعامل 

األفراد مع 

 والثقافات

 المختلفة

 

  القدراتنميـةت
 

 الرعاية الذاتية
 

تعزيز  مقاربة ال فيأمر أساسيألمهات والولدان ل  الذاتيةلرعايةارات مها المعرفة ونميةإن ت

القادرة  في ذلك أنماط الحياة اليومية، بماات واألسر والمجتمعدافراألالعمل مع  ومفهوم يالصح 

. ئمال التي قد تجنّب حاالت الطوار القرارات واألع إضافة إلى،هازيوتعزالصحة  حماية على

عاية الذاتية تطوير أنماط حياة صحية، وسلوكيات التماس الرعاية واالمتثال باختصار، تشمل الر

 هابر ويعت،رفة والمعايير االجتماعية بالمعارتباطاً وثيقاًوترتبط الرعاية الذاتية . للتوصيات الصحية

 35 ،34.منزليةعملية بعض المؤلفين 

 

م في القدرات ويبرامج التثقيف  المتمثل في من خالل التعليم الرعاية الذاتيةأهليات مكن تحقيق التقد

اتية وينبغي إعداد مداخالت التثقيف الصحي المتعلقة بالرعاية الذ. نظام التعليم الرسميالصحي و

 داخل إطار  القرارعمليات صنع النفوذ اآلخرين في أصحاب، ونمع النساء الحوامل، وشركائه



 المجاالت ذات األولوية في المداخالت 
 

 العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات  32

 فترة ، فسوف تحدث على معهاتناسبةيير والسلوكيات المالمعا التغييرات في المعرفة، وأما. المنزل

 .لكبارا ثقيف مع التعليم األساسي وتهاترابط من خالل ،طويلة من الزمن

 

بفرصة  حظينالنساء اللواتي   لدى أناتضح فقد .نات باهتمام خاصينبغي أن يحظى تعليم الب

 الصحية عند طلب الرعايةب وفراد قليلة األتتكوين عائالعلى  أكبر احتمال رسا المدالتعليم في 

 38، 37، 36.التعليم كلما زادت سنين بروزاًصبح أكثر ي ذلك أن؛ وليهاالحاجة إ

 

 يلعب دوراً قوياً في نظاميالتعليم الف ،المداخالت من لهذا المجال اً مهمراًاطإل المدارس تشكّ

ومن األطر . وتوكيدها يةات الصحتعزيز الصحة الذاتية وفي زيادة القدرات على صنع القرار

 . والمجتمع، وأماكن العمل، والخدمات الصحية،لمنزل ا:ضروريةالخرى األ

 

  
 لولدانااألمهات و/لرعاية الذاتية للنساءلالرئيسية عناصر ال

العناية األنشطة؛ الجنسانية والعنف؛ /ء العملاعبأ؛ العقاقيرالنظام الغذائي والتغذية؛ :  أموميةقضايا 

رعاية ال؛ الرعاية عند الوالدة؛  و النفاسلوالدةالصحية اثناء الحمل و ا؛ الرعاية الشخصية بالنظافة 

 فيروس العوز المناعي البشري/  األمراض المنقولة بالجنس؛ الوقاية منتالية للوالدةال

 . وتنظيم األسرةاإليدز؛ المباعدة بين الوالدات/المكتسب

 .األم والوليد؛ ممارسات إرضاع الوليدعدم الفصل ما بين الدة؛ الرعاية عند الو:  بالولدانتعلقت قضايا 

 
  .Nachbar, Baume and Pareckh ،1998 40 و39)عدادقيد اإل(العالمية منظمة الصحة : المصادر

 

 سلوكيات التماس الرعاية
 

 الرعاية الحاذقة طوال فترة الحمل استخدام والتي تشملوكيات التماس الرعاية، سلإن تعزيز 

ية  لمنظمة الصحة العالم هدف أولي هو،)للنساء واألمهات والولدان(ر النفاس ادوأوالوالدة و

زيارة المعالج  لمواعيد المختلفة زمنة األيبين اإلطار التالي 42، 41. األساسيين اآلخرينئهاوشركا

معايير وال  مع الشركاءقتران باال"جعل الحمل أكثر مأمونية"ر فريق يطو حالياً تيجريو. الحاذق

 . تقديمهاتي ينبغيحوى الخدمات الف  هذا الفريقيحددوسوف ، يةديوالولومية رعاية األملتقنية لال
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 هذه الخدمات من خالل اتصال متعدد تعمالدية، واألسرية والمجتمعية اس المداخالت الفردعمت

بشكل  و، اآلخرين النفوذأصحاب و النساء والرجالعلىوأنشطة التثقيف الصحي المطبقة القنوات 

بشكل متزامن ها أو تطويرالقيام باألعمال التالية ينبغي  حجم النتائج، ولزيادة. المجتمعأوسع على 

نتاج واستخدام الدعم إ وتصميمالتثقيف الصحي بفعالية؛ تطوير قدرات النظام الصحي لتقديم : وهي

 فيما يخص مجتمعيردي وال؛ زيادة الوعي الفمقاربات والمواد والثقيفالمالئم ورسائل الت

؛ والتعاون  وحقوقهااحتياجات صحة النساء وحقوقهن وكذلك احتياجات الصحة األمومية والوليدية

 الرعاية تواصلية لضمان TBAs  التقليدياتالدايات وCHWsية  المجتمعةالصحفي  العاملينمع 

 .الدعم االجتماعيو

 
 استخدامها والحاذقة األوقات الرئيسية لسلوكيات التماس الرعاية

 مضاعفات التي ال تعاني من  الحامل المرأةأربعة زيارات لرعاية 

 لوالدةلالتالية مباشرة الالوالدة والرعاية  

 زيارات الرعاية التالية للوالدة للمرأة والوليد  

 توليدي ئطار 

 وليدي ئطار 

 
  )عدادقيد اإل(ظمة الصحة العالمية من: المصدر

 

  الصحيةمداخالتتوضيح فعالية الوالمراجعات لوضع الدروس المستخلصة ويت الدراسات جِرُأ

 ساسيجب أن تستمر الجهود لتقوية أ. التماس الرعايةسلوكيات المختلفة ومداخالت االتصال في 

، ناميةالمت نتائج المعرفةبث التي تربط النهج التعليمية المختلفة وبحالخبرات الموثقة ونتائج ال

 أو عدم ، ألسباب استخداموليالفهم األ كذلك، ف. الخدماتعمال واست،عاية الذاتيةالرفي وزيادة 

هو الوالدة ودور النفاس،  ومختلفة من الحملال المراحل في ينحاذقالمعالجين ال خدمات ،استخدام

، لذا. ت واالتصاال الصحيل المالئمة الخاصة بالتعليمسائأساسي لتطوير االستراتيجيات والرأمر 

 . العملمن  هذا المجال تطوير فيث تشكل جزءاً مهماً وبحفال

 

 بشكل وثيق بأعمال تطوير مخططات النقل  مرتبط في سلوكيات التماس الرعايةتقدم إن تحقيق

 النفوذ اآلخرين، وزيادة أصحابلجنسانية، وتعزيز دعم الرجال ووالتمويل، وتحسين الديناميكية ا
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، جب إتمامهااو من المداخالت المجالهذا الاألطر في تشمل . تمع في جودة الرعايةالمجمشاركة 

 .المجتمع وأماكن العملو الخدمات الصحيةو منزل ال منكالّ

 

 طوارئ للوالدة والداالستعدا
 

نهو  طوارئلا االستعداد للوالدة وإنالمقبولة ألمومة المأمونة ا من مكونات برامجأساسي مكو 

تشمل العوامل التي تسهم . دوليةالوكاالت العلى نطاق واسع من قبل لها يروج التي  و43عالمياً،

 ينالحاذق رعاية المشرفين استخدامالساعي إلى  في التخطيط اًنقص ،رعاية الحاذقةالفي تأخير تلقي 

في  توجد وقد 44.مضاعفاتللعمل عند حدوث ي كافالتحضير عدم الفي الوالدات الروتينية، و

 تُبذل الجهود. طوارئلا اً لحاالتصصو المسبق، وختخطيطفهوم ال لمعارضةبعض الحضارات م

دة  للوالتخطيطث التي تربط مداخالت الوبح ونتائج التطبيقيةساس الخبرات ال لتقوية أحالياً

فعالية المداخالت باختبار عدة برامج حالياً قوم كذلك، ت.  الخدماتعمالطوارئ بنتائج زيادة استلاو

على سبيل المثال، تدرس مصفوفة االستعداد التوليدي لبرنامج . خطيطزيادة التفي وتداخلها 

 ،يالتوليد وئي النسابطالبرنامج جون هوبكنز للتعليم الدولي في /الصحة األمومية والوليدية

 أيضاً ومقدمي الرعاية، و،، والمرافقسياساتاع النمخطط المداخالت المتعددة على مستوى ص

 .واألسر والمجتمعات على مستوى النساء والرجال

 

 ، رئيسيشارك على أنه مطوارئداد للوالدة ولل إلى االستع"جعل الحمل أكثر مأمونية" مبادرة تنظر

 تحسين قدرات النساء والرجال واألسر، واالتصاالتفي أيضاً  ولكن، فقط  ليس في خفض التأخير

  كّل من لرعايةضروريداد االستعف إذن،.  والعالقات مع مقدمي الرعاية،الداخلية ضمن العائلة

 .األمهات والولدان على حد سواء

 

 ،بين األفرادالمتبادل  االتصال في مجالتطوير مهارات مقدمي الرعاية : ـترتبط هذه المداخلة ب

تي ونات المكحول الة يصحرعاية ال مقدمي الةرف معنميةلقرار؛ ت اةعااإلرشاد لدعم صنمجال وفي 

ستعداد االبطاقة "نتاج واستخدام إ وعداد؛ إطوارئالدة ولحاالت ال للوتحضيرجب مناقشتها عند الي

 لعالمات مجتمعي زيادة الوعي الفردي وال؛ الرعاية السابقة الوالدة خالل"طوارئللوالدة ولل

 لدعم منزللزوجين وداخل ال األمهات والولدان؛ تعزيز التواصل بين الدى طوارئالمخاض وال
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 التقليديات دايات ومع الة المجتمعيةالصحالعاملين فى التعاون مع  أخيراً؛ وتطبيقخطيط والالت

 بشكل وثيق باألعمال ارئوطلوالدة والل  االستعدادرتبطي . إضافيمجتمعيدعم لحصول على ل

 أصحابال التي تزيد من دور الرجال و األعمتلك و،بتطوير مخططات النقل والتمويلالخاصة 

، والخدمات منزل تشمل ال حدوثهاتي ينبغيمجال من المداخالت اللهذا اأطر  إن. النفوذ اآلخرين

 . والمجتمع،الصحية
 

 )التوليدية والوليدية (ارئوالطر األساسية لخطة الوالدة والعناص

 ) أو المستشفى،المنزل، المركز الصحي(اختيار مكان الوالدة  
 طوارئمن أجل الق صحي مالئم، استعراف موقع أقرب مرف 
 ، على الوالدةحاذقمشرف استعراف  
 ،طوارئلاو استعراف مرافق للوالدة  
 ،طوارئاستعراف الدعم للعناية بالمنزل واألوالد أثناء الوالدة وال 
 ،طوارئالتخطيط للتمويل المتعلق بتكاليف الوالدة وال 
 ،طوارئترتيب وسيلة نقل للوالدة المرفقية المرتكز ولحاالت ال 
 ،ويتوقف هذا على ما إذا كانت الوالدة في المنزل، في المركز الصحي(ة اقتناء المعدات الالزمة للوالد 

، ثياب )وطريقة لتسخينها(مجموعة نظيفة ألدوات الوالدة، ثياب نظيفة، مياه نظيفة ): أو في المستشفى

 .لألم والرضيع، صابون، وطعام وماء لألم والمرافق
 .)ي حال حدوث نزيفف(تتوافق زمرة دمه مع الحامل استعراف متبرع بالدم  

 
 2000أبريل /، نيسانMooreومور) عدادقيد اإل(منظمة الصحة العالمية : لمصدرا

 

  الوعيزيادة
  

 حقوق االنسان والحقوق االنجابية
 

حاسماً حداً نسان  من حقوق اإلماالمأمونة هوالوالدة   المأمونة األمومة بأنعتراف االيشكل

 الرعاية "أنعلى نسان عالن العالمي لحقوق اإل اإلنصي. لوليدية الصحة األمومية وا نتائجلتحسين

المرأة من  ق حماية حازدادتوقد ". من حقوق األمومة والطفولةحقّ  ماالخاصة والمساعدة ه

 لمعاهدات حقوق االنسان، ية متتالاحصافات  من خاللمأمونة بشكل إضافيالوالدة الالحمل إلى 
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 األمومة تركيز علىال يبرهنه  به على نطاق واسع،اً معترفاً حقحتى أصبحت ،ومواثيق وعهود

 د.برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميةالحاصلة على إجماع دولي كأمونة في الوثائق الم

 

 بشكل طبيقها وت هذه الحقوقماحترا وعلى حماية التزاماتها تجاه حقوق اإلنسانن لمساعدة البلدا

تقييم أداةً وإطاراً ل" جعل الحمل أكثر مأمونية"الوالدة، طور فريق  سالمة الحمل وضمانلأفضل 

 ووضع ، والسياسيض الوضع القانونياستعرعلى االبلدان ة ساعدلم صحة وحقوق االنسانلا

نهجيات القائمة الصحة األمومية والوليدية في بلدانهم عن طريق استخدام المب الخاصة اتالممارس

.  واألسر والمجتمعاتاألفراد وممثلبمن فيهم  شأن،ور جميع أصحاب ال لشمل منظ،على المشاركة

أو عوائق الصحة /وتستعرض عملية التقييم، بخالف تقييمات أخرى خدماتية المرتكز، ثغرات و

 ثم، ومن خالل  ومن.عاية الثالثية واألسرة والمجتمع وحتى الرمية والوليدية ابتداء من الفرداألمو

قضايا التي تعيق بشكل أكبر  في استعراف تلك اللشأنتساعد مجموعة أصحاب ا، مقاربة تشاركية

.  وتقديمها هذه الخدماتعماليدية، واست الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة األمومية والولإتاحة

تخاطب عملية التقييم المداخالت  46.د العوائق على جميع المستوياتو وجقد أثبت التوثيق الجيدو

 . والسياسية ومداخالت الممارسة لخفض التأخير في طلب الرعاية وفي تقديمهاالقانونية

 

 الخدمات المالئمةأن إتاحة   الذي ينص علىمفهومال دعم أيضاًتنسان أن حقوق اإلمقاربة يمكن ل

هذه األخيرة  تمزتالبعد أن   بها حكوماتهمةلباطمألشخاص ا تخولقوق التي حالمن  ماوتوفيرها ه

 إلى  المقاربةهدفت، ا لذ47.نسانحقوق اإلل ة الدوليفي االتفاقيةن خالل مشاركتها مبتوفيرها 

 لضمان  الصحية مستوى المناطقبالدعوة والعمل علىل النساء، والرجال والمجتمعات عميل تسه

يةوالمعلومات  أنحاجتهم عند لهم  الشاملة متاحة ومتوفرة  األمومية والوليديةالخدمات الصح

  والرجالن النساءيمكزيد من تتالحقوق قد حول   الوعيفإن زيادةكذلك، . يهاإلالماسة 

الالزمة ليات على وضع اآل و،احتياجاتهمب في بخدمات جيدة تةطالب، وتحثهم على الموالمجتمعات

 .تخطيط ورصد وتقييم هذه الخدماتأثناء أصواتهم إلسماع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د 
المعيار الصحي األعلى الذي يمكن : 14راجع على سبيل المثال، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 

 التمييز  مكافحة؛ لجنة)3المادة (تساوي الحقوق بين الرجال والنساء : 28؛ لجنة حقوق االنسان، التعليق العام )12المادة (ادراكه 

 ICPD تنميةسكان والالدولي لل برنامج العمل المقرر في المؤتمر؛)12المادة (النساء والصحة : 24لتوصية العامة ، ا  المرأةضد

 .1994 ،القاهرة
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نجابية أن حقوقهم اإلكثر دراية بفردي، ينبغي على المستخدمين األعلى المستوى الووأخيراً، 

يا .  مع مقدمي الرعايةهم تفاعلنوا منسِّحنجابية للواتي تدركن حقوقهن الجنسية واإل االنساءأم فهن

 ،ةيالصحالرعاية  إلى هنوصولإتاحة كيفية ، وعائلة داخل الهنتفاعل طريقة يدتحدلقوى  أفي موقع

 48. معهنالخدمات الصحية كيفية تعاملو

 
 .200249كلية هارفارد للصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، : المصدر

 

ت ر المعلومانشمن خالل يمكن للخدمات الصحية والشركاء اآلخرين أن يدعموا هذا المجال 

نسان، إل حقوق احوليشكل الحوار المجتمعي و. راجعيننجابية وحقوق المالمتعلقة بالحقوق اإل

 واالتصال دعوةمن أجل تطوير استراتيجيات المجتمعية المرتكز ت مع المنظمات والشراكا

 . المدارس، أساليب أخرى لبلوغ هذه المداخالتمن خاللالطويلة األمد ثقيفية  التلمقارباتوا

 

  النفوذ اآلخرينأصحابل والرجور اد
 

ة األمومية والوليدية  متزايد لدور الرجال في الصحوعيبنجابية  برامج الصحة اإلحظيت

ثقافية، العوامل تفاعل عدد من الد هذا الدور بواسطة ويحد. باء وأعضاء في المجتمعآكشركاء، و

الجوانب في لمشاركة لالرجال عام التي التعد بشكل ، القتصادية وا،ةجنسانيواالجتماعية، وال

تشمل حقوق االنسان المتعلقة بالصحة األمومية والوليدية

 هوية وال،الحياة، األمن، البقاء 
  والنماء،الحياة، البقاء 
 الحرية واألمن الشخصي 
التحرر من المعاملة غير االنسانية  

 والمهينة
 الهوية 

 المشاركة  وعدم التمييز 
 عدم التمييز 
 المشاركة 

 

 اإلعالم والتعليم 
 فصاح عن المعلومات المنقولة وتلقيها طلب اإل 
 التعليم 

 الصحة واألمومة 
 الحقوق المتعلقة بالصحة 
 ع التطور العلميمناف 
 الزواج وتكوين عائلة 
 الخصوصية 
 عدد األوالد وتباعدأخذ القرار الحر والمسؤول حول  

 فترات الحمل
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هم لحقوقعند الرجال كذلك، هناك معرفة متزايدة  50.التالية لهادة والرعاية لوالا و للحملحديةال

 االكتناف المستنير في األمومة، والوالدة نجابية والحتياجاتهم الصحية الخاصة، بما في ذلكاإل

 .ورعاية الطفل

 

 عليهم ينبغي. يديةات طلب الرعاية األمومية والول في سلوكينو القرار الرئيسيوهم صانعالرجال 

كي  لبالوالدة وعالمات الخطر الخاصة ر النفاسو أن يفهموا احتياجات الحمل، والوالدة ودإذن

الحصول  أجل اكتنافهم وساسي منمر أأهو باء آوتعزيز دور الرجال كشركاء إن . همءنسايدعموا 

تفاعل مع التي تصياغة البرامج الصحية على   اآلنت العادة حتى فقد جر، ذلكومع. دعمهمعلى 

 البرامج المتعلقة  هذا بشكل خاص في أوجهصحي.  الرجال بصورة عامةةخاطبم دونالنساء 

البرامج أن  هذه تحتاج.  توفير الرعايةفتراتفي مختلف ذلك كواالتصال،  وثقيف والتتوعيةالب

 والرعاية التالية للوالدة ،الوالدةومنظورهم المتعلق بالحمل، توسع مفهومها الحتياجات الرجال و

 51).اإلنجابيةحقوق النساء ب مساسدون ال (اءب ولآل،لألم والوليد

 

على مدى فترة ية جديدة لدور الرجال ؤلخلق ر العمل يجريالرعاية الذاتية،  الحال في ي هكما

 الصحي برامج التثقيف ( والتثقيفليم بشكل رئيسي من خالل التع ذلكحققيطويلة من الزمن وس

، )المراهقين والكبار(ينبغي أن تعمل هذه المداخالت مع الرجال والنساء ). ونظام التعليم الرسمي

 . لكال الجنسينوضع المنظور الجنساني والحقوق االنجابيةعلى 

 

 على حد سواء النساءوللعمل مع الرجال ين ستعدم الصحية ألن يكونوا  الرعايةوأخصائييحتاج 

 لمرافقةمناسبة للرجال ال األوقاتيمكن للخدمات الصحية األخذ باالعتبار . منهما  دور كّللدعم

حضور الوالدات بح لآلباء اإلمكان، أو يمكن أن يسم الحاجة و عند الصحيةإلى الرعايةئهم نسا

كيفية التعاطي مع ب  الخاصةمهاراتإلى امتالك ال الرعاية أيضاً ويحتاج مقدم.  زوجاتهملدعم

 ولدعم النساء في تطوير قدراتهن  المطلوب،دورهمب هم في القيامدعمو للعمل مع الرجال اآلخرين

اتخاذ  على حثهمابين الشريكين و وبشكل خاص، تبرز الحاجة إلى االتصال .على صنع القرارات

 .طوارئما يتعلق بها من لقرارات أثناء الوالدة وا
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النفوذ اآلخرين أن يكونوا وأصحاب  ،أفراد العائلة، والقابالت التقليدياتيمكن لقادة المجتمع، و

 إلىواستناداً . ية وصنع القرارات عوامل إيجابية لدعم احتياجات الصحة األمومية والوليد،أيضاً

 صنعل ،ثقافياًتفق عليها  م قوية،هذا المفهوم، يتمتع أفراد األسرة األكبر سناً، كالحماة مثالً، بسلطة

ء العمل والمسؤوليات عبوالحامل،  الغذائي للمرأة نظامال :عاية، على سبيل المثالالقرارات والر

هنا أيضاً، يكون التثقيف الصحي والتنسيق مع قطاع التربية . طوارئالمنزلية، واستخدام خدمات ال

 يمكن أيضاً، المجالوفي هذا . مفيداً للتأكد من اشتمال المضمون في التعليم االبتدائي وتعليم الكبار

 المجتمعات استناداً أبع، تُ"االنحراف اإليجابي" قاربةفي مف. قيام بدور إيجابيالنفوذ الصحاب أل

قيق صحة مالحظة أن السلوك غير المألوف لبعض األفراد الناجحين قد مكّن عائالتهم من تحعلى 

 من المداخالت  المجالفي هذااألطر   وتشمل52.الموارد نفسهاالذين يملكون أفضل من جيرانهم 

 .، مركز الرعاية، المجتمع، أماكن العمل والمدارسلمنزلا

 

 
  دور الرجل في الصحة األمومية والوليديةحولمواضيع 

 ،احتياجات الصحة األمومية والوليدية 

 ،بين األزواج والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط الوالدةاالتصال  
 ، والرعاية التالية للوالدة لألم والوليدرعاية السابقة للوالدة والوالدةاركة في الالمش 
 ، والرعاية المالئمة للمرأة والوليدطوارئعالمات ال 
 ،اإليدز/ المكتسبفيروس العوز المناعي البشري/ بالجنسلوقاية من العداوى المنقولة ا 
 ،األسرةنظيم بغرض توالدات والتخطيط التالي للوالدة المباعدة بين ال 
 ،إلرضاع من الثديادعم  
  ،هم وتربيتهمأوالد تنشئةمشاركة الرجال في  
 )للشباب(األبوة والبلوغ المسؤول  

 
  2001ومنظمة الصحة للبلدان األميركية، ) عدادقيد اإل(ظمة الصحة العالمية من: المصدر

 

 بالوالدة وتدقيقات وفيات األمومة والفترة المحيطة في المجتمعد الوبائي رصالت
  

 هوة والوليدية، تأخذ على عاتقها دور تحسين الصحة األموميأكثر ما تحتاجه المجتمعات التي 

في  منهجيات وأدوات مختلفة ثمة. المحلية لهذه الصحة ياجاتحتالالمعلومات المتعلقة با
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ة يمراضات األمومالوفيات والصممت لكي تجمع المعلومات الخاصة باألنظمة الصحية 

 العمل مع مفهوموبموجب . مجتمع كمصدر للمعلوماتالعديد منها يعترف بقيمة الو ،يةديوالول

استخدام المنهجيات والذي يتبنى ، " أكثر مأمونيةحملجعل ال" لـات واألسر والمجتمعدافراأل

 الوفيات المجتمعية المرتكز، اتاستعراضو، في المجتمعرصد الوبائيات كت ،واألدوات

التشخيصات الشفهية، وأبحاث ويات األمومية ووفيات الفترة المحيطة بالوالدة، تدقيقات الوفو

 في جميع متعلقة بالصحة األمومية والوليدية، يعتبر المجتمع شريكاًالمسائل الأخرى حول 

 خبرة كبيرة في هذا قد اكتسبتو.  وتحليل واستخدام المعلوماتجمعاألوقات، بما في ذلك 

، وفي )ندونيسياأبوليفيا و" (جعل الحمل أكثر مأمونية "في مبادرة نيرئيسين تشمل بلديالمجال، 

برنامج جون و، "إنقاذ الطفولة" لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك من قبل  التابعإقليم األميركيتين

، ووكالة التنمية الدولية JHPIEGO هوبكنز للتعليم الدولي في الطب النسائي والتوليدي

 .USAID  المتحدةالتابعة للواليات

 

 كأساس فيد  أن تموجودات المتوفرة، يمكن للالمجتمعفي عرفة مالوعي وال نماءباإلضافة إلى 

كن موي.  أيضاًبين المجتمع والخدمات الصحية أو لحوار مجتمعي سواء داخل المجتمع نفسه

ت، أن تعمل للمعلومات التي تم تجميعها، وخاصة المتعلقة منها بالعوامل المساهمة في الوفيا

 المجتمع كذلك أن وينبغي على. الحقةالعمال تحديد األكأساس لتطوير استراتيجيات شاملة و

 اللجان المعنية وتقوم. هذه االستراتيجيات واألعمالوتطبيق  تخطيطو يشارك في تصميم

الوفيات والتحقيق فيها هذه استعراف ب ، على المستوى الوطني والمحليومة،بمعدل وفيات األم

 .اتخاذهاجب ا توصي باألعمال الولي، وبالتا) التدقيقات مثالً إجراءمن خالل(شكل متزايد ب

 

وكما . ايةتحسين جودة الرعبوكذلك  دعوة يرتبط بصورة وثيقة بجهود اليعتبر هذا مجاالً

 المفهوم الرئيسي في تبادل المعطيات يكمن، PAHO ة للبلدان األميركية منظمة الصحارتأش

 التغييرات اإليجابية على مستوى السياسة دعمالمنظمات التي قد تستخدمها لات ومع المجتمع

 .الصحية أو مستوى مقدمي الرعاية
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فقي على حد افي بوليفيا نظم وزير الصحة لجاناً معنية بتحليل المعلومات على المستويين المجتمعي والمر

 وقادة المجتمع، ممثلين عن المنظمات المجتمعية تشمل هذه اللجان العاملين الصحيين، السلطات. سواء

 يجتمعون دورياً لتحليل المعلومات الصحية واتخاذ ذينخصائيين الصحيين المجتمعيين الالمرتكز واأل

 : هذه الخبراتوقد تبين أن. القرارات
 ،يةمجتمعمل كأساس من أجل تطوير خطط عمل تع 
  وتعزز الرعاية على مستويي األسرة والمجتمع، 
 . واالتصاالت بين المركز الصحي، واألخصائيين الصحيين والمجتمعابطورتقوي ال 

 
 53 .2001،  في بوليفياوزارة الصحة والضمان االجتماعي: المصدر

 

 ثقيفية إلى جنب مع المبادرات الت جنباً في التدقيقات والبحوث اكتناف المجتمع علىيجب أن يعمل

في معدل الوفيات هم ا الظروف التي تساالطالع والمجتمعات مكن للنساء والرجالي. األخرى

 جب إجرائها لتفاديا األعمال الومناقشة و،حاالت ضمن مجتمعهمال من خالل دراسةوالمراضات 

 . والمجتمعات والخدمات الصحيةمنزلهي الأما األطر التي تجري فيها الدراسات ف. األسباب

 

 روابط المتينت
 

 معي والنقلمخططات التمويل المجت
 

، وبناء القدرات مجتمعيلى تعزيز الوعي الفردي والركّزت مجاالت المداخلة المذكورة أعاله ع

 إتاحة في  الفعليالحقيقيالعامل  يبقىولكن، . والدعم االجتماعي لزيادة الوصول إلى الرعاية

 لتمويل والنقلمخططات ايمكن لتوفّر . عمالهاقدرة الوصول إلى الخدمات واستب  متمثالًالرعاية

 الرعاية الحاذقة، وبالتالي إتاحةل يتسه، ومنزلية صنع القرارات الفردية والعلى عملياتالتأثير 

 جوانب التمويل بأحد األهداف األساسية تعلقكذلك، ت.  الرعايةتلقيب المرتبطةخفض التأخيرات 

تبذل و. جتماعيةالحماية االثلة ب األكبر المتمقضيةالهذا التمويل، وبالمتمثلة بعدالة لألنظمة الصحية 

بشكل خاص الوكالة والرئيسيين،  كبيرة في مجال مخططات التمويل والنقل من قبل الشركاء جهود

منظمة العمل و، UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكانو، GTZ مانية للتعاون التقنيلاأل
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صندوق األمم و،  ILO-STEPجتماعيالتهميش االلمناهضة دوات األستراتيجيات و اال/الدولية

 .USAID ةواليات المتحد الدولية التابعة لل ووكالة التنمية)اليونيسيف (المتحدة لرعاية الطفولة

 

 مخططات التمويل
 

وقد طبقت بوليفيا . تقديم التغطية الشاملة من خالل التأمين الصحي الوطنيتم  ،في بلدان متعددة

الرعاية  تصحية مجانية لألمهات والولدان، شملبرنامج تأمين وطني يهدف إلى توفير خدمات 

  التوليدية والوليديةطوارئالكذلك إتاحة خدمات والوالدة والرعاية التالية لها، السابقة للوالدة، 

لبلديات ل مخطط المركزي يشمل تخصيص موارد وطنية ، تم وضعوفي مرحلة الحقة. والعالج

 اتخدم من حيث االستخدام الشامل لتقدم كبيرحراز، األمر الذي أدى إلى إلضمان آلية التمويل

ومن أثناء الحمل للرعاية % 39إلى % 16زيادة من (لرضع ا واألمهاتقبل من  الصحية الرعاية

 ).لوالدةأثناء اللرعاية  %50إلى % 43

 

ن ، التأمي) جداًالمحدود(ِمكروي  التأمين ال: للحماية االجتماعيةخرى المحلية األمقارباتتشمل الو

 في  المجتمعمشاركة، التأمين الصحي المتبادل، الصندوق الدائر للعقاقير وفارياألفي الصحي 

 في أفريقيا المقاربات هذه استعراض توصلوقد . أجور التأمين التي يدفعها المستخدمينإدارة 

دعم يو  المطلوبة الرعاية الصحيةإتاحةحسن من ي المقاربات هذهمثل أن إلى االستنتاج بوآسيا 

مستوى العلى  همالم هالتمويل الصحي لها أثرامخاطر  الواسعة في مشاركةال أنبالفرضية القائلة 

  54.دمات الصحيةخال توزيعوعلى ي الصح

 

  في أفريقيا الوسطى والغربية،1998عام  ضدةالصحية المتعالمنظمات  التي أجرتها اراسةدالتبين 

، سكانال من شرائح المحرومةلتشمل الالحماية االجتماعية ع توسي زيادة التغطية لتوفّر امكانية

 كآليات  الِمكروي خطط التأمين تقترحفقد ا وفي أميركا الالتينية، 55. تحسين الجودةكذلك زيادةو

قامت مؤسسات  وقد 56.توفرها الدولة، مرتبطة بأنظمة الحماية االجتماعية التي أكثر شموالً متممة

 الرعاية إتاحةبصناديق القروض لتحسين رالخبرات الخاصة يوط بتلبلدانعدد من افي مختلفة، 

 60، 59، 58، 57.يقهاثوتالتوليدية و
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 عن وجود حاجة إلى تقوية القدرات المؤسسية، واإلدارية، والتنفيذية كشفت الدراسات المختلفة

هيم قانونية، للمؤسسات االجتماعية المكتنفة، كذلك أظهرت أهمية شمول الحكومات في وضع مفا

وبما أن هذه المخططات . وقد تكون استدامة هذه األنظمة محدودة أحياناً. ومالية، ومؤسسية مؤيدة

تدعمها ) إعادة التأمين(للتأمين التغطوي ثمة حاجة إلى آليات فصممت للناس محدودي الموارد، 

كذلك، تحتاج هذه .  أمكن إنفي هذا المضمار تعاون دولي وإلى ) الحال في بوليفياكما هي(الدولة 

في حال توفر مثل هذا أن ترتبط بنظام الضمان االجتماعي األشمل، إلى مجتمعية المرتكز الجهود 

 .  النظام

 

فالتكاليف . على المخططات المالية التضامنية القائمةبناء اليتمثل في تدبير إيجابي آخر لالستدامة 

 القائمة والعاملة اآلن، لن ى مجموعات الضماناإلدارية إلضافة العناصر المتعلقة بالصحة عل

إضافة إلى .  الصحيتكون باهظة كما لو جرى تأسيس كيانات جديدة تعمل في مجال الضمان

 هذه المجموعات على تفاهمات متبادلة يخفض امكانية حصول خيارات ذلك، فإن ارتكاز

  61.ضائرة

 

  الصحي المجتمعيلتمويلا خططلعناصر أساسية 
   ومنظمات، ومبادرات مجتمعية، تضامنيةتمويلخطط على ما هو قائم من اء البن 
  الدعم التقني والمالي من أجل اإلدارة واالستدامةوفيرت 
  في المخططات اإلدارية  الفاعللمرأة اكتنافتعزيز زيادة ا 
  فيهابمادعم من أطراف رئيسية أخرى الع يوتوسالمالي  ذات المردودنشطة األ مؤازرة إلى السعي 

 يةمجتمعالمنظمات ال
 مؤيد ومؤسسي ،تمويليومالي، وتكوين مفهوم قانوني، لاكتناف الحكومات  
  شركاء حقيقيين لجعلهم مقدمي الرعاية الصحيةةساعدم 

 
 1999منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة للبلدان األميركية، : المصدر
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 خطط النقل 
 

تقترح الدروس . في إتاحتها  هو عنصر مهم الصحيةى الرعايةنقل للوصول إل الإن توفر وسائل

 أنه يمكن ألنظمة ، وأميركا الالتينيةاريع الصحة األمومية في أفريقيا وآسياالمستخلصة من مش

لخفض التأخير في  ، التوليديةطوارئحاالت الفي  فعالة طأن تشكل وسائمجتمعية المرتكز نقل ال

 ةم المحلييها ويبدو أن تكييف الحلول مع المف63.العامة  النقلتخدما غياب عند التماس الرعاية

  مكونهو، تهانهاي وحتى  العمليةمنذ بدايةلمجتمعات االكتناف الفاعل ل ضمان، وكذلك نوعيةال

 64، 8.لنجاحل أساسي

 

 عرباتالوالقوارب، والحافالت، والشاحنات، و االسعاف،  دراجة:المعتمدةالمحلية  الوسائلومن 

سيارات والزوارق، و، لتجر مقطورةمعدلة الالعجالت دراجات ثالثية الو، يرانها الثجر تالتي

وصيين،  مع اتحادات النقل المحلية، والسائقين الخص القائمة االتفاقيات، نجدكذلك 66، 65.األجرة

 . هذه الوسائلفي حال توفرشركات الحافالت، و

 

 أو ضمن مخططات التمويل ةخاصال تتمويال المن (طوارئالحاالت  توفير التمويل لنقل يمكن

 بمراكز اإلحالة أمر يرتبطاالتصال كذلك فإن . زيادة استخدام تسهيالت النقلوذلك ل، )يةالمجتمع

تجاه لالتصال بالقابالت  اإلثنائيةيمكن استخدام أنظمة االتصاالت الالسلكية كما . تاحة والنقلباإل

 .إلحالةالمحددة لمرافق الفي 

 

 من أعمال اً، يتطلب األمر عدد) التمويل والنقلاتخططم(المداخالت هذا المجال من ر لتطوي

 بما تمعي الحتياجات الصحة األمومية والوليدية،مجزيادة الوعي الفردي وال: والتي تشملالدعم 

 والقابالت التقليديات ة الصحة المجتمعيأخصائي مع التواصلعالمات المخاض والخطر؛ في ذلك 

الخبرة ذات المرتكز  اإلحالة؛ الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات مجتمعية لدعم

 التمويل والنقل بشكل وثيق بالوالدة واالستعداد اتخططموكما ذُكر، ترتبط . في هذه المجاالت

 . والمجتمعمنزلهي الأما األطر المعتبرة ف. طوارئلل
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 دور انتظار األمومة
 
بسبب نقص المعالجين   محدودة جداً الرعاية الحاذقةإتاحة تكونحيث رافية المناطق الجغ في

 68، 67.االعتباربعين خذ باألظار األمومة جديرة تكون دور انتقد ، بلوغهملالمسافة طول  وحاذقينال

حيث بمكن للنساء  ،لرعاية الحاذقةلبهة  اشم أطر توفير  فيدور االنتظار هذه  منيكمن الغرضو

تقيم بعض دور انتظار األمومة أنشطة . لحملل  األخيرةسابيعاأل خالل فيها مكوث الالحوامل

 .تعليمية واستشارية لتحسين الرعاية الذاتية للمرأة والوليد

 

سات الحاالت في بنغالدش، كوبا، أنظر إلى درا(ج متعددة من دور انتظار األمومة ذتوجد نما

، بابوا غينيا الجديدة بيق، نيكاراغوا، نيجيرياندونيسيا، ماالوي، منغوليا، موزامأثيوبيا، أ

ما  إلى يشيرا استمرار وجوده ا، فإن تقييم رسمي لفعاليتهوبالرغم من عدم إجراء ،)وزمبابوي

مية والوليدية، وكذلك الوعي المجتمعي الحتياجات الصحة األمو إن أهمية . المحليةيشبه استدامتها

ق والرصد والتطوير المستمر للدور المالئمة ثقافياً والتي  والتطبي في التخطيطاكتناف المجتمع

ال تبقى هذه أينبغي . إلستدامة طويلة األمدا الناجح وتطبيقلل تالقي االحتياجات المحلية، ضروري

 تواصليةفي  ات مع النظام الصحيربط المجتمعبالدور مداخالت قائمة بذاتها، بل أن تفيد 

 .الرعاية

 
 دور انتظار األمومة  لدارة فعالةأساسية إلعتبارات ا

 جب تقديمهااوالخدمات ال 
 الترابط مع الخدمات الصحية المجتمعية ونظام اإلحالة 
 متطلبات إدارية وتوظيفية 
 التجهيزات والتوريدات 
 اعتبارات التكاليف 

 

 1996منظمة الصحة العالمية، : المصدر

 



 المجاالت ذات األولوية في المداخالت 
 

 العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات  46

  التقليديات داخل النظام الصحيداياتدور ال
 

 والرعاية حاذقين المعالجين ال تشجيعفيدماً ن تمضي منظمة الصحة العالمية وشركائها قفي حي

في البلدان  ت في الصحة األمومية والوليديةالحاذقة، ينبغي تحديد مسؤولية القابالت التقليديا
 اميةفي عدد من البلدان النموجودات التقليديات القابالت ف.  حالياً فيهاتواجدنالتي ي والمناطق

، مجتمعية والةالثقافيمن الناحيتين لهن وقبونتيجة ل.  التالية للوالدةالمرحلةلوالدة واولرعاية الحمل 

 ، حليفاً مهماً للتعليم الصحي والدعم المجتمعي فهن يعتبرن،ةخبرال وةلمعرفاالمتالكهن نظراً و

 69.الصحية الرسميورابطاً إيجابياً بين النساء واألسر والمجتمعات وبين نظام الرعاية 

 

منظمة الصحة الصادر عن ( تخفيض الوفيات األمومية حوليعترف البيان المشترك 

البنك الدولي، و/صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولةو/صندوق األمم المتحدة للسكانو/العالمية

 في وفرهاوبعدم ت في العديد من األماكن، حالياً خدمات المعالجين الحاذقينبعدم توفر  )1999

إتاحة  إلى ضمان ترميمخططات تطوير وتطبيق ع البلدان وفي حين تُشج. المستقبل القريب

  يبقين سوفلقابالت التقليدياتا أنبعترف ت الوقت نفسهفي ي ه المعالجين الحاذقين، فالوصول إلى

القابالت خدمات   وتوفرالمعالج الحاذق وجود  معفي هذه الحاالت، وحتى. مصدراً مهماً للرعاية

لتعرف على المشاكل ل تقوية قدرات القابالت التقليدياتالتقليديات، تكمن االستراتيجية المفيدة في 

وفي حال إمكانية  . التالية لها، وعند الضرورةالوالدة والفترةأثناء ل الفترات السابقة للوالدة، وخال

 71، 70. الرعاية الرسميمنظا التي يقدمها لرعاية الصحيةا الستخدام توجيه النساء ذلك،

 

 الشراكات معهم ، ينبغي تحديد التقليدياتالقابالتباألخص ن، وون الحاذقود المعالججاووحيثما يت

محتملة الدوار األ 47اإلطار في الصفحة وضح ي .مه معلترتيباتاإجراء  وتنميتها، إضافة إلى

، وليس شكل مباشر مع القابالتبدوار ألاعلى هذه تفاوض ال ، على أن يجريللقابالت التقليديات

القابالت ال تشكل . المجتمع بهذا الخصوصأخذ مشورة كما ينبغي . فرضها عليهن فرضاً

 موقع إلى آخر من حيث مستوى المهارات من  فهن يختلفن، متجانسة مجموعةالتقليديات

 40.والخدمات التي يقدمنها
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 النساء ثقيف الرعاية أو في توفيروراً مهماً في ت التقليديات دالقابالتالتي تلعب فيها المواقع في " 

هن  شملباالمكان بل من المتوجب جزءاً من نباألحرى يجب اعتبارهيحتمل، أو والمجتمع، 

 72." جودتهاتحسين الرعاية وإتاحةسوية من أجل تحسين أفراده عمل ي" فريق صحي"عضاء في كأ

 فهم المعارف والتقاليد كادر الوظيفي علىالعدة مساوضمن إطار الفريق، يمكن للقابالت التقليديات 

 .المحلية واحترامها

 

 ذات  األطراف مختلفلحاصم تحديد األدوار والمسؤوليات، من الضروري األخذ باالعتبار عندو

دور ال بد من فهم و.  والمنافسات المهنية،فية، واألفضليات الثقاالدخل الماديبما في ذلك ، الشأن

 73. بشكل أفضل من قبل المعالجين الحاذقين واألخصائيين الصحيينلتقليديات القابالت اوظائفو

، عوضاً عن  الذي يتوجب عليهن دعمهالنظامبحاجة إلى الشعور باالنتماء إلى التقليديات القابالت ف

 74".ألسرلتزامهن تجاه النساء واالقيام باإلخفاق في ا"يجة نت هيإحالة أي  بأنالشعور 

 
 ملة للقابالت التقليديات داخل النظام الصحياألدوار المحت

 احتياجات الصحة األمومية والوليديةحول  وعيةتال 
 النساء للمداومة على الرعاية األساسية للفترة السابقة للوالدة وتلك ) وحتى مرافقة(تشجيع  

 لحصول على الرعاية الحاذقة خالل الوالدةل و،الالحقة لها
 التغذية، العالج، المكمالت، (رعاية الذاتية والمطاوعة في الرعاية دعم النساء والولدان في ال 
 .) إلخ، تنظيم األسرة، إرضاع طوارئ الوالدة واللتمنيع، المواعيد المنظمة، تخطيطا
 نشر المعلومات الصحية في المجتمع وداخل األسر 
  عن لوالدة، أوخالل ا األم مرافقةعن طريق توفير الدعم االجتماعي خالل الوالدة وبعدها، سواء  
 لوالدةلفي المستشفى خالل وجود األم  المنزليتوفير الدعم طريق          
  والخدمات الصحية الرسمية المحلية وبين السلطات، واألسر والمجتمعاتءالعمل كرابط بين النسا 

 
 .FICO ،2003 ب النساء والتوليداالتحاد الدولي لط/ ICM  للقابالتاالتحاد الدولي/منظمة الصحة العالمية: المصدر

 
 تحسين النوعية

 

 اكتناف المجتمع في جودة الرعاية
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ستجابة الخدمات لثقافتهم من حيث الها أفراده التركيز على تعريف المجتمع للجودة ومنظور 

رت منهجيات مختلفة وقد طُو.  تحسين جودة الخدماتأساسي ضمن إطارعنصر هو  ،واحتياجاتهم

، بما في ذلك العملية المنظمة والمستمرة الكتناف المجتمع، والتي تحسين الجودة عناصرلمالقاة 

 قاربات وم،اركة المستهلك في الجودة، ومش"الجودة المدفوعة من قبل المجتمع"يشار إليها بـ

 .أخرى

 

معاملة األخصائيين و ية،المجتمعت اليفضوالت ،عند النساء واألسرالثقافية لفروقات ن القد تبين أ

 59....المحسنة قد تحد من استخدام الرعاية حتى عند توفر الخدمات ،الصحيين وإجراءاتهم

،  الخدماتلاعماستزيادة في وجيدة رعاية نوعية توفير لضمان أنجع السبل  حدأوبالتالي، فإن 

 .دارة وتقييم الخدماتإل وإتخطيطالي ف في اكتناف المجتمع كمني

   

مية بمكان ترسيخ معتقدات المجتمع، وبخاصة النساء فيه، وتحديد منظورهم وتفضيالتهم من األه

المتعلقة بالحمل والوالدة والرعاية التابعة لهما بالنسبة للمرأة والوليد، بما أن هذه اللحظات ترتبط 

 وغيرها رهذه العناصأخذ  الرعاية خدماتيمكن ل. وبالطقوس والدالالت بالقيم الثقافية واالجتماعية

جودة دراك إزيادة اإلتاحة والقبول وللك ، وذاالعتبارعين باألخرى المجتمعية المدخالت  من

أو " العمالء"في تخطي الهدف تمثل ي، هذه في الحالة. هاخدماتوبالتالي استعمال  الرعاية

مستخدمين اللوصول إلى احتياجات المجتمعية األكبر والستجابة لاللالخدمات، " مستخدمي"

 .محتملينلا

 

 ةة المجتمعيي الصحلرعايةا من مقدمي ومع غيرهم  التقليدياتلدايات مع الروابطيمكن ل

. هواحتياجات الت المجتمعيفضتفهم  من حيثدور في دعم الخدمات  لعب المجموعات المجتمعية،و

ثلين عن مملعضاء المجتمع وأل، و هذه المنطقةنساءل، وة مالمنطقالتابع لصحي كما يمكن للفريق ا

ر منظور تتميمي الحتياجات الصحة يطوالعمل معاً على ت ، فيهامختلفةالمجتمعية المجموعات ال

جعل طلب الرعاية  في ع يساعداكتناف المجتمكذلك، فإن .  لها الحلولدايجإ ويديةاألمومية والول

 يعقب  وأخيراً، قد 75.المنزلمنه سلوكاً محصوراً بالفرد أو أكثر جماعياً ت قراراً ا الخدمعمالواست

جودة الرعاية فهم أكبر للظروف القائمة، وللصعوبات والقيود بالمسائل المتعلقة بالمجتمع اكتناف 

 .أو المجتمع/ التي يمكن اعتمادها من قبل الخدمات وعقولةه تقديم الرعاية، وللحلول المالتي تواج



 المجاالت ذات األولوية في المداخالت 
 

 العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات  49

 

نهج ال ومقارباتمن ال عدد ماستخدا جرىمع،  المجتوكما في المجاالت األخرى المتعلقة بمشاركة

  يفتقر إلىصحيةمعظم المرافق ال. "الجودةتحديد لتحديد اكتناف المجتمع في في مختلف المجاالت 

 للمرافق ولألخصائيين الصحيين بشأن  ارتجاع منتظم بتأمينلمجتمعات تسمح لآليات رسمية

الت  في طلب مدخىن الخطوة األولم تكقد. بتحسينهارؤيتهم لجودة الخدمات واقتراحاتهم المعنية 

 وة التاليةأما الخط.  منزلية أو من خالل مسوحات،ت لمجموعات العمللقاءامعية عن طريق مجت

كان المجلس المجتمعي قد أسس لبعض و. منتظمةمجتمعية  في عقد اجتماعات دورية فتتمثل

 ". استشارية أو إدارة مجتمعية للمرافق الصحيةالمشاريع هيئات

شير الدروس المستخلصة من برامج تحسين الجودة أن المهم هو تحديد الجودة كثـقافة مؤسسية ت

وبالتالي، ينبغي أن يالقي اكتناف المجتمع في هذه العملية المعايير . وكعملية مستمرة ودائمة

 .نفسها

 

لجودة؛  لتأسيس سياسات وآليات تعزز اكتناف المجتمع في ادعوةال: تمثل األعمال الداعمة فيت

 هميةزيادة وعي المجتمع ألومج الصحية للتفاعل مع المجتمع؛ تطوير المهارات داخل البرا

ر اأط  في، يجب أن تجريولكي تأخذ هذه المداخلة مجراها. اركة في تنظيم الخدمات الصحيةالمش

 . والمركز الصحي والمجتمعالمنزل

 

 إطار عمل الجودة المحفّزة مجتمعياً

 

  

 

 

 
 

 

 

 

دة من قبل تحديد الجو
 األخصائيين الصحيين

 تحديد الجودة من قبل
 المجتمع 

 تحديد الجودة

  رؤية مشترآةتطوير

المشارآة بالعمل من 
 أجل تحسين الجودة

 زيادة االستخدام صحة أفضل
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 اًزيادة اإلتاحة والجودة، اللجنة الفرعية للجودة المحفزة مجتمعي: المصدر

 

 

 الدعم االجتماعي أثناء الوالدة
 

دراك إ دوراً مهماً فيتلعب ت الثقافية الحساسيات بين األفراد والحساسياسبقت اإلشارة إلى أن 

على عناصر أطر مختلفة  فيجودة الرعاية لن رسوادالالباحثون ركز وقد .  المقدمةايةجودة الرع

عالية المردود جتمعي أثناء الوالدة طريقة مويشكل الدعم ال. خاص بشكل اء الوالدةثنالرعاية هذه أ

ثبت أن الحصول وقد . ساء عن الرعاية المقدمةرضى الننيل تحسين الصحة األمومية والوليدية ول

نتائج الوالدة الروتينية للمرأة يؤثر في ، طوارئال من الخالي على دعم مجتمعي أثناء المخاض

 .والوليد على حد سواء

 

ن أنكاستخدام ،خفض وقوع المداخالت الطبيةب  االجتماعي أثناء الوالدة يسمح الدعملقد تبي 

تقصير مدة المخاض؛ كما يؤدي إلى التوليد بالِملقط، والعمليات القيصرية؛ ومكافحة األلم، لدوية األ

ل اإلرضاع من يهاعد في تسسكما ي؛ هابعد هائشفاع يسرتو لوالدة اسيرن ع المرأة رضىادة زيو

جتمعي أثناء المخاض مل الدعم ايؤدي ،كذلك 77، 76.ووليدهاالثدي وتقوية العالقة المبكرة بين األم 

 .ة التوجهتقني المزدحمة طراألفي إلى نتائج إيجابية خاصة 

 

 على همحرص المرافقين إلى رغبات المرأة و التفاتيعني والوالدة جتمعي أثناء المخاضمالدعم ال

رافق للوالدة واجد م تأيضاًيشمل كما . خياراتالحاجتها للمعلومات ووتلبية شعورها بالراحة 

 .االحترامة ويجابيتتسم باإلقف اموب الصحيينإضافة إلى تحلي األخصائيين  المرأة، تختاره

 

الدعم المجتمعي  سياسات تعزز وضع لدعوةال:  بـمداخلة هذه الطويراألعمال المرتبطة بت تتمثل

 تحديدلوالدة و لنتهيالفضت تقرر النساء مسبقاً بحيث ئهاطوارلوالدة وا؛ تخطيط  أثناء المخاض

؛ إذكاء وعي الرجال والمجتمع لقيمة الدعم  على الوالدة الحاذقشرفمرافق؛ تطوير مهارات المال

خفض االحتياجات غير 
 المدرآة

 تحسين
  النوعيـــــــــة
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 التقليديات داياتوالالعاملين في الصحة المجتمعية  مع التواصل؛ المجتمعي أثناء المخاض

، منزل هذه المداخلة الأطروتشمل . اء كمرافقات للوالدة الكثير من النس قبلمفضالت منال

 . والمجتمع،والمراكز الصحية

 

 

 
 عناصر أساسية للدعم المجتمعي أثناء الوالدة

   المرأة المختار من قبلهاوجود مرافق 
  على الوالدة الحاذقشرف والم،مرافقهاو ،بين المرأة كةرشاالم 
 نتباه إلى رغبات المرأة، بما في ذلك الوضعيات المفضلة للمخاض والوالدةاال 
 ) أو المستشفى،المنزل، المركز الصحي ( لديهاالوالدة في المكان المفضل 
 .الصحيين اآلخرين  العاملين الحاذق وشرفالم  واحترام المرأة من قبلة الموقفإيجابي 

 
 2001 ومعهد بانوس، 2002منظمة الصحة العالمية، : المصادر

 
 

 ءة الشخصية والثقافية لمقدمي الرعاية كفاال
 

 متبادل الثقافي والتفاعل التالؤمالعلى القدرات التقنية، ولكن أيضاً على  تحديد الجودة ال يقتصر

حة العالمية مع شركائها الرئيسيين اآلخرين  منظمة الصتدعم 78.ها ومقدميطالبي الرعايةبين 

والمجتمع كعنصر رئيسي  والرجال النساءبين و مقدمي الرعاية  المتبادل بيناعلفتالتحسين 

ية لمقدمي والثقافالشخصية كفاءات الأظهرت دراسات مختلفة أن تحسين  ضافة إلى ذلك،إ. للجودة

 جودة الرعاية دراكإ، وئيةالنساالمعارف ولتوصيات الصحية، ل امتثالهمؤثرعلى يقد  الرعاية

 79....الخدمات عمالواست

 

 المعلومات ي االطالع علىالنساء والرجال فبما أن دور مقدمي الرعاية يقوم على تعزيز حق 

 المتعلقة بالوالدة يالتهمفضت تحديد وصنع الخيارات اإلنجابيةالتي تساعدهم على والدقيقة 

دعم هذه ل الرعاية للمهارات و على صحتهم، يحتاج مقدمةؤثرالمت القرارااتخاذ في مشاركتهم و

  المتعلقةلمشاكلل ولحلاقتراح ال و القرارصنعنصاح من أجل  االستأما. ها وتوفيرالخدمات
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القدرة على تطلب يأمر فهو ، لتثقيف الصحيالمقاربات الجديدة لب، وطوارئاالستعداد للوالدة والب

والعمل ،  القائمةارفالمعوالتعامل باحترام مع ، لية في الجلساتافعب  المرأةشراكوإاالستماع، 

  والمرتكزةعن الجلسات المعتادة مع النساءواالبتعاد لدعم،  اثقافية وتوفيرال ةحساسيالعلى إظهار 

 مقدمي الرعاية  فيقتضي األمر قيامتعزيز دور الرجالأما فيما يتعلق ب 80. المعلوماتتلقينعلى 

 يلتفاعللعمل ابا  منهاتعلق ما يخاصةو هم وتطوير مهاراتشخصيعراض سلوكهم الاستالصحية ب

 مع األفراد همتفاعل مهارات  إلى تنمية الرعايةووظائفهم، قد يحتاج مقدمانطالقاً من و. والدعم

، إذ أن شاملهذا العمل اللقيام بوقد تكون القابالت في الموقع األنسب ل. المجتمعبشكل أوسع مع و

الِقبالة في : يةوحدة األساسال استعرض(مارسة الشاملة للِقبالة المهارات تُعتبر أساسية للمه مثل هذ
 81).منظمة الصحة العالمية  الصادر عن الِقبالةدريبمن وحدات تالمجتمع، 

 

 يشكل، وأن االستنصاح الجيد  الجيدالتواصلينبغي أن يدرك جميع األخصائيين الصحيين أهمية 

 تزيد من استخدام الرعاية، وأن وظائف شخصية والثقافيةلحياة، وأن الكفاءات الاقذ ن تأيضاً مهارة

إن زيادة . أهميةال تقل عنها سريرية والاالتصال والتثقيف الصحي ليست مستقلة عن الوظائف 

 عن توفير انسفري قد ،ممارسات مقدمي الرعايةالذي يطرأ على لتغيير إضافة إلى ا ،الوعي

 82".العالج"توفير  قتصار علىمجرد اال اء والولدان أكثر منلرعاية للنسا

 

 تدريب  وقد يعمل.مقدمي الرعاية  وتدريبثقيفذه المداخلة مع استراتيجيات تينبغي تنسيق ه

مقدمي الرعاية واإلشراف الداعم لهم على مساعدتهم في اكتشاف خطأ أحكامهم المسبقة في 

أهميته مسألة تحسين مهارات مقدمي الرعاية وهو فهم أمر آخر يعادل ب 83.تفاعلهم مع المرضى

  . منظورهم وحوافزهم لزيادة دوافعهم
 

 لمقدمي الرعاية الشخصية والثقافية لكفاءاتلجوانب رئيسية 

 يةالحتياجات االنسانا تلبية 
 المرأة والوليدأن يكون متاحاً لخدمة  
  االحتياجات العاطفيةتلبية 
 كرامة االنسان/حترام حقوقا 
 لق المعرفة وليس تقديمهاخ 
 االستنصاح لصنع القرارات وحل المشاكل 
 حسب مقتضيات الموقف اكتناف الشريك واألسرة،  
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 دعم دور الرجال 
 تضمين المفهوم الثقافي 

 

 2002، خرونر وآمو: المصدر
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  المفاهيم واالستراتيجياتتطبيق. 3 
 

 وفقاً تعديلإلى  والمجتمعات د واألسر استراتيجية العمل على مستوى األفراورقة مفهوم ويحتاج

قاربة مشتركة على كل م األمر يتطلب.  كل منهماواحتياجاتكل إقليم أو بلد في للسياق المحدد 

 . المقترحة للتطبيق المراحل الرئيسةيوضح المخطط التالي. مستوى من المستويات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والمجتمعات تطوير استراتيجيات قطرية لألفراد واألسر1.3
 

 عمليته الخاصة تلك كل بلدبداية أن يم لعملية، من المهم عن المؤسسة التي تبدأ ابصرف النظر

صحة ال والمجتمعات لتحسين يجيات للعمل مع األفراد واألسراستراتقطرية ومفاهيم لقيادة وتطوير 

  العمل مع األفراد واألسردمج مكونمن منذ البداية  ال بد كذلك،و ح.يةدية والولياألموم

ولتحديد . يةدية والوليصحة األمومالتحسين واسعة ل وتطبيقه ضمن استراتيجية قطريةوالمجتمعات 

فريق  أو تأسيس القائمةم امهالفرق  ىحدإ في اإلندماج بالخطوة األولىالعملية القطرية، تتمثل 

م هذا وزارة الصحة اوقد يشمل فريق المه. ذه الفرق مسبقاًه ال عدم وجودحجديد في مهام 

المؤسسات غير ، و ووكاالت األمم المتحدة، والمانحينوغيرها من الوزارات ذات الصلة،

منظمات ال اليافعين و، وممثليئيةصحة النساالن عن  والوطنية، والمدافعي منها الدوليةالحكومية

 .صحاب الشأن وغير ذلك من أيةالمجتمع

  

تطبيق لالشامل تنسيق ال تشكيل لجنة مصغرة مسؤولة عن م، ال بد مناكجزء من فريق المهو

وال بد من أن يمثل المشاركون في اللجنة .  والمجتمعاتية القائمة على األفراد واألسرالستراتيجا

عملية الي تطوير الوكاالت ذات الخبرة في المجال، والقيادة، وااللتزام طويل األمد، والرغبة ف

لمراحل التقدير والتخطيط  للدعم التقني والمالي كما يجب استعراف كل الموارد الكامنة. تفاعليةال

 تقديم  والدوليةيمكن لوكاالت األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت الوطنيةكما . والتطبيق والتقييم

 . الدعم التقني عند الحاجة

 

 أولية لألفراد واألسر  كافية لتطوير استراتيجية قطريةتوفرةتكون المعارف والمعلومات المقد 

قيمة الولكن قد يحتاج األمر إلى بحوث إضافية لملء الثغرات المستعرفة وتأسيس . والمجتمعات

 . معلوماتللة يقاعدال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لهذه العملية التابعة لها التوجيهات اتب اإلقليمية المك، توفرالميةمنظمة الصحة العب ما يختصفيح 

 

 



 التخطيط وأولوية االختيار والتقييم على مستوى المنطقة

 56 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 للعمل مع األفراد واألسر ثالثة مستوياتمن وجهة النظر اإلدارية توجد ، وبشكل عام

. ، ومستوى المنطقة)المقاطعة، الوالية، اإلقليم(مستوى متوسط ، قطري مستوى :والمجتمعات

، بما ية والوليديةصحة األمومال برامج  لتطبيقمفتاح المستوى اإلداريالمنطقة تشكل  أن ويتوقع

 األكثر مالءمة فالمنطقة هي المستوى. والمجتمعات لعمل على مستوى األفراد واألسرفي ذلك ا

لربط األولويات المحلية بالخطوط التوجيهية للسياسة الصحية ومخصصات الموارد، وللتنسيق ما 

ن الحكومة والقطاع الخاص، وما بين الصحة بين إيتاء الخدمات الصحية والمجتمعات، وما بي

وغيرها من القطاعات، وبخاصة في تلك البلدان التي باشرت عملية الالمركزة واإلصالح 

فأنظمة المنطقة الصحية تسمح بالتفاعل ما بين الشبكة االجتماعية وشبكة الخدمات . الصحي

صحية يجب أن تعتبر ضمن إن أنظمة المنطقة ال. الصحية التي سبق وصفها في الجزء األول

 . مجال تأثير الحكومة المحلية

 

ويمكن لوجود السياسة الصحية واالستراتيجيات على المستوى الوطني والمستوى المتوسط 

 .    المساعدة على التخطيط والتنفيذ على مستوى المنطقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى مستوى المنطقةتيار والتقييم علخطيط وأولوية االخ الت2.3

           

ية القائمة على األفراد ستراتيجال اان لنجاح تطبيق حاسمانعملية التخطيط أمر المشترك والتقييم إن

االستراتيجية القطرية كطاقم  نشأ  تُلم.  على مستوى النظام الصحي للمنطقة والمجتمعاتواألسر

 ألفراد واألسر التخطيط لإن.  توجيهيتخدم كدليل من المداخالت المعيارية، بل لمحدد

والمجتمعات على مستوى المنطقة يتطلب االستجابة لالحتياجات المحلية المستعرفة في مرحلة 

 المعمقة قد تكون ضرورية فالمعلومات والبحوث المتوفرة يجب تجميعها، والتقييمات. التقييم

تقييم وتخطيط استراتيجيات  وال القاعدية للرصدالقيمة لتحديد مجاالت التدخل المالئمة وتأسيس

 .المداخالت المتوالية وفقاً للسياق واالحتياجات الوضعيةقديم  التي تأخذ باالعتبار تالتطبيق

 

يجب تطوير استراتيجيات المنطقة على أنها عملية متفق عليها فيما بين مختلف الشركاء وأصحاب 

 الموارد المتوفرة في المجتمع والمنطقة، علىيجب البناء   كماالشأن وفقاً لالحتياجات المستعرفة،
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ل التقييم المحلي  من خالفي االستراتيجية القطريةاالرتجاع ويتوفر . قائمةال األنشطةعلى البنى وو

 .وعملية التطبيق

  

أخذ القدرات والموارد يبقى   من تزكية االستراتيجية الشاملة لتطبيق المداخالت المتممة،بالرغم

 أو  مجال واحدللسياق متدني الموارد، يمكن تطبيقبالنسبة . بعين االعتبار أمراً ضرورياً توفرةالم

. من مجاالت األولوية، على أن تضاف أخرى بشكل تدريجي وفق فترة زمنية محددةمبدئياً  اثنين

على  األولي بشكل استراتيجي، وفقاً لقدرتها التأثيرية ب اختيار مجاالت األولوية للتطبيقيج

 .المشاكل المستعرفة، وكذلك اختيار المجاالت التي يالحظ تأثيرها المركب

  

 :ستراتيجي بغيةاالتخطيط الينصح باستخدام مقاربة 

 

 لتحقيق الهدف المنشود؛واختيارها استعراف االستراتيجيات األكثر فعالية  

 متوسطة؛  النتائج  واالكتفاء بالالمداخالت المعقدةالحد من  

 ؛سياق القضية ووضعهاتغيرات في طرأت لمرونة في حال السماح با 

 . إلدراك الهدفلة النتائج المطلوبةلستصور س 

 التخطيط االستراتيجي
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 : اعتباراً إضافياً، وهيالقضايا التاليةيجب إعطاء 

 

 ؛يةمؤثرات المجتمعالحتياجات األمومة والولدان لتعزيز دور الرجال وزيادة الوعي با 

 ؛ للوالدة وطوارئها االستعداد 

، والرعاية التوليدية األساسية، ورعاية  االم الحاملرعايةسلوك البحث عن الرعاية، وبخاصة  

 الولدان، والرعاية التالية للوالدة لألم والوليد؛ 

 نظمة التمويل الصحي المجتمعية ومخططات النقل؛زيادة اإلتاحة من خالل تطوير أ 

مقدمي الرعاية، واكتناف  لالشخصية والثقافيةهلية األحسين نوعية الرعاية من خالل تقوية ت 

 .المجتمع في مسألة تحديد جودة الخدمات

  

از ألي من هذه المجاالت، كما تم شرحه فيما سبق، قد يصلح حوار المجتمع ألن يكون الحفّ

 خالت المتعلقة باألفراد واألسروعند تخطيط المدا. م للبدء باستراتيجية شاملةعاوبشكل 

 أو المجموعات د من األخذ باالعتبار االحتياجات الخاصة لألقليات، ال ب وتطبيقهاوالمجتمعات

 .  الالجئين والمشردين والفقراءاالمهمشة، ومن ضمنه

 

اخالت المجاالت ذات األولوية على مستوى النظام  لمدالمتعاقبالتقديم بالنسبة للتطبيق المتردد أو 

 :الصحي للمنطقة، يجب أال تغيب عن البال االعتبارات التالية

 

  فيهم قبل مختلف أصحاب الشأن، بمنمن   ذات االولويةمجاالت التدخلاستعراف  أن 

 .طبيقخرين في التاآلشركاء ال وأعضاء المجتمع وسلطات المنطقة

 ؛تخطيطمنذ بداية البعي للمداخالت يحدد التطببق التتاأن  

 ب اكتناف أصحاب الشأن يج) والتطبيق، والتقييمتخطيط، وال، ديرتقال(برنامج وخالل تطوير ال 

 .نظام المنطقة الصحي، ومن ضمنهم ممثلي المجتمعالرئيسيين في 

 . من قبل أصحاب الشأن واالتفاق عليهاييم والتقتعيين المؤشرات الرئيسية للرصد يجب 
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منظوري االرتقاء واالستدامة خالل رسم استراتيجية األفراد واألسر يجب األخذ باالعتبار 

يعتبر التنسيق والشراكات قضايا رئيسية لالهتمام . والمجتمعات وطوال عملية التطبيق المتعثرة

 . بهذه المناظير

 

جابية، وصحة  إلى ذلك، ال بد من التنسيق بين مختلف مجاالت الصحة، كالصحة اإلنباإلضافة

وفي . ظام الصحي للمنطقةالطفل، والتمنيع، والمالريا، وغير ذلك، ومن متابعتها لدعم تخطيط الن

 والتخطيط على مستوى الواقع، قد يكون من المفيد الحصول على منهجية ومقاربة مشتركة للتقييم

 .ية معينة برامج محددة وجوانب صحالنظام الصحي للمنطقة، حتى ولو اقتصر تطبيقهما على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التطبيق  3.3
   

 يجب إيالء اهتمام خاص لحشد الموارد األفراد واألسر والمجتمعات، استراتيجيةعند تطبيق 

إلدماجها أو ) ى التقليدية، المجموعات، البنالمنظمات المحلية( "الخبيء منها"، بما في ذلك المتوفرة

 االنطالق مما هو متوفر ومن ثم البناء جوهر القضية يتمثل في.  بنظام المنطقة الصحيربطها

 أصحاب الشأن لتطوير عمليات  فيما بيناً وتنسيقاً رسمياًويتطلب األمر مشاركات وتعاون. عليه

 .منطقة والمستويين المتوسط والوطني مترابطة على مستوى التطبيق

 

 85عبر نظام المنطقة الصحي

 

 الصحة لمنظمةعالمي لجنة البرنامج ال، عرفت 1986 في العام العمومية لصحةاجمعية انعقاد  بعد

  مرسومةكان تعيش في منطقةمجموعة محددة من الس": العالمية نظام المنطقة الصحي على أنه

النظام  ويضم هذا.  حضرية أو ريفية كانت مناطق، سواءةداراإل والجغرافيا وواضحة الحدود

ء على الصعيد ، سوا الصحية في المنطقة الرعايةمؤسسات واألفراد الذين يوفرونجميع ال

إذاً، يقوم نظام .  االجتماعي، أو الخاص، أو التقليديأو الضمانأو غير الحكومي،  الحكومي

المنطقة الصحي على مجموعة واسعة من العناصر المترابطة فيما بينها والتي تساهم في الصحة 

مدارس وأماكن العمل والمجتمعات، من خالل قطاع الصحة وغيره من داخل المنازل وال

 لتنصهر جميعها ضمن مجال شامل فيما بينها  الجيدتحتاج هذه العناصر إلى التنسيق. القطاعات
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من األنشطة الهادفة إلى تعزيز الصحة، والوقاية الصحية، والصحة العالجية، وإعادة التأهيل 

 .الصحي

 

 :ما يلييتضمن  نظام المنطقة الصحي أنة الموضوع هي صالوخ

 

وبنى إدارة الخدمة ) يةالمستشفيات، المراكز الصحية أو المواقع الصح(بنى الخدمة الصحية  

 ؛ية الصحيةفيظالصحية والكوادر الو

 

العون والنساء، المؤلفة من (مجالس القرى، ومنظمات المجتمع المدني : بنى التطوير الصحي 

المجموعات اإلثنية، و الدين، علماءون، يالفالحو، اإلقراضمجال والعمال،  ون،ياليافعوالذاتي، 

، األعمالمجال المنظمات غير الحكومية، و  التطوير، ولجان الصحة، و، ولجان)والتعاونيات

 .وغير ذلك من القطاعات

  

شبكة الخدمة الصحية والشبكة (هاتان البنيتان متممتان، وهما تتضمنان وتمثالن الشبكتين 

ثمة عدد من األفعال الملموسة التي يمكن . المقدمتين في الجزء األول من هذه الوثيقة) االجتماعية

 :أن تساعد في تطوير شراكات فيما بين هاتين البنيتين، مثل

 

  منطقة معينة؛ضمنالموجودة و ةتطوير الصحالمتوفرة أو الكامنة للبنى اجرد الشروع ب 

  على مستوى المنطقة؛ةطوير الصحتفهم كيفية مساهمة هذه البنى في  

 إنشاء آليات تربط ما بين شبكة الخدمة الصحية والشبكة االجتماعية؛ 

أكثر فعالية في تعزيز جعلها تحديد أنواع الدعم التي تحتاجها بنى التطوير الصحي المحلية ل 

 .الصحة

 

يز التكامل اً في تعز أساسياً دورأن تلعبمستوى المنطقة،  ، وعلىيمكن للحكومة المحلية

، واستنفار الموارد، وضمان توازن تقريبي ما بين القطاعات، تطوير خطط شاملةو ،والتنسيق

 . إن التطوير الحالي يسمح باعتبار أكبر لدور الحكومة المحلية. وتوليد المعلومات األساسية
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 االندماج بهاالبناء على الموارد المتوفرة و
 

 الموارد الخبيئة
 

، يجب التركيز بشكل رئيسي على ات والمجتمعراتيجية األفراد واألسرمن أجل تطبيق است

 قامت منظمة الصحة.  على مستوى المنطقةية المحلية والبنى التنموية الصحلبنىا إمكانيات

، وأثمرت النتائج الرئيسية لهذه 1992 المحلية للصحة في العام العالمية بدراسة البنى التنموية

هذه البنى .  من البنى التي تعالج الصحة أو التي يحتمل أن تعالجهاالدراسة عن وجود عدد مهم

كالمنظمات ( وخارجه ،)لجان الصحة القروية مثالً(موجودة داخل القطاع الصحي الرسمي 

" د خبيئةموار"هي و ،) المجتمعيةالمنظمات الزراعية، ولجان التنمية، والشبابالنسائية، ومنظمات 

 .ة الصحيميةيجب طرقها بغرض تعزيز التن

 

من األنجع البناء على القوة المتأصلة للجان المحلية بحيث يمكن للناس اإلحساس بامتالك بنى 

إن توفر .  بدل إنشاء بنى جديدة وإفراز أخرى قد ال تملك مصداقية محليةةصحيال للتنمية

لياً منظمات من وبكل األحوال، تمتلك كل اللجان عم. المنظمات المحلية وفعاليتها قد يشهد تفاوتاً

 .نوع ما، وعلى البرامج استعراف هذه المنظمات منذ البداية

 

.  من أجل تطوير الصحةعلى مستوى المجتمع، ثمة مجموعة كبيرة من األشخاص يعملون أيضاً

وبعضهم اآلخر . عاماً أو خاصاً رعاية رسميين يعملون ضمن إطار محدد قد يكون ومقدمبعضهم 

إن  . التقليديونعالجونلذي يخدمونه، وهؤالء هم الم قبل المجتمع امقدمو رعاية معروفون من

جودة الرعاية واإلرشاد المقدم من قبل مقدمي الرعاية في المجتمع يعول في جزء منه على تحديد 

 .األدوار وتنسيق هذه الموارد على مستوى المجتمع

 

 من الموارد التي يمكن )والفن، مسرحال(وسائل اإلعالم المحلية وأقنية االتصال الشعبية وتعتبر 

 . والوعي لدى السكان وصناع القرارةزيادة المعرفل حشدها والتنسيق معها
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 ة المتوفرةيبرامج الصحال
 

ثار إن برنامج جعل الحمل أكثر مأمونية يشجع البناء على برامج الصحة المجتمعية الموجودة لإلك

رب الجهود مطلوب على مستوى المجتمع فيما إن تقا. ات والمجتمعمن مداخالت األفراد واألسر

ة، كالصحة اإلنجابية، وصحة الطفل، والتمنيع، والمالريا، وغير ذلك يمجاالت الصحالبين مختلف 

 .تديرها وزارات الصحة والمنظمات غير الحكوميةالتي برامج المن 

  

على يعزز الحقاً ) نيةاإلقليمية، والوطوالعالمية، (تقارب الجهود هذا مطلوب على كل المستويات 

 وتعمل اللجان . مباشرة على مستوى المنطقةالمستوى المتوسط ومستوى المنطقة، أو يمكن تطبيقه

 والخدمات تمعية كرابط رسمي ما بين المجتمع أو المنظمات الصحية المجVHC الصحية القروية

ية الموجودة والجهود أما مرافق الرعاية الصح. الصحية واألخصائيين الصحيين المجتمعيين

  الدينية والمنظمات غير الحكوميةالصحية األخرى التي تبذلها المنظمات المجتمعية والمؤسسات

 .على مستوى المجتمع، فينبغي أخذها بعين االعتبار ودمجها في سياق تقارب الجهود

 

  الصحيين المجتمعيينلعاملينا
 

الدايات  الصحيين المجتمعيين، بما فيهم العاملين على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات، يعترف

ويطلب منهم تطوير ودعم مختلف . التقليديات، كموارد مهمة للعديد من األنظمة الصحية الوطنية

. ن أجل الدعم االجتماعيومبشكل أساسي، مداخالت األفراد واألسر والمجتمعات، كرابط لإلحالة 

 عاملونفي األحياء الفقيرة الحضرية سريعة النمو، يشكل ال في القرى الريفية المعزولة أو وسواء

 والمتاحة والميسورة التكلفة، ضمن توفرةالصحيون المجتمعيون مورداً مهماً للرعاية الصحية الم

إن وظائفهم المتعلقة برعاية األمهات والولدان تقل أهميتها . المطلوبة للرعاية الصحيةالتواصلية 

وبالرغم من ذلك، تفيد . أم عامةخاصة اية الحاذقة، سواء كانت  فيها الرعالتي تتاحفي األماكن 

 وهي جوهرية في المجتمعات ذات الموارد ،وظائفهم التنموية والتعزيزية في جميع الظروف

 .القليلة والمبعثرة
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يشكل نظام .  الصحيين المجتمعيينعاملينبين أنظمة المناطق الصحية والما عالقة قوية ثمة 

.  الصحيين المجتمعيين لكي يعملوا بفعاليةعامليننطقة الصحي إطاراً داعماً ال بد من توفيره للالم

لمهارات واإلشراف على األخصائيين المنهجي لبناء الينبغي على هذا الدعم أن يجمع ما بين 

 .م معلوماتا ونظ،، ونظام إمدادتقنيةارسين وبين نظام إحالة معول، ومساعدة المم

 

 مات غير الحكوميةالمنظ
  

رة في  بعض المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية قدراً كبيراً من التخصص والخباكتسبت

وتشكل .  المجتمعيمجتمعية، وخاصة في مجال التحريك وتطوير وتطبيق مقاربات منزلية

ستويات المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد شراكات رئيسية مع الحكومات والوكاالت على الم

الدولية واإلقليمية والوطنية، وعلى مستوى المقاطعات والمناطق الصحية، للتأثير بصورة إيجابية 

 في العديد من 89.حقيق الالمركزيةطريقها إلى ت التي في  منها تلكخاصةوبعلى األنظمة الصحية، 

بغرض ق الحاالت، طورت هذه المنظمات مقاربات تطبيقية على مستوى المجتمعات والمناط

 .  االرتقاء بها

 

مجاالت بناء في كبير في إنشاء وتمكين بيئة مجتمعية، لعب دور يمكن للمنظمات غير الحكومية 

لتقوية قدرات فئات المجتمع، وتدريب األخصائيين الصحيين المجتمعيين وذلك ،  مثالًالروابط

 ،ي لنظام المنطقة الصحي دور في الدعم المؤسسوقد يكون لهذه المنظمات. وإلنجاز أعمال أخرى

 والتنسيق ما  العملياتوثبحووخاصة للتخطيط القائم على المشاركة، والرصد والتقييم المشترك، 

قدرة والمرونة الالزمة بشكل عام، تملك المنظمات غير الحكومية الو. بين القطاعات المتعددة

 .ت جدواها وفعاليتها ومفعولهاوب عند ث مبتكرة يمكن االرتقاء بهاقاربات متكاملة وبرامجر ميتطول

 

 إمكانية  منها،وأخيراً، تملك المنظمات الوطنية، وبشكل خاص المنظمات النسائية غير الحكومية

شركاء ذوي مجموعة  عبارة عن إنها . واألسرية والمجتمعيةتوسيع قدرات المداخالت الفردية

ة، طقنياتهم على مستوى المنعضويتهم وبمصلحة خاصة، يمكنهم دعم تطبيق األعمال من خالل 

 . على المستويين المحلي والوطنيوالقيام بالدعوة
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 90 2002منظمة الصحة العالمية،: المصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الرصد والتقييم4.3

  

 ومساهمتها في عافية وبقاء األمهات تمعية أداء المداخالت الفردية واألسرية والمجيشكل تحديد

 ىحدتمثل إوت. ةلبرامج المعنية بالصحة األمومية والوليديفيما يتعلق باوولدانهن مسألة مركزية 

 باختيار وسائل قياس   واألسرية والمجتمعيةقاربات الواقعية لرصد وتقييم المداخالت الفرديةمال

على حد سواء، لكي تتعادل قيود إحداها  ةوالنوعيمنها  ة الكميوبمتابعة عدد من المؤشراتمتنوعة 

قاربات متنوعة، تبعاً لإلطار وللموارد  ينصح باستخدام مصادر وملذا،. مع ميزات األخرى

 91.المتوفرة، لتكملة المعطيات الكمية بالمعلومات النوعية

 

الصحية، ، المراآز المستشفيات
المواقع الصحية، فرق المنطقة 

 الصحية

)1(

 مجال الحكومة المحلية

 تقارب الجهود

 مبادرة جعل الحمل أآثر مأمونية 
 اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة 
 فيروس العوز المناعي 

 اإليدز/لمكتسبال
 عداوى السبيل التناسلي 
 التحصين الموسع/يرنامج التلقيح 
 شراآة برنامج مكافحة المالريا 
 تنظيم األسرة 
 الصحة اإلنجابية والجنسية 

حت اإلشراف المعالجة قصيرة األمد ت
  للتدرن الرئويالمباشر

 غير ذلك 

 المجتمع المدني
 المنظمـــات

 لجان التنمية الصحية
 المنظمات غير الحكومية

 

 الشبكة المجتمعيـة

شبكة الخدمات 
 الصحية

 عاملو الصحة المجتمعية، القابالت التقليديات، اللجان الصحية القروية) 1(

)1(
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ة قائمة على صحي في إطار بنيعادة ما يتم تنظيم المؤشرات المعنية ببرامج الرصد ال

أي أن المؤشرات تُستخدم لتقييم كيفية . نتائجالتؤدي إلى التي  اتمخرجال/معالجةال/تالالمدخ

وفي ) مخرجاتال(للحصول على النتائج ) المعالجات(تحويل مدخالت برنامج ما إلى أنشطة 

 ).النتائج(النهاية إلى تغييرات على مستوى السكان 

 

 :مثال

 يجةنت مخرج نشاط مدخل

 محسنةمهارات  تدريب مقدمي الرعاية موارد مالية

 لالتصال

استخدام متزايد 

للخدمات الصحية 

 للمعالجين الحاذقينو

 

مؤشرات العملية إلى األنشطة المتعددة التي تجري بهدف تحقيق مداخالت البرنامج، بما في  عزاتُ

مؤشرات المخرجات إلى نتائج عزا في حين تُ. وكيفية إنجازها ذلك نوعية األعمال قيد االنجاز

 ). في عالقة مباشرة بالمدخالت واألنشطة(الجهود المبذولة على مستويات البرنامج 
 

 واألسرية والمجتمعية ألنها تُنجز  المتعلقة بالمداخالت الفرديةب قياس مؤشرات المخرجاتيصع

 وبين األفراد واألسر يةالخدمات الصح بالتعاون مع شركاء آخرين ومن خالل التوليفة بين

جتمعي الذي م ال أداء القطاع الصحي، وعلى السياق بشدة على هذه المؤشراتوتعتمد. المجتمعاتو

 . األمومية والوليديةيؤثر بقوة في أي من البرامج الصحية

 

مليات مشعرات باآلليات القائمة والعالنتائج م يرصد وتقيب دمج المكون المعنيينبغي في مرحلة الحقة، 

المبادرة الشاملة لجعل الحمل أكثر وكذلك في  في الصحة األمومية والوليدية العاملونها تي يستخدمال

جعل الحمل أكثر " بإطار عمل ةمخرجات معنيمقترح لنموذج ستعراض  ال2أنظر الملحق ( مأمونية

برامج رصد نطاق وسع وينبغي أن ي). ة وأسرية ومجتمعيةمن أجل تطوير مداخالت فردي" مأمونية

 وهو أمر مطلوب  مج الفردية واألسرية والمجتمعية، لكي تشمل البرالصحة األمومية والوليديةوتقييم ا

 . ومساهمتها في الصحة األمومية والوليديةامجالبرهذه تحديد أداء ل
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 ،العملية(اء  واألسرية والمجتمعية على مؤشرات األديتركز االهتمام في البرامج الفردية

 ليس من  ولكن،92.مؤشرات العملية البديل الرئيسي في معظم المجتمعاتالوتمثل ). والمخرجات

لتبدالت في معدل وفيات حساسة لواسمة وكانت هذه المؤشرات تعتبر فعلياً عالمة إذا الواضح ما 

 .األمهات

 

 والمجتمعية، وبالتالي تقديم  واألسريةالمداخالت الفرديةأهداف ينبغي ربط مؤشرات المخرجات ب

 الخدمات الصحية الجيدة إتاحة وزيادة  والمجتمعات،دالالت تتعلق بتمكين النساء والرجال واألسر

 .نالحاذقون المعالجو تلك التي يقدمهاخاصة بواستخدامها، و

 

 دخالإنسكانية المرتكز  المعطيات -أ: ت هي بشكل رئيسيمصادر المعطيات لقياس الم

التي تقدم المعلومات المتعلقة بفئة ) لتجميعهاكثر شيوعاً وحات النموذجية هي الطريقة األالمس(

خدماتية  المعطيات -مستهدفة وتلك المعنية بالمداخالت الفردية واألسرية والمجتمعية، وب

المرتكز، وتشمل معطيات عن استعمال الخدمات والمخرجات الصادرة عن أنظمة المعلومات 

، وعن المقابالت المجراة مع المراجعين قيد اإلخراج )ل السجالت وملحوظات الحاالتمث(الصحية 

 .وتحليل المواقف والتدقيقات

 

 الصحة األموميـة والوليديـة
 البرامج،  والسياق االجتماعي 

 
 IFCمداخالت األفراد واألسر والمجتمعات

 .Bern, Swiss Development Coorperation ،2000.بيان حول أجهزة الرصد:المصدر
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متابعة ) داءتقييم األ(مؤشرات العملية ومؤشرات المخرجات الومن المفروض أن تجيز توليفة 

ملية التخطيط االستراتيجي التقدم المحرز في تحقيق النتائج المتوسطة والنهائية المحددة في ع

ـّن البرامج من أويجب . مج غرض البرنالتحقيق  المحددة قد كانت سلسلة النتائجإذا م ما تقيين تمك

وتستخدم . كانت الفرضية الدفينة داخل السلسلة التعاقبية مصدوقةإذا أنجزت، وبشكل خاص ما 

اخالت والقيام بالتعديالت في  لتوثيق المدقبل مدراء البرامج وأصحاب الشأنالمعلومات من 

 .التخطيط االستراتيجي، كما يقتضي األمر

 

 : من خاللإن تقييم األداء يساعد الشركاء في تعزيز فعالية البرامج

 
 المعرفة واستعراف الدروس المتعلقة بنوع األعمال الفعالة وأسبابها؛تنمية  

 
 ؛ا وكفاءتهاوفعاليتهالمداخالت التي تفيد عن مالءمة توفير المعلومات  

 

 .تحسين المساءلة أمام األشخاص المهتمين باألهداف التنموية أو المتأثرين بها 

 

 :جمع المعلومات المتعلقة بأداء المداخالت الفردية واألسرية والمجتمعية من خاللتُ

 

 ؛)ارتجاع يجمَّع منهجياً أثناء عملية التطبيق للتحقُّق من األداء(الرصد  
 

 أخذتحليل المعلومات المعنية باألداء لتدقيق ما إذا كانت المداخالت ت(دورية الالمراجعات  

 عليها خالل تعديالتإجراء ضرورة مسارها الصحيح باتجاه األغراض االستراتيجية أو 

 ؛ و)مسارال

 

أو قيد اإلنشاء  لبرنامج ،يتمتع بأكبر قدر ممكن من المنهجية، جوهريتوفير تقدير (التقييم  

 ).صميمه وتطبيقه ومخرجاته ونتائجه من حيث تمكتمالً
 

 بحضورنسبة الوالدات : مجتمعية هيأمثلة عن مؤشرات لقياس الجهود الفردية واألسرية وال

زيادة قبول الرعاية و استخدام الرعاية السابقة للوالدة وتلك التالية لها، وزيادةمعالج حاذق، 
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ا يخص العالقات بين األشخاص وبين تحسين مهارات الموظفين فيمووالتفضيالت المتعلقة بها، 

الخطط المجتمعية الخاصة بالنقل، وزيادة المعرفة والوعي حول قضايا الصحة والثقافات، 

. وينبغي التركيز على مؤشرات الرعاية الذاتية كمجال تقييم مهم يجب تطويره. األمومية والوليدية

 . ى نطاق البرنامج قيد التقييمينبغي اختيار المؤشرات استناداً إلالجدير بالذكر أنه و

 

قد تكون الوسائل التي ال تعتمد على المؤشرات، مثل تدقيقات وفيات األمومة، مهمة للرصد 

التدقيقات في العوائق والمشاكل التي تصادف النساء عند حاجتهن للرعاية،  تتسموقد . والتقييم

 المداخالت  قياس أثربالفعالية فية، كدِّسالماستخدام المؤشرات بألسماء ووالتي تُجرى دون ذكر ا

 . واألسرية والمجتمعيةالفردية

 

  مهمة في وجهات النظر حول عوامل التعزيز الصحي إلى اختالفاتةقاربم، يؤدي اعتماد عموماًً

" النجاح" وينبغي القيام بعملية تجميع المعلومات الخاصة بتحديد األداء و93.االنجاح وعملية قياسه

 . ، وبشكل خاص مع ممثلي المجتمعمختلف األطراف المعنية وأصحاب الشأنع باالشتراك م

 

 لى مستويات المجتمع والمناطق، واكتنافقاربات القائمة على المشاركة ع يجب التوسع بالم،كذلك

 ومنها إلى ،طياتتصميم إلى تجميع المعلكي تمتد من الالقطاعات المتعددة في الرصد والتقييم، 

 التمكين  جزءاً من عملياتيشكلأن هي في التقييم من والغاية .  في النتائجةمشاركالالتحليل و

 .وتحسين النوعية
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 70 مجتمعات            العمل مع األفراد واألسر وال

 جعل الحمل أكثر مأمونيةفي  دور منظمة الصحة العالمية. 4
 

تحسين الصحة األمومية ل عمل مع األفراد واألسر والمجتمعات منظمة الصحة العالمية في الدور

 خ:التاليةتبعاً للمعايير د محدوالوليدية 

 

 العمل الخاصة بمبادرة لصحة العالمية وخبرتها، وبمجاالتمجال العمل بمهمة منظمة اارتباط  

 ".جعل الحمل أكثر مأمونية"

 

 الدول األعضاء ووزارات الصحة التابعة لها والقطاعات تدعم منظمة الصحة العالمية جهود 

 .لمساهمة في الصحة األمومية والوليديةالمعنية باو ،األخرى ذات المسؤولية

 

قدرات ومبادرات الوكاالت األخرى كملة ت بعدم منافسة بل  منظمة الصحة العالميةيتمثل عمل 

 لألمم المتحدة، ووكاالت التنمية الثنائية والمتعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية،

 .والقطاع الخاص

  

 هو المساهمة في إيتاء" مونيةجعل الحمل أكثر مأ"مبادرة يظهر الرسم البياني أدناه أن دور 

 .اتعالرعاية الصحية وفي بناء بيئة تمكينية على مستوى األفراد واألسر والمجتم

 

هي طرف من عدة أطراف " جعل الحمل أكثر مأمونية"يظهر الرسم البياني أن مبادرة ذلك،  ك

، )شراكات، وتأييد، ودعوة، ورصد، وتقييمبحوث، ومعايير وأدوات، و(ذات مجاالت عمل محددة 

 .وتعمل بتنسيق وتآزر مع شركائها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خ 

جنيف، منظمة الصحة العالمية،  صحة المراهقين واألطفال ونمائهم، االستراتيجية لتحسينتوجهات الأِعدت كي تترابط منطقياً مع 

 ]يقةمسودة وث. [2002
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 أطرافطرف من عدة ، "جعل الحمل أكثر مأمونية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أدوار محددة
 

 في مجال العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات المحدَّدة لمنظمة الصحة العالمية األدوارتشمل 

 :تحسين الصحة األمومية والوليديةل

 

مجموعة من البينات والخبرات المتعلقة بالعمل على مستوى األفراد واألسر نشاء إ 

 ؛ونشرها والمجتمعات
 

  للعمل على مستوى األفراد والمساءلة حولها وتقويتهادولية ووطنية ومحليةإنشاء التزامات  

 واألسر والمجتمعات، من أجل دمج هذا المجال في السياسات واالستراتيجيات والبرامج؛

 

األفراد، واألسر 
 والمجتمعات

(IFC) 

 جعل الحمل أآثر مأمونيةمبادرة 
 بحوث -
 معايير وأدوات -
 شراآات -
 تأييد ودعوة -
 الرصد والتقييم -

 إيتاء
الرعايـة 
 الصحيـة

)HCD(  

الصحـة
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ستوى األفراد واألسر لعمل على مل "جعل الحمل أكثر مأمونية"مبادرة  دمج مفهوم ومبادىء 

، في معايير منظمة الصحة العالمية وفي مواصفاتها والمجتمعات واالعتبارات ذات العالقة

 وأدواتها؛

 

 تطوير أدوات وإرشادات تقنية لدعم تنفيذ المداخالت الفردية واألسرية والمجتمعية؛ 

 

وخطط للعمل على مستوى األفراد واألسر مع جميع الشركاء لتطوير برامج عاون الت 

 والمجتمعات؛

 

الوطني اإلقليمي وفعال على المستوى الدولي والتنسيق ال وتقديم الدعم التقني للتطبيق 

 فيما يتعلق باالستراتيجيات والمداخالت الفردية واألسرية ،والمتوسط، وعلى مستوى المناطق

 .يةوالمجتمع

 

تطبيق استراتيجيات ومداخالت العمل مع األفراد واألسر مجال في ورصده توثيق التقدُّم  

 .والمجتمعات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

 

جعل الحمل أكثر  "وهيتُدمج هذه األدوار في مجاالت العمل القائمة التابعة للمبادرة األوسع 

 . كل أدناه، كما هي موضحة في الش"مأمونية

 جعل الحمل أكثر مأمونيةة أنشط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناء الشراآات

 التعاون التقني

 التوعية/ التأييد الرصد والتقييم

 البحوث
المعايير المواصفات  

       واألدوات

HCD IFC 

 بناء الشراآات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــاألنشط
 

 عالمي جميع مستويات الفريق العبر تقييم وال،النشر و،توثيقوال، ستعراض االشملينبغي 

قاربات الموثَّقة مل الوتخو). المقر الرئيسي، واألقاليم، والبلدان( "جعل الحمل أكثر مأمونية"لـ

ى إضافة إل.  البرامج المحلية الناجحة واالرتقاء بهاة من أنشطة البلدان تبادللصوالدروس المستخ

 وللخبرات المطوَّرة متوفرة للمعلومات الذلك، سوف تتولى المبادرة القيام باستعراض منهجي

 والمجتمعات، وبنشر نتائج  واألسرفرادولوية لمداخالت العمل مع األ األ ذاتمجاالتالعالمياً في 

 .هذه االستعراضات

 

وث الميدانية بحإلى قدر أكبر من ال وث، وتدعوبحظمة الصحة العالمية احتياجات التستعرف من

تُحدَّد األولويات استناداً إلى الحاجة سوف و.  واألسر والمجتمعاتالعمل مع األفرادذات الصلة ب

لمجاالت األبحاث صدوقيتها من أجل تقوية إطار العمل االستراتيجي  المعرفة وتوثيق مإلى تحديث

من قبل اآلخرين، ولالحتياجات المستعرفة على مستوى البلدان في المرافق االهتمام تحظ بالتي لم 

 األولوية لمداخالت العمل  ذاتمجاالتالوتعزز المبادرة أيضاً األبحاث في . الصحية والمجتمعات

 . والمجتمعاتمع األفراد واألسر

 

قاربات م إلى تطوير ال، والمراجعات المنهجية، الخبراءتؤدي نتائج األبحاث، ومشورات

، تنعكس نتائج العمل مع كذلك. وتطبيقه إطار العمل االستراتيجي واألدوات لدعم تقييم والتوجيهات

يعمل الفريق و. وأدواتها  منظمة الصحة العالمية واألسر والمجتمعات هذه في مواصفاتاألفراد

 رات الصحة وشركاء آخرين لمكاملة المقاربات، ولتكييف الخطوط التوجيهيةالعالمي مع وزا

 البلدان على أن وتشجع منظمة الصحة العالمية. واألدوات مع احتياجات البلدان الفردية والبرامج

ت العمل مع ن تدمج مداخال، وأ)تعزيز الصحة(وسع صحية أ ةقاربم التزاماً بهاسياساتتعكس 

 . لصحة األمومية والوليديةالمتعلقة با برامجها  واألسر والمجتمعات فياألفراد

 

 إتاحة المجموعة الكاملة ياً وتقنياًً متماسكاً، لضمانيوفر فريق منظمة الصحة العالمية دعماً برنامج

لعالمية بشكل خاص، يضمن فريق منظمة الصحة او. من المعارف والخبرات على مستوى البلدان
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 المستوياتناء القدرات لتطبيقها على ثها، ويساعد في بيتحدنقل المعرفة وتوجهات السياسات و

 .كافة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشراكات 
 

 وكذلك مع األقسام األخرى ،داخل قسم الصحة اإلنجابية والبحوثوثيق  إلى تعاون ثمة حاجة

 وبرنامج كالطفل والمراهق ونمائهما،، وبشكل خاص مع قسم صحة  العالميةةالصحمنظمة  في

اإليدز، /المالريا، وصحة النساء والجنسانية، وفيروس العوز المناعي البشري المكتسبمكافحة 

مكون  وبشكل أكثر تحديداً مع التعزيز الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية،والتغذية، وفريق 

 لمنظمة الصحة التابعة البلدانية الكبرى شبكةلفي برنامج التعزيز الصحي في اة الصحة المدرسي

 الشراكات مع الوكاالت األخرى لألمم المتحدة، ومع وكاالت التنمية الثنائية  وتمثل.العالمية

والمتعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية وبشكل متزايد القطاع الخاص، ومع المجتمع 

لتطوير مداخالت العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات ضرورة ملحة معات، تجمالمدني وال

 ".جعل الحمل أكثر مأمونية"ولتأدية أدوار 

 

ة وعلى خبرات مختلف الشركاء سي على البناء على المعرفة القائميقوم اإلفتراض األسا

في سبقت اإلشارة ا وكم. واألطراف المعنية، على المستويات الدولية واإلقليمية ومستوى البلدان

 ة مفيدةقاربمأن يشكل  UNDAFالقسم الثاني، يمكن إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

 .قوى البلدان من أجل تطبيق برنامج منسعلى مست

 

 األمم نظومةفبتمويل من م.  إمكانية التعاونة عنمثل األيشكل مشروع الجودة في الرعاية أحد

 االمم صندوق بقيادة  ما بين وكاالت األمم المتحدةبكونه مشروع تحالفمشروع الالمتحدة، يتميز 

التهميش االستراتيجيات واألدوات لمناهضة -منظمة العمل الدولية (UNFPA للسكان المتحدة

 ، )اليونيسيف ( األمم المتحدة لرعاية الطفولةوصندوق، ILO-STEP االجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعمل القائمين نظراً  شريكاً رئيسياً  ونمائهما قسم صحة الطفل والمراهقالصحة العالمية، يشكل ةمنظم داخلك

 .عليه في مجال صحة الولدان والمراهقين
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 مقدميهاو") الطلب (" الرعايةلتطوير إطار عمل منهجي يكتنف مستخدمي) ومنظمة الصحة العالمية

يقدم كل من شركاء األمم .  من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية،)مداداإل("

 .المتحدة األربعة خبرات مجاالتهم المحدَّدة ضمن إطار الجهود المبذولة

 

 في تحسين الصحة األمومية مختلف الشركاءمساهمات  من اً عددينبغي إعداد جدول يلخّص

وتكون هذه الخطوة األولى .  واإلقليمية ومستوى البلدانات العالميةالوليدية، على المستويو

 .تحديد البرامج والموارد والخبرات الموجودةمجال الملموسة في 

  

 على ةدوجيمكن لهيئات متعددة موو.  آليات محدَّدة لتفعيل الشراكات، ينبغي إنشاءمن ناحية أخرى

يمكن إنشاء لجان عنقودية وبشكل رسمي، مثال، على سبيل ال. المستوى العالمي لعب هذا الدور

ولحركة . داخلية أو لجان عنقودية مشتركة ضمن إطار المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

ويمكن . األمومة اآلمنة فريق مشترك بين الوكاالت يتمتع بمسؤولية التنسيق واإلرشاد التقني

تناسق الجهود تعلى المستوى اإلقليمي، . جتمعات واألسر والم فرعية للعمل مع األفرادتشكيل لجنة

 وطنية لتنسيق اًوقد أنشأ العديد من البلدان لجان. وميةوفيات األمالشبكة الوقاية من عبر المبذولة 

 .العمل من أجل صحة أمومية ووليدية آمنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....المنظورات
 

" جعل الحمل أكثر مأمونية" إطار العمل االستراتيجي المقترح لـفعالية عتمدت، على مر الزمن

لعمل مع األفراد واألسر والمجتمعات، على مرونته وقدرته على االرامي إلى تطوير مداخالت و

جعل " لرصد وتقييم جهود مبادرة  تتممنهجيةثمة عملية و. وتوثيقها مراجعة الخيارات المعروضة

أما التحول في . المتعلقة بعنصر العمل مع األفراد واألسر والمجتمعاتو" يةالحمل أكثر مأمون

 منظمة الصحة العالمية ومستوى جهودها ومجاالت عملها فسيأتي استجابة للتطور دورمنحى 

 . وإلى الوكاالت والمنظمات األخرى، وإلى أولويات هذه البلدان،الذي تحرزه البلدان
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تحسين  واألسر والمجتمعات لألفرادمع اللعمل  مفهوم أساسي كاتخاذ تعزيز الصحة

 الصحة األمومية والوليدية
 

ؤثرات الصحية ومن رؤية منبع من تحليل مجموعة واسعة من الت ةقاربلصحي ميقترح التعزيز ا

وبالتالي، فهو يوفر أساساً ممتازاً للعمل . اد والمجموعاتالدور اإليجابي والفعال الذي يلعبه األفر

والتعزيز الصحي، كما هو معلَن في ميثاق أوتاوا . على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات

عملية تمكين األفراد والمجموعات من زيادة التحكُّم في صحتهم ونوعية حياتهم،  " هو،)1986(

مفهوم إيجابي يشدد على الموارد االجتماعية " على أنها وينظر إلى الصحة". وفي تحسينها

 ".والشخصية، وأيضاً على القدرات البدنية

 

القصد من التعزيز الصحي هو مباشرة وقيادة عمليات التغيير االجتماعي التي تهدف إلى تحسين 

، والمأوى، الً مثالسالمك إضافة إلى تحسين المحدِّدات الصحية 94الصحة،ب المؤثرةظروف الحياة 

من النماذج االنتقال هذا التركيز يستدعي . ، والعدالة واالنصاف االجتماعييوالتعليم، والدخل الكاف

 يخاطب  بيئي-إلى نموذج اجتماعيالوقائية المرتكزة على األمراض والمشاكل الصحية، والطبية 

  من النتائج الفرديةحول أيضاً توثمة.  كشروط لتحسين الصحة والعدالة والمعايير االجتماعيةالظلم

عطي مقداراً أكبر من المشروعية للعمل  أكثر شمولية تةقاربإلى النتائج الجماعية، وباتجاه م

 .المشترك بين االختصاصات وبين القطاعات

 

تمكين، ال:  هيوالتي تشكل جوهر التقارب الصحيئيسية  العمل االجتماعي الثالثة الراستراتيجيات

 . والدعوة،ماعيوالدعم االجت

 

ستويين تتميميين ، التي طُوِّرت على ملتعزيز الصحة  الفعالةستراتيجيةاال هو جوهر التمكين

 96، 95:باآلخر كل منهما يتفاعالن ويؤثر
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، والقدرات المعرفية، معرفةالك ، تهدف الجهود إلى زيادة الموارد–على المستوى الفردي  

 اذ القرارات الصحية؛ والقدرة على اتخ،والكفاءات الصحية
 

 تهدف الجهود إلى صنع تغييرات بنيوية على البيئة المحلية والعالمية ،على المستوى الجماعي 

 .من أجل تحسين الوصول إلى الموارد االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 

ومية هم الياألفراد المؤهالت والقدرات التي يطبقونها في حياتبامتالك يعترف التعزيز الصحي 

 تحسينات كبيرة في الصحة بواسطة تعزيز هذه األهليات تزوقد أنج. تهمصحلحفاظ على ل

، يوضح انطالقاً من هذه األولويةو.  من خالل العمليات التثقيفيةخصوصاًو، وتحسينها والقدرات

م بمعزل عنهمعهم، وليس بالتعاون األفراد ويتحقق من خالل التعزيز الصحي "إعالن جاكرتا أن 

وع في العمل، أو قدرات  إمكانية األفراد على الشرعالن اإليحسنكذلك، . أو بمنحه لهم

 ".  والمنظمات أو المجتمعات على التأثير على المحدِّدات الصحيةالمجموعات

 

تشجع   والمؤسسات التي، من خالل المجموعات، والمنظمات المجتمعيةالدعم االجتماعي يطور

. ئات الصحية كنموذج اجتماعي، وترعى العمل المجتمعي من أجل الصحة والبي الحياةساليبأ

وهو مشمول في األنظمة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية وتعزز األنشطة التنموية ذات الصلة 

 . التي تؤثر على الصحة

 

  ووضع،لحاجة العموميةإلى توليد ااتيجية مركزية للعمل االجتماعي، كاسترو، التأييد يهدف

. دعم الصحة وإقناع ذوي النفوذ بالعمل على ،جدول األعمال العموميفي أعلى  الصحية القضايا

لدعم االجتماعي وتمكين نتاجاً ل التأييد وااللتزام السياسي والسياسات الداعمة  يكونوعادة ما

   97.ةتتميمي ا أفعالعلى أنهإلى هذه العوامل األفراد، وبالتالي ينبغي النظر 
 

 : الواردة في التعزيز الصحي، يقترح ميثاق أوتاوا إطاراً لألعمالل المفاهيملتفعي

 

اع القرار السياسي في جميع نضع الصحة على جدول أعمال ص تبناء سياسة صحية عمومية 

 القطاعات وعلى جميع مستويات النظام الصحي؛
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  ومنبهة، ومقبولة، وسارة؛ولد شروطاً حياتية مأمونة،ت وتربط الناس بالبيئة خلق بيئات داعمة 
 

 ،يشمل تمكين المجتمعات من خالل اإلعالم، وفرص التعلّمالذي  تقوية الفعل المجتمعي 

 والموارد؛
 

ركز على دعم التنمية الشخصية واالجتماعية وعلى تمكين ت  التيشخصيةالمهارات التطوير  

  والمراحل؛راد من التعلّم في مختلف األطراألف

 
 مسؤولية التعزيز الصحي فيما بين جميع تشاركت  التيدمات الصحيةإعادة توجيه الخ 

مهمتها تذهب إلى أبعد من توفير الخدمات السريرية والعالجية، أن األطراف المعنية وترى 

 .وتتسم بحساسية واحترام لالحتياجات الثقافية والشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .2002،  التابع لمنظمة الصحة العالميةي لغرب المحيط الهادىءلمكتب اإلقليما/منظمة الصحة العالمية: المصدر

 

 

 

 القوة القصوى لمفهوم يمكن إدراك

التعزيز الصحي عند تطوير مجاالت 

العمل الخمسة في وقت متزامن 

 االستراتيجيات وشامل، من خالل

الرئيسية، وباستخدام القيم والمبادىء 

 .   التوجيهية كقاعدة أساسية

 العمل المجتمعيتقوية

تنمية 
القدرات 
 الشخصية

 التأييد
والدعم 
 االجتماعي
 خلق والتمكين

 بيئات 
 داعمة

 إعادة توجيه
 الخدمات الصحية

العمومية الصحية السياسات بناء



 

 العمل مع األفراد واألسر والمجتمعات  79
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من أجل تطوير مداخالت العمل "  أكثر مأمونيةالحملجعل "نموذج ختامي إلطار عمل 

 مع األفراد واألسر والمجتمعات

ج الصحية ئالنتا

 واالجتماعية

 تحسين معدل المراضة، في تشمل التدابير المشاركة: نتاجات الصحيةال

 .مكن تفاديهاتي ي والولدان الومةوالعجز، ومعدل الوفيات، ووفيات األم

 في تحسين حالة تشمل التدابير المشاركة: النتاجات االجتماعية

 .الجنسانية، والعدالة، والتمكين، والدعم االجتماعي

ة  الصحيئجالنتا

 ةتوسطالم

محدِّدات النتاجات (

الصحية واالجتماعية 

للصحة األمومية 

والوليدية؛ األهداف 

األساسية للتعزيز 

 .)الصحي

 الحالة الصحية

: تشمل التدابيرو

 المالئمة رعايةال

 للمرأة الذاتيةرعاية الو

الحامل، بما في ذلك 

عدم والكافية، تغذية ال

 تعاطي

العقاقير، /كحولال

االمتثال و فيتامينات،وال

للدواء والمعالجة، 

عمل الوتحديد عبء 

نظافة ال و،مالئمال

رعاية والكافية، ال

 والتي المالئمة للوليد

لرعاية تشمل ا

كل تفاعل ورية، السري

األم والطفل، من 

إطعام الرضيع، و

 .واللقاح

خدمات الرعاية 

 الصحية

 :تشمل التدابيرو

مية الخدمات تالؤ

األمومية والوليدية 

 بما في ،ابتهاواستج

ذلك الرعاية السابقة 

 ،للوالدة، وأثناء الوالدة

 .وفي الفترة التالية لها

 البيئات الداعمة

بيئة : وتشمل التدابير

طبيعية آمنة؛ ظروف 

اقتصادية واجتماعية 

داعمة؛ إمداد غذائي 

 تناول ةيكاٍف؛ محدود

العقاقير؛ إتاحة 

 شرفينالوصول إلى الم

المرافق الحاذقين و

 .ةالصحي
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  التعزيز الصحينتائج

عوامل شخصية، (

 وبنيوية ،اجتماعية

 ) في المحدِّداتبدالتلت

 محو األمية الصحية

: وتشمل التدابير

المعرفة والمهارات 

المتعلقة بالصحة 

األمومية والوليدية؛ 

العزم على طلب و

الرعاية؛ والقرارات 

 الصحية

العمل والتأثير 

 االجتماعي

: روتشمل التدابي

اركة المجتمع؛ مش

تمكين المجتمع؛ 

المعايير الصحية؛ 

 .والرأي العام

عامة سياسة صحية 

 ممارسة تنظيميةو

: وتشمل التدابير

األحكام؛ تخصيص 

الموارد؛ الممارسات 

التنظيمية على مستوى 

قة طتنظيم المن

الصحي؛ وعملية 

التخطيط القائم على 

 .المشاركة

األعمال المعنية 

 بالتعزيز الصحي

 التثقيف/لتعليما

يب تدر: وتشمل األمثلة

األخصائيين الصحيين 

هم  أهليتلتنمية

 الشخصية والثقافية؛

التثقيف الصحي؛ 

التعليم المدرسي؛ تعليم 

اإلعالم : الكبار

تصال  االوقنوات

 .خرىاأل

 

 التعبئة االجتماعية

 التنظيم :وتشمل األمثلة

المجتمعي؛ التسهيالت 

 ؛ مشاركةالجماعية

ألسرة؛ الرجل وا

 .الحوار المجتمعي

 التأييد

: وتشمل األمثلة

ترصد الوبائي ال

لمجتمع؛ مشاركة ل

جان المجتمع في الل

الصحية والتخطيط 

 التأييد الصحي؛ كسب

 .للحقوق اإلنجابية
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