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ُص ّممت خريطة الطريق لتعزيز االلتزام العالمي بتحسين صحة األمهات والولدان األكثر احتياجًا الذين يعيشون في
األوضاع اإلنسانية .ويستند إعداد خريطة الطريق إىل اإلرشادات العالمية المستندة إىل الشواهد والدروس المستفادة
من التنفيذ عىل المستوى القطري .وشارك أكثر من  100خبير من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة
والحكومات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات األكاديمية في استعراض خريطة الطريق ،وأُجريت أكثر من 50
مقابلة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لفهم األولويات الحالية في مجال صحة األمهات والولدان ،والفجوات في
النظام الصحي ،والشركاء الذين يستفاد منهم في األوضاع اإلنسانية .واستعرض خبراء عالميون هذه الوثيقة ووضعوا
عليها اللمسات النهائية في اجتماع متعدد القطاعات ُعقد في  ،2019وأوصوا باإلجراءات الالزمة لتسريع التقدم المحرز
عىل مدى السنوات الخمس المقبلة.
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1

شكر وتقدير

أود اإلعراب عن عميق تقديري وامتناني للخبراء المتفرغين والزمالء واألصدقاء الذين ساهموا في
هذه المبادرة من خالل المقابالت ومجموعات العمل والمناقشات التي تفوق الحصر وجوالت
االستعراضات:
أليساندرو إيالمو ،أليسين موران ،آن بيرتون ،آنا أف أوغالس ،آنا فريلسن ،باسيل رودريكس ،بيانكا
دريبر ،برانداو كو ،بشرى المقالح ،كاترين شولت-هيلين ،كلير ميرشون ،كاليف أوموك ،سيريل إنغمان،
دانيال مارتينيز ،ديانا إستيفيز ،ديليس والكر ،دينا جردانة ،إيلين سكودر ،إلفيرا تيسين ،إميلي موناغان،
إيمانويل كابوبيانكو ،إندانج هاندزل ،فاطمة جوهر ،فيونا سميث ،فوزية شفيق ،جبروولد بيتروس،
جيليان مكاي ،جوينيل غارنييه ،هاجرا دالي ،هانا تابيس ،هاتي رويسن ،هينيا دقاق ،هيالري ورتنجر،
حسين حد ،جين نيونهام ،جانا باترسون ،جان أرماس ،جنيفر شليخت ،جيم ليتش ،جوزيب فارغاس،
جوشوا بريس ،جوي لون ،جولي تافت ،جولييت ويتلي ،كاتي موريس ،كيمبرلي جير ،كوين جوس،
ليل ساي ،الرا مارتن ،لورا آرتشر ،لي باين-ميرسير ،ليلي كاك ،ليندا دول ،ليزا توماس ،لولو الكبيسي،
لونا ميهرين ،لين فريدمان ،مانويل كاربالو ،مارسي هيرش ،ماريا أسونسيون سيلفستر ،ماري كلود
بوتينو ،مارييال إس كاستيلو ،ماري إلين ستانتون ،ماري طومسون ،ميغ فرينش ،ميان سيلفستر،
معظم حسين ،موهيرا بوبوفا ،نبيلة زاكا ،ندى العطار ،نادين كورنير ،ناوكو كوزوكي ،ناتاليا فارتابيتوفا،
نيل راسل ،نيالم بهاردواج ،نيها سينغ ،نيللي ستاديريني ،نيكوالس جوانيك ،نيلوفار زاند ،نورا هوبس،
نزهة رفيق ،نيرة محمود ،أورنيال لينسيتو ،بول وايز ،بيتر موريسون ،ربيع الشماي ،راشيل كامينغز،
راجات خوسال ،ريبيكا تافاريس ،ريبكا أمسالو ،ريتشارد غيدوتي ،روبرتا بتروتشي ،رودولفو روسي،
سليم الصحاني ،سميرة إلياس بطرس ،سميرة أبو بكر ،سميرة سامي ،ساندرا كراوس ،سارة موكسون،
سارة وليمز ،سافيريو بيليزي ،شيماء إبراهيم ،شانون ماكناب ،شريفة خان ،شينا كوري ،سميتا كومار،
ستيفاني جي ،ستيف وول ،تيدبابي ديجفي هايلجبريل ،ثياغو لوتشيسي ،توري الردال ،فاليري بيمو،
فيفيانا مانغياتيرا ،ويني مويبيسا ،يوليا ويدياتي ،ذو الفقار بوتا
إن الطاقة التي بذلها المساهمون الكُثر ،وقدرتهم عىل اإلقناع ،وما أبدوا من شغف ،لهو األساس الذي
تقوم عليه هذه الوثيقة والذي سيواصل دفع خريطة الطريق نحو تحقيق تأثيرها الحقيقي :أرواح وحياة
الولدان والحوامل واألمهات المحصورين في دوامات الطوارئ اإلنسانية حول العالم التي تم إنقاذها أو
تغييرها .ونخص بالشكر العميق سميرة سامي ونيل راسل عىل عملهما المتميز الدؤوب الستخالص
مدخالت هائلة وإخراجها في هذه الوثيقة المهمة واالستراتيجية.
نهدي خريطة الطريق إىل جنيفر شليخت التي ك ّرست حياتها لمناصرة حقوق النساء والفتيات في
وتكريما لجنيفر ومساهماتها القيمة ،ستواصل الدوائر الصحية العالمية االرتقاء
أوضاع األزمات.
ً
بالصحة الجنسية واإلنجابية ،ورعاية األمهات والولدان ،كحق مستحق من حقوق اإلنسان للفئات
األكثر احتياجًا في البلدان المعرضة لألزمات وفي كل استجابة إنسانية .نفتقدك كثي ًرا يا جين.
صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة زيد
مناصرة صحة األمهات والولدان ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
المستشار الخاص لصحة وتغذية األمومة والطفولة ،برنامج األغذية العالمي

2

خريطة طريق تسريع التقدم المحرز لكل مولود في األوضاع اإلنسانية 2024 – 2020

االختصارات واألسماء المختصرة
BCG

لقاح بي سي جي

BMS

بدائل لبن الثدي

EmONC

الرعاية الطبية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة

ENAP

خطة عمل كل مولود

EPI

برنامج التطعيم الصحي الموسع

EWEC

مبادرة كل امرأة ،كل طفل

HAI

حاالت العدوى المكتسبة داخل المستشفيات

IPC

الوقاية من العدوى ومكافحتها

IYCF-E

إطعام الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ

KMC

الرعاية عىل طريقة الكنغر األم

MISP

مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى

MPDSR

ترصد وفيات األمهات والفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لها
ّ

SDGs

أهداف التنمية المستدامة

TBA

قابلة تقليدية

WASH

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

مزيد من المعلومات
طوال هذه العملية ،شارك أصحاب المصلحة في صياغة إعالن عالمي ووثيقة مناصرة تحدد الرسائل
الرئيسية إلعطاء األولوية لصحة األمهات والولدان في األوضاع اإلنسانية.

الوثائق متوفرة عىل www.healthynewbornnetwork.org/issue/emergencies

االستشهاد الموصى به
صندوق إنقاذ الطفولة ،منظمة الصحة العالمية ،اليونيسف ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين .2020 .خريطة طريق تسريع التقدم المحرز لكل مولود في األوضاع اإلنسانية  .2024–2020واشنطن
العاصمة :صندوق إنقاذ الطفولة.

الشكر والتقدير واالختصارات

اإلجراءات الرئيسية المعنية بصحة الولدان في األوضاع اإلنسانية
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مقدمة
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اإلجراءات الرئيسية المعنية بصحة الولدان في األوضاع اإلنسانية
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يتطلب تحقيق أهداف
التنميةالمستدامةالمتعلقة
بوفيات الولدان واإلمالص
بحلول  2030إعطاء األولوية
لإلجراءات التدخلية المنقذة
لحياة األمهات والولدان ودعم العاملين الصحيين
أثناء األزمات اإلنسانية.
النساء واألطفال أكثر عرضة للموت أثناء الكوارث الطبيعية
بمقدار  14مرة مقارنة بالرجال( .)1وفي األوضاع الهشة واإلنسانية،
يموت ما يقدر بنحو  500امرأة وفتاة من المضاعفات نتيجة
الحمل والوالدة كل يوم( .)2والولدان معرضون للخطر بشكل
فريد ،حيث يعتمدون عىل الرعاية المتخصصة ويتّكلون عىل
صحة األمهات المتأثرات باألزمة .ولزمن طويل جدًّا عانى الولدان
من اإلغفال في جهود االستجابة اإلنسانية .وما زالت اإلجراءات
يصمم
التدخلية األساسية للولدان تعاني من نقص التمويل ،وال
َّ
غير القليل من اإلجراءات التدخلية التي تضع األم في االعتبار.
ويتطلب تحسين بقاء الولدان تجدُّد التركيز عىل االحتياجات
والتزاما بتعزيز
الفريدة لألطفال الذين يولدون في خضم األزمات
ً
صحة األمهات والولدان في األوضاع اإلنسانية .وتمثل الفترة
المحيطة بالوالدة وقتًا ذا أهمية حرجة من حيث المخاطر
بالنسبة لألمهات والولدان(.)3

الهند ونيجيريا وباكستان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
هي البلدان الخمسة األوىل صاحبة أعىل معدالت لوفيات
الولدان( .)4وعانى أكثر من  %80من البلدان ذات معدالت
الوفيات المرتفعة من صراع حديث أو كوارث طبيعية متكررة أو
كليهما( .)5ومن بين البلدان التسعة واألربعين التي عانت من
أزمة إنسانية حادة أو ممتدة في السنوات الخمس الماضية،
يقصر عن بلوغ أهداف التنمية المستدامة
 %75منها
ّ
المتعلقة بوفيات الولدان( .)6وتعاني البلدان التي تواجه صراعات
من أعىل معدالت وفيات الولدان واإلمالص ،وهو رقم مقلق
يبلغ  39حالة وفاة لكل  1000مولود حي أو أكثر( .)7وتهدف
الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق 2030-2016
إىل خفض معدل وفيات الولدان إىل  12حالة وفاة لكل  1000مولود حي
في جميع البلدان بحلول  ،2030ويتماشى هذا مع غاية الهدف الثالث
من أهداف التنمية المستدامة.
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ويتطلب هذا الهدف اتخاذ إجراءات عاجلة في األوضاع الهشة
واإلنسانية.

قرابة  %70من وفيات الولدان و %40
من حالات وفيات الأمهات والإمالص
يمكن تفاديها ،بما في ذلك في أصعب
المواقف.
وتتنوع األوضاع اإلنسانية بسبب تفاوت معدالت الوفيات
المرجعية ،والتنمية االقتصادية ،وقدرات النظام الصحي،
وديناميكيات السكان ،وعبء األمراض المحلي .قد يشمل
األشخاص المتضررون من األزمات الفئات السكانية األكثر
احتياجًا ،كالالجئين أو النازحين داخل ًّيا أو المهاجرين أو
السكان المحليين .وربما يعيشون في مناطق ريفية نائية أو
مخيمات ،لكنهم يقيمون بشكل متزايد في مناطق حضرية.
وغال ًبا ما تفتقر المجتمعات المحلية التي تستضيف
السكان النازحين ،بما في ذلك نظام الرعاية الصحية ،إىل
اإلرادة أو القدرة الالزمتين لتلبية االحتياجات األساسية
للسكان .وتتفاقم التحديات في أوضاع الصراع بسبب
انعدام األمن والتركيز الطبيعي للخدمات عىل منع فاشيات
األمراض المعدية .ويطول أمد األوضاع اإلنسانية بشكل
متزايد ،مع استمرار األزمة ألكثر من  9سنوات في المتوسط،
وهذه األزمات تساهم في زيادة عدد النازحين(.)8
وأثناء مرحلة التأهب والطوارئ والتعافي من مراحل
االستجابة اإلنسانية ،يلزم تحديد أولويات صحة الولدان
بوضوح في منصات التنسيق والمناصرة .وقد جمعت
المبادرات العالمية مثل مبادرة كل امرأة ،كل طفل وخطة
عمل كل مولود الشركاء أصحاب المصلحة المتعددين
لتحديد أولويات اإلجراءات الرئيسية المعنية بخفض وفيات
الولدان بحلول  .2030وبإمكان تحقيق مستوى أفضل من
التكامل بين مبادرات التنمية التي تعزز االستجابة للطوارئ
في التأهب وبناء القدرة عىل الصمود أن يخفف األثر طويل
المدى لألزمة عىل صحة النساء واألطفال.

مولود في الأوضاع الإنسانية صحة الولدان عبر السياقات
المتنوعة ،مع توصيات يمكن تطبيقها بشكل عام ،لكن
قد تكون وثيقة الصلة ببعض السياقات المحددة أكثر من
غيرها.
وال يمكن النظر إىل صحة الولدان بمعزل عن العوامل
األخرى ،ويجب التعامل معها في سياق صحة األم .وينبغي
تأطير أي إجراءات تدخلية تهدف إىل تحسين صحة
الولدان في سياق صحة األمهات والولدان .وتشير الدروس
المستفادة من األزمات السابقة إشارة قوية إىل أن الجهود
المبذولة لصالح صحة األم والطفل غال ًبا ما تتجاهل رعاية
الولدان أثناء األزمات اإلنسانية ،بما في ذلك رعاية التنشئة.
وقد أُحرز تقدم في تمويل وتنفيذ اإلجراءات التدخلية للصحة
اإلنجابية وصحة األم والطفل أثناء األزمات ،لكن ما زالت
هناك فجوات كبيرة في تمويل الرعاية الطبية الطارئة للتوليد
والولدان( .)9وبالتالي سيتطلب تحسين بقاء الولدان عىل
قيد الحياة أثناء األزمات اإلنسانية تركي ًزا أكبر عىل الولدان
كجزء من سلسلة الرعاية.
ومع أخذ مختلف المبادرات التي تتناول حال ًيا صحة الولدان
وبقاءهم بعين االعتبار ،تدعو خريطة الطريق إىل اتخاذ
إجراءات لتسريع صحة النساء وولدانهن في جميع السياقات
ومراحل حالة الطوارئ باستخدام نهج النظم الصحية .ويلزم
إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات اإلنسانية
واإلنمائية لضمان بقاء الولدان ونمائهم حتى في أصعب
الظروف .ويشمل هذا وجود رؤية مشتركة ونهج والتزام
لتوسيع جودة وتغطية خدمات صحة األمهات والولدان بين
السكان المتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية الحادة
والممتدة.
يشمل الجمهور المقصود بهذه الوثيقة أصحاب المصلحة
من أوساط العمل اإلنمائي واإلنساني عىل حد سواء ،من
دوائر المعنيين بصحة األمهات والولدان عىل حد سواء،
وعبر قطاعات االستجابة اإلنسانية .وتنص هذه الوثيقة عىل
رؤية بشأن كيفية إدخال التحسينات فيما يخص األمهات
والولدان في األوضاع اإلنسانية.

وغال ًبا ما يكون التمييز بين الوضع اإلنساني واإلنمائي
غير واضح ،مع ضرورة أن تربط الجهود المبذولة لتحسين
وتنسقهما بشكل
صحة األمهات والولدان بين الوضعين
ّ
جيد .وتتناول خريطة طريق تسريع التقدم المحرز لكل

مقدمة

7

البصر

عالم تتلقى فيه األمهات والولدان ما يحتاجون إليه من خدمات صحية
منقذة للحياة ،أيًّا من كانوا ومهما كانت حالة الطوارئ.

األهداف

الهدف  :1القضاء عىل وفيات األمهات والولدان التي يمكن تفاديها في
األوضاع اإلنسانية.
الهدف  :2العمل عىل تحقيق الغايات العالمية للحد من معدل وفيات
األمهات والولدان واإلمالص.
الهدف  :3ضمان نماء الولدان بمنع إصابة األم والطفل باألمراض وتعزيز
تنمية الطفولة المبكرة.
أثناء مرحلة التعافي في الأزمة الإنسانية:

مواءمة الجهود مع الغايات العالمية ألهداف
التنمية المستدامة لخفض معدل وفيات الولدان
إىل  12حالة وفاة أو أقل لكل  1000مولود حي،
وخفض معدل اإلمالص إىل  12حالة إمالص أو أقل
لكل  1000مولود إجماال ً بحلول 2030

8
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أثناء المرحلة الطارئة في الأزمة الإنسانية:

منع المستويات الزائدة من اإلمالص ووفيات
الولدان بخفض المعدل إىل ما دون العتبات
المحددة بالمعدالت الوطنية الخاصة بالسياق
فيما قبل األزمة

الغايات االستراتيجية

ُص ّن فت مجاالت اإلجراءات الرئيسية بخريطة الطريق ضمن ثالث غايات
استراتيجية جامعة حددتها االستراتيجية العالمية لمبادرة "كل امرأة ،كل طفل"،
وهي :البقاء والنماء والتحول.

 )1البقاء

وضع حد للوفيات التي يمكن تفاديها

 )2النماء

ضمان الصحة والعافية

 )3التح ّول

توسيع البيئات المؤاتية

خالصة وافية

9

 )1البقاء
وضع حد للوفيات التي يمكن تفاديها
§تعزيز ثنائي األم والوليد في األزمات اإلنسانية
§توسيع إمكانية الوصول إىل الرعاية الكريمة وجيدة النوعية
أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة
§تقديم الرعاية المالئمة للولدان الصغار والمرضى
§تسجيل جميع الوالدات وإحصاء جميع وفيات الولدان
وحاالت اإلمالص
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 )2النماء
ضمان الصحة والعافية
§تدعيم الروابط مع القطاعات اإلنسانية الرئيسية
عبر سلسلة الرعاية
§تيسير التنسيق عبر العالقة القائمة بين
العمل اإلنساني والتنمية

خالصة وافية 11

 )3التح ّول
توسيع البيئات المؤاتية
§تمكين المجتمعات والحكومات من خالل الشراكات التي
تشجّع الخدمات المبتكرة والمستدامة

§بحث ال ُّن هج المبتكرة وإجراء البحوث لدعم تقديم الخدمات
في األوضاع اإلنسانية
§تسليط الضوء عىل الولدان في األوضاع اإلنسانية
§
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المبادئ التوجيهية

االستنارة
بالشواهد

وفيات الولدان
وحاالت اإلمالص
يمكن تفاديها

األمهات والولدان
أصحاب حقوق

الرعاية المتمركزة
حول األسرة

الولدان أفضل حاال ً
مع مقدمي الرعاية

إحصاء الولدان
وحاالت اإلمالص
في األوضاع
اإلنسانية

ابتكارات خاصة
بالسياق

االستثمار في
مقدمي الرعاية
الصحية

المساءلة

رعاية عالية الجودة
تلبي احتياجات
المجتمعات

تمكين النساء
يحس ن
والفتيات
ّ
بقاء الولدان عىل
قيد الحياة

تدعيم النظام
الصحي

الرعاية الكريمة
لألمهات والولدان

المساواة بين
الجنسين

التأهب والقدرة
عىل الصمود
يحس نان
ّ
االستدامة

الموارد البشرية
الالزمة للقطاع
الصحي

خالصة وافية 13

ما الذي يمكننا
فعله إلنقاذ أرواح
الولدان ومنع
حاالت اإلمالص في
األوضاع الهشة
واإلنسانية؟
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مجاالت اإلجراءات الرئيسية المعنية
بصحة الولدان في األوضاع اإلنسانية
1. 1تعزيز ثنائي األم والوليد في األزمات اإلنسانية
بتعطل إمكانية الوصول إىل
تتسم األوضاع اإلنسانية غال ًبا
ّ
الخدمات ،مع تأخّر أو عدم كفاية المساعدات الدولية والوطنية
التي ربما ال تستطيع الوصول إىل األمهات األشد احتياجًا إىل
الخدمات .فاألم أفضل فرصة لبقاء الوليد عىل قيد الحياة.
وتعتبر حماية ثنائي األم والوليد أم ًرا بالغ األهمية في أي مكان،
بالتماس
ال سيما أثناء االستجابات اإلنسانية ،لضمان الرعاية
ّ
الجسدي ،والرضاعة المبكرة والخالصة من الثدي ،وبيئة رعاية
في مرحلة التنشئة من أجل تنمية الطفولة المبكرة .ومع ذلك
فغال ًبا ما يقلَّل من أهمية هذه العالقة أو يتغاضى عنها ،وغال ًبا

اإلجراءات

إبقاء الولدان مع أمهاتهم ومقدمي الرعاية ألنهم المصدر األكثر موثوقية
للدفء واإلطعام والحماية في األزمات

نماذج الرعاية التي تُبقي عىل الولدان مع أمهاتهم ومقدمي
الرعاية لهم ،كالرعاية عىل طريقة الكنغر األم والرعاية المتمركزة
حول األسرة ،مستندة إىل الشواهد وفعالة من حيث التكلفة
ومجدية في أي سياق .وينبغي تصميم خدمات صحة
األمهات والولدان للحد من فصل األم عن الوليد منذ الوالدة،
وأثناء الفترة التالية للوالدة ،وأثناء اإلحالة في حاالت مضاعفات

اإلجراءات

ما يتم تأخير أولوية اإلجراءات التدخلية البسيطة األساسية
المنقذة للحياة أثناء االستجابة اإلنسانية ،عىل الرغم من
فعاليتها من حيث التكلفة .وقد تؤدي اإلجراءات التدخلية إىل
نتائج عكسية لو أضعفنا ثنائي األم والوليد؛ ألن الرعاية يمكنها
أن تتأثر سل ًبا ،حتى لو بدت اإلجراءات التدخلية األولية فعالة.
وغال ًبا ما يتعرض هذا الثنائي للخطر في حاالت الطوارئ ،وهو
ما ينعكس في زيادة معدل وفيات األمهات ويُتم الولدان .وفي
مثل هذه الحاالت ،يجب إيجاد بدائل رعاية دائمة في أسرع
وقت ممكن.

صحة الولدان .وينبغي ضمان التركيز عىل ثنائي األم والوليد
عىل جميع المستويات ،بما في ذلك القيادة والحوكمة ،والرعاية
السريرية ،ومسارات اإلحالة ،والمتابعة والتقييم .وفي حالة
استحالة إبقاء الوليد مع أمه ،ينبغي بذل الجهود بسرعة لضمان
مقدم رعاية مستدام للوليد.

حماية وتشجيع ودعم الرضاعة المبكرة والخالصة من الثدي في
األوضاع اإلنسانية

ويشكّل انقطاع الرضاعة من الثدي في األوضاع اإلنسانية
خطورة كبيرة جدًّا؛ ألن إمكانية الحصول عىل المياه المأمونة
وخدمات الصرف الصحي غال ًبا ما تتأثر سل ًبا .ويعتبر تشجيع
ودعم ابتداء الرضاعة مبك ًرا والرضاعة الخالصة من الثدي
إجراءات تدخلية منقذة للحياة ينبغي إعطاؤها األولوية أثناء
االستجابة اإلنسانية لجميع الولدان( .)16-10ويجب أن يكون
ضمن األولويات الرئيسية خلق بيئة آمنة ومؤاتية لتشجيع
الرضاعة المبكرة والخالصة من الثدي في المرافق والمجتمع
المحلي .وهذا يشمل مستلزمات سحب لبن الثدي

وتخزينه وطرق اإلطعام البديلة ،وتدريب العاملين الصحيين،
والمناصرة ،واالتصال اإلعالمي ،والدعم النفسي واالجتماعي،
ودعم النظراء .وينبغي أن يقتصر توفير بديل لبن األم عىل
مرتبطا بمجموعة منسقة
االحتياجات الطبية( )17وأن يكون
ً
وخاصة بالسياق من خدمات الرعاية والدعم الماهر لضمان
ُّ
توفر خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
الكافية( .)18وينبغي أن تنبني المبادرات الحالية عىل شبكة
Netcode( )19ومبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال)20(.
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ينصب التركيز في األوضاع اإلنسانية عىل توفير رعاية
2. 2ينبغي أن
ّ
جيدة النوعية
ومنصفة ومقبولة ثقاف ًّيا ووثيقة الصلة بالوضع،
وتعزز تحقيق الحد األقصى من المنافع ،وتكون قابلة
لالستدامة .ينبغي تنفيذ اإلجراءات التدخلية المستندة
إىل الشواهد أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة ،وتشمل
إمكانية الوصول في حينه إىل الرعاية الطبية الطارئة
األساسية والشاملة للتوليد والولدان منذ لحظة بداية حالة

اإلجراءات

الطوارئ (انظر الإطار  .)1ويجب تنفيذ هذه اإلجراءات
كاف من العاملين الصحيين
التدخلية عىل أيدي عدد
ٍ
الذين يتمتعون بما يلزم من تدريب ودعم وموارد .ويمثل
التأهب أحد العوامل الرئيسية في أداء هذه المهمة
بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

توفير إمكانية الحصول عىل الرعاية الطبية الطارئة للتوليد والولدان في
الفترة المحيطة بالوالدة

تعتبر الرعاية الطبية الطارئة األساسية للتوليد والولدان أولوية
فورية في جميع حاالت الطوارئ ،مع التحضير لالنتقال
السريع إىل الخدمات الصحية الشاملة .ويجب أن تكون
الخدمات في متناول الجميع ،مما يضمن عدم التخلّف عن
الركب لمن سيفتقرون بغير ذلك إىل إمكانية الوصول .وتؤثر
العوامل السياقية في األوضاع اإلنسانية والهشة ،كانعدام

األمن ،تأثي ًرا كبي ًرا عىل إمكانية الحصول عىل الرعاية الطبية
لحاالت المخاض والوالدة والطوارئ .ويجب تمكين األمهات
بالمعلومات عن المستوى الفردي للمخاطر أثناء الحمل،
مع ضرورة وجود خطط طوارئ للتصدي لالضطرابات غير
المتوقعة في الرعاية.

اإلطار .1

الرعاية الطبية الطارئة الأساسية والشاملة للتوليد والولدان
يشتمل الدليل الميداني المشترك بين الوكالات بشأن الصحة الإنجابية في السياقات الإنسانية عىل القائمة
التالية باإلجراءات التدخلية األساسية:
ضمان الرعاية الطبية الطارئة األساسية للتوليد والولدان في جميع المراكز الصحية .وهذا يعني تمتع الموظفين بالمهارات وامتالكهم الموارد
من أجل:
1.إعطاء المضادات الحيوية بالحقن لعالج اإلنتان
2.إعطاء األدوية المحفزة النقباض الرحم (بمعنى :أوكسيتوسين األمومة أو أقراص الميزوبروستول) لعالج النزيف التالي للوضع،
وإعطاء حمض الترنكساميك بالحقن الوريدي باإلضافة إىل الرعاية القياسية للنساء الالتي أثبت التشخيص السريري إصابتهن
بالنزيف التالي للوضع
3.إعطاء األدوية المضادة لالختالج بالحقن (بمعنى :كبريتات المغنيسيوم) للتدبير العالجي لتسمم الحمل واالرتعاج
4.إجراء الوالدة المهبلية بمساعدة طبية (عىل سبيل المثال :االستخراج بالشفط)
5.إزالة المشيمة يدويًّا

6.إزالة نواتج الحمل المحتجزة بعد الوالدة أو في حالة اإلجهاض غير الكامل
7.إجراء إنعاش الولدان (عىل سبيل المثال :بالكيس ذاتي النفخ والقناع)
8.ضمان الرعاية الطبية الطارئة الشاملة للتوليد والولدان في المستشفيات .وهذا يعني تمتع الموظفين بالمهارات وامتالكهم الموارد
من أجل دعم اإلجراءات التدخلية  1-7المذكورة أعاله باإلضافة إىل اآلتي:
9.إجراء عملية جراحية (عىل سبيل المثال :عملية قيصرية)
	10.إجراء عمليات نقل دم آمنة مع مراعاة االحتياطات العامة للوقاية من العدوى
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اإلجراءات

تعزيز وتوسيع نطاق الرعاية األساسية للولدان

ينبغي أن تحتل اإلجراءات التدخلية للرعاية األساسية
للولدان مكانًا بار ًزا في السياسات والمبادئ التوجيهية
الوطنية ،والتقييمات الصحية ،ومقترحات الجهات
المانحة ،وخطط االستجابة اإلنسانية ،وقوائم اإلمدادات
الخاصة بالمرافق والبرامج المجتمعية .وينبغي أن
يتمتع كل عامل صحي يقدم رعاية للولدان ويُنشر في

أحد أوضاع الطوارئ بالقدرات عىل تقديم اإلجراءات
التدخلية المنقذة للحياة والحساسة بالنسبة لعامل
الزمن بعد الوالدة مباشرة .وهذه اإلجراءات التدخلية
مب ّينة في الدليل الميداني لصحة الولدان في
الأوضاع الإنسانية (انظر الإطار .)2

اإلطار .2

الرعاية الأساسية للولدان
يشتمل الدليل الميداني لصحة الولدان في الأوضاع الإنسانية عىل القائمة التالية باإلجراءات التدخلية األساسية:
§الرعاية الحرارية :التجفيف ،التدفئة ،التماس الجسدي ،تأخير االستحمام
§الوقاية من العدوى :ممارسات الوالدة النظيفة ،وغسل اليدين ،والتنظيف والعناية بالحبل السري/البشرة/العينين.
يوصى باستخدام الكلورهيكسيدين للعناية بالحبل السري مع الولدان الذين يولدون في البيت وفي األوضاع التي يزيد فيها معدل
وفيات الولدان عن  30حالة وفاة لكل  1000مولود حي
§ابتداء التنفس :التجفيف الشامل ،وتنظيف مجرى الهواء عند اللزوم فقط ،التنبيه من خالل فرك الظهر ،واإلنعاش األساسي
للولدان باستخدام كيس ذاتي النفخ وقناع لألطفال الذين ال يتنفسون عفويًّا
التماس الجسدي ،ودعم الرضاعة الفورية والخالصة من الثدي ،وعدم التخلص من اللبأ (أو لبن السرسوب)
§دعم اإلطعام:
ّ

§ المتابعة :التقييم المتكرر لعالمات خطر العدوى الخطيرة والحاالت الطبية األخرى التي تتطلب رعاية إضافية خارج البيت أو المركز
الصحي
§فحوصات الرعاية التالية للوالدة :ثالثة فحوصات تالية للوالدة خالل الشهر األول :في اليوم األول (أول  24ساعة ،وهي األكثر أهمية)،
وفي اليوم الثالث ،وبين اليومين  .7-14وبعد الوالدة ،ينبغي بذل كل جهد للوصول إىل الولدان الذين يولدون في البيت في أقرب وقت
ممكن
§اإلجراءات التدخلية الوقائية :تأخير قطع الحبل السري ،واستعمال فيتامين ك والمعالجة الوقائية الموضعية للعينين خالل أول 24
ساعة ،والتطعيمات خالل األسبوع األول من العمر

اإلجراءات

إنشاء نظام إحالة مرن وقادر عىل الصمود في مواجهة صدمات
النظام الصحي

أثناء حاالت الطوارئ ،يجب أن تتوفر أنظمة نقل
واتصاالت موثوقة ،باستخدام مشاركة المجتمع وقيادته
حيثما أمكن ،لتيسير اإلحالة في حينها لألمهات والولدان
عند اكتشاف عالمات الخطر قبل الحمل وأثناءه وبعده.
ويجب توعية المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين
بعالمات الخطر وآليات اإلحالة .وينبغي أن تتضمن

بروتوكوالت الرعاية الطبية الطارئة تحقيق االستقرار قبل
اإلحالة والتدبير العالجي أثناء النقل .وينبغي أن تتضمن
هذه البروتوكوالت نقل األم والوليد م ًعا ،إذا كان ذلك بعد
َّ
التماس الجسدي
ويفضل أن يحدث هذا في ظل
الوالدة،
ّ
لمنع انخفاض الحرارة.
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اإلجراءات

إقرار مجموعة الخدمات التي تمثل الحد األدنى للرعاية في المرفق الصحي
والمجتمع المحلي في بداية حالة الطوارئ

ينبغي تكميل مجموعة الخدمات التي تمثل الحد األدنى
للصحة اإلنجابية بإجراءات تدخلية معينة لمعالجة االختناق
والعدوى واالبتسار لدى الولدان .وتوجد شواهد كبيرة عىل
اإلجراءات التدخلية األكثر فعالية التي تهدف إىل الحد من
معدل وفيات الولدان ،حيث تعتبر اإلجراءات التدخلية
أثناء الوالدة والفترة المبكرة التالية للوالدة ذات التأثير
األكبر( .)21ويلخّص الدليل الميداني لصحة الولدان
في الأوضاع الإنسانية المبادئ التوجيهية المستندة
إلى الشواهد( )22الصادرة من منظمة الصحة العالمية
ويسلط الضوء عىل الخدمات الصحية األشد حيوية لكل

اإلجراءات

ضمان إمكانية حصول الجميع عىل خدمات الوقاية والعالج من المالريا
والكزاز والزهري واإليدز

ويعتبر التقدم المحرز في األوضاع اإلنسانية حاسم األهمية
لتحقيق االستراتيجيات العالمية المعنية بالمالريا()23
والزهري( )24واإليدز( )25باإلضافة إىل مبادرة التخلص
من كزاز األمهات والولدان( .)26ولمنع النواتج السلبية
من المالريا أثناء الحمل ،ينبغي عىل الوكاالت ضمان
التغطية بالناموسيات المعالجة بمبيدات حشرية ممتدة
المفعول والعالج الوقائي المتقطع أثناء الحمل .وبالنسبة
ينصب التركيز عىل الوقاية من خالل
للكزاز ،يجب أن
ّ
تطعيم األمهات ،والوالدة النظيفة ،وتعزيز برنامج التطعيم
الصحي الموسع الروتيني .ويوفر اإلبالغ عن حاالت كزاز
الترصد الروتيني لألمراض ،مؤش ًرا مفيدًا
الولدان ،في إطار
ّ
لمتابعة الحصول عىل خدمات الوالدة النظيفة وتغطية
التطعيم قبل الوالدة .وينبغي ً
الترصد لمرض
أيضا تعزيز
ّ

اإلجراءات

مولود في السياقات المجتمعية ومرافق الرعاية الصحية
األولية والمستشفيات .ويبدأ هذا بالرعاية جيدة النوعية
السابقة للوالدة ،بما في ذلك التوعية والفرز والمكمالت
والوقاية من األمراض المنتقلة رأس ًّيا وغير السارية،
ويستمر بالعالج العاجل للمضاعفات والمتابعة الوافية
التالية للوالدة لتعزيز صحة الولدان والربط بالعالج وغير
ذلك من الخدمات .وينبغي دمج مجموعة الخدمات التي
تمثل الحد األدنى هذه في خطط التأهب واالستجابة
الوطنية ،وفرص تمويل الجهات المانحة ،ومعايير الرعاية
التي تقدمها منظمات الرعاية الصحية.

الزهري الخلقي ،مع ربطه بن ُُهج الوقاية والعالج أثناء
الحمل .وتهدف االستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز()25
إىل عدم والدة أي طفل مصابًا باإليدز ،وينطبق هذا عىل
السياقات اإلنسانية بقدر ما ينطبق عىل أي سياق آخر.
وينبغي أن تشمل الوقاية في األوضاع الهشة واإلنسانية
التوعية والفحص الطوعيين ،والعالج الوقائي بعد التعرض
للفيروس في حالة العنف الجنسي ،والعالج بالعقاقير
المضادة للفيروسات الرجعية ،واالختبار الشامل أثناء
الرعاية السابقة للوالدة و/أو المخاض والوالدة ،واالختبار
والعالج الوقائي للولدان ،وتوفير التوعية بإطعام ّ
الرضع.
وينبغي أن تشتمل خطط التأهب للطوارئ عىل آليات
لضمان عدم انقطاع اإلمدادات من ًعا النتقال العدوى من
األم إىل الطفل.

شراء وتخزين السلع المنقذة لحياة األمهات والولدان

يوفر الدليل الميداني لصحة الولدان في الأوضاع
الإنسانية والدليل الميداني المشترك بين الوكالات
للصحة الإنجابية قائمة باألدوية والسلع األساسية لدعم
الوالدة اآلمنة وبقاء الولدان عىل قيد الحياة أثناء حاالت
الطوارئ .ويمكن شراء هذه المستلزمات من خالل
اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان ،وينبغي
دمجها في قائمة األدوية األساسية الوطنية وقوائم إمدادات

منظمات الرعاية الصحية .وينبغي أن تكون السلع مالئمة
للسياق لتتماشى مع السياسات الوطنية ،وأن يتم
اختيارها بمراعاة السياق المحلي .وينبغي أن يشتمل
التخطيط للتأهب عىل التخزين المسبق لإلمدادات الالزمة
في األوضاع التي تعتبر هشة أو معرضة لمخاطر الطوارئ
اإلنسانية(.)27
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اإلجراءات

ضمان إمكانية الحصول عىل الرعاية للنساء والولدان أينما كانوا وأيًّا
من كانوا

وينبغي أن تدعم جميع اإلجراءات التدخلية الحق في
الصحة للجميع ،مع ضمان عدم ترك أي امرأة أو طفل
خلف الركب .وينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة
كالنازحين والالجئين والمهاجرين .ويعني مبدأ التغطية
الصحية الشاملة ضرورة أال تكون الرعاية محدودة بشرط
إثبات الهوية أو وضع اإلقامة أو الهجرة ،أو نتيجة الخوف
من الصعوبة المالية.

اإلجراءات

وينبغي إجراء تقييمات لألوضاع لتحديد أين يمكن للنساء
والولدان الحصول عىل الخدمات بأمان ،مع ضرورة مراعاة
اإلجراءات األمنية .وال بد من استراتيجيات مبتكرة للوصول
إىل السياقات الريفية والحضرية ،وينبغي تدعيم الصلة
بين مختلف نقاط الرعاية مع االستثمار في الوقت نفسه
في جودة الرعاية في مرافق اإلحالة في المجتمعات
المضيفة.

ضمان الرعاية الكريمة لألمهات والولدان في االستجابة اإلنسانية

ينبغي تشجيع ثقافة الرعاية الكريمة لألمهات والولدان كأجندة
مشتركة( )28تهدف إىل إنقاذ الحياة وتخفيف المعاناة والضغط
النفسي عىل جميع األمهات والولدان .وتشتمل الرعاية الكريمة
عىل دعم خيارات المرأة أثناء المخاض والوالدة ،واإلبقاء عىل األم
وطفلها م ًعا عندما يكون ذلك ممكنًا ،وتفادي األلم أو األذى غير
الضروريين بما في ذلك توفير الرعاية التلطيفية عند االقتضاء.
وينبغي رفع مستوى الوعي بين العاملين في المجال اإلنساني
وداخل برامج رعاية األمهات والولدان بأهمية الرعاية الكريمة
باستخدام الدورات التدريبية والمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت.
وينبغي إنشاء آليات لرصد عدم االحترام وإساءة المعاملة بإعطاء

فرصا إلبداء المالحظات .وينبغي
المستفيدين من الخدمة ً
تعزيز الشمول وتوظيف عاملين صحيين إناث حيثما كان
وجودهن ناد ًرا ،مع ضرورة توظيف عاملين صحيين محليين،
ال سيما القابالت ،حيثما أمكن .وينبغي التأكد من السماح
لجميع النساء بوجود ُمرافق لهن أثناء الوالدة عند الحصول عىل
الخدمات الصحية .وينبغي بذل الجهود إلجراء حوار مجتمعي
في وقت مبكر من االستجابة اإلنسانية الستكشاف العوامل
تحسن مقبولية الخدمات.
الخاصة بالسياق التي
ّ
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اإلجراءات

جمع البيانات لمتابعة جودة الرعاية وتغطية اإلجراءات التدخلية
األساسية للولدان

تعتبر جودة الرعاية عنص ًرا محوريًّا في الحد من أمراض
ووفيات األمهات والولدان .وغال ًبا ما يركز رفع التقارير عن
اإلجراءات التدخلية اإلنسانية عىل الكم ال الكيف ،وال يوجد
سوى القليل من البيانات المنشورة لتقييم الخدمات
المقدمة أثناء األزمات اإلنسانية .وتعتبر مخاطرة سوء جودة
الرعاية عالية في األوضاع الهشة واإلنسانية نتيجة تحديات
واف
عديدة من ضمنها توظيف كوادر صحية تتمتع بقدر
ٍ
من التدريب والموارد واإلشراف .ويمكن أن تشكل بعض
اإلجراءات التدخلية ،مثل األوكسيتوسين المنضبط()29
واإلجراءات التدخلية باألدوات والجراحة ،مخاطرة أكبر من
حيث الضرر إذا ن ُ ّفذت بشكل سيئ ،وينبغي أن تحظى
هذه اإلجراءات التدخلية بقدر أكبر من اإلشراف(.)30
وتعتبر متابعة عافية الجنين أثناء الوالدة تحديًا كبي ًرا في
األوضاع اإلنسانية ،وتتطلب مراقبة عن كثب .فال بد من
متابعة جيدة أثناء الوالدة الكتشاف الضائقة الجنينية،
وإجراءات تدخلية مباشرة لمنع حاالت اإلمالص أثناء
مالئما من أجل
الوالدة واالختناق عندما يكون التدخل
ً
االستطبابات الجنينية .ومن المهم بشكل خاص تجنب
التدخل غير المالئم ،إذا كان ينطوي عىل احتمال تعريض
األم لمخاطرة أكبر في حاالت الحمل المستقبلية ،وإذا كان
الحصول عىل خدمات تنظيم األسرة والرعاية التوليدية أم ًرا
ال يمكن التنبؤ به .لذا يجب عىل المنظمات استعراض
إجراءاتها التدخلية للتأكد من استنادها إىل مؤشرات
مالئمة ،وتكييف التوصيات استنادًا إىل المخاطر المعينة
الخاصة بالسياق والمتابعة الواقعية للجودة .وينبغي
تعزيز الجودة وف ًقا للمعايير المقررة( )31والتدابير مثل
التدريب الخاص بالسياق واإلشراف الداعم ودعم النظراء
وتقديم اإلرشاد والمالحظات .وينبغي أن تشتمل المجاالت

الرئيسية كإنعاش الولدان عىل تدريب إلزامي قبل الخدمة
مع تدريبات تنشيطية مستمرة .وينبغي استكشاف
وتقييم األدوات المبتكرة لإلشراف والتدريب عن بعد
كتقديم الخدمات الطبية عن بُعد واستخدام األجهزة
المحمولة (الخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول)
والمنصات القائمة عىل اإلنترنت (الصحة اإللكترونية) في
السياقات اإلنسانية .وينبغي عىل الوكاالت المتابعة وتبادل
البيانات لتعزيز دعم مبادرات تحسين الجودة.
وينبغي استخدام البيانات المستمدة من تقييمات
البرامج ،عىل النحو الذي توصي به مجموعة الصحة
العالمية ،لمتابعة الفجوات في تقديم الخدمات .وهذا
يشمل األماكن واألشخاص المتأثرين في المقام األول،
وماهية المع ّوقات التي تحول دون الحصول عىل الرعاية
األساسية للولدان .وينبغي رصد مؤشرات موحّدة بشأن
تغطية اإلجراءات التدخلية الخاصة بالولدان عبر القطاع
الصحي من خالل منصات وأدوات جمع البيانات
المختلفة .وينبغي إبالغ هذه البيانات إىل المنصة الشاملة
لتنسيق العمل اإلنساني ،كمجموعة الصحة أو الفريق
العامل الفني المعني بالصحة اإلنجابية ،حيث يمكن
لجميع األطراف الفاعلة الوصول إىل البيانات من أجل
إجراءات الصحة العامة .وينبغي تدعيم نظم البيانات
الوطنية ،بالتعاون مع مبادرة العد التنازلي إلى ،2030
لضمان جمع بيانات قوية وصالحة لالستخدام حول تغطية
الرعاية األساسية للولدان وإبالغها لمتابعة االتجاهات
العامة وتقييم جودة اإلجراءات التدخلية المنفذة وتقييم
تأثير ومساءلة جميع أصحاب المصلحة المعنيين
والمختصين.
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3. 3تقديم الرعاية المالئمة للولدان الصغار والمرضى
وبإمكان ضمان رعاية الولدان الصغار والمرضى خفض
معدالت وفيات الولدان بشكل كبير وضمان نماء هؤالء
األطفال في مراحلهم العمرية الالحقة .ويلزم تكييف معايير
الرعاية واإلجراءات التدخلية القائمة عىل الشواهد لتتالءم
مع النظام الصحي لألوضاع الهشة واإلنسانية .ويمكن

اإلجراءات

تدريب ودعم الموظفين لرعاية الولدان الصغار والمرضى

يعتبر ضمان تدريب جميع الموظفين عىل الرعاية
األساسية للولدان األولوية األوىل في المراحل المبكرة من
االستجابة اإلنسانية .فعند تصعيد مستويات الرعاية،
تكون هناك حاجة إىل عدد أكبر من الموظفين الحاصلين
عىل تدريب متخصص  -ال سيما من حيث التمريض
اإلجراءات

لمنظمة الصحة العالمية( .)32وينبغي التأكد من تدريب
الموظفين عىل إنعاش الولدان لمعالجة االختناق ،وتطبيق
الرعاية عىل طريقة الكنغر األم ،ودعم اإلطعام ،واألكسجين
الخاضع للمراقبة لألطفال المبتسرين.

تقديم الرعاية المالئمة في المرافق الصحية للولدان الصغار والمرضى

تتفاوت الرعاية المقدمة في المرافق الصحية للولدان
الصغار والمرضى تفاوتًا كبي ًرا في األوضاع اإلنسانية.
ويتجىل هذا في االفتقار إىل إرشادات خاصة بالسياق
بشأن اإلجراءات التدخلية األساسية المالئمة في مختلف
السياقات .وينبغي بذل الجهود لتجنب ضياع الفرص
لتنفيذ إجراءات تدخلية أقل كثافة لكن عالية التأثير .في
األوضاع التي تتدنى فيها قدرات النظام الصحي ،ينبغي
إعطاء األولوية للرعاية األساسية لجميع الولدان .وينبغي
تنفيذ إجراءات تدخلية مستدامة وفعالة من حيث

اإلجراءات

عالي الجودة  -في رعاية الولدان .ويجب مراعاة المعايير
األساسية والنسب المقبولة لمقدمي الرعاية إىل المرضى
بدقة وأخذها بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن مدى
تعقيد الرعاية.

إعطاء األولوية لعالج األسباب الرئيسية لوفيات الولدان

ينبغي التأكد من ّ
توفر العالج بالمضادات الحيوية لعالج
الولدان الذين يعانون من عدوى بكتيرية شديدة محتملة.
وحيثما أمكن ،ينبغي توفير هذا في المرافق الصحية .وعندما
تتعذر اإلحالة ،ينبغي النظر في خيار تقديم العالج بالمضادات
الحيوية في المجتمع المحلي وف ًقا للمبادئ التوجيهية
اإلجراءات

االطالع عىل إرشادات كاملة حول الولدان الصغار والمرضى
في وثيقة منظمة الصحة العالمية/اليونيسف البقاء
تحول في الرعاية لجميع الولدان
والنماء :إحداث
ّ
تماما مع المبادرات
الصغار والمرضى ،التي تتسق
ً
الرئيسية األخرى التي تستند إليها هذه الوثيقة.

التكلفة لمن ُولدوا صغا ًرا أو مرضى ،كالرعاية عىل طريقة
الكنغر األم واإلطعام بالكوب ،والتي يمكن دعمها بعاملين
صحيين مدربين من ضمنهم القابالت .وهناك حاجة
أي اإلجراءات
إىل وضع معايير لرعاية الولدان ،وتحديد ّ
التدخلية تكون له األولوية اعتمادًا عىل السياق ،ومعدالت
الوفيات المرجعية ،ومعدالت الوالدة في المرافق الصحية.
وينبغي تكييف العمل الحالي بشأن الوظائف األساسية
فيما يتعلق برعاية الولدان الصغار والمرضى تب ًعا لألوضاع
اإلنسانية.

منع حاالت العدوى المكتسبة داخل المستشفيات

األوضاع اإلنسانية والهشة بيئات يصعب فيها ضمان
جودة الرعاية الكافية ،وفي هذه الظروف يمكن لإلجراءات
التدخلية المتعلقة بالولدان أن تتسبب بسهولة في
إحداث ضرر( ،)30كما في حالة األكسجين غير المنضبط

لدى األطفال المبتسرين ،مما يؤدي إىل اعتالل شبكية
األطفال المبتسرين والعمى( .)33وعىل صعيد مماثل،
فإن سوء ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها
يمكنه التسبب في حاالت عدوى يمكن تفاديها وتطور
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مقاومة مضادات الميكروبات .وتشيع حاالت العدوى
المكتسبة داخل المستشفيات في األماكن منخفضة
الموارد( ،)34وتم اكتشاف فاشيات عدوى مقاومة ألدوية
متعددة في مرافق رعاية الولدان في األوضاع اإلنسانية
عند ّ
توفر المرافق الميكروبيولوجية(.)35وينبغي عىل
مؤسسات الرعاية الصحية إعداد آليات لمتابعة الحد
األدنى من معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها وأدوات
ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات ،التي تتسم
ّ
بسهولة االستخدام وقابلية التكييف مع األوضاع عند

اإلجراءات

منع االستخدام غير المالئم للمضادات الحيوية

تعتبر إمكانية الحصول عىل المضادات الحيوية المالئمة
لإلنتان الوليدي شاغال ً رئيس ًّيا في األوضاع اإلنسانية.
لكن العالج غير المالئم بالمضادات الحيوية في األوضاع
اإلنسانية والهشة يعتبر ً
أيضا مصدر قلق متزايد ،خاصة
يسهل ضعف الوقاية من العدوى ومكافحتها
عندما
ّ
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
انتشار مقاومة المضادات الحيوية بشكل أكبر(.)40-35
يشجع اإلشراف الجيد عىل المضادات الحيوية الوصف
المستند إىل الشواهد لألدوية من أجل مكافحة اإلفراط في
استخدام المضادات الحيوية ومنع تطور مقاومة مضادات

اإلجراءات

الميكروبات .وهذا يتطلب مزيد اعتبار في األزمات
الممتدة واألوضاع التي تكون فيها األطر التنظيمية
ضعيفة أو منقوصة ،أو عندما تكون التبرعات الدوائية غير
مالئمة وغير خاضعة للمتابعة( .)41،42وينبغي إدراج األوضاع
اإلنسانية والهشة في خطة العمل العالمية بشأن مقاومة
مضادات الميكروبات لمنظمة الصحة العالمية(،)43
وتعزيز المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
بشأن تبرعات المضادات الحيوية ،مع دراسة تبرعات
المضادات الحيوية بعناية استنادًا إىل مبادئ علم األوبئة
الميكروبيولوجية المعروفة ومخاطرة استحداث المقاومة.

وضع بروتوكوالت للتدبير العالجي للحاالت الطبية المعقدة عند استحالة
الحصول عىل رعاية نهائية

وقد تكون الرعاية النهائية  -العالج الموصى به للتدبير
العالجي لمرض أو حالة طبية  -غير متوفرة لكثير من
الحاالت الطبية للولدان بما فيها التشوهات الخلقية .ومن
المهم وضع بروتوكوالت محلية تتضمن حلوال ً بديلة لتلبية
احتياجات الولدان الذين يعانون من حاالت طبية معقدة
في األوضاع اإلنسانية ،عىل أن تكون متماشية مع المعايير

اإلجراءات

عدم توفر المرافق الميكروبيولوجية .وينبغي أن تشتمل
المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى ومكافحتها
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
عىل محور تركيز صريح عىل رعاية األمهات والولدان،
بما في ذلك التكامل مع ممارسات الرعاية األساسية
للولدان .وينبغي النظر بعناية في التكنولوجيات الجديدة
وإدخالها شريطة أن تكون مصحوبة بالمبادئ التوجيهية
الوافية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها ،مع إمكانية
المحافظة عىل التدريب والممارسة ومتابعتهما.

العالمية والسياق المحلي والموارد .وفي جميع األحوال،
ينبغي تطبيق نُهج الرعاية الكريمة ،وتوعية الوالدين،
وتخفيف المعاناة والرعاية التلطيفية ،والوقاية أثناء حاالت
الحمل المستقبلية حيثما أمكن (عىل سبيل المثال:
حمض الفوليك لعيوب األنبوب العصبي).

التأهب لفاشيات األمراض المعدية

تواجه الحوامل أو المرضعات والولدان تحديات فريدة من نوعها
أثناء فاشيات األمراض المعدية .ينبغي أن يشتمل التأهب
وتخطيط االستجابة فيما يخص اإلجراءات التدخلية اإلنسانية
عىل توعية العاملين الصحيين بالوقاية من العدوى بين هذه

الفئة السكانية ،كما ينبغي وضع مبادئ توجيهية مالئمة معنية
بالرعاية في بداية ظهور الفاشية .وال ينبغي استبعاد النساء
الحوامل والولدان من البيانات والبحوث التي تسترشد بها
االستجابةللفاشية.
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4. 4تسجيل جميع الوالدات وإحصاء جميع وفيات الولدان وحاالت اإلمالص
وغال ًبا ما يكون هناك تقصير في اإلبالغ عن حاالت وفيات
الولدان واإلمالص في االستجابات اإلنسانية( .)44وغال ًبا
ما تتضاءل أهميتها عند تجميعها ضمن األرقام الكلية
لوفيات األطفال دون سن الخامسة في حاالت الطوارئ.
ويتجاهل الكثير من االستقصاءات والمنشورات عن
الوفيات ذكر حاالت وفيات الولدان واإلمالص .كما تميل
اإلجراءات التدخلية ً
أيضا إىل التركيز عىل الفترة التالية
للوالدة إىل ما دون سن الخامسة .وباإلضافة إىل ذلك،
يمكن أن يؤثر التصنيف الخاطئ لحاالت وفيات الولدان
واإلمالص عىل دقة التقديرات.

اإلجراءات

ما لفت انتباهنا هو بياناتنا األسبوعية عن الوفيات
والترصد ،فأدركنا أن عدد الوفيات ارتفع! من المستبعد
ّ
جدًّا أن يعطى الولدان األولوية في األوضاع اإلنسانية؛
ألن المستجيبين يركزون عىل الغذاء والماء والرعاية
الصحيةاألولية.

االعتراف بالولدان كأصحاب حقوق بما في ذلك الحق في
التسجيل وفي الرعاية الصحية ،وذلك بموجب اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تحسين اإلبالغ عن وفيات الولدان واإلمالص ونسبة وفيات األطفال دون
سن الخامسة بين الولدان

غال ًبا ما تكون إحصاءات الوفيات محدودة بسبب
التقصير في اإلبالغ وسوء تصنيف وفيات الولدان
واإلمالص( .)44،45وينبغي احتساب جميع الوالدات وحاالت
وفيات الولدان واإلمالص .ويمكن أن يتحقق هذا من خالل
تحسين التدريب وضمان الجودة لتشجيع مستوى أفضل

اإلجراءات

عامل إنساني في جنوب
السودان

االعتراف بحقوق الولدان وضمانها ،بما في ذلك تسجيل الولدان والوضع
القانوني

وقد يواجه الولدان الذين يولدون في أوضاع إنسانية وهشة
مع ّوقات تحول دون تمتعهم بالوضع القانوني والمواطنة،
األمر الذي يحدث غال ًبا نتيجة التمييز ضد االنتماء العرقي
أو اإلثني أو الديني أو اللغوي أو وضع األقلية .وهذا يمكنه
أن يؤدي إىل معوقات عند الحصول عىل الرعاية .وينبغي

اإلجراءات

تحت الضوء

من اإلبالغ ،بما في ذلك التمييز بين حاالت اإلمالص
ووفيات الولدان .ويجب التأكد من تصنيف وفيات
والترصد .كما ينبغي ً
أيضا
الولدان في االستقصاءات
ّ
للترصد واالستقصاءات لتحسين
استكشاف طرق مبتكرة
ّ
جودة البيانات.

ترص د وفيات األمهات والفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لها
تنفيذ ّ
حيثما أمكن

يعتبر استعراض وفيات األمهات والفترة المحيطة
بالوالدة ،وكذلك تشريح الجثة اللفظي ،أداة قوية لتحسين
الوقاية الصحية العامة واالستجابة في المرافق الصحية
عىل مستوى اإلحالة عند استخدامها بشكل مالئم.
ترصد وفيات األمهات والفترة المحيطة بالوالدة
ويتطلب ّ
ً
قدرات وتدري ًبا ،وتكيفا مع مختلف
واالستجابة لها
ٍ
البيئات القانونية والثقافية ،ومبادئ توجيهية وطنية،
ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين بما في ذلك

المجتمعات( .)46وفي إطار جهود تحسين جودة الرعاية،
ينبغي تكييف أدوات وتطبيقها إلجراء تدقيقات لمعدل
الوفيات واستعراضات لحاالت اإلمالص ووفيات األمهات
والولدان حيثما أمكن .كما تدعو الحاجة ً
أيضا إىل أبحاث
والميسرات الخاصة
معنية بالتنفيذ لرصد المع ّوقات
ّ
بترصد وفيات األمهات
بالسياق والنواتج فيما يتعلق
ّ
والفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لها.
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5. 5تدعيم الروابط مع القطاعات اإلنسانية الرئيسية عبر سلسلة الرعاية
التحسن في صحة األمهات والولدان اعتمادًا
يعتمد
ّ
كبي ًرا عىل االستثمارات في القطاعات األخرى ،كتنظيم
األسرة والتغذية والتطعيم والصحة النفسية وخدمات
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .يجب عىل
مجتمع األمهات والولدان اتباع نهج متعدد القطاعات

اإلجراءات

وإشراك األطراف الفاعلة األخرى كشركاء أساسيين لتحقيق
تحسينات ،وينبغي عىل القطاعات األخرى استكشاف
كيف يمكن تحسين خدماتها لتلبية احتياجات األمهات
والولدان.

زيادة التدريب الروتيني عىل رعاية الولدان للمديرين ومقدمي
الخدمات الصحية
مقترحات البرامج .وينبغي عىل مديري البرامج ً
أيضا قيادة
عملية وضع خطط عمل تسلط الضوء عىل أهم الفجوات
واألنشطة لصحة األمهات والولدان ،بما في ذلك المعدات
والمستلزمات الطبية.

ينبغي أن تتضمن الدورات التدريبية المعنية بصحة
األمهات والولدان جلسات خاصة بمديري البرامج
والموظفين الداعمين لفهم اإلجراءات التدخلية الرئيسية
المنقذة لحياة األمهات والولدان الواجب تضمينها في
اإلجراءات

مناصرة صحة الولدان في تخطيط االستجابة وتنسيقها

ينبغي أن يراعي تصميم وتوفير المرافق المؤقتة
وشبه الدائمة والدائمة احتياجات األمهات
والولدان .وهذا يشمل وجود مساحة وافية
للرضاعة الطبيعية ،وسحب لبن الثدي ،والرعاية
عىل طريقة الكنغر األم ،والتدبير العالجي للولدان
المرضى .وينبغي بذل كل جهد ممكن لتقليل
االكتظاظ في أجنحة الوالدة للحد من مخاطر
العدوى المكتسبة داخل المستشفيات بين
الولدان .وينبغي ً
أيضا التشاور مع المجتمعات
المحلية بشأن تصميم مرافق صحية مقبولة
ثقاف ًّيا وتزويدها بالموظفين.
اإلجراءات

تحت الضوء

عامل إنساني في أزمة الروهينغا

أدى العنف الموجه ضد طائفة الروهينجا في ميانمار إىل انعدام الثقة
في خدمات الصحة العامة .عزز العاملون الصحيون المجتمعيون
الثقة من خالل مشاركة المجتمعات ودعمها لتيسير اإلقبال عىل
الخدمات .ويواجه الولدان تحديات في تلقي الرعاية التالية للوالدة
بما أنه يتم تشجيع النساء ً
يوما
أيضا عىل البقاء في بيوتهن لمدة ً 40
بعد الوالدة .ويعتمد الوصول إىل النساء في هذا السياق وتزويدهن
بالمعلومات الحيوية عىل البرمجة المجتمعية الفعالة.

دمج الرعاية في برامج الصحة المجتمعية ،ال سيما في السياقات التي تقل
فيها معدالت الوالدة في المرافق الصحية

غال ًبا ما تعوق األوضاع اإلنسانية إمكانية الوصول المستمر
إىل الرعاية في المرافق الصحية .وعندما يحدث هذا،
تكون الخدمات المجتمعية آلية ال غنى عنها للمحافظة
عىل تغطية اإلجراءات التدخلية أو زيادتها .وبإمكان برامج
الصحة المجتمعية أن تكون قادرة عىل الصمود في
مواجهة االضطرابات الناتجة عن انعدام األمن( ،)47وحفز

الطلب عىل الرعاية في المرافق الصحية( .)48وأثناء حاالت
الطوارئ اإلنسانية ،يمكن دمج رعاية األمهات والولدان في
المنصات المجتمعية القائمة كبرامج التدبير العالجي
المجتمعي المتكامل للحاالت .وهذا يتطلب مراعاة
البرامج الوطنية واالستثمار المدروس في تدريب العاملين
ً
داعما.
وإشرافا
الصحيين المجتمعيين ،وإمدادات،
ً
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اإلجراءات

ربط األمهات بخدمات تنظيم األسرة

بإمكان التكامل بين خدمات تنظيم األسرة أثناء الرعاية
يحسن النواتج المتعلقة
السابقة للوالدة والتالية لها أن
ّ
بالولدان بتشجيع ابتداء الرضاعة مبك ًرا والرضاعة الخالصة
من الثدي وتحسين المباعدة بين الوالدات .وينبغي عىل
منظمات الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والولدان
اإلجراءات

واألطفال إقامة شراكات وتبادل البيانات لتعظيم الفرص.
وبإمكان الشراكة مع المبادرات من قبيل "تنظيم األسرة
في  "2020توسيع التعاون مع األطراف الفاعلة غير اإلنسانية
وعىل المستوى القطري لتشجيع تكامل الخدمات.

االستفادة من اإلجراءات التدخلية الحالية المعنية بالتغذية ليستطيع
الولدان ابتداء حياتهم موفوري الصحة

يمكن أن يشكل األمن الغذائي تحديًا كبي ًرا في األوضاع
اإلنسانية والهشة .ويبدأ تحسين صحة األمهات
والولدان بضمان الحصول عىل الغذاء والتوعية والدعم
التغذويين لألمهات ،باإلضافة إىل مكمالت الحديد
وحمض الفوليك .وينبغي أن تضمن األطراف الفاعلة
اإلنسانية تقديم اإلجراءات التدخلية المعنية بتغذية
األمهات والرضع وصغار األطفال كمجموعة متكاملة
من اإلجراءات التدخلية المعنية بصحة األمهات
والولدان واألطفال .وتشمل هذه اإلجراءات التدخلية
دعم ابتداء الرضاعة من الثدي مبك ًرا ،وحماية وتشجيع
ودعم الرضاعة الخالصة من الثدي خالل األشهر الستة
األوىل من العمر ،والتعرف عىل سوء تغذية األمومة
الحاد وتشخيصه وعالجه قبل الوالدة وبعدها .وفي األيام
واألسابيع األوىل بعد الوالدة ،تعتبر التوعية بالرضاعة من
الثدي ودعم الرضاعة الخالصة من الثدي أمرين بالغي
األهمية لألم والوليد.
كما تعتبر رعاية الولدان ً
أيضا جزءًا ال يتجزأ من برامج إطعام
الرضع وصغار األطفال ،استنادًا إىل اإلرشادات التشغيلية
إلطعام الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ لسنة
 .)18(2017وتدعو الحاجة إىل شراكة مع قطاع التغذية
لتحقيق المتابعة الفعالة لتبرعات بدائل لبن الثدي غير
المالئمة ،واالستخدام غير المالئم لمستلزمات اإلطعام
كالزجاجات والحلمات .وينبغي دمج اإلجراءات التدخلية
لصحة األمهات والولدان واألطفال في مقترحات تمويل

تحت الضوء

عامل إنساني في إندونيسيا

أثناء الزلزال الذي وقع في يوغياكارتا بإندونيسيا سنة
 ،2006كانت تبرعات بدائل لبن الثدي بال رقابة وواسعة
االنتشار .وأشارت دراسة شملت  831طفال ً تتراوح أعمارهم
بين  23-0شه ًرا إىل تلقي  %75من األسر تبرعات لبن
اصطناعي ،والتي ارتبطت بمعدل يزيد عىل الضعفين
من حيث مخاطر اإلصابة باإلسهال .وكان هذا دليال ً عىل
أن تبرعات بدائل لبن الثدي غير المالئمة في حاالت
الطوارئ يمكنها تقويض صحة الطفل.

التغذية والصحة المجتمعية لضمان متابعة النمو
والتطور واستمرارية الرعاية بين فترتي الوليد والرضيع.
وينبغي إقامة روابط مع المساحات اآلمنة إلطعام الرضع
وصغار األطفال مثل "مناطق األم والطفل" و"زوايا إطعام
الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ" لضمان
حصول كل من األمهات والولدان عىل الدعم والرعاية
التغذوية المستمرين .وهناك حاجة إىل مزيد من
البحوث لمعالجة الفجوة في الشواهد في استراتيجيات
إعادة اإلرضاع والتدبير العالجي لسوء التغذية تحت سن
ستة أشهر( )49ووضع سياسات التأهب ذات الصلة.
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اإلجراءات

دمج األنشطة الروتينية لبرنامج التطعيم الصحي الموسع في الرعاية التالية للوالدة

البرامج التي توفر رعاية األمهات والولدان في األوضاع
اإلنسانية غال ًبا ما تن َّفذ بالتوازي مع أنشطة برنامج
التطعيم الصحي الموسع الروتينية مما يسفر عن
ضياع فرص تطعيم الولدان وصغار األطفال .وينبغي
أن ينسق الشركاء الصحيون أنشطة برنامج التطعيم
الصحي الموسع والرعاية التالية للوالدة بين برامج األمومة
والتطعيم الصحي ،ال سيما فيما يخص اللقاحات التي
تعطى عند الوالدة في ظروف ارتفاع معدالت اإلصابة
أو في فترة الوليد ،بما في ذلك لقاح التهاب الكبد بي،
ولقاح بي سي جي لمرض السل ،ولقاح شلل األطفال.
وينبغي تنسيق تقديم اللقاحات المبكرة والحقن األخرى
مع تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة والخالصة .وينبغي
تدريب العاملين في األنشطة الروتينية لبرنامج التطعيم
الصحي الموسع لتعزيز الرعاية األساسية للولدان والتعرف
عىل الولدان المرضى وإحالتهم.

اإلجراءات

دمج إطار للرعاية في مرحلة التنشئة لتحسين تنمية الطفولة المبكرة

األطفال الذين يولدون في األزمات اإلنسانية مع ّرضون
لمخاطر كبيرة من حيث نواتج التنمية الضائرة ،مع
احتمال انتقال العواقب الضائرة بين األجيال( .)50وينبغي
النظر إىل اإلجراءات التدخلية من منظور الوثيقة الصادرة
عن منظمة الصحة العالمية لسنة  2018بعنوان :الرعاية
في مرحلة التنشئة من أجل تنمية الطفولة المبكرة:
إطار لمساعدة الأطفال على البقاء والنماء يهدف
تحول في الصحة والإمكانات البشرية(.)51
إلى إحداث
ُّ
ويفصل اإلطار السياسات والبرامج والخدمات الالزمة
ّ

اإلجراءات

لتعزيز تنمية الطفل ،وهذا اإلطار وثيق الصلة بالقطاع
اإلنساني .وتمكّن الرعاية في مرحلة التنشئة المجتمعات
ومقدمي الرعاية من تعزيز صحة أطفالهم وتغذيتهم،
فرصا للتعلم المبكر من خالل التحفيز والتفاعالت
وتخلق ً
المستجيبة والداعمة( .)51وينبغي أن تتخذ البرامج نهجًا
شامال ً من خالل تمكين مقدمي الرعاية بالموارد والمهارات
الالزمة لتوفير الرعاية الداعمة تنمويًّا ،ويمكن ربط خدمات
الولدان بالبرامج المعنية بتنمية الطفولة المبكرة(.)51

التواصل مع شركاء خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
لتقليل مخاطر العدوى

يعتبر الولدان مع ّرضين بشكل خاص للعدوى المرتبطة
بسوء خدمات المياه والصرف الصحي ،ال سيما عندما
تتأثر الرضاعة من الثدي سل ًبا ،أو عندما تشتمل
الممارسات التقليدية عىل توفير المياه .وينبغي أن تكون
األولوية لألمهات ومقدمي الرعاية للولدان في أنشطة
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وتصميم

خصيصا لتالئم احتياجاتهم في
اإلجراءات التدخلية
ً
المجتمع المحلي والمرفق الصحي .وهناك حاجة إىل
وضع ونشر معايير خاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
ألجنحة الوالدة في األوضاع اإلنسانية.
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اإلجراءات

تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لألمهات

غال ًبا ما ترتبط األزمات اإلنسانية بضغط نفسي شديد .في
إطار بروتوكوالت اإلحالة المعمول بها ،ينبغي إعطاء األولوية
للحوامل والمرضعات من حيث تلقي الخدمات النفسية
االجتماعية من أجل صحتهن النفسية ومن أجل التأثير
المحتمل عىل صحة ولدانهن نتيجة انقطاع الرضاعة من
الثدي .وينبغي ربط برامج صحة األمهات والولدان بدعم

اإلجراءات

االنخراط في خدمات ومسارات حماية الطفل

تعتبر تحديات حماية الطفل مسألة معقدة وخاصة
بالسياق ،األمر الذي يتطلب من الوكاالت وأصحاب
المصلحة تبادل الخبرات والمعارف واإلرشادات
مالئما .ويتطلب تحقيق
والمعلومات متى كان ذلك
ً

اإلجراءات

الصحة العقلية لطائفة سيناريوهات كاملة تشمل لكن
ال تقتصر عىل االضطرابات النفسية أو اضطراب إجهاد
ما بعد الصدمة أو االكتئاب أو العنف الجنسي أو الحمل
أو فقدان الولدان .وقد تشمل االستجابات النُّهج غير
السريرية والمبتكرة ،كالجماعات النسائية ودعم النظراء.

حماية الطفل تواصال ً وتنسي ًقا بين الوكاالت لربط
الخدمات الصحية بمسارات حماية الطفل .وينبغي
شمول الولدان في االستراتيجيات التي ترسي المعايير
الدنيا لحماية الطفل في االستجابة اإلنسانية(.)52

تطبيق التحويالت النقدية المشروطة للحماية االجتماعية

قد تؤدي التحديات واألولويات المتباينة التي تواجهها
الحوامل واألمهات الجدد ومقدمو الرعاية في األوضاع
اإلنسانية والهشة إىل تقويض قدرتهن عىل توفير الرعاية
لولدانهن ،ال سيما الولدان الصغار أو المرضى الذين

يحتاجون إىل رعاية طويلة األمد .وينبغي أن تكون النُّهج
المبتكرة كالتحويالت النقدية أو العينية المعززة التي
تراعي احتياجات األمهات والولدان محور تركيز المزيد من
البحوث المعنية بالتنفيذ.
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6. 6تيسير التنسيق عبر العالقة القائمة بين العمل اإلنساني والتنمية
عىل الرغم من احتمال تراجع معدل الوفيات بعد المرحلة
الحادة من األزمة اإلنسانية( ،)53تستمر الحاجة إىل
خدمات صحة األمهات والولدان .وفي األزمات الممتدة،
يمكن أن يصبح الفرق بين االستجابة اإلنسانية والتنمية
غير واضح .ويمكن أن يؤدي التعاون بين النهجين إىل
تحسين النواتج وتقليل المخاطر والبناء عىل المزايا

اإلجراءات

االنتقال من مجموعة الخدمات التي تمثل الحد األدنى إىل خدمات الصحة
اإلنجابية الشاملة عند إعادة بناء مجموعة الخدمات الصحية الوطنية

غال ًبا ما يحدث انتقال متأخر من مجموعة الخدمات التي
تمثل الحد األدنى إىل خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة
بمجرد انتهاء المرحلة الحادة من حالة الطوارئ .وينبغي

اإلجراءات

قبيل التقييمات المشتركة وتحليالت الفجوات ،وعند
وضع االستراتيجيات الصحية الوطنية ،أم ًرا بالغ األهمية
لصحة األمهات والولدان.

تنفيذ خطة عمل كل مولود

توفر "خطة عمل كل مولود" إطا ًرا يتضمن مؤشرات
ومستهدفات لصحة الولدان ويجري اعتماده بشكل متزايد
من جانب البلدان المتضررة من أزمة إنسانية .وينبغي أن
تضمن البلدان شمول رعاية األمهات والولدان في خطط
التأهب للطوارئ الوطنية ،مع ضرورة اشتمال هذه الخطط

اإلجراءات

يحسن التنسيق والتخطيط عبر العالقة القائمة بين
أن
ّ
العمل اإلنساني والتنمية هذا االنتقال إىل خدمات الصحة
اإلنجابية الشاملة.

تعزيز التعاون بين الحكومات الوطنية واألطراف الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية
حيثما أمكن

غال ًبا ما تعمل األطراف الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية
والحكومات الوطنية بآليات تنسيق متوازية مع محدودية
التواصل أو التكامل .وفي األوضاع التي طال أمدها ،يعتبر
التعاون في منصات التنسيق ،ال سيما أثناء األنشطة من

اإلجراءات

النسبية لطائفة متنوعة من األطراف الفاعلة .لكن يجب
توخي الحرص ألن التنمية تعتبر أحيانًا سياسية بطبيعتها،
وقد يساعد التزام التمييز بين األنشطة "اإلنسانية"
و"اإلنمائية" في بعض السياقات المنظمات اإلنسانية عىل
المحافظة عىل الحيادية.

عىل إجراءات تدخلية واجبة التنفيذ للولدان وميزانية
مخصصة في حالة األزمات اإلنسانية .ويمكن للتواصل
والتنسيق ،بما في ذلك تبادل المعلومات واألدوات ،بين
القطاعين اإلنمائي واإلنساني ،مواءمة األنشطة اإلنسانية
لتحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية لصحة الولدان.

ضمان التمويل المستدام لحاالت الطوارئ الممتدة

ينبغي استكشاف التمويل االبتكاري وإشراك المانحين
الذين يقدمون المساعدات اإلنمائية تقليديًّا .وتعتبر صحة
األمهات والولدان حساسة بشكل خاص للنظم الصحية

الضعيفة أثناء االنتقال من المرحلة اإلنسانية إىل المرحلة
اإلنمائية .وينبغي أن يكون التمويل اإلنساني واإلنمائي
متكامال ً
ومستداما مع دورات تمويل أطول.
ً
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7. 7تمكين المجتمعات والحكومات من خالل الشراكات التي تش جّع الخدمات
المبتكرة والمستدامة
مهما في توفير الخدمات الصحية
تلعب المجتمعات دو ًرا
ًّ
للولدان ال سيما عند محدودية إمكانية الوصول إىل المرافق
الصحية .وتستطيع األطراف الفاعلة اإلنسانية تعزيز الروابط
بين مختلف مستويات الرعاية بالشراكة مع المجتمع
المحلي .يمكن أن تساهم القيادة القوية من جانب الحكومات
الوطنية والمحلية ،ال سيما أثناء التأهب لحاالت الطوارئ ،في
تحقيق تحسينات سريعة في معدالت بقاء األمهات والولدان
عىل قيد الحياة أثناء األزمات .وهذه القيادة عنصر حيوي
للمحافظة عىل التقدم المستدام .وتستطيع الحكومات وضع
سياسات وتخصيص موارد لضمان حصول األمهات والحوامل
والولدان عىل الرعاية التي يحتاجون إليها أثناء حاالت الطوارئ.

اإلجراءات

عامل إنساني في الفلبين

في حالة وقوع كارثة ،يعتبر تضمين الرعاية األساسية
للولدان في اإلجراءات التدخلية للتأهب الدرس
الرئيسي الذي تعلمناه .وهذا يشمل تطبيق
سياسة صحية وطنية ،وإعداد خرائط لقدرات تقديم
الخدمات ،وتحديد القدرات التدريبية بين العاملين
الصحيين المحليين ،واستخدام نظام لمعلومات
الطوارئ تحس ًبا لتلف سجالت الحاالت.

دمج رعاية الولدان في السياسات واالستراتيجيات الوطنية

وينبغي اعتماد اإلجراءات الرئيسية المستمدة من
الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل
والمراهق في االستراتيجيات والسياسات الوطنية في
األوضاع اإلنسانية والهشة .وينبغي أن تضمن الحكومات

اإلجراءات

تحت الضوء

أخذ رعاية الولدان بعين االعتبار في السياسات الوطنية
ودمجها في المناهج الدراسية الوطنية لمؤسسات
التدريب عىل القبالة والتمريض ،ونظم المعلومات
الصحية ،وقائمة األدوية األساسية.

االستثمار في نظام الصحة العامة لمنع وفيات الولدان واإلمالص أثناء
حاالت الطوارئ

ينبغي تدعيم القدرة عىل الصمود عىل الصعيدين الوطني
ودون الوطني بدمج اإلجراءات التدخلية ذات األولوية
لصحة األمهات والولدان في خطط التأهب واالستجابة.
ويمكن تعزيز خطط االستجابة والمبادئ التوجيهية لصحة

األمهات والولدان من خالل المنتديات التي تجمع بين
األطراف الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية الوطنية والمحلية
والدولية.

وينبغي تطبيق إجراءات تشغيل موحّدة فيما يخص اآلتي:

1.الخطط الوطنية لتقديم خدمات رعاية األمهات والولدان

ُّ 2.
وتقاسم المهام
توفر الكوادر الصحية الماهرة لرعاية الولدان بما في ذلك التدريب المنتظم
ُ
3.البنية التحتية ألجنحة الوالدة

4.األدوية والسلع األساسية
5.توفير إمكانية حصول الجميع عىل الخدمات عىل كل مستوى من مستويات الرعاية
6.خدمات الرعاية المجتمعية للولدان
7.نظام معلومات صحية يشتمل عىل مجموعة تمثل الحد األدنى من مؤشرات األمهات والولدان
8.نظام إحالة ونقل آمن لألمهات والحوامل والولدان
9.ضمان حقوق اإلنسان وصون كرامته
التزاما بالمدونة الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن بدائل لبن الثدي
	10.التوعية بإعادة اإلرضاع وإطعام الولدان
ً
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اإلجراءات

االستثمار في التدريب واإلشراف الداعم للعاملين الصحيين

يجب توفير التدريب والدعم والموارد الكافية للعاملين
الصحيين عىل الخطوط األمامية ألداء وظائفهم
بفعالية ،من القابالت والممرضات والعاملين الصحيين
المجتمعيين مرو ًرا باألطباء والممرضات المتخصصات
في مستشفيات اإلحالة وانتهاء بطواقم الدعم الذين
اإلجراءات

االستثمار في جماعات صحة المرأة والعاملين الصحيين المجتمعيين

يمكن أن تكون مشاركة المجتمعات وسيلة قوية لزيادة
الثقة والتعاون بين السكان المضيفين والمتضررين من
األزمة .وهذا يمكنه بناء الثقة تجاه المستجيبين للطوارئ
والمساعدة عىل نشر المعلومات حول رعاية األمهات
والولدان .وبإمكان ضمان تدريب أعداد كافية من العاملين
الصحيين المجتمعيين وتجهيزهم وتوفير اإلشراف الكافي
لهم تعزيز األنشطة واالستبقاء .وبإمكان جماعات صحة
المرأة (حيثما كانت موجودة فعال ً أو حيثما تسنّى إنشاؤها)
تشجيع اإلقبال عىل الرعاية السابقة للوالدة ،والوالدات في
المرافق الصحية ،والرعاية التالية للوالدة ،ودعم الرضاعة
من الثدي ،وتنظيم األسرة .وينبغي االنخراط مع شبكات

اإلجراءات

المجتمع األخرى (عىل سبيل المثال :المراهقون والقيادات
الدينية واللجان الصحية) لتعزيز صحة األمهات والولدان
وتقوية الروابط مع المرافق الصحية عىل امتداد سلسلة
اإلحالة .وعىل الرغم من أن الشواهد ال تدعم تولي القابالت
التقليديات للوالدات ،فإن إشراك القابالت التقليديات
لتعزيز التعرف واإلحالة فيما يتعلق بعالمات الخطر
يمكن أن يكون مفيدًا .وينبغي إجراء مزيد من البحوث
في األوضاع اإلنسانية عىل تدريب العاملين الصحيين
غير المتخصصين واإلشراف عليهم وبحث كيفية إشراك
جماعات صحة المرأة في رعاية األمهات والولدان.

تشجيع نهج متمركز حول األسرة

تشمل الرعاية المتمركزة حول األسرة تقليل الفصل بين
األمهات والولدان وخلق بيئة داعمة لألسر لكي ترعى
ولدانها في المرفق الصحي والمجتمع المحلي .وينبغي
استخدام هذا النهج لخلق بيئات مؤاتية لألسر لرعاية

اإلجراءات

يقومون عىل االستجابات في حاالت الطوارئ .وتعتبر
هذه االستثمارات ،عىل المدى الطويل ،عنص ًرا حيويًّا
ً
استباقا للوقت الذي يتحقق فيه
لبناء النظم الصحية،
االستقرار وتعود البلدان المتضررة إىل المهام العادية
لتقديم الرعاية الصحية.

مواليدها الجدد بتكييف الرعاية في المرافق الصحية
حيثما أمكن ،وبدعم معزز في المجتمع المحلي عىل هيئة
تغذية ودعم عيني وخدمات مياه وصرف صحي ونظافة
صحية وحماية اجتماعية.

إشراك المجتمع في القضايا األخالقية

وينبغي تعظيم دور المجتمعات
غال ًبا ما تنطوي رعاية األمهات والولدان في األوضاع اإلنسانية والهشة عىل
الوزن
قرارات أخالقية صعبة كعالج األطفال الذين يعانون من نقص بالغ في
في تقديم الخدمات المعنية
عند الوالدة ،والشذوذات الخلقية ،والرعاية التلطيفية ،والعمليات القيصرية
بصحة الأمهات والولدان ،مع
من أجل االستطبابات الجنينية في المناطق التي ربما تشهد إمكانية
الاعتراف بأن هذه المجتمعات
وصول غير مستدامة إىل الرعاية الطبية الطارئة الشاملة للتوليد .وينبغي
تمثل المستجيبين المباشرين
تشجيع النقاش مع النساء ومجتمعاتهن المحلية وأسرهن حول القضايا
األخالقية لتشجيع االلتزام المشترك باألطر األخالقية بين المجتمعات المحلية وطويلي الأمد في الأوضاع
واألطراف الفاعلة في مجال الصحة .وينبغي النظر في إنشاء "لجان أخالقيات"
الإنسانية.
تضم النساء المحليات ،ودمج هذه اللجان في عمليات اتخاذ القرار عىل
مستوى مجموعة الصحة.
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اإلجراءات

الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع المساءلة واإلنصاف

مهما في االستجابة اإلنسانية
يُعتبر القطاع الخاص شريكًا
ًّ
عندما تحظى اإلجراءات التدخلية باإلشراف والتنظيم
السليمين وف ًقا لمعايير المشتريات الرفيعة .وينبغي رصد
الحوافز الضارة التي تؤدي إىل إجراءات تدخلية غير مالئمة،
كارتفاع معدالت الوالدات القيصرية ،رصدًا فعاال ً والحد منها.

اإلجراءات

وينبغي وضع آليات مساءلة لمقدمي الخدمات من القطاع
الخاص بشأن رعاية األمهات والولدان ،مع تجنب تضاربات
المصالح عىل نحو ما يوصي به الفريق المستقل المعني
بالمساءلة لمبادرة كل امرأة ،كل طفل.

االستثمار في التدريب واإلشراف الداعم للعاملين الصحيين

يجب توفير التدريب والدعم والموارد الكافية للعاملين
الصحيين عىل الخطوط األمامية ألداء وظائفهم
بفعالية ،من القابالت والممرضات والعاملين الصحيين
المجتمعيين مرو ًرا باألطباء والممرضات المتخصصات
في مستشفيات اإلحالة وانتهاء بطواقم الدعم الذين

يقومون عىل االستجابات في حاالت الطوارئ .وتعتبر
هذه االستثمارات ،عىل المدى الطويل ،عنص ًرا حيويًّا
ً
استباقا للوقت الذي يتحقق فيه
لبناء النظم الصحية،
االستقرار وتعود البلدان المتضررة إىل المهام العادية
لتقديم الرعاية الصحية.

8. 8بحث ال ُّن هج المبتكرة وإجراء البحوث لدعم تقديم الخدمات في
األوضاع اإلنسانية
حددت الشواهد المستمدة من مختلف األوضاع إجراءات
تدخلية فعالة للولدان تقلص الوفيات عبر سلسلة
الرعاية .لكن توجد معلومات محدودة عن تنفيذ هذه
اإلجراءات التدخلية في السياقات اإلنسانية .وباستخدام
المنهجية التي أعدتها مبادرة أبحاث صحة وتغذية الطفل،
استُخدمت أجندة بحثية لطرح األسئلة ذات األولوية
لتحسين بقاء الولدان في األوضاع اإلنسانية( .)54وهناك
حاجة إىل مزيد من األبحاث حول التنفيذ لفهم نماذج
الرعاية األنسب لسياقات النظم الصحية محدودة القدرات،
بما في ذلك اآلثار المترتبة من حيث التكاليف .وبإمكان
فرصا
االبتكار ،بدعم من الشراكات العالمية ،أن يتيح ً
جديدة للوصول إىل السكان الذين يتمتعون بإمكانيات
وصول محدودة ولبناء قدرات المؤسسات المحلية.

اإلجراءات

نشر الشواهد العلمية لتشجيع اإلقبال عىل اإلجراءات التدخلية
المعنية بالولدان

عىل المستوى العالمي ،ينبغي تشا ُرك النواتج
المستخلصة من الدراسات التي تسلط الضوء عىل
اإلجراءات التدخلية القائمة عىل الشواهد للولدان
تشا ُر ًكا واس ًعا باستخدام شبكة الولدان األصحاء وغيرها
من المنصات ذات الصلة .وينبغي أن يكون الشركاء
المسؤولون عن إدارة التنفيذ ووكاالت األمم المتحدة

مسؤولين عن نشر النواتج في حينها بين واضعي
السياسات في األوضاع اإلنسانية الهشة ،وذلك لضمان
سرعة اإلقبال وتوسيع نطاق اإلجراءات التدخلية القائمة
عىل الشواهد بطريقة مستجيبة لالحتياجات ومالئمة
للسياق.
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اإلجراءات

االستثمار في األبحاث المعنية بالتنفيذ لكي يستنير بها تنفيذ اإلجراءات
التدخلية القائمة عىل الشواهد في السياقات المتنوعة

يمكن لإلجراءات التدخلية القائمة عىل الشواهد التي
اختُبرت في ظروف محدودة الموارد أن تنطبق بشكل
كبير عىل األوضاع اإلنسانية .وهذا يشمل توفير الرعاية
المجتمعية للولدان ،وتوفير الكلورهيكسيدين للعناية
بالحبل السري (إذا كان معدل وفيات الولدان أكبر من
 30حالة وفاة لكل  1000مولود حي))( ،)58-55وتوفير نظم

اإلجراءات

بحث أطر التدريب لتشا ُرك المهام

كثي ًرا ما ترتبط المواقف اإلنسانية بنقص حاد في الموارد
البشرية ،مما يعني أن تبديل المهام يصبح أم ًرا ال مفر
تقاسم المهام ،الذي
منه .وغال ًبا ما تمنع األطر القانونية
ُ
مالئما عىل الدوام .وينبغي أن
قد يكون وقد ال يكون
ً
تأخذ خطط التأهب للطوارئ بعين االعتبار بناء القدرات
للسماح بتوسيع أدوار العاملين الصحيين لضمان

اإلجراءات

التغطية الوافية باإلجراءات التدخلية األساسية أثناء
األزمة .وبإمكان الشراكات مع القابالت المجتمعيات من
خالل استراتيجيات التدريب وتبديل المهام التي تشمل
المتابعة السليمة أن تزيد إمكانية الحصول عىل الرعاية
عندما تتعطل الخدمات المقدمة في المرافق.

تقييم استخدام التكنولوجيات الجديدة في األوضاع اإلنسانية

هناك العديد من التكنولوجيات الجديدة المك ّيفة حسب
األوضاع منخفضة الموارد وتعتبر مناسبة في بعض
األوضاع اإلنسانية (عىل سبيل المثال :جهاز ضغط مجرى
الهواء اإليجابي المستمر ذو الفقاعة ،ومقاييس األكسجين
منخفضة التدفق ،وأجهزة اإلنعاش العمودية ،والترمومترات
ذات األكواد اللونية ،ومنظمات معدل التنقيط الوريدي،
واختبارات نقطة الرعاية ،والمعالجة الضوئية باستخدام الثنائي
الباعث للضوء ،والحاضنات منخفضة التكلفة ،وآليات
إيصال األكسجين) .غير أن اإلجراءات التدخلية التي تزيد
تعقيد الرعاية يمكنها أن تسفر عن عواقب غير مقصودة
عىل األولويات المتباينة وجودة الرعاية األساسية كالرعاية
األساسية للولدان أو الوقاية من العدوى ومكافحتها( .)63وربما
اإلجراءات

المضادات الحيوية المبسطة عىل مستوى المجتمع عند
تعذر اإلحالة( ،)59,32والرعاية عىل طريقة الكنغر األم(-60
 ،)62وغيرها .وهناك حاجة إىل دراسات حول التنفيذ لفهم
العوامل التي تؤثر عىل نجاح أو فشل اإلجراءات التدخلية
القائمة عىل الشواهد عند ترجمتها إىل ممارسة في
األوضاع اإلنسانية.

دائما
ال تنطبق قاعدة الشواهد بشأن التكنولوجيات الحالية ً
عىل التكييفات منخفضة التكلفة؛ لذا ينبغي أن يكون إدخال
التكنولوجيا الجديدة مراع ًيا بدقة للسياق ،بما في ذلك الموارد
البشرية الحالية ،ومعايير الوقاية من العدوى ومكافحتها،
واالستدامة ،وما إذا كانت التكنولوجيات المكيفة تحقق
الفوائد المتوقعة من اإلجراء التدخلي األصلي أم ال .وينبغي أن
تق ّيم اإلجراءات المعدات المك ّيفة محل ًّيا للتأكد من تحقيقها
التأثير المطلوب وعدم تسببها في ضرر غير متوقع .ويمكن
لألبحاث المعنية بالتنفيذ تقييم النواتج والفعالية من حيث
التكلفة وتأثير التكنولوجيات الجديدة عىل األولويات المتباينة
في األوضاع اإلنسانية.

االستفادة من التطورات الرقمية لتعزيز قدرات العاملين الصحيين

بدأت تتوفر تكنولوجيات رقمية (كالخدمات الصحية عبر
الهاتف المحمول ،والصحة اإللكترونية ،والخدمات الطبية
عن بُعد ،والمراقبة عن بُعد) قادرة عىل تحسين االتصال
والتدريب وجودة الرعاية وتبديل المهام وجمع البيانات
في األماكن التي يصعب الوصول إليها .كما يمكن أن

توفر الرقمنة ً
أيضا إمكانية الحصول عىل دعم اتخاذ القرار
والخدمات االستشارية المتخصصة .عند التخطيط لتنفيذ
رعاية األمهات والولدان ،ينبغي تقييم التكنولوجيا الرقمية
من حيث قدرتها عىل زيادة الجودة والقدرات والكفاءة
وخفض التكلفة.
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9. 9تسليط الضوء عىل الولدان في األوضاع اإلنسانية
تشير الخبرات العملية إىل أن صحة الولدان غال ًبا ما تُغفل
كأولوية أثناء االستجابة اإلنسانية ،وغال ًبا ما يُنظر إليها كنشاط
يخص "القطاع اإلنمائي" يُترك حتى المرحلة الالحقة من حالة
الطوارئ .ويعتبر إعالن معدالت وفيات األمهات والولدان
وتقديرات اإلمالص المرتفعة ،والفجوات واألولويات في
رعاية الولدان ،أم ًرا ال بد منه لحشد االهتمام (انظر الإطار
 .)5والمأمول في نهاية المطاف أن يؤدي هذا إىل تحسين
تمويل البرامج وتنفيذ خدمات رعاية الولدان وتكاملها عىل
نطاق أوسع في المجتمعات المحلية المتضررة .وينبغي
إشراك منظمات المجتمع المدني ،بما في ذلك األطراف
الفاعلة اإلنسانية وأفراد المجتمع وقيادات الحكم المحلي،
في مرحلة مبكرة للمساعدة عىل بيان االحتياجات والموارد
الحالية فيما يخص صحة الولدان .وبإمكان هذه العملية

اإلجراءات

أول شيء هو وجود خطة مناصرة قائمة عىل الشواهد
للتأثير عىل النظراء الوطنيين ،واستخدامها لتخطيط
ومتابعة األنشطة .وقد أدرجنا المؤشرات المتعلقة بصحة
الولدان في نظام معلومات اإلدارة الصحية ،واستخدمنا
عال ولباقة في كافة االجتماعات.
هذه المعلومات بصوت ٍ
التشاركية إضفاء الطابع الرسمي عىل المساهمات في
النظام الصحي وتشجيع المواقف الداعمة تجاه منع وفيات
الولدان واإلمالص.

الولدان عىل مستوى مجموعة الصحة ،والتأكد من تناول
صحة األمهات والولدان في المبادئ التوجيهية وإجراءات
التشغيل الموحّدة وأطر المتابعة والتقييم.

تعريف ونشر مستويات االستنفار فيما يخص وفيات الولدان واإلمالص في
كل أزمة

توجد عتبات لوفيات حاالت الطوارئ فيما يخص عامة
السكان واألطفال دون سن الخامسة ،وأبرزها معدل
الوفيات الخام ومعدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة.
لكن ال توجد تعريفات معينة لعتبات حاالت الطوارئ أو
المعدالت غير المقبولة من وفيات الولدان واإلمالص

اإلجراءات

عامل إنساني في العراق

االرتقاء بمكانة صحة الولدان عىل جدول أعمال تخطيط االستجابة اإلنسانية
وتحديد األولويات والتنسيق

تحتاج األطراف الفاعلة الصحية اإلنسانية إىل تقييم
مدى اشتمال تخطيط االستجابة اإلنسانية عىل أولويات
صحية الولدان طوال مراحل حالة الطوارئ .وينبغي أن
يشمل هذا أثناء التنسيق بين الوكاالت :تمثيل صحة

اإلجراءات

تحت الضوء

ووفيات األمهات .وينبغي أن تنظر جميع االستجابات
اإلنسانية في تحديد ونشر مستويات االستنفار لوفيات
الولدان واإلمالص ووفيات األمهات ،استنادًا إىل تقديرات
مستويات ما قبل األزمة أو المستوى الوطني.

ضمان محورية مؤشرات األمهات والولدان في عملية اتخاذ القرار عبر
العالقة القائمة بين العمل اإلنساني والتنمية

وتعتبر معدالت وفيات األمهات والولدان مؤشرات مفيدة
عىل قوة النظام الصحي ،ويمكن استخدام هذه المعدالت
كمؤشر مهم عىل مستوى المساعدة المطلوب .وينبغي
النظر إىل هذه البيانات جن ًبا إىل جنب مع معدالت

الوفيات الخام ومعدالت وفيات األطفال دون سن
الخامسة ،وأخذها في االعتبار في عملية اتخاذ القرار فيما
يتعلق بالمساعدات اإلنسانية والدعم المستمر للنظام
الصحي.

 34خريطة طريق تسريع التقدم المحرز لكل مولود في األوضاع اإلنسانية 2024 – 2020

اإلجراءات

تشجيع المواقف اإليجابية تجاه بقاء الولدان في حاالت الطوارئ

كما هو موثق في عموم هذا التقرير ،يمكن منع معظم
وفيات الولدان بإجراءات تدخلية منقذة للحياة وفعالة من
حيث التكلفة حتى في الظروف الصعبة .تشير الخبرات
العملية بقوة إىل أنه غال ًبا ما يكون هناك وعي محدود
بإمكانية الوقاية من وفيات الولدان ،واعتماد مفرط عىل
الرعاية الطبية المحضة ،فيما يُتغاضى عن رعاية الولدان

ويقلَّل من شأنها .وفي المجتمع ،يمكن لحمالت الرسائل
المتمحورة حول رعاية الولدان المنقذة للحياة تحسين
التصورات واألعراف االجتماعية تجاه بقاء الولدان عىل قيد
واإللهام بتغيير السلوك.
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الشراكة والمشاركة والتمويل

من أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجية العالمية بشأن
صحة المرأة والطفل والمراهق  2016-2030وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،يجب عىل المجتمع العالمي
أن يواصل المناصرة واالبتكار والتوسع والتنسيق والنهوض
بخطة تقدمية تهدف إىل ضمان رعاية صحية عالية الجودة
للفئات السكانية األكثر احتياجًا (كل أم وكل وليد) في هذه
البيئات شديدة الصعوبة .وهناك حاجة إىل مصادر تمويل
جديدة وآليات تمويل ابتكارية لدعم المرحلة الحادة في
حاالت الطوارئ ،باإلضافة إىل التخطيط متعدد السنوات
في األوضاع التي طال أمدها .وينبغي تعزيز دور الحكومات
الوطنية لضمان االستدامة من خالل تخصيص الموارد المالية
لرعاية األمهات والولدان في سياق العالقة القائمة بين العمل
اإلنساني والتنمية .وينبغي عىل واضعي القرار االلتزام بالعمل
الجماعي للتعامل مع بقاء الولدان عىل قيد الحياة في األوضاع
اإلنسانية والهشة.

وينبغي توسيع مسار العمل الحالي بشأن صحة الولدان
في األوضاع اإلنسانية ضمن "خطة عمل كل مولود" ليشمل
األطراف الفاعلة اإلنسانية كمفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين ،وصندوق إنقاذ الطفولة ،والفريق العامل
المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت
األزمات ،ومجموعة الصحة العالمية ،والهيئات األخرى ذات
الصلة التي تم تمكينها لإلشراف عىل التقدم المحرز وإخضاع
ينسق مسار العمل المذكور
الشركاء للمساءلة .وينبغي أن ّ
الجهود المتعلقة باآلتي :تقديم اإلرشاد ،وتعبئة الموارد ،وقياس
التقدم المحرز ،والمناصرة والتوعية ،والتواصل مع المبادرات
الرئيسية ،والمساعدة الفنية.
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الشراكات لالستفادة من بقاء الولدان عىل قيد الحياة
واضعو السياسات العالمية

§تعزيز اإلرشادات عىل صعيد السياسات بشأن
دمج خدمات صحة األمهات والولدان في الخطط
الوطنية واإلقليمية للتأهب للطوارئ واالستجابة لها
والتعافي منها.

§دمج مؤشرات صحة الولدان في تقييمات
االحتياجات المنسقة عبر القطاعات وأطر المتابعة.
§تدعيم اإلرشادات لتلبية احتياجات الحوامل والولدان
الترصد والوقاية واالستجابة أثناء فاشيات
في أنشطة
ّ
األمراض المعدية

المنظمات المسؤولة عن إدارة التنفيذ

§تنفيذ اإلجراءات التدخلية ذات األولوية لصحة الولدان
في مستهل حاالت الطوارئ اإلنسانية بما يتفق مع
اإلرشادات العالمية.
§بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية من خالل
التدريب أو التوجيه أو نُهج تحسين األداء المماثلة
لضمان تمتعهم بالكفاءات في جميع الوظائف
األساسية السبع التي تشتمل عليها الرعاية الطارئة
األساسية للتوليد والرعاية األساسية للولدان ورعاية
الولدان الصغار والمرضى ،التي ترتكز عىل الرعاية
الكريمة لألمهات.
§التجهيز المسبق للمستلزمات لضمان توفر
السلع المنقذة للحياة في مستهل حاالت
الطوارئ اإلنسانية.

§إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية البتكار
وتطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية والموارد التدريبية
في األوضاع اإلنسانية والهشة.
§تدعيم اإلرشادات لتلبية احتياجات الحوامل والولدان
الترصد والوقاية واالستجابة أثناء أوبئة
في أنشطة
ّ
األمراض المعدية
§إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية البتكار
وتطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية والموارد التدريبية
في األوضاع اإلنسانية والهشة.

وبين األطراف الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية
§االنخراط في شراكات قائمة عىل االحترام مع
المجتمعات لتعزيز الخدمات والسلوكيات المعنية
بصحة الولدان.
§ الشراكة مع المؤسسات األكاديمية لتعزيز قاعدة الشواهد
عىل اإلجراءات التدخلية الفعالة ،بما في ذلك النُّهج
المجتمعية المعنية بصحة الولدان في األوضاع اإلنسانية.
§ جمع البيانات ورفع التقارير عن التنفيذ الميداني
لإلجراءات التدخلية لرعاية األمهات والولدان.
§الشراكة مع المؤسسات األكاديمية لبناء شواهد عىل
النهج المجتمعية الفعالة فيما يخص صحة الولدان
في األوضاع اإلنسانية.

§تحدي األعراف التنظيمية لتعزيز التعاون بين صحة
األمهات والولدان والقطاعات األخرى ذات األولوية،

المانحون

§تشجيع وتمويل الشراكات التي تهدف إىل دعم
وتعزيز ثنائي األم والوليد وجهود تقديم الخدمات
المحلية أثناء حاالت الطوارئ.

§اشتراط رفع التقارير عن المؤشرات األساسية لصحة
الولدان عند تمويل األنشطة الصحية منذ مستهل
حالة الطوارئ.

§توسيع التمويل المرن متعدد السنوات لدعم صحة
الولدان عبر العالقة القائمة بين العمل اإلنساني
والتنمية ،والمساهمة في آليات التمويل السريع
لحاالت الطوارئ اإلنسانية.

§ دعم األنشطة البحثية التي تبني قاعدة الشواهد عىل
اإلجراءات التدخلية الفعالة فيما يخص صحة الولدان في
األوضاع اإلنسانية والهشة.
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متابعة التق ّ
دم المحرز
المعالم المرحلية المهمة العالمية
المعايير اإلرشادية العالمية

السنة

§تعيين مسؤول اتصال أو إنشاء أمانة عالمية لإلشراف عىل تنفيذ االستراتيجية ومتابعته

§وجود آلية لحشد الجهود من أجل صحة الولدان في األوضاع اإلنسانية والهشة

§المصادقة عىل خريطة الطريق من فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي لمجموعة
الصحة العالمية

§صياغة خطة عمل صحة الولدان في األوضاع اإلنسانية

§دمج اإلجراءات الرئيسية ضمن االستراتيجية في خطط عمل القطاعات ذات
األولوية األخرى

2020

§تنقيح المستهدفات العالمية لتتبع صحة الولدان  -حسب الحاجة  -بما يعكس األوضاع
اإلنسانية مع مصادقة القيادات العالمية عىل هذه المستهدفات

§تصنيف وفيات الولدان عند اإلبالغ عن وفيات األطفال في جميع التقارير اإلنسانية

§تضمين المؤشرات األساسية واإلجراءات التدخلية لصحة الولدان في نداءات تمويل قطاع
الصحة في مستهل حالة الطوارئ

§تصدي تقييمات االحتياجات المشتركة للفجوات في صحة الولدان

2021

§قيام الوكاالت الصحية اإلنسانية بتعيين مسؤول اتصال لصحة الولدان
§تضمين مستلزمات الولدان الموصى بها من أطقم مستلزمات رعاية الولدان لألوضاع
الإنسانية في قوائم الأدوية أو أطقم المستلزمات الأساسية

§دمج السياسات المعنية بالولدان في خطط التأهب

§وضع المنظمات الصحية اإلنسانية سياسات ومبادئ توجيهية بشأن تدقيقات الوفيات
في الفترة المحيطة بالوالدة
§تضمين رعاية الولدان في بروتوكوالت التدريب للمنظمات الصحية اإلنسانية عىل
مستوى المجتمع المحلي والمرفق الصحي

2022

§تقدير تكلفة خطة عمل صحة الولدان في األوضاع اإلنسانية بآلية تمويل محددة
للسنوات الخمس القادمة

§قيام المنظمات الصحية اإلنسانية باعتماد وتدريب الكوادر المجتمعية عىل رعاية الولدان
§وضع خطط عمل كل مولود للبلدان ذات األوضاع اإلنسانية أو الهشة

§قيام  55بلدًا عىل األقل باعتماد مجموعة تمثل الحد األدنى من مؤشرات صحة الولدان
في األوضاع اإلنسانية

§خفض معدل وفيات الولدان واإلمالص في  10أوضاع إنسانية

§إجراء  15دراسة بحثية (أو العمل عىل إجرائها) حول المسائل ذات األولوية فما يخص
رعاية األمهات أو الولدان أو حاالت اإلمالص في األوضاع اإلنسانية من 2020-2024
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2023

2024

المجموعة التي تمثل الحد األدنى من مؤشرات صحة األمهات والولدان في
األوضاع اإلنسانية
نوع المؤشر
(التعريف)

نوع المؤشر
(أساسي/موس ع)
ّ

األوضاع

(حاد/مط ّول)

نوع اإلبالغ

(المرفق/بمعرفة السكان)

التأثير
وفيات الولدان:

يوما من العمر 1000/مولود حي ،مصن ًفا حسب
عدد الوفيات في أول ً 28
وفيات الولدان المبكرة (أقل من  7أيام بعد الوالدة) ووفيات الولدان المتأخرة
يوما بعد الوالدة)
(ً 8-28

سبب الوفاة حسب العمر (باأليام):

عدد وفيات الولدان حسب العمر وسبب الوفاة (ابتسار ،أثناء الوالدة ،عدوى،
خلقي ،غير ذلك)

اإلمالص:

عدد األجنة والولدان الذين يولدون بعد  28أسبو ًعا من الحمل أو ≥  1000جم مع
عدم وجود عالمة عىل الحياة 1000/مولود حي ،مصن ًفا حسب اإلمالص الحديث
والمتعطن
ّ

وفيات األمهات:

عدد وفيات األمهات  100,000 /مولود حي

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق ،بمعرفة السكان

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق ،بمعرفة السكان

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق ،بمعرفة السكان

التغطية/الناتج
استعراضات الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة:

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

عدد الولدان الذين يعانون من أي حالة طبية تُعزى إىل الحمل والوالدة أو تتفاقم
بسببهما أثناء الرعاية التالية للوالدة

موسع
ّ

مط ّول

المرفق ،بمعرفة السكان

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق ،بمعرفة السكان

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

أساسي

مط ّول

المرفق

عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات التوليد وقادرة عىل تقديم الوظائف
األساسية السبع كلها المشمولة في الرعاية الطبية الطارئة األساسية للتوليد

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات التوليد وقادرة عىل تقديم الوظائف
األساسية التسع كلها المشمولة في الرعاية الطبية الطارئة األساسية للتوليد

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

عدد الولدان الصغار والمرضى الذين تلقوا الرعاية (الرعاية عىل طريقة الكنغر األم،
الرعاية في األقسام الداخلية ،وحدات العناية المركزة للولدان)

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات التوليد وقادرة عىل تقديم خدمة
إنعاش الولدان

أساسي

مط ّول

المرفق

عدد الولدان الذين يدخلون المستشفى لتلقي الرعاية عىل طريقة الكنغر األم أو
في وحدات العناية المركزة للولدان

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

التغطية بجرعة لقاح التهاب الكبد بي عند الوالدة:

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

عدد الولدان الذين رضعوا من الثدي خالل ساعة واحدة من الوالدة أو قبل
خروجهم من المستشفى

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

أساسي

حاد،
مط ّول

المرفق

موسع
ّ

مط ّول

المرفق

عدد استعراضات الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة

أمراض الولدان التي تم تحديدها أثناء الرعاية التالية للوالدة:

نقص الوزن عند الوالدة:
عدد الولدان الذين يولدون أحياء بوزن <  2500جرام عند الوالدة
وزن األطفال عند الوالدة:

عدد الولدان الذين يوزنون عند الوالدة

الرعاية عىل طريقة الكنغر األم في المرافق:

عدد المرافق الصحية التي توفر الرعاية عىل طريقة الكنغر األم

ُّ
توف ر مرافق الرعاية الطبية الطارئة األساسية للتوليد
ُّ
توف ر مرافق الرعاية الطبية الطارئة الشاملة للتوليد
تغطية رعاية الولدان الصغار والمرضى:
إنعاش الولدان في المرافق الصحية:

إدخال الولدان المستشفى لتلقي الرعاية:

التغطية العالجية للعدوى البكتيرية الشديدة المحتملة:

عدد الولدان المصابين بعدوى بكتيرية شديدة محتملة ويتلقون العالج ––

عدد الولدان الذين تلقوا جرعة لقاح التهاب الكبد بي عند الوالدة

تغطية ابتداء الرضاعة من الثدي مبك ًرا:
تغطية الرعاية التالية للوالدة:

عدد الولدان الذين تلقوا زيارة في إطار الرعاية التالية للوالدة في غضون يومين

تسجيلالمواليد:

عدد األطفال المسجلين أو الذين لديهم شهادة ميالد
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خطة عمل السنة األوىل
أثناء اجتماع الخبراء العالميين في فبراير/شباط  ،2019التقى أصحاب المصلحة واتفقوا عىل هذه األولويات الرئيسية للسنة
المقبلة .وسيستمر تحديث خطة العمل عىل أساس سنوي.

المهام
§نشر ورقة حول إجراءات استراتيجية الولدان
§نشر ورقة حول مناصرة صحة األمهات والولدان وموجز المناصرة
حول الولدان
§إعالن التدشين
§وضع استراتيجية للرسوم البيانية ووسائل التواصل االجتماعي

تدشيناالستراتيجية
خالل الفعاليات رفيعة
المستوى القادمة

المهام

األنشطة

§إعداد مرجع سريع لنقاط البدء الستخدامه أثناء المراسلة
في االجتماعات المشتركة بين المجموعات
§تعزيز شمول األمهات والولدان في تقييمات االحتياجات
المشتركة والمؤشرات

تحديد نقاط البدء
في القطاعات

المهام
§تحسين الرسائل المتعلقة باألولويات االستثمارية ألنشطة
صحة األمهات والولدان فيما قبل األزمة وأثناء التعافي
§دمج أولويات صحة األمهات والولدان في خطط الطوارئ
والسياسات الوطنية
§استكشاف آليات التمويل البديلة

تحديد األولويات
االستثمارية فيما قبل
األزمة وأثناء مرحلة
التعافي

المهام
§تصنيف وفيات الولدان في تقارير وفيات األطفال
§إحصاء حاالت اإلمالص في نظم المعلومات الصحية
§تنسيق المؤشرات وأدوات جمع البيانات
§قياس تنفيذ البرنامج بشكل أعم

 40خريطة طريق تسريع التقدم المحرز لكل مولود في األوضاع اإلنسانية 2024 – 2020

تحسين قياس
الوفيات وجمع البيانات
واستخدامها

المهام
النهوض بالرعاية
المجتمعيةللولدان

§االستخدام الواسع لإلجراءات التدخلية المجتمعية وتركيزها
عىل دعم الرعاية األساسية للولدان
§تحديد ومتابعة أدوار تبادل المهام للعاملين الصحيين
المجتمعيين والقابالت التقليديات

المهام
إعطاء األولوية لرعاية الولدان
في المرافق الصحية

§بناء المهارات الفنية الداخلية المطلوبة لرعاية األمهات والولدان في
المنظمات المسؤولة عن إدارة التنفيذ
§تحديد مسارات اإلحالة لمستويات الرعاية في وقت مبكر ودعم سلسلة
اإلحالة ،بما في ذلك مسارات اإلحالة في المجتمعات المضيفة
§قياس جودة الرعاية في المرافق الصحية
§استغالل التواصل مع األم لإلحالة إىل الخدمات األخرى بما في ذلك التغذية
ودعم الصحة النفسية

األنشطة

المهام
استخدامالتكنولوجيا
والنهجالمبتكرة

§تدريب القابالت عىل استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة
المتصلة عن بُعد بأخصائي أشعة الستعراض الصور
§إنشاء مجموعات عىل وسائل التواصل االجتماعي لمقدمي الرعاية الصحية
لتبادل الدروس المستفادة
§إنتاج مواد مطبوعة وأجهزة محاكاة منخفضة التكلفة للولدان لدعم مساعدة
األطفال عىل التنفس في األوضاع اإلنسانية والهشة
§نشر تطبيق الوالدة اآلمنة لتدريب القابالت الماهرات عىل الوالدة اآلمنة ورعاية
األطفال الصغار

المهام

تحسين التنسيق بين األطراف
الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية

§تمكين نقطة اتصال عالمية أو أمانة عامة لرعاية الولدان في األوضاع اإلنسانية لتنسيق
تنفيذ االستراتيجية جن ًبا إىل جنب مع الشركاء والمبادرات
§التأثير عىل المنصات الحالية لتوسيع محفظة االستثمار في صحة الولدان في األوضاع
اإلنسانية في إطار مجموعة الصحة و”خطة عمل كل مولود”
§تحديد نقاط االتصال عىل المستوى القطري داخل مجموعة الصحة للعمل جن ًبا إىل جنب
مع مسؤول االتصال المعني بالولدان في وزارات الصحة
§العمل مع وزارات الصحة لوضع خطط تأهب تشمل رعاية الولدان بما في ذلك من خالل
“خطة عمل كل مولود”
§استخدم التقييمات السنوية في إطار “خطة عمل كل مولود” لقياس مستوى تخطيط
التأهب عىل المستوى القطري
§دعم تخطيط الموارد البشرية الالزمة لقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك البرامج التدريبية
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