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القابالت جنوب األفريقيات يعتنني باملهاجرات والالجئات

ماموكغادي غلوريا فيكتوريا كونييش

خالل السنوات القليلة املاضية ،قبلت جنوب أفريقيا كثرياً من الالجئني وطالبي اللجوء مبن فيهم نساء
يحتجن لخدمات األمومة .ومبا َّأن القيم واملامرسات الثقافية لدى املهاجرات الحوامل تختلف يف بعض
األحيان عام هو الحال لدى القابلة ،قد ينشأ عن ذلك انتهاك لحقوقهن يف الحصول عىل العالج الجيد.
تتوىل القابلة عدداً متنوعاً من األدوار ،فهي منارصة ومستشارة
وكامتة للرس يؤمتن عليها للحديث يف األمور الخاصة وصانعة للقرار
وراعية ومعلمة ومنسقة لشؤون الرعاية .وعندما تحتد درجة
التنوع الثقايف ،تزداد الحاجة إىل املعرفة املتخصصة يف أداء هذه
األدوار ،وعىل األخص ،عىل القابالت أن يتمتعن باملهارة الالزمة يف
تجسري اله َّوة بني الحواجز الثقافية.

أ ّما النساء اللوايت تلقني الرعاية املبكرة خالل الحمل وحظني بعدد
أكرب من زيارات الفحص الطبي فيالحظ َّأن معدالت الوفاة بعد
وأن نتائج الحمل كانت أفضل .ومع ذلك ،غالباً
الوالدة أو قبلها أقل َّ
حج ُب هذه الخدمات عن املهاجرات الحوامل لعدم امتالكهن
ما ُت َ
األوراق الثبوتية ،وما زالت مستويات الشكاوى مرتفعة منذ عقود
بشأن الرعاية التي يتلقينها يف أثناء الحمل.

ويف جنوب أفريقياُ ،يتو َّقع من كل قابلة أن تقدم الرعاية للمرأة
الحامل دون أي اعتبار للعرق أو اللون أو االنتامء الديني أو
القومي ،بل قد تتأثر العالقة العالجية بني القابلة واملريضة تأثراً
كبرياً إذا كانت القابلة منحازة لألصول العرقية واإلثنية أو إذا كانت
ترهب األجانب أو تفتقر للتدريب الالزم يف قيم مهنتها أو يف
مهارات االتصال.

وقد أشار املهاجرون إىل َّأن عالقاتهم مع القابالت ليست عالقة
دافئة بل قد تكون مقلقة ،ويعزون ضعف الرعاية الشخصية إىل
أ َّنهم مهاجرون .وتشري كثري من املهاجرات إىل أ َّنهن ُيعا َملنَ بازدراء
وينادى عليهن بأسامئهن املجردة لإلشارة إىل أ َّنهن من بلدان
أجنبية .وغالباً ما ُترت َُك املهاجرات وحدهن أو يساء إليهن لفظياً
أو ُيهد َ
َّدون باالعتداء الجسدي ما يرتك بعضهن يف حالة توتر ما
بعد الصدمة.

ويف املستشفيات العامة  ،تفتقر بعض املرافق العيادية للكوادر
يكن مستعدات إىل حتى النظر
واملعدات الالزمة وتسبب ذلك يف ظهور شعور بني بعض القابالت «املمرضات اللوايت قابلتهن مل َّ
بأ َّنه ال ينبغي استخدام املصادر إال لخدمة مواطني جنوب أفريقيا لوجهي»...
دون غريهم .ويبدو َّأن املهاجرات ال يتلقني الرعاية ذاتها املقدمة
للنساء املحليات (أو قد يتلقني عالجاً مختلفاً) وهناك شعور ينتاب ومع التزام القابالت بإظهار االحرتام للمرأة اإلنسان ولكرامتها
الحوامل َّ
بأن املعالجة غري اللطيفة التي يتلقينها تعزى ألنهن وخصوصيتها وقيمها الشخصية ومعتقداتها وتقاليدها الثقافية ،ال
أجنبيات والجئات.
تجد املهاجرات الحوامل يف معظم الوقت الحق يف اتخاذ القرارات
بل غالباً ما يُتجاهَ ُل اعتقاداتهن ومامرساتهن الثقافية .ومعظم
وهناك أيضاً الحواجز اللغوية القامئة بيت القابالت والنساء املهاجرين ال يحصلون عىل الرعاية والدعم الذين يستحقونهام.
وتتفاقم آثارها خالل املخاض .وتجد املهاجرات أنفسهن يف وضع
غري مريح بسبب الصعوبات التي يواجهنها يف التواصل مع الكوادر التوصيات والتَّحديات
واستحالة اتباعهن لإلرشادات املقدمة لهن ولتفاعل القابالت .ينبغي للكوار التعليمية يف كليات التمريض ويف الجامعات أن تركز
فاملهاجرة تجد القابلة خالل مرحلة املخاض وقحة لكنّها تفتقر إىل عىل الحساسية الثقافية يف رعاية القبالة .وينبغي تدريب القابالت
القدرة عىل التواصل بلغة القابلة ما يص ّعب عليها فهم ما تريده عىل العالقات مع العمالء وتطوير مهارات االتصال لهن وينبغي
القابلة منها وحتى النربة ونوعية الصوت والكلامت والصمت كلها تشجيعهن عىل حضور ورشــات العمل حول حقوق اإلنسان
قد تحمل معان تختلف من ثقافة إىل أخرى .وإذا مل يكن لدى والقضايا الثقافية.
القابلة وعي بهذه االختالفات فقد يبدر عنها أشياء تيسء دون
وبعض القابالت يشعرن بعدم وجود أي التزام بالحديث باإلنجليزية
قصد للمرأة املهاجرة.
مع املهاجرات إذ يعتقدن َّأن النساء ال بد أن تعلمن عىل األقل لغة
«أخربوين َّأنهم ال يستطيعون رعايتي ألين مهاجرة ال أحمل وثائق واحدة من لغات جنوب أفريقيا .أما يف الحاالت التي ال تتكلم
املهاجرات بها باإلنجليزية ،فيحب توفري املرتجمني الفوريني حتى
ثبوتية وألنني مل أحمل أي يشء يثبت إقامتي».
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لو كان ذلك يعني مساساً برسية املعلومات املتبادلة بني القابلة تسجيلهم وينبغي لها أن تقدم املساعدة يف األمور اإلدارية لتمكني
واملرأة الحامل .وبدي ًال عن ذلك ،مبقدور القابلة أن تستعني بزوج القابلة من تقديم الرعاية املراعية للمسائل الثقافية.
املرأة الحامل أو أحد أفراد أرستها يف التواصل وتقديم الدعم.
ماموكغادي غلوريا فيكتوريا كونييش
وأخرياً ،ينبغي إلدارة املستشفيات أن توفر لكوادر التامس مع Mamokgadi.Koneshe@gauteng.gov.za
املرىض إرشادات توجيهية واضحة حول كيفية قبول املهاجرين أو محارضة يف مجال القبالة ،كلية آن التسيك للتمريض،
جوهانسبريغ ،جنوب أفريقيا.
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