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بحثاً  لالجئني  النسائية  اللجنة  أجرت   ،٢٠١٠ عام  يف 

الصحية  التدخالت  تنفيذ  بقاء  أسباب  عىل  للوقوف 

املستوى  دون  اإلنسانية  األوضاع  يف  باألمهات  الخاصة 

إىل رسم خارطة  أيضاً  البحث  املطلوب. كام سعى ذلك 

صحة  عامل  لدى  واملواقف  والقيم  الشخصيات  تحدد 

يواجهونها  التي  الخاصة  التحديات  وكذلك  األمهات 

ولوضع  النزاعات،  أثناء  األمهات  خدمات  توفري  يف 

بني  السلويك  التغيري  لتسهيل  الالزمة  االسرتاتيجيات 

مبستوى  لألمهات  الصحية  الخدمات  لتوفري  املامرسني 

أعىل من الجودة.

وتوافر  قوة  رغم  أنَّه  للبحث  الرئيسية  النتائج  وتشري 

السياسة واإلرشادات العاملية لصحة األمهات يف البيئات 

بالنزاع، يكمن اإلخفاق يف تطبيقها. وقد كشف  املتأثرة 

البحث عن وجود إجامع عام بأنَّ حمالت صحة األمهات 

مل تكن تصل إىل امليدان مبا هو مطلوب وأنَّه كلام زادت 

املسافات يف امليدان، انخفضت احتاملية مصادفة املامرس 

لحمالت صحة األمهات ومنتجاتها.

"الدعاة  إىل  الحاجة  ظهرت  التي  الشائعة  األفكار  ومن 

السبرّاقون لصحة األمهات" يف املنظامت اإلنسانية خاصة 

عىل املستوى الذي تقدم فيه الخدمات، لالستمرار يف رفع 

الوعي بني مقدمي الخدمات ومتكينهم يف مجال الرعاية 

يؤدوها  أن  ميكنهم  التي  الناس  حياة  إنقاذ  إىل  الهادفة 

املامرسني  أنَّ  البحث  بنيرّ  كام  يؤدوها.  أن  لهم  وينبغي 

كثرياً  تقدم  ال  بيئة  يف  نسبي،  فراغ  يف  يعملون  ما  غالباً 

اإلقرار بدورهم.  أو  أو دعمهم  النظراء  التفاعل بني  من 

ذكر  مهمة حيث  مسألة  عن  البحث  ذلك، كشف  ومع 

والهواتف  اإلنرتنت  يستخدمون  كانوا  أنَّهم  املستجيبون 

النقالة مرة واحدة عىل األقل يف اليوم، باإلضافة إىل موقع 

التواصل االجتامعي "فيسبوك" (Facebook)، كام كانوا 

يستخدمون الرسائل النصية القصرية خاصة أثناء عملهم 

امليداين.

نظام أسايس لفيسبوك

استجابة للنتائج التي توصل إليها البحث، أنشأت اللجنة 

التنمية  أجل  من  "التسويق  لالجئني ورشيكتها  النسائية 

عىل  صفحة  لالتصاالت)  فنلندية  رشكة  (وهي  الدولية" 

موقع التواصل االجتامعي فيسبوك تحت عنوان "ماما" 

بني  املذكور  املوقع  شعبية  من  مستفيدة   (Mama)

"ماما"  مبادرة  أصبحت  وقد  البحث.   يف  املستجينني 

وخدمة  فيسبوك  موقع  بني  الرتابط  تحقيق  يف  رائدة 

الرسائل النصية القصرية التي تعد من العوامل الحاسمة 

يستطيعون  وال  امليدان  املوجودين يف عمق  للمامرسني 

النفاذ بانتظام إىل اإلنرتنت. وبفضل اإلمكانات الجديدة 

القياسات الكمية  التي يقدمها موقع فيسبوك يف َجمِع 

والنوعية، تعمل شبكة "ماما" أيضاً عىل دمج التطبيقات 

لقياس التغريات بني األعضاء يف املامرسة العيادية املبلغ 

أهمية  األمر  ذلك  ويكتسب  الوقت.  مرور  مع  عنها 

رصد  من  لالجئني  النسائية  اللجنة  ن  ميكَّ ألنه  خاصة 

وتسهيل  املامرسني  إىل  الوصول  املتبع يف  املنهج  فعالية 

التغري السلويك.

تقديم  يف  فتتمثل  "ماما"  لصفحة  القصوى  الغاية  أما 

املساعدة للمامرسني عىل تشكيل مجتمع لتقديم الدعم 

واألدوات  املعايري  حول  املعلومات  ولتبادل  املتبادل 

وتشجيع  نجاحها،  ثبت  التي  القامئة،  والتكنولوجيات 

استخدامها.

إىل  "ماما"  صفحة  تطلب  الغرض،  لذلك  وتحقيقاً 

إىل  تطلب  كام  أنفسهم،  تعريف  امليدانيني  املامرسني 

املنظامت اإلنسانية تسمية بعض أعضائها من املامرسني 

يف  األمهات  لصحة  السبرّاقون  "الدعاة  ليكونوا  الصحيني 

"الدعاة"  لهؤالء  بد  ال  بعدها،  بالنزاع."  املتأثرة  البيئات 

من أن يشعروا أنهم جزء من مجتمع أكرب يضم نظراء 

لهم يعملون جنباً إىل جنب يف ابتكار الحلول. كام تتيح 

للنظراء،  دعم  تقديم  الفرص ألعضائها يف  "ماما"  شبكة 

واملعلومات  األدوات  أحدث  أيضاً  للمامرسني  وتتيح 

واإلرشادات املتعلقة مبيدانهم وبصورة مالمئة. أما عتبة 

درجة  أخفض  يف  لجعلها  الصفحة  فتسعى  املشاركة 

املصطلحات  استخدام  االقتصار عىل  ممكنة عن طريق 

األعضاء  لتشجيع  املناسبة  األساسية  والتكنولوجيات 

عىل االنضامم إليها. والهدف النهايئ من ذلك بناء نظام 

ن املامرسني من التعلم  أسايس للتواصل بعيد املدى ميكَّ

وصقل مهاراتهم وإنشاء شبكة للدعم وتبادل املعلومات 

عىل مدى األعوام القادمة.

تطبق صفحة "ماما" الربامج التطبيقية التالية:

االختبار املسبق لـ"حزمة الخدمات الدنيا األولية"

"ماما"  مجتمع  إىل صفحة  الجديد  العضو  ينضم  عندما 

www.facebook.com/mama.)   عىل موقع فيسبوك

مصمم  قصري  اختبار  عىل  اإلجابة  عليه  ُيعرض   (wrc

الدنيا  الخدمات  ل�"حزمة  الكبرية  باألهمية  للتوعية 

امُلثبت  الكبري  دورها  عىل  وللتأكيد   ١(MISP) األولية" 

االختبار،  ذلك  إمتام  وبعد  بالنزاع.  املتأثرة  البيئات  يف 

يحال األعضاء إىل دورة تدريبية عن بعد ُتقدم من خالل 

باجتياز  شهادة  عىل  الحصول  لألعضاء  وميكن  اإلنرتنت 

الدورة املذكورة.

مسح التقييم الذايت

للتقييم  مسح  إكامل  االنضامم  فور  األعضاء  إىل  ُيطلب 

ن كل مشارك من تقيص نقاط قوته ومدى  الذايت الذي ميكِّ

معرفته بحزمة الخدمات الدنيا األساسية والتكنولوجيات 

القامئة والتعرف إىل املهارات التي يجب عليه تعلمها. ثم 

ُتجمع املعلومات وُتعرض من خالل "بروفايل املهارات" 

التي  الجوانب  عىل  يركز  الذي  القراءة  وسهل  املريئ 

يجب عىل املامرس تطوير نفسه فيها، كام يحدد للعضو 

املجاالت التي ميكن له االستفادة منها يف مجتمع "ماما".





استخدام التكنولوجيا يف إنقاذ 

األمهات واألطفال حديثي الوالدة
ساندرا كراوس وديانا كويك

مبادرة جديدة تحت عنوان: "ماما: معاً نحو ضامن سالمة الوالدة وقت األزمات" تستخدم شبكات 
التواصل االجتامعي لربط عامل الخط األول للرعاية الصحية لألمهات يف املناطق املتأثرة بالنزاعات 

نحو بناء مجتمع مهني يرتكز إىل املامرسات العملية.
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امليدانية الخربات 

والدروس  امليدانية  "ال��خ��ربات  تطبيق  خ��الل  من 

 Field Experiences and Lessons) املستفادة" 

ع األعضاء عىل مشاركة بعضهم بعضاً  Learned) ُيشجَّ

مجال  يف  والفاشلة  منها  الناجحة  السابقة  بخرباتهم 

لقطات  نرش  عىل  أيضاً  األعضاء  ع  وُيشجَّ مامرسته. 

قصص  إىل  باإلضافة  تخصهم  التي  والصور  الفيديو 

اسم  إىل  يشار  الحالة،  هذه  ويف  املوجزة.  مامرساتهم 

صفحة  يف  العام  "الحائط"  عىل  املشاركات  تلك  مقدم 

النقاشات  يف  الخوض  ُيشجع  ثم  فيسبوك  عىل  "ماما" 

حول  توجيهاً  املشاركون  مُينح  كام  األمثلة.  وتشارك 

الحفاظ  بغية  القضايا  تلك  ملثل  األخالقية  اإلرشادات 

عىل الرسية.

الرقمية "الشارات" 

لكسب  فرصة  املشاركني  أم��ام  "ماما"  صفحة  تتيح 

حققه  الذي  بالتحصيل  منها  إق��راراً  رقمية  "ش��ارات" 

العضو يف مجاالت عدة كالتفاعل، ومشاركة املامرسات 

املثىل، والجلوس إىل االختبار املسبق لحزمة الخدمات 

األساسية. الدنيا 

النصية القصرية الرسائل 

ميدانية  عمل  بيئات  يف  املوجودين  املامرسني  بإمكان 

ماما  "خدمة  عرب  تعليقاتهم  أو  أسئلتهم  إرسال  نائية 

هذه  ويف   ،(Mama SMS) القصرية"  النصية  للرسائل 

عىل  "ماما"  صفحة  عىل  تلقائياً  الرسائل  ُتنرش  الحالة، 

إرسال  اآلخرين  لألعضاء  بعدها  وميكن  فيسبوك، 

ت أعضاء مجتمع  الرسائل. ثم يصورّ أجوبتهم عىل تلك 

"ماما" عىل اإلجابة األفضل. وبعد اختيار ما ال يقل عن 

األفضل،  اإلجابة  أنها  عىل  معينة  إلجابة  أعضاء  ثالثة 

من  بد  ال  (لكن  األصيل.  املشارك  إىل  اإلجابة  ُترسل 

مالحظة أنَّ خدمة "ماما" للرسائل القصرية ليست من 

حاالت  يف  ُتستخدم  أال  ويجب  الرسيعة،  اإلجابة  نظم 

الصحية). الطوارئ 

ضامن  عىل  القصرية  النصية  الرسائل  خدمة  تساعد 

إمكانية مشاركة األعضاء حتى لو كانوا يف مواقع نائية. 

وُتخزَّن الرسائل والتعليقات جميعها عىل حائط صفحة 

األوىل  املرة  هي  هذه  أنَّ  علاًم  فيسبوك،  عىل  "ماما" 

التي ُتدمج فيها خدمة الرسائل النصية القصرية مبوقع 

فيسبوك.

عداد األشخاص الذين ُأنقذت حياتهم

األشخاص  "عداد  اسمه  عداداً  "ماما"  صفحة  تستخدم 

 (Lives Saved Counter) حياتهم"  ُأنقذت  الذين 

ميكن لألعضاء من خالله تسجيل عدد النساء والفتيات 

وحديثي الوالدة الذين ساعد األعضاء يف إنقاذ حياتهم 

إىل  وإضافة  األدل��ة  عىل  القامئة  تدخالتهم  نتيجة 

النساء  حياة  إنقاذ  يف  أدوها  التي  األخرى  النشاطات 

اإلقرار  طرق  من  طريقة  وتلك  والوالدة.  الحمل  أثناء 

الناجعة بدالً من االكتفاء باملامرسة  بالطرق  واالحتفاء 









وبهذه  الوفيات.  حاالت  بتسجيل  املتمثلة  االعتيادية 

البيانات  تحديد  عىل  أيضاً  التطبيق  يساعد  الطريقة، 

املجتمعية  واالتجاهات  املتبعة  بالطرق  املتعلقة 

يف  ذكرها  إعادة  تتم  معلومات  بدورها  وهي  العامة، 

صفحة مجتمع "ماما".

·املدربون

تدعو صفحة "ماما" الخرباء امليدانيني والدعاة السبرّاقني 

لصحة األمهات كل شهر إىل مشاركة األعضاء معارفهم 

"مدربو  بصفتهم  محددة  موضوعات  حول  وخرباتهم 

الفنية،  املعلومات  يقدمون  بحيث  ماما"  صفحة 

التطوير املهني، ويذكرون كلامت  واملشورة املفيدة يف 

صفحة  "مدربو  قسم  ويثري  للشبكة.  ومشجعة  داعمة 

موضوعات  حول  املخصصة  النقاشات  من  عدداً  ماما" 

الفريدة  وتجاربهم  عملهم  عىل  الرتكيز  مع  معينة 

والقيِّمة.

املراقب

االلتزام  ضامن  مهمتهم  مراقبون  الشبكة  يف  يوجد 

يبلغون  كام  املوضوعات،  نرش  يف  األخالقية  باملعايري 

األعضاء بأسامء املدربني القادمني وموضوعات النقاش 

الحلقات  عن  ويعلنون  امل��راق��ب)،  يقررها  (التي 

الصلة  ذات  والتحديثات  وامل��ؤمت��رات  التدريبية، 

بامليدان، ويسلطون الضوء عىل املساهامت املبنية عىل 

دراسات الحاالت ويشجعون النقاش. كام يربز املراقب 

يف  دور  من  لها  ملا  ويشجعونها  امليدانية  املساهامت 

تعزيز القاعدة املعرفية وتطويرها يف صفحة "ماما".

آمنة  والدات  نحو  معاً  "ماما:  حملة  الشبكة  أطلقت 

تاريخ  أبريل/نيسان ٢٠١١. ويف   ٢١ األزمات" يف  وقت 

املكاتب  لدى  ترتسخ  الفكرة  بدأت  املقالة،  هذه  نرش 

املنظامت  من  وغريها  الدولية  واملنظامت  الرئيسية، 

املحلية املختلفة الراعية لصحة األمهات. ويالحظ عىل 

إطالق  بعد  األوىل  األربعة  األسابيع  الخصوص يف  وجه 

الحملة أنَّ صفحة "ماما" تخطت هدفها الرقمي املحدد 

عضواً   6٤١ عددهم  بلغ  حيث  مستخدم  بالخمسامئة 

وتخطت أيضاً ١٤٠٠٠ مشاهدة للرسائل املنشورة فيها. 

وحالياً، يبلغ قوام  "ماما" قرابة 75٠ عضواً كام سجلت 

ومع  املنشورة.  ملوضوعاتها  مشاهدة   83٠٠٠ من  أكرث 

ذلك، يبقى عىل الصفحة اجتياز املرحلة الثانية واألكرث 

أهمية وهي الوصول إىل املامرسني امليدانيني. وتحقيقاً 

الشبكات  مختلف  الصفحة  ستستخدم  الغرض،  لهذا 

واملؤمترات والتدريبات امليدانية خالل العام القادم.

وسائل اإلعالم االجتامعية ومخاطرها

باالعتامد  طبيعتها  يف  االجتامعية  اإلعالم  وسائل  تتميز 

الكبري عىل املشاركني يف تطوير املحتويات واملشاركة يف 

الحديثة  التكنولوجيات  فهذه  بها.  والتشارك  النقاشات 

املشاركني  بيد  النقاش  لوضع  جديدة  إمكانات  توفر 

لضامن متكينهم بل قيادتهم أيضاً يف النقاشات الدائرة 

يف مجاالت اختصاصهم املختلفة.





ومع أنَّ ذلك كله يعد تطوراً مثرياً لالهتامم، فإنَّ نرش 

بعض  يثري  الفيسبوك  صفحات  عىل  املختلفة  املواد 

فحيث  املعلومات.  وملكية  الخصوصية  إزاء  املخاوف 

موقعاً  كانت  لو  كام  "ماما"  صفحة  قراءة  ميكن  إنَّه 

املشاهدين،  عىل  قيود  أي  دون  اإلنرتنت  عىل  عاماً 

باملعايري  والتمسك  والحذر  الحرص  توخي  املهم  من 

األخالقية عند نرش املشاركات عىل املوقع. ويجب عىل 

القصص املنشورة أن تراعي مبدأ الرسية، ولنرش الصور 

املعنية.  األطراف  من  املوافقة  عىل  الحصول  ينبغي 

املستخدمني  لالجئني  النسائية  اللجنة  تناشد  وهنا، 

علاًم  الخلقية،  واإلرشادات  املسائلة  مببادئ  التمسَك 

وُيواصل  متوافرة  تلك  واالقرتاحات  اإلرش��ادات  أنَّ 

أي  إزالة  يف  بحقها  "ماما"  صفحة  وتحتفظ  تطويرها. 

مشاركة تعدها غري مالمئة.

أيضاً  االعتبار  يف  أخذها  من  بد  ال  أخرى  قضايا  هناك 

فالحائط  واملعلومات.  البيانات  ملكية  يف  تتمثل 

موقع  ويستضيفه  ميلكه  "ماما"  لصفحة  املخصص 

املحوسبة  التطبيقات  تقع  أخرى،  جهة  ومن  فيسبوك. 

الجدار)  يسار  إىل  (واملدرجة  "ماما"  تستخدمها  التي 

ضمن ملكية اللجنة النسائية لالجئني، وتستضيف تلك 

فيسبوك.  موقع  خارج  خوادم  عدة  عىل  التطبيقات 

قصصهم  مشاركة  عىل  املستخدمون  ُيشجع  ولذلك، 

التي  التطبيقات  تلك  خالل  من  وخرباتهم  وصورهم 

بدالً  البيانات  ملكية  عىل  للحفاظ  خصيصاً  صممت 

كانت  صورة  بأي  يجوز  وال  الحائط.  عىل  نرشها  من 

"الخربات  صفحتي  عىل  لة  املحمَّ املعلومات  استخدام 

أم  نصوصاً  كانت  س��واء  ماما"  و"مدربو  امليدانية" 

النسائية  اللجنة  تعمل  كام  فيسبوك.  قبل  من  صوراً 

لالجئني عىل تطوير دليل إرشادي للمساعدة عىل فهم 

لكامل  املستخدمني  فهم  لضامن  الخصوصية  إعدادات 

نقاط القوة واملخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل 

التكنولوجيات. هذه 

وخالل عملية تطوير مبادرة "ماما" املستمرة، سيقترص 

استخدام البيانات التي تأتيها من خالل موقع فيسبوك 

عىل رصد مدى كفاءة الوصول إىل الجمهور املستهدف 

بعض  تحقق  أن  ونتوقع  امل��رشوع.  لتطوير  وذل��ك 

إىل  ونتطلع  غريها  من  أكرب  نجاحاً  "ماما"  تطبيقات 

مشاركة النتائج وتحديث املبادرة.

)SandraK@wrcommission.org( ساندرا كراوس 

مديرة برنامج الصحة اإلنجابية،  وديانا كويك 

)DianaQ@wrcommission.org( مديرة 

 االتصاالت يف اللجنة النسائية لالجئني 

)http://womensrefugeecommission.org(

ل "حزمة الخدمات الدنيا األولية" اإلجراءات ذات األولوية  ١.  ُتفصِّ
املطلوبة ملنع االرتفاع املفرط يف الوفيات بني األمهات وحديثي الوالدة، 

واإلعاقة عند الوالدة، وتخفيف احتامل نقل فريوس نقص املناعة البرشية 
ومنع ومعالجة تبعات العنف الجنيس باإلضافة إىل التخطيط لخدمات 

شاملة يف مجال الصحة اإلنجابية.


