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  نة السكان والتنميةجل
   واألربعونالرابعةالدورة 

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥-١١
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

      إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
  اخلصوبة والصّحة اإلجنابية والّتنمية    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 الذي قّررت اللجنة    ٢٠٠٩/١٠١التنمية  وذا التقرير استجابة ملقّرر جلنة السكان       أُعدَّ ه   

اخلصوبة والـصحة اإلجنابيـة   ” ٢٠١١مبوجبه أن يكون موضوع دورهتا الرابعة واألربعني يف عام         
ــة ــة،      . “والتنميـ ــسهم يف التنميـ ــن أن ُتـ ــصوبة ميكـ ــن اخلـ ــّد مـ ــات احلـ ــر أنّ عمليـ ــر التقريـ وُيظهـ

ظر يف جتارب شـىت لبلـدان ذات خـصوبة منخفـضة وأخـرى ذات خـصوبة                 يستخلص، بعد النّ   مث
متوسطة وثالثة ذات خصوبة عالية، أنّ البلدان ذات اخلصوبة العالية متيل إىل حتقيق نتائج ضعيفة              

ويتطـّرق الّتقريـر إىل خمتلـف جوانـب الـصحة      . يف مؤشر معظم النواتج املتعلقة بالـصحة اإلجنابيـة      
بل التعجيل ببلوغ األهـداف واملقاصـد ذات الـصلة الـيت يتـضمنها برنـامج               اإلجنابية لريكّز على سُ   

ويتمثّل االسـتنتاج الرئيـسي يف أنّ ضـمان اسـتفادة اجلميـع       . عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    
من خدمات رعاية الصحة اإلجنابية، وباألخّص تلبية احلاجـة إىل تنظـيم األسـرة، مـن شـأهنما أن                   

ة األم والطفــل، وال ســيما يف البلــدان ذات اخلــصوبة العاليــة، وأن خيفــضا   يعّجــال بتحــّسن صــحّ 
  .وهذا االخنفاض ميكن بدوره أن يكون مفيدا للتنمية. بذلك من معدالت اخلصوبة
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  مقدمة  -أوال   
األطفال الـذين ميكـن   متوسط عدد رة عن قياس وهو عبااخلصوبة العاملي،  شهد معدل     - ١

 أطفـال  ٤,٩للنساء إجناهبم وفـق معـدالت اخلـصوبة الـسائدة، اخنفاضـا حـادا حيـث انتقـل مـن                
ويعــود . ٢٠١٠-٢٠٠٥ طفــل يف الفتــرة ٢,٥ عــدد مقــّدر بـــ  إىل١٩٥٠  عــام امــرأة يفلكــل

اخنفـض  الناميـة، حيـث     معدالت اخلـصوبة يف البلـدان       السبب الرئيسي هلذا االخنفاض إىل نزول       
 أطفـال   ٢,٦إىل   ١٩٥٥-١٩٥٠ يف الفتـرة  لكـل امـرأة      أطفـال    ٦من   معّدل اخلصوبة اإلمجايل  

أيـضا  النمو  ولكن معدالت اخلصوبة يف البلدان املتقدمة       . ٢٠١٠-٢٠٠٥ لكل امرأة يف الفترة   
 طفـــل لكـــل امـــرأة يف اخلمـــسينات إىل ٢,٨بـــدورها اخنفاضـــا حيـــث انتقلـــت مـــن  شـــهدت 

ومل يــسبق أن شــهد التــاريخ البــشري كــال مــن هــذا االخنفــاض الــسريع          .اليــومطفــل  ١,٦
ــذ          ــستمر من ــات امل ــذا الثب ــة وه ــدان النامي ــستينات يف البل ــة ال ــذ هناي ــق من ــذي انطل للخــصوبة ال

حــدثت هــذه التطــورات يف وقــد .  النمــوالــسبعينات يف معــدالت اخلــصوبة يف البلــدان املتقّدمــة
تــوافر وســائل منــع احلمــل فيهــا اتــسم ة ســريعة  جمتمعيــات وتغــيرية تكنولوجيــاتســياق ابتكــار

مجيع القـادرات علـى اإلجنـاب مـن      يف املائة من ٥٦  نسبة ى تتعاط اليوم،و. أمهية حامسةً بفعالة  ال
  حكومــات مــن أصــل كــل ٩، وتقــوم  منــع احلمــل احلديثــة وســائلَاملعاشــرات   أوجــاتتزّوامل

  .ملباشر لربامج تنظيم األسرة الدعم ابتوفريالبلدان النامية يف حكومات  ١٠
ســواء علــى الــصعيد آثــاٌر هامــة يف التنميــة  معــدالت اخلــصوبة  اخنفــاضلــىوتترّتــب ع  - ٢

فحياة املرأة قد تشهد تغريا جذريا حبسب قـدرهتا         .  رفاه األسر واألفراد    مستوى علىأو  الوطين  
اخنفـاض  و. الأو عدم قدرهتا علـى الـّتحكّم يف وقـت اإلجنـاب ويف عـدد مـا تنجـب مـن األطفـ                      

، واملــشاركة يف قــوة العمــل، وتكــريس املزيــد مــن تعليمهــامــستوى ميكّنــها مــن رفــع اخلــصوبة 
 الفتـرات الفاصـلة بـني الـوالدات يقلـل مـن وفيـات األطفـال الـصغار                   وإطالة.  لكل طفل  العناية
احتمـال وفـاة    فهـو يقلّـل      حـاالت احلمـل      أما احلّد من عـدد    . لتعايف من احلمل  لألمهات ا  ويتيح

ــق   ــرأة ألســباب تتعل ــةامل ــال   .  باألموم ــيص عــدد األطف ــائالت و وتقل ــيح للع ــادة  ليت لمجتمــع زي
 وتغذيتــه وتعليمــهة الطفــل  صــّححتــسنياأليــسر وبــذلك يــصبح مــن . االســتثمار يف كــل طفــل

  . على املوارد واخلدمات املتاحةاملتنافسنيعندما يكون هناك عدد أقل من األطفال 
ــاض اخلــصوبة  و  - ٣ ــصاخنف ــوَّا يقلّ ــسكاين لنم ــؤدي و ال ــع   إىل ي ــدة يف التوزي ــيريات مفي تغ

 أسـرع مـن     بنـسق عـدد العـاملني احملـتملني       ألّنه يدّشن عهدا جديـدا يزيـد فيـه          العمري للسكان   
  حـدوث  إىليـؤدي   خرات، ممـا     املـدّ  أن تزيـد  هـذه التغـيريات     ومـن شـأن     . الــُمَعالني عـدد   زيادة  

املزيـد مـن    إجيـاد   ولزيـادة االسـتثمار     املدخرات   هاستغلت هذ لبلدان اليت   وا. “ دميغرافية عالوة”
يف جمـال النمـو      فوائـد    وتعلـيمهم قـد جنـت     ة األطفـال    يف صـحّ  اسـتثمرت املزيـد     وفرص العمـل    
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 عـن   النمـو االقتـصادي   املترّتبـة يف    شري التقـديرات إىل أن اآلثـار        وُت. االقتصادي والتنمية البشرية  
 والبلـدان الناميـة    النمـو ل من البلـدان املتقدمـة     املتوسط يف ك   عمليات تقليص اخلصوبة يف األمد    

  .)١(١٩٩٥ إىل ١٩٦٠خالل الفترة من  الفردي يف املائة من منو الناتج ٢٠نحو قد أسهمت ب
كانـت  مـا إذا    ة نقـاش حـول       طويلـ  قـد دار لفتـرة    و. نميـة  اخلـصوبة والتّ   ومثة تفاعل بـني     - ٤

مـا إذا كـان اخنفـاض اخلـصوبة هـو      اخنفـاض اخلـصوبة أو   تفـضي إىل    هـي الـيت  التنميـة الناجحـة  
لإلفـادة    هامـة  آليـات ن ألنّ هنـاك     افاألدلـة تـشري إىل أنّ املقـولتني صـحيحت         . التنميـة الذي ُيعـّزر    

 مت أعـاله وبـصورة مـوجزة توضـيح          ولقد. اخنفاض اخلصوبة والتنمية  باملعلومات عن الصلة بني     
ة قـد جـاء بيانـه يف الّتقريـب األّول           وتأثري التنمية يف مـستويات اخلـصوب      . أثر اخلصوبة يف التنمية   

 بلـدا مـن   ٨٧اهـات اخلـصوبة يف      باجت نميـة الرئيـسية   مؤشرات التّ اجلّيد الذي أنتجه منوذج يربط      
 اخلـصوبة،  يفرة العوامـل الوحيـدة املـؤثّ   هـي  مؤشـرات التنميـة ليـست    بيد أنّ    .)٢(البلدان النامية 

يف ، الـذي حـدث   مامية وبلدان العامل املتقّد اخنفاض اخلصوبة يف البلدان النمثلما يتبّين ذلك من   
 لبـــدء وهـــذا معنـــاه أّنـــه ال توجـــد عتبـــة إمنائيـــة ثابتـــة الزمـــة . مـــستويات خمتلفـــة مـــن التنميـــة

  .اخلصوبة اخنفاض
قــد أظهــر حتليــل اخنفــاض ف. أيــضا باجتاهــات اخلــصوبةالــديناميات االجتماعيــة وتتــأثّر   - ٥

 أفكـار  لنـشر عمليـة   ب مـدفوعا    نّ هذا االخنفاض كـان    أاخلصوبة يف أوروبا يف القرن التاسع عشر        
اخلطوات اليت ينطوي عليهـا     و. من خالل الشبكات االجتماعية   انتشرت   جديدة   وأمناط سلوك 

ــش    ــيت ت ــع احلمــل، وال ــا هــذه الوســائل   مل تاعتمــاد وســائل من ــيت تتيحه ــات ال ــوعي باإلمكان  ال
أو أكثـر مـن تلـك الوسـائل         واسـتخدام وسـيلة واحـدة        واكتساب املعلومـات وتقيـيم اخليـارات      

ــة  ــأنّ  وأخــريا، التحــول إىل املمارســة امللتزمــة  علــى ســبيل التجرب ــتعلّ، تــوحي ب م االجتمــاعي  ال
 الناجحـة يف  الـربامج  مجيـع  نّإوبالتايل ف. مليةاهلامة هلذه العوانب مها من اجل والتأثري االجتماعي   
والتـصديق  يـادة الـوعي،     رئيـسية هتـدف إىل ز     اتـصال    تنطـوي علـى عناصـر     جمال تنظيم األسـرة     

نـشر  عمليـات   وتشكّل  . استخدام وسائل منع احلمل   ب والثقة   على تغّير السلوك، وزيادة الدراية    
، والـتعلّم االجتمـاعي    ةاالجتماعي واحملاكاة   التأثري االجتماعي املدفوعة ب ،  استخدام هذه الوسائل  

يف البلـدان ذات  معـدالت اخلـصوبة   سـبب حـدوث اخنفاضـات كـبرية يف       تفسري  جزءا هاما من    
  .املنخفضةمؤشرات التنمية 

__________ 

  )١(  Allen Kelley and Robert Schmidt, “Evolution of recent economic-demographic modelling: a synthesis”, 

Journal of Population Economics, vol. 18, No. 2 (June 2005).  
  )٢(  John Bryant, “Theories of fertility decline and evidence from development indicators”, Population and 

Development Review, vol. 33, No. 1 (2007).  
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. والسياسة العامة الـيت تنتـهجها احلكومـات هلـا أيـضا تـأثري هـام يف اجتاهـات اخلـصوبة                      - ٦
الـسياسات املباشـرة   ف. وهذا التأثري ميكن أن يكون إما بـصورة مباشـرة أو بـصورة غـري مباشـرة           

 والتـرويج  عنـد الـزواج،   ، مثـل الـسنّ  لخـصوبة األسـباب املباشـرة الــُمحدِّدة ل   ز أساسا على  تركّ
هـي تلـك   فالـسياسات غـري املباشـرة    أمـا  . ودفع بدل إعالة األطفال  ودعمهاوسائل منع احلمل ل

 احملفّزات الـيت تـؤثر يف   هيكل اليت على الرغم من أهنا ال تستهدف التأثري يف اخلصوبة فإّنها تغّير           
ــرارات  ــوين ق ــق ب األب ــا يتعل ــال  يف م ــدد األطف ــصوبع ــوفري   و. املست ــسياسات ت ــذه ال ــشمل ه ت

القـوة العاملـة، وتـوخي       إىلالنـضمام    للنساء من أجـل ا     زوحوافمعاشات تقاعدية لكبار السن،     
 حـافزا آلبـاء   ل ممـا ُيتـيح   آفـاق اقتـصادية أفـضل،       ب ُتكافئ بلوغ مستويات تعليمية عالية    سياسات  
  .يف كل طفلالستثمار لزيادة ا

 وحــّددت معــامل اهلبــوط  معــدالت اخلــصوبة اخنفــاض أدت إىلالعوامــل الــيت ومبــا أنّ   - ٧
فإّنـه   ، اخنفـاض اخلـصوبة  عـن مـع اآلثـار املترتبـة    و فيما بينـها   ومتفاعلةٌ دةٌالذي أعقب ذلك معقّ   

لسرعة هذا االخنفاض يف البلـدان الناميـة وال لـسبب هبوطهـا يف           شامل ووحيد يوجد تفسري    ال
ولكـن  .  عـدد الـسكان    يفاخنفـاض   سـتؤدي، إىل    أدت، أو   الـيت   كثري من البلدان إىل املستويات      

تــرتبط  اخلــصوبة يف البلــدان الناميــة، مــن بــدء هبــوطيقــرب مــن أربعــة عقــود  اليــوم وبعــد مــا 
 العاليـة   معـدالت اخلـصوبة   ذات  البلـدان    حبيـث متيـل      ؤشـرات التنميـة   سلبا مب مستويات اخلصوبة   

 مـستويات الفقـر،     ة ارتفاع ومواجهنصيب الفرد من الدخل،     إىل حتصيل نتائج ضعيفة يف جمال       
وداخـل  .  التحـضر  الوفيـات واخنفـاض مـستوى     معـدل   ملستويات التعليمية، وارتفـاع     اواخنفاض  

تتــسم الفئــات الــسكانية املوجــودة يف الـدرجات الــدنيا مــن ُســلّم توزيــع التنميــة  ، البلـدان أيــضا 
جريـت خـالل العقـد    فقد تبيَّن من الدراسات الـيت أُ .  لديهااخلصوبةالبشرية بارتفاع مستويات  

 الــُخمس األدىن مـن سـلم توزيـع        عدد أطفال النـساء يف     من البلدان النامية أنّ      ٥٦املاضي على   
يف أفريقيا، كان الفـرق أعلـى،       و .)٣(مس طفلني مقارنة بالنساء يف أعلى خُ       يزيد مبتوسط  الثروة

الكــارييب، ، وبلــغ أعلــى مــستوى لــه يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر طفــل ٢,٨حيــث بلــغ 
 عنـدما يكـون تعلـيم املـرأة هـو العامـل املميِّـز،        مماثلـة وهناك فروق  . لطف ٣,٨حيث وصل إىل    

نـت حتلـيالت أثـر تراجـع اخلـصوبة          وقـد بيَّ  . لتعليم والثروة مترابطان بـشكل كـبري      األن مستوى   
خنفـاض يف    يف املائـة مـن اال      ١٤نـسبة   بوحـده   ل استأثرحول الدميغرايف    التّ  من الفقر أنّ   على احلدّ 

قــد يــؤدي إىل هــو  و٢٠٠٠ إىل ١٩٦٠الفتــرة مــن مــستويات الفقــر يف العــامل النــامي خــالل   

__________ 

  )٣(  Davidson R. Gwatkin and others, Socio-Economic Differences in Health, Nutrition and Population within 

Developing Countries: An Overview (World Bank, Washington, D.C., 2007).  
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تــسارعت   إذا مــا٢٠١٥ إىل ٢٠٠٠مــن  يف املائــة خــالل األعــوام ١٤اخنفــاض إضــايف بنــسبة 
  .)٤(وترية اخنفاض اخلصوبة يف البلدان ذات اخلصوبة العالية

عاليـة علـى املـستوى الـوطين وعلـى مـستوى             ال اخلـصوبة ض معدالت   يفختفإنّ  لذلك،  و  - ٨
ازدادت الفقـراء،    عدد الـسكان     ما ارتفع كلّف .سهم يف احلد من الفقر    أن يُ ميكن  األسر املعيشية   

ــسكان   ــر يف أوســاط ال ــة الفق ــديرات إىل أنّ  . رقع ــشري التق ــة   وت ــادة الطبيعي ــدل الزي ــاع مع ارتف
ضـغطا تـصاعديا علـى مـستويات        ميـارس   ألولئك الذين يعيشون علـى أقـل مـن دوالر يف اليـوم              

 يف املائــة مــن معــدل احلــد مــن الفقــر يف العــامل ٥٠ إىل ١٠ مــن يعــادل نــسبة تتــراوح  مبــاالفقــر
 يف أفريقيــــا  األقــــصىويبلــــغ هــــذا األثــــر مــــداه  .)٥ (٢٠٠١  و١٩٩٠النــــامي بــــني عــــامي 

  .آسيا وجنوب
علـى مـستوى    راف  االعتبـ جاهـات اخلـصوبة يف العقـود األربعـة املاضـية             اتّ تعّززتوقد    - ٩

ومـدى املباعـدة بـني      روا حبريـة ومـسؤولية عـدد أطفـاهلم          األزواج واألفراد يف أن يقرّ    حبق   العامل
وقـد جـاء الـنّص علـى      .  وأن حيصلوا على املعلومات والتثقيف والوسائل لبلوغ ذلـك         والداهتم،

ر احلكــومي مث أُعيــد تأكيــده يف املــؤمت  )٦(١٩٦٨هــذا احلــّق ألول مــّرة يف إعــالن طهــران لعــام   
ن الــذي ُعقــد يف مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي للــسكاالــدويل األّول املعــين بالــسكان والتنميــة و

ــن    ــرة مـ ــت يف الفتـ ــسطس / آب٣٠ إىل ١٩بوخارسـ ــام . ١٩٧٤أغـ ــّرق ١٩٩٤ويف عـ ، تطـ
 إىل مــا يترّتــب عــن هــذا احلــّق مــن آثــار ضــمن املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــةاملـشاركون يف  

ــة واحلقــوق     اإلطــار األ ــثريوا بــذلك قــضايا الــصحة اجلنــسية واإلجنابي وســع للــصحة والرفــاه، لي
  : من برنامج عمله ما يلي٩وقد أقّر املؤمتر ضمن املبدأ . اإلجنابية
. لكل إنسان احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة                 

 علـى أسـاس املـساواة بـني     - وينبغي للدول أن تتخذ كل التدابري املناسـبة لكـي تكفـل      
 حـصول اجلميـع علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا فيهـا اخلـدمات                   -الرجل واملـرأة    

وينبغـي  . املتعلقة بالرعاية الصحية اإلجنابية، اليت تشمل تنظيم األسرة والصحة اجلنـسية          
__________ 

  )٤(  Andrew Mason and Sang-Hyop Lee, “The demographic dividend and poverty reduction” in Proceedings of 

the Seminar on the Relevance of Population Aspects for the Achievement of the Millennium Development 

Goals, United Nations, New York, 17-19 November 2004.  
  )٥(  Martin Ravaillon, “On the contribution of demographic change to aggregate poverty measures for the 

developing world”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 3580 (Washington, D.C., World 

Bank, April 2005).  
 .Final Act of the International Conference on Human Rights (United Nations publication, Sales Noانظـر    )٦(  

E.68.XIV.2).  
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أن توفر برامج الرعاية الصحية اإلجنابية أوسع دائرة من اخلـدمات دون أي شـكل مـن          
لكـل األزواج واألفـراد حـق أساسـي يف أن يقـرروا حبريـة ومـسؤولية               و. ال القسر أشك

وأن حيــصلوا علـــى املعلومــات والتثقيــف والوســـائل    . عــدد أطفــاهلم والتباعـــد بينــهم   
  .ذلك لبلوغ

ــ  - ١٠ ــر اجتاهــات اخلــصوبة   ويوثّ فــضال عــن  واألســباب املباشــرة احملــدِّدة هلــا،   ق هــذا التقري
مـن  ، وذلـك    ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابيـة       ل  جماالتحديات الرئيسية يف    

الواردة يف برنـامج العمـل،      غايات  الهداف و األأجل توفري توجيهات بشأن كيفية تسريع حتقيق        
 ،املتعلقـة بـصحة األم  وبلوغ الغايات الصحة اإلجنابية ومتكني املرأة، منها بوخاصة تلك املتعلقة    

  .ئية لأللفيةاليت هي جزء من األهداف اإلمنا
  

  )٧(اخلصوبة اليوم  - ثانيا  
شهد معّدل اخلصوبة اخنفاضا يف مجيع البلـدان تقريبـا، لكـن كـان هنـاك تفـاوت كـبري                    - ١١

تنـّوع يف مـستويات    اليـوم   ولـذلك يوجـد     . بني البلدان يف زمن حدوث هذا االخنفاض وسرعته       
ـــالبلدان أو املنــاطق الـــ. اخلــصوبة  علــى األقــل ٢٠٠٥ يف ســنة  الــيت بلــغ عــدد ســكاهنا ١٩٦ فـ
ــد ١٠٠ ٠٠٠ ــاكن، كانـــت لـ ــالل،   ٧٥ ى سـ ــستوى اإلحـ ــصوبة دون مـ ــدالت خـ ــها معـ  منـ

وتكـون معـدالت    .  ذات معدالت خصوبة عالية    ٦٠ ذات معدالت خصوبة متوسطة و     ٦١ و
ونظــرا لزيــادة عــدد . اخلــصوبة يف مــستوى اإلحــالل عنــدما يكــون لكــلّ امــرأة ابنــة حتــلّ حملّهــا 

 عن عدد املواليـد اإلنـاث، ولـضرورة أن تبلـغ املـرأة سـّن اإلجنـاب لكـي ختلّّـف                      املواليد الذُّكور 
أبناء، فإنّ عدد األطفال الذين يتعّين على املرأة إجنـاهبم لكـي حتـصل علـى ابنـة هـو يف املتوسـط            

ومعـّدل التكـاثر الـصايف هـو متوسـط عـدد البنـات الـسائد لـدى النـساء                    . أكثر من طفلني اثنني   
ــدالت احلاليـــ  ــاة باملعـ ــصوبة والوفـ ــن    . ة للخـ ــاثر عـ ــّدل التكـ ــايف معـ ــاض صـ ــين أنّ ١واخنفـ  يعـ

واملفهـوم مـن اخلـصوبة املتوسـطة هـو وجـود معـّدل يتـراوح                . دون مـستوى اإلحـالل     اخلصوبة
ــن ــدرها        ١,٥  إىل١ م ــصوى ق ــسبة ق ــيزيد بن ــادم س ــل الق ــين أنّ اجلي ــا يع ــرأة، مم ــة لكــل ام    ابن
  .نعكاسا خلصوبة عاليةوارتفاع هذه النسبة ُيَعّد ا.  يف املائة٥٠
ــّي  - ١٢  إىل ٢٠٠٥صــايف معــدل التكــاثر يف البلــدان خــالل الفتــرة مــن   ل ن الــشكل األّوويب

ويوجد ضمن كلّ منطقة من املناطق الكـربى مـن العـامل بلـدانٌ ذات معـدالت تكـاثر                . ٢٠١٠
هـي   يـسلندا أ نظـرا ألنّ     أوروبا هـي املنطقـة األكثـر جتانـسا        و. صافية منخفضة ومتوسطة وعالية   

__________ 

، ٢٠٠٨تنقـيح عـام     : التوقّعـات الـسكانية يف العـامل      الفـصل مـأخوذة مـن       كلّ التقديرات الـُمـشار إليهـا يف هـذا            )٧(  
  ).XII.6.09: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(قاعدة البيانات املوّسعة 
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وأفريقيـا هـي املنطقـة    .  اخلـصوبة املنخفـضة  الـدول ذات  فئـة  ضـمن الدولة الوحيدة الـيت ليـست     
وتتركـز  .  لـديها معـدالت خـصوبة عاليـة    ٥٥ ـبلدا مـن بلـداهنا الـ      ٣٩ ألنّ   الثانية األكثر جتانسا  

يف الـرأس األخـضر   ولكّنهـا توجـد أيـضا    ،  امشال أفريقيا وجنوهبـ   ة يف   معدالت اخلصوبة املتوسط  
ــابوي ور ــدان   ويف . غــابون ويونيــون وزمب ــا أيــضا اثــنني مــن البل  خــصوبة هلمــا معــدالت أفريقي

  .س وموريشيوستونمها منخفضة 
  الشكل األّول

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥توزيع البلدان حبسب مستوى اخلصوبة،     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ألمم املتحدةإنّ احلدود املرسومة يف هذه اخلريطة ال تعين إقرارها أو قبوهلا رمسيا من جانب ا: مالحظة
  

 ، مبا يف ذلك بابوا غينيا اجلديـدة       خصوبة عالية عدالت  م  لديه  أوقيانوسيا بلدانونصف    - ١٣
لكـّن هـذه املعـدالت منخفـضة يف         ؛  من أكثر البلدان كثافـةً سـكانية يف املنطقـة         واحدة  اليت هي   

. ة متوسـطة   خـصوب  معـدالت لـديها    األمـريكتني وآسـيا   وغالبيـة البلـدان يف      . أستراليا ونيوزيلندا 
ــا  ــة(وبوليفي ــات  - دول ــدة يف    ) املتعــددة القومي ــدان الوحي ــدوراس هــي البل ــا وهــاييت وهن وغيان

ويف آســيا، توجــد معــدالت اخلــصوبة العاليــة يف . الــيت هلــا معــدالت خــصوبة عاليــةاألمــريكتني 
ة ليشيت واجلمهورية العربية الـسورية ومجهوريـة الو الدميقراطيـ          -  وباكستان وتيمور  أفغانستان

 .الشعبية وطاجيكستان والعراق واململكة العربية الـسعودية والـيمن واألرض الفلـسطينية احملتلـة             
 :معـدالت اخلـصوبة املنخفـضة   ذات بلـدان   العديـُد مـن ال    كل مـن آسـيا واألمـريكتني      وهناك يف   

) اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران    أرمينيـا  و  أذربيجان منها( يف آسيا     بلداً ٥٠أصل  من   بلداً ١٩
تايلند ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وجورجيـا والـصني وفييـت نـام                و

  خصوبة عالية  
  خصوبة متوسطة  
خصوبة منخفضة  
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ــان    ــار والياب ــا وميامن ــان ومنغولي ــن أصــل    ١٣ و) وقــربص ولبن ــدا م ــدا  ٣٩بل ــريكتني بل يف األم
  ). يف منطقة البحر الكارييبة بلدان الربازيل وشيلي وكندا وكوستاريكا وتسع(

بلـدان  ، ومخـسة    خصوبة عاليـة  معدالت   بلدا لديه    ٤٠دان منوا، مثة    وضمن فئة أقل البل     - ١٤
ــديها  ــه معــدل خــصوبة منخفــضة    معــدالت ل  ومعــدالت ).ميامنــار(متوســطة وبلــد واحــد لدي

 بلـــدا ٥٤ بلـــدا ومتوســـطةٌ يف ٢٠ مرتفعـــةٌ يف البلـــدان الناميـــة األخـــرىاخلـــصوبة ضـــمن فئـــة 
د مجيـع البلـدان املتقدمـة النمـو معـدالت           وباسـتثناء بلـدين اثـنني، تـشه       .  بلدا ٣١ومنخفضةٌ يف   

ــضة  ــة    أو. خــصوبة منخف ــات املتحــدة األمريكي ــسلندا والوالي ــا ي ــتثنامه ــدالت  ألنّءاناالس  مع
ــن   اخلــصوبة  ــل ع ــد بقلي ــا تزي ــسائدة فيهم ــستوى اإلحــالل ال ــستويات   .  م ــن الواضــح أن م وم

يها البلـدان ذات   ما يكفي من األمثلة، اليت تكون ف      هناك  ، وأنّ   اخلصوبة ختتلف بشكل ملحوظ   
مستويات تنمية منخفضة ومعدالت خصوبة منخفضة نسبيا، للقول بأنّ التنميـة ليـست الزمـة               

 . الخنفاض اخلصوبة

مـا بـني البلـدان ذات اخلـصوبة املنخفـضة            يفوسكان العامل ُموّزعون بالتـساوي تقريبـا          - ١٥
ــة٤٢( ــطة   )  يف املائـ ــصوبة املتوسـ ــدان ذات اخلـ ــة٤١(والبلـ ــستأثر ال).  يف املائـ ــدان وتـ ذات بلـ

 وحـىت لـو افترضـنا أن البلـدان ذات اخلـصوبة       . يف املائة من سكان العامل     ١٧ بــاخلصوبة العالية   
ــزال ذات       ــيت ال ت ــدان ال ــع البل ــضا كــبريا يف معــدالت خــصوبتها وأن مجي ــة ســُتحقق ختفي العالي

 الـيت هـي اليـوم       خصوبة متوسطة ستبلغ خصوبة منخفضة، فإنّ التقديرات تشري إىل أنّ البلـدان           
 يف املائـة مــن سـكان العــامل، وأنّ   ٢٦ بنــسبة ٢٠٥٠ذات خـصوبة عاليــة ستـستأثر حبلــول عـام    
 يف املائـة، ونـصيب البلـدان املنخفـضة اخلـصوبة            ٤١نصيب البلـدان املتوسـطة اخلـصوبة سـيظلّ          

 . يف املائة ٣٣سيرتل إىل 

 ٧,١ و ٣,٢بــني ة الكلــي  اخلــصوبيتــراوح معــّدلالبلــدان ذات اخلــصوبة العاليــة ويف   - ١٦
 يف البلـدان املتوسـطة   لكـل امـرأة   طفـل  ٣,٦ و ٢,١ويتراوح هذا العـدد بـني   . طفل لكل امرأة  

 ســَبُبُه هــذه النطاقــات  تــداخلُو.  يف البلــدان املنخفــضة اخلــصوبة  ٢,٣ و ١وبــني ، اخلــصوبة
 لّـي قـدره   معـدل خـصوبة ك    ميامنار، على سبيل املثـال، لـديها        ف. معدل الوفيات االختالفات يف   

البلـد   الوفيـات يف     ألنّ معـّدل  مـستوى اإلحـالل     وهـذا املعـدل هـو دون        .  امرأة طفل لكلّ  ٢,٣
فئـة البلـدان     ُتـصنَّف ضـمن   زمبـابوي   فإنّ  وباملثل،  .  يف البلدان املتقدمة   من معدل الوفيات  أعلى  

يف بسبب معدل وفياهتا الذي يفوق معدل الوفيـات         )  طفل لكل امرأة   ٣,٥(توسطة اخلصوبة   امل
املصنَّفة ضمن فئة البلدان ذات اخلصوبة العالية والـيت معـّدل اخلـصوبة             ململكة العربية السعودية    ا

ولـذلك ينبغـي يف التحليـل الـوارد أدنـاه أخـذ هـذه املـسائل         .  طفـل لكـل امـرأة   ٣,٢لديها يبلغ   
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 وكذلك مراعاة كون معّدل التكاثر الصايف هو مؤشر أفضل مـن معـدل        ،  التصنيفية يف احلسبان  
  .سكاين حمتملأو تراجع منو اخلصوبة الكلي يف إثبات وجود 

  
  الزواج  - ثالثا  

يعترب السن عند الزواج عامال حمددا للخصوبة ألن الزواج يف كثري من اجملتمعـات ميثـل        - ١٧
ويف اجملتمعــات الــيت يــشيع فيهــا االقتــران غــري الــشرعي، تــشمل  . بدايــة فتــرة إمكانيــة اإلجنــاب

سـواء كـانوا    تتعلق باملقترنني يف عالقة غري شرعية،       تلك اليت   عادة،   باملتزوجني   البيانات املتعلقة 
ولكن يف البلدان اليت ُيؤجل فيهـا الـزواج بـشكل متزايـد ألن الـشاب والـشابة                  . متزوجني أم ال  

 خيتاران العيش معا يف شراكة غري رمسية بـدال مـن ذلـك، فـإن البيانـات ال تعكـس هـذا التطـور                       
  .بشكل سليم

معدل اخلـصوبة ألن  ختفيض  يف كثري من البلدان، ساهم ارتفاع السن عند الزواج يف           و  - ١٨
 ويف. الــزواج يف ســن متــأخرة يعمــل بــشكل فعــال علــى تقــصري عمــر احليــاة اإلجنابيــة للنــساء    

 املــرأة يف املدرســة أوحيــال دون بقــاء اجملتمعــات الــيت يــتم فيهــا الــزواج يف ســن مبكــرة جــدا،   
ولــذلك الــسبب، . لة بالعمــل، وهــذا األمــر بــدوره ُيعيــق متكينــها  اكتــساب مهــارات ذات صــ 

وضعت معظم البلدان حـدا أدىن لـسن الـزواج بالنـسبة لكـل مـن املـرأة والرجـل، رغـم وجـود                        
  .استثناءات ُتمنح عموما مبوافقة الوالدين

ويف معظم البلدان، ارتفع متوسط السن عند الزواج، أو متوسـط عـدد الـسنوات الـيت                   - ١٩
ـــ    يظــل ف ــن يتزوجــون يف ســن ال ــا م ــا٥٠يه ــامي   .  عزاب ــني ع ــرة ب ، ٢٠٠٥ و ١٩٩٠ويف الفت

 اجتهــتو.  بلــدا تتــوافر بيانــات بــشأهنا١١١بــني بلــدا فقــط مــن  ١٦اخنفــضت هــذه الــسن يف 
 أكثر ممـا  إىل االرتفـاع بـ    يف البلدان ذات معـدالت اخلـصوبة املنخفـضة          الزواج  الزيادات يف سن    

يف البلـدان   االرتفـاع   بـدورها حنـو     واجتهـت   صوبة املتوسـطة،    البلدان ذات معـدالت اخلـ     شهدته  
، كان متوسط السن عند الـزواج يف البلـدان          ٢٠٠٥ويف عام   . ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة   

 انظــر(ذات معــدالت اخلــصوبة العاليــة أقــل بكــثري مــن معدلــه يف بلــدان اجملمــوعتني األخــريني    
املرتفعـة   اج يف البلدان ذات معـدالت اخلـصوبة  فقد بلغ متوسط السن عند الزو ). الشكل الثاين 

ســنة يف  ٢٦,٩ عامــا يف البلــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املتوســطة و  ٢٣,٤عامــا، و  ٢١,٣
، ارتفــع ٢٠٠٥  و١٩٩٠ويف الفتــرة بــني عــامي . البلــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املنخفــضة 

ــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املنخفــ     ضة ومبقــدار ســنة  املتوســط مبقــدار ثــالث ســنوات يف البل
واحــــدة يف كــــل مــــن البلــــدان ذات معــــدالت اخلــــصوبة العاليــــة والبلــــدان ذات معــــدالت  

  .املتوسطة اخلصوبة
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  الشكل الثاين
 مقارنـة مبعـدل اخلـصوبة اإلمجـايل،     ٢٠٠٥املتوسط التقديري للسن عند الزواج يف عـام          

  ٢٠١٠- ٢٠٠٥لفترة ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

وبة باخنفـاض متوسـط الـسن عنـد الـزواج، وخباصـة يف              ويرتبط ارتفاع معدالت اخلـص      - ٢٠
 عامـا   ٢١، كانـت هـذه الـسن دون         ٢٠٠٥ففي عـام    . البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة    

صوبة لــدى معظــم البلــدان أعلــى بكــثري مــن ثالثــة  اخلــ مــستويات ت بلــدا فقــط، وكانــ١٤يف 
ــرأة   ــال لكــل ام ــاال و   . أطف ــنغالديش وغواتيم ــتثناءات يف ب ــت االس ــث   وكان ــد، حي ــال واهلن نيب

طفـل لكـل امـرأة يف بـنغالديش إىل أقـل             ٢,٤تراوحت معدالت اخلصوبة اإلمجاليـة لـديها مـن          
ويف بـنغالديش، اخنفـض معـدل اخلـصوبة بـشكل ملحـوظ            .  أطفـال لكـل امـرأة يف نيبـال         ٣من  

ومـن بـني   ). ٢٠٠٥عامـا يف عـام       ١٨,٧(حىت رغم بقاء متوسط السن عند الـزواج منخفـضا           
يف النيجـر، وهـي     )  عامـا  ١٧,٦(ات معـدالت اخلـصوبة العاليـة، كانـت الـسن األدىن             البلدان ذ 

  ). طفل لكل امرأة٧,٢(صوبة اخلالبلد صاحب أعلى معدالت 
، تـراوح  ) طفل لكـل امـرأة    ٢,٣-١,٠(ويف البلدان ذات معدالت اخلصوبة املنخفضة         - ٢١

.  عامـا يف الـسويد  ٣٢,١  عاما يف مجهوريـة مولـدوفا إىل     ٢١,٩متوسط السن عند الزواج بني      
 بلدا لديها معدالت خصوبة منخفضة حيث كانـت سـن           ١١، كان هناك    ٢٠٠٥وحبلول عام   
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ومتيـل سـن   ). الـسويد ( كان هناك بلد واحد فقط   ١٩٩٠ عاما، بينما يف عام      ٣٠فوق  الزواج  
امل بلـدان شـرقي أوروبـا أو يف العـ    من إىل أن تكون أعلى يف بلدان غريب ومشايل أوروبا          الزواج  
ومــع ذلــك، فبالنــسبة لــبعض البلــدان األوروبيــة، يعكــس ارتفــاع متوســط الــسن عنــد   . النــامي

  .الشراكات املستقرةوال يشمل الزواج فقط السن يف الزواج الرمسي املوثق 
ومثة مؤشر آخر على التغـيريات يف أمنـاط الـزواج هـو النـسبة املئويـة للنـساء يف شـرائح                  - ٢٢

 وُتـبني بيانـات الفتـرة مـن عـام         . ن الزواج يف مرحلـة مـا مـن حيـاهتن          سبق هل الاليت  عمرية معينة   
 بلــدا، أنــه يف نــصف البلــدان ذات معــدالت  ١٤٦ املتــوفرة خبــصوص ٢٠٠٨ إىل عــام ٢٠٠٠

   بلـــدا والـــيت تـــوافرت بيانـــات بـــشأهنا، ُوجـــد أن أقـــل مـــن٦٢اخلـــصوبة املنخفـــضة وعـــددها 
. يـسبق هلـن الـزواج      عامـا مل     ٢٩ إىل   ٢٥ مـن املائة من النساء الالئي تتراوح أعمـارهن         يف ٦٠

وكانت تلك النسبة منخفضة بصورة خاصة يف أيرلندا والـدامنرك وسـلوفينيا والـسويد وفرنـسا                
ومـع ذلـك، ففـي عـدد مـن تلـك البلـدان،             .  يف املائة  ٣٠ إىل   ٢٢وهولندا، حيث تراوحت من     

  .تظهر الشراكات املستقرة يف البيانات مل
لدان ذات معدالت اخلصوبة املنخفضة، فإن نـسبة النـساء الالئـي            وعلى النقيض من الب     - ٢٣

  يف وقـــت مـــا، قـــد جتـــاوزتســـبق هلـــن الـــزواج  عامـــا و٢٩ إىل ٢٥مـــن تتـــراوح أعمـــارهن 
 ذات معــدالت اخلــصوبة املرتفعــة وتــوافرت ٤١ بلــدا مــن بــني البلــدان الـــ ٣٢املائــة يف  يف ٨٠

ــشأهنا، وكانــت أعلــى مــن    ــة يف ٧٠بيانــات ب ـــ   ٢٤ يف املائ ــدان ال ــدا مــن بــني البل  ذات ٤٣ بل
  .معدالت اخلصوبة املتوسطة اليت توافرت بيانات بشأهنا

ومــع ذلــك، .  عامــا٣٥غالبيــة النــساء قبــل بلــوغ ســن تتــزوج ويف معظــم اجملتمعــات،   - ٢٤
ــة مــن النــساء يف  ٣٠تظهــر البيانــات املتاحــة أن أكثــر مــن    ــدا مــن البلــدان ذات  ٢١ يف املائ  بل

، أســتراليا، أملانيــا، أيرلنــدا، إيطاليــا، بلجيكــا،  إســبانيا: مبــا فيهــا(ملنخفــضة معــدالت اخلــصوبة ا
ــدامن ــان   ركالـ ــدا، اليابـ ــا، هولنـ ــان، هنغاريـ ــا، لبنـ ــدا، التفيـ ــلوفينيا، الـــسويد، فرنـــسا، فنلنـ ) ، سـ
 بوتـسوانا، اجلزائـر، جنـوب     : وهـي (بلدان من البلدان ذات معدالت اخلصوبة املتوسطة         ٥ ويف

ويف اجملتمعــات الــيت ال ُيــسمح فيهــا  . مل يــسبق هلــن الــزواج) خــضر، ناميبيــاأفريقيــا، الــرأس األ
ي، وبالتايل ال حيـل هـذا االقتـران حمـل الـزواج، ُيعتـرب ارتفـاع نـسبة النـساء          باالقتران غري الشرع  

  .اللوايت ال يزلن عازبات عامال رئيسيا ُيسهم يف اخنفاض معدل اخلصوبة
ويف البلـدان ذات    . لـزواج وتوقيتـه تباينـا واسـع النطـاق         ، يتباين انتشار ا   جمل القول ومب  - ٢٥

وميكـن لرفـع    . الزواج إىل االخنفاض وتتزوج معظم النساء     يتجه سن   معدالت اخلصوبة العالية،    
 عامـا، أن يـساهم لـيس    ٢٢ أو ٢١دون فيها ال يزال اليت سيما يف اجملتمعات  سن الزواج، وال 

 متكـني املـرأة بتـسهيل تعليمهـا وتدريبـها مـن       أيـضا يف و بـل  ،ض معدالت اخلصوبة يفختفقط يف   
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ــد     . أجــل العمــل  ــتم بــشكل ُمتزاي ويف اجملتمعــات ذات معــدالت اخلــصوبة املنخفــضة، حيــث ي
تأجيل الزواج أو االستعاضة عنه بشراكات غري رمسية لكنها مستقرة، قد يكـون تقـدمي حـوافز                 

هـذه احلـوافز مـن جمتمـع إىل         وختتلف طبيعة   . حلث الشباب والشابات على الزواج أمرا يف حمله       
  .آخر وُيرجح أن تشمل منح فرصة عمل أفضل للشباب وتوفري مسكن هلم بأسعار معقولة

  
  توقيت اإلجناب  - رابعا  

وقـت إمكانيـة بـدء اإلجنـاب، فـإن         لتحديـد   رغم أن توقيت الزواج ُيعـد مؤشـرا مفيـدا             - ٢٦
. را أفضل على بـدء فتـرة اإلجنـاب        متوسط العمر الذي عنده حتمل املرأة طفلها األول ُيعد مؤش         

فكلما طالت فترة انتظار املرأة قبل إجناب أول طفل هلا، تقصر السن الفعالـة لإلجنـاب وُيـصبح                  
ولــذا، كــثريا مــا يــرتبط . مــن األرجــح أن ُتنجــب املــرأة عــددا أقــل مــن األطفــال خــالل حياهتــا 

وتؤكــد . ها األولاخنفــاض معــدالت اخلــصوبة بارتفــاع متوســط عمــر املــرأة وقــت والدة طفلــ 
 ٢٠٠٠والتـواريخ القريبـة مـن عـام     من القرن املاضي التقديرات اليت تشري إىل عقد السبعينيات    

 ٥٠ بلـدا مـن البلـدان الــ      ٤٨ وقت والدة طفلـها األول قـد ارتفـع يف            )٨(أن متوسط عمر املرأة   
 ٢٤ لـدان الــ    بلـدا مـن الب     ١٩ذات معدالت اخلصوبة املنخفضة اليت تتـوافر بيانـات بـشأهنا ويف             

ــة بالنــسبة للبلــدان ذات معــدالت   . ذات معــدالت اخلــصوبة املتوســطة  ــوافر بيانــات مماثل ومل تت
الدراسات االستقـصائية   املستمدة من   الفئات العمرية   اخلصوبة املرتفعة، بيد أن مقارنة قياسات       

مـدى العقـد    الدميغرافية والصحية تشري إىل أن متوسط العمر عند الوالدة األوىل قد ارتفع على              
  . ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة٢٦ بلدا من البلدان الـ ١٧املاضي يف 

ــد  - ٢٧ ــدان ذات معــدالت       اجتهــت وق ــاع يف البل ــو االرتف ــر حن ــادات يف متوســط العم الزي
يف البلدان ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـطة، الـيت يبـدو             أكثر من ارتفاعها    اخلصوبة املنخفضة   

سجيل زيـادات يف متوسـطها أعلـى منـها يف البلـدان ذات معـدالت                بـدورها حنـو تـ     اجتهـت   أهنا  
وبالتــايل، ُرصــدت االختالفــات فيمــا بــني اجملموعــات الــثالث مــن البلــدان   . اخلــصوبة املرتفعــة

 أحـدث   وتـبني ). انظـر الـشكل الثالـث     (يتعلق بالوقـت الـذي تلـد فيـه املـرأة طفلـها األول                فيما
ن املـرأة يف    أري يف معظمها إىل أواخر عقد التـسعينيات،         البيانات املتوفرة عن كل بلد، واليت تش      

يف الـسن   البلدان ذات معـدالت اخلـصوبة املرتفعـة تلـد طفلـها األول يف سـن أصـغر بكـثري مـن                       
 ذات معدالت اخلصوبة املرتفعـة      ٣٤ففي البلدان الـ    : البلدان ذات معدالت اخلصوبة املنخفضة    

باســتثناء طاجيكــستان، أن متوســط العمــر عنــد الــيت تــوافرت بيانــات بــشأهنا، أظهــرت مجيعهــا 
 ذات معـدالت اخلـصوبة      ٦٠البلـدان الــ     أظهـرت    عاما، بينمـا     ٢٣الوالدة األوىل كان أقل من      

__________ 

  .األوىل الوالدة عند العمر متوسط إىل املتاحة التقديرات تشري البلدان، لبعض بالنسبة  )٨(  
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ــام وملــديف وكوســتاريكا يالربازيــل وف( بلــدان هــي ٤املنخفــضة، كلــها باســتثناء   ، أن )يــت ن
ــوالدة األوىل كــان     ــد ال ــار عن ــا٢٣متوســط األعم ــل   عام ــى األق ــ. عل ــدان ذات  وم ــني البل ن ب

متوسط العمـر عنـد الـوالدة األوىل حنـو االخنفـاض يف بلـدان               اجته  معدالت اخلصوبة املنخفضة،    
ــشرقية        ــا ال ــة البحــر الكــارييب، وأوروب ــة ومنطق شــرق وجنــوب شــرق آســيا، وأمريكــا الالتيني

إلسـبانية  ة اأوكانـت املـر   . يف أجزاء أخرى مـن أوروبـا أو آسـيا         الواقعة  هو عليه يف البلدان      عما
  ). عاما٢٩(صاحبة أعلى متوسط عمر عند الوالدة األوىل 

  
  الشكل الثالث

املتوســط املقــدر للعمــر عنــد الــوالدة األوىل يف أحــدث تــاريخ متــوفر مقارنــة مــع معــدل       
  ٢٠١٠- ٢٠٠٥لفترة لاخلصوبة اإلمجالية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 ذات معــدالت ٤٦ان الـــ وتتــداخل متوســطات األعمــار عنــد الــوالدة األوىل يف البلــد   - ٢٨
اخلصوبة املتوسطة، اليت تتوافر بيانات بشأهنا، مع النطاقات اخلاصة بكل من فـئيت البلـدان ذات            
معـــدالت اخلـــصوبة املنخفـــضة والبلـــدان ذات معـــدالت اخلـــصوبة املرتفعـــة، حيـــث وصـــلت   

طة إىل  متوسطات أعمار النساء عنـد الـوالدة األوىل يف البلـدان ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـ                 
ــن   ــل مـ ــا يف ٢٣أقـ ــدا، وإىل ٢٣ عامـ ــر يف  ٢٥ بلـ ــا أو أكثـ ــدان    ٤ عامـ ــك البلـ ــني تلـ ــن بـ  مـ

وتـربز بـنغالديش، الـيت لـديها        ). أيـسلندا، والبحـرين، وسـريالنكا، والواليـات املتحـدة          :وهي(
ــدره    ــرأة،  ٢,٤معــدل خــصوبة إمجــايل ق ــدول   طفــل لكــل ام ــا مــن ال ذات معــدالت باعتباره
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ــ ــطة املصوبة اخلــ ــيت توســ ــرب الــ ــنخفض     يعتــ ــا مــ ــوالدة األوىل فيهــ ــد الــ ــر عنــ ــط العمــ متوســ
  ).سنة ١٧,٧( جدا
وُتشري الزيادات يف متوسـط العمـر عنـد الـوالدة األوىل إىل أن النـساء ُيـؤجلن احلمـل،                      - ٢٩
وكانـت مـستويات اخلـصوبة املنخفـضة للغايـة          . الفترة اإلمجالية للخصوبة  ختفيض  يؤدي إىل    مما

 وخباصة يف العقد األول من األلفية الثالثة، بصورة جزئيـة نتيجـة             اليت ُسجلت يف بعض البلدان،    
وُتشري الزيادات األخرية يف معـدالت اخلـصوبة اإلمجاليـة يف العديـد مـن تلـك البلـدان              . للتأجيل

ــوالدة األوىل      ــوالدة، ولكــن البيانــات بــشأن توقيــت ال إىل أن املــرأة قــد توقفــت عــن تأجيــل ال
  .تغيري بعداملعروضة هنا مل ُتظهر هذا ال

ــدما حيــد األزواج مــن عــدد        - ٣٠ ــدأ معــدالت اخلــصوبة يف االخنفــاض عن ــا تب ــا وعــادة م م
كانـت  طفـال يف وقـت أبكـر ممـا          األاألطفال، أي عندما تتوقـف املـرأة عـن إجنـاب            ينجبونه من   

ــه  ــك تفعل ــاقص      . خــالف ذل ــة وتن ــار املتقدم ــدالت اخلــصوبة يف األعم ــايل، اخنفــضت مع وبالت
، اخنفـض متوسـط العمـر      ٢٠٠٥ و   ١٩٩٥ويف الفترة بـني عـامي       . اإلجنابمتوسط العمر عند    

 بلـدا   ٢٦ ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـطة ويف          ٥٣ بلدا مـن البلـدان الــ         ٢٥عند اإلجناب يف    
 ذات معدالت اخلصوبة املرتفعـة الـيت تـوافرت بيانـات بـشأهنا، ممـا ُيـشري إىل                   ٤٩من البلدان الـ    

متوسـط العمـر عنـد احلمـل،        فيهـا   تراجـع   الـيت   ويف البلـدان    . اأن احلد من اإلجناب كان مستمر     
 سنة لكل عقد يف البلدان ذات معدالت اخلـصوبة املتوسـطة     ٠,٨بلغ متوسط معدل االخنفاض     

يف البلـدان الـيت اخنفـض       أمـا   .  سنة لكل عقد يف البلدان ذات معدالت اخلـصوبة العاليـة           ٠,٥و  
البلـدان  عـن   معدالت اخلـصوبة حنـو االرتفـاع        هت  فقد اجت فيها متوسط عمر املرأة عند احلمل،       

ــد احلمــل      ــرأة عن ــا متوســط عمــر امل ــع فيه ــيت ارتف واختلفــت مــستويات متوســط اخلــصوبة   : ال
 مقابـل   ٤,٠(اإلمجالية مبعدل طفل واحد لكل امـرأة مـن بـني البلـدان ذات اخلـصوبة املتوسـطة                   

ان ذات اخلـصوبة العاليـة       طفل لكـل امـرأة فيمـا بـني البلـد           ٠,٤ومبعدل  )  طفل لكل امرأة   ٣,٠
  ).طفل لكل امرأة ٥,٧ مقابل ٦,١(

وخالصة القول، أنه يف حني كـان االجتـاه الـسائد يف البلـدان ذات معـدالت اخلـصوبة                     - ٣١
ــد       ــل احلمــل واإلجنــاب، كانــت حــاالت االخنفــاض يف متوســط العمــر عن املنخفــضة هــو تأجي

صوبة املتوسـطة والعاليـة علـى حـد     يف كـل مـن البلـدان ذات معـدالت اخلـ       اإلجناب أمـرا شـائعا    
  .األطفالما تنجبه من د من عدد حت ،وبصورة متزايدةكانت املرأة، سواء، حيث 
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  اخلصوبة يف مرحلة املراهقة  - خامسا 
طفلها األول، ُيرجح أن تكـون أكثـر      إجناب  عندما تكون املرأة شابة صغرية جدا لدى          - ٣٢

وبـشكل خـاص، فـإن محـل املـرأة بطفـل قبـل          . عرضة للمعاناة من مـضاعفات احلمـل والـوالدة        
ويكـون خطـر حـدوث    .  عامـا، أمـر حمفـوف باملخـاطر لكـل مـن األم والطفـل         ١٥بلوغها سن   

 عاما ويظل منخفضا لعدة سـنوات، مث يبـدأ          ١٨مضاعفات منخفضا عندما تكون األم يف سن        
ــة وا   . االرتفــاعمــرة أخــرى يف   حلــد األدىن ويف معظــم اجملتمعــات، ُتحــدد ســن الرشــد القانوني

 بلـدان،  ١٠٧من بـني البلـدان الـيت قـدمت تقـارير وعـددها          ( عاما   ١٨لزواج بـ   لسن ا القانونية  
ومـع ذلـك، يـتم الـزواج يف بعـض           ).  عامـا فمـا فـوق      ١٨ بلـدا حـدا أدىن للـسن هـو           ٩٥حدد  

الـشباب وخـصوصا     وقد أدرك اجملتمـع الـدويل منـذ فتـرة طويلـة أن            . )٩(البلدان يف اعمار أصغر   
يف املرحلة االنتقالية من املراهقة إىل البلـوغ، لـضغوط اجتماعيـة واقتـصادية              يتعرضون   ،تالفتيا

ولـذلك الـسبب،    . ميكن أن جتعل منهم عرضة لنشاط جنسي غري حممي واحلمل يف سن مبكرة            
ــة        ــة علــى احلــد مــن معــدل اخلــصوبة يف مرحل ــة لأللفي ُتركــز إحــدى غايــات األهــداف اإلمنائي

  . )١٠( عاما١٩ إىل ١٥ن مى، احلد من معدل املواليد يف املرحلة العمرية املراهقة، وبعبارة أخر
ويرتبط معدل اخلصوبة يف مرحلة املراهقة ارتباطـا وثيقـا بنـسبة النـساء الالئـي تتـراوح                    - ٣٣

 عامـــا وســـبق هلـــن الـــزواج أو عـــشن يف اقتـــران غـــري شـــرعي        ١٩ إىل ١٥ن مـــأعمـــارهن 
 حيث يكون ربع عدد النساء على األقل ممـن تتـراوح            ويف معظم البلدان  ). الشكل الرابع  انظر(

 عاما متزوجات، يكون معدل اخلصوبة يف مرحلة املراهقة أعلى مـن            ١٩ إىل   ١٥ن  مأعمارهن  
 ذات معـدالت اخلـصوبة   ٣٦في نصف البلدان الــ  فوهكذا، .  امرأة١ ٠٠٠ والدة لكل   ١٠٠

ــشأهنا،      الالئـــي تتـــراوح أعمـــارهن   نـــسبة النـــساء  تتجـــاوز املرتفعـــة الـــيت تتـــوافر بيانـــات بـ
 يف املائــة، ويف مجيــع تلــك البلــدان باســتثناء     ٢٥ عامــا وســبق هلــن الــزواج    ١٩ إىل ١٥ نمــ
 امــرأة تتــراوح ١ ٠٠٠ مولــود لكــل ١٠٠بلــدان، يتجــاوز معــدل اخلــصوبة لــدى املــراهقني  ٣

 ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـطة    ٤٨ومـن بـني البلـدان الــ       .  عامـا  ١٩ إىل   ١٥ن  مـ أعمارهن  
 بلدان منـها فقـط مـا يزيـد علـى ربـع عـدد النـساء الالئـي           ٤يف  كان  يت تتوافر بيانات بشأهنا،     ال

   بلــــدان منــــها ٣ عامــــا قــــد ســــبق هلــــن الــــزواج؛ ويف ١٩ إىل ١٥ن مــــتتــــراوح أعمــــارهن 

__________ 

وُتحــدد هــذه الــسن .  عامــا١٨هــو حــد أدىن للــسن القانونيــة للــزواج  بلــدا لــديها ١٢هنـاك مــا ال يقــل عــن    )٩(  
ـــ ـــ       ١٧ ب ــا؛ و ب ــا وتوغــو وغيني ــا وإســرائيل وأوزبكــستان وأوكراني ــا يف أذربيجــان وأرميني ــا يف ١٦عام  عام

  . عاما يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات١٤بـ   عاما يف الكامريون؛ و١٥بـ  باكستان ورومانيا ومالطا؛ و
 اختيار هذا النطاق العمري على أساس البيانات املتاحة وهو ليس مثاليا لقياس حاالت الوالدة بـني النـساء          مت  )١٠(  

  .دون السن القانونية
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ــال ونيكــاراغوا : هــي( ــنغالديش ونيب ــر مــن   كانــت معــدالت اخلــ ) ب ــراهقني أكث ــدى امل صوبة ل
 . عاما١٩ إىل ١٥ن من تتراوح أعمارهن  امرأة مم١ ٠٠٠والدة لكل  ١٠٠

  
  الشكل الرابع

 مقارنـة بالنـسبة املئويـة       ٢٠٠٥املتوسط التقديري ملعدل اخلصوبة لدى املراهقني يف عام             
حـسب آخـر البيانـات       عامـا ممـن سـبق هلـن الـزواج،            ١٩- ١٥للنساء يف الفئـة العمريـة       

  املتوفرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

عمومـــــا يف البلـــــدان ذات منخفـــــضا املـــــراهقني معـــــدل اخلـــــصوبة لـــــدى يعتـــــرب و  - ٣٤
ن مـ بصورة جزئية إىل أن عـددا قلـيال جـدا ممـن تتـراوح أعمـارهن                 ويعزى  املنخفضة،   اخلصوبة

ــا متزوجـــات ١٩إىل  ١٥ ـــ  . عامـ ــدان الـ ــاع البلـ ــة أربـ ــصوبة ٦٠ويف ثالثـ  ذات معـــدالت اخلـ
الفئـة العمريـة الالئـي سـبق        املنخفضة اليت تتوافر بيانات بشأهنا، ال تتعدى نسبة النساء يف تلـك             

وقـد وصـل أعلـى معـدل للخـصوبة لـدى املـراهقني يف البلـدان ذات         .  يف املائة٧,٣هلن الزواج  
 من النـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن     ١ ٠٠٠ والدة لكل    ٧٠معدالت اخلصوبة املنخفضة إىل     

 ،نخفــضة عامــا، بيــد أنــه يف ثالثــة أربــاع البلــدان ذات معــدالت اخلــصوبة امل   ١٩ إىل ١٥ن مــ
ــة أقـــل مـــن    ــة املراهقـ ــرأة١ ٠٠٠لكـــل والدة  ٣٠كانـــت معـــدالت اخلـــصوبة يف مرحلـ .  امـ

املقابل، تصل معدالت اخلصوبة يف مرحلة املراهقة يف ثالثـة أربـاع البلـدان ذات معـدالت                  ويف
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 امـرأة، ويف نـصف عـدد البلـدان ذات           ١ ٠٠٠ والدة لكـل     ٦٣ من   ىاخلصوبة املرتفعة إىل أعل   
  . امرأة١ ٠٠٠ والدة لكل ٤٩ املتوسطة إىل أعلى من معدالت اخلصوبة

، اخنفـض معـدل اخلـصوبة يف مرحلـة املراهقـة      ٢٠٠٥ و ١٩٩٠ويف الفترة بـني عـامي       - ٣٥
وكانـت هـذه االخنفاضـات      .  بلـدا  ٢٥ املتـوفر بيانـات بـشأهنا باسـتثناء          ١٧٧يف مجيع الدول الـ     

ا أصغر منها يف البلـدان ذات معـدالت         نسبيا، يف البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة عموم       
ــدالت       ــدان ذات معــ ــها يف البلــ ــغر منــ ــدورها، أصــ ــذه بــ ــطة، وكانــــت هــ ــصوبة املتوســ اخلــ

ــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املرتفعــة علــى األقــل     . املنخفــضة اخلــصوبة ويف نــصف عــدد البل
ــع  ــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املتوســطة    وحــوايل رب ــة  كانــت عــدد البل ــساء يف الفئ ــسبة الن ن

عاما ممن سبق هلن الزواج مرتفعة نسبيا، ولذلك فـإن التخفيـضات يف معـدل           ١٩-١٥لعمرية  ا
وإضـافة إىل  . مبكـرة الوالدة لدى املراهقات قد يتوقف على احلد من امليـل إىل الـزواج يف سـن            

ذلــك، ينبغــي أن تكــون كفالــة حــصول الــشابات املتزوجــات علــى خــدمات الــصحة اإلجنابيــة  
يف البلــدان حيــث تكــون معــدالت اخلــصوبة يف مرحلــة املراهقــة مرتفعــة و. مــسألة ذات أولويــة

 الـزواج،   ا عاما ممن سـبق هلـ      ١٩-١٥نسبيا، رغم عدم وجود أية امرأة تقريبا من الفئة العمرية           
 جـزءا مـن     ،ينبغي أن تكون مسألة كفالة وصول الشابات العازبات إىل برامج الصحة اإلجنابية           

  . اخلصوبة لدى املراهقنيمعدالتتخفيض أية استراتيجية ل
وُتعد زيادة مستوى التحصيل العلمي للفتيات وسيلة هامـة أخـرى للحـد مـن حـاالت                - ٣٦

فعنــدما تــستمر املراهقــات يف . ض معــدالت اخلــصوبة يف مرحلــة املراهقــةيفــختالــزواج املبكــر و
. تأجيـــل مـــسأليت الـــزواج واإلجنـــاب فـــإن مـــن األرجـــح أن يقمـــن ب  ،الدراســـة لفتـــرة أطـــول 

بلدا من البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة يف أفريقيا، كان معـدل الـوالدة لـدى                 ٢٤ ويف
 عامـا ومل حيـصلن علـى أي تعلـيم أعلـى بـأربع           ١٩ إىل   ١٥ن  مالنساء الالئي تتراوح أعمارهن     

. )١١(تعلـيم ثـانوي أو مـستويات أعلـى مـن التعلـيم            علـى   مرات منه لدى النساء الالئي حـصلن        
ــد، كــان  ــدى ويف اهلن ــارهن     ٣٣ ل ــراوح أعم ــي تت ــساء الالئ ــن الن ــة م ــ يف املائ  ١٩ إىل ١٥ن م

 يف املائـة مـن أُولئـك الالئـي حـصلن علـى تعلـيم ابتـدائي                  ٢٢حيصلن على أي تعليم ولدى       ومل
 يف املائــة فقــط مــن أُؤلئــك الالئــي حــصلن علــى بعــض التعلــيم  ٩فقــط طفــل واحــد مقارنــة بـــ 

الت اخلـصوبة املنخفـضة، مـن احملتمـل أن يكـون لـدى              وحىت يف البلدان ذات معد    . )١٢(الثانوي

__________ 

  ).E.10.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   )١١(  
  ).www.statcompiler.com: متاح على (٢٠١٠ والصحية لعام اجمللد اإلحصائي لالستقصاءات الدميغرافية  )١٢(  
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الشابات الالئي حصلن على مستوى منخفض من التعليم عدد من األطفـال أكثـر مـن أقـراهنن                  
  .)١٣(الالئي حصلن على مستوى أفضل من التعليم

وُتعــد مــسألة اخلــصوبة يف مرحلــة املراهقــة الــشغل الــشاغل بالنــسبة ملعظــم احلكومــات   - ٣٧
وُتوجــد . )١٤(، ولــدى كــثري منــها سياســات أو بــرامج ملعاجلتــها)٢٠٠٩ة يف عــام  يف املائــ٨٧(

 يف املائـة منـها   ٨٧ُتوجـد لـدى   (هذه السياسات يف البلـدان ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـطة            
ــل   ــدان ذات معــدالت     ) سياســات مــن هــذا القبي ــه احلــال يف البل ــا علي ــر شــيوعا مم ــشكل أكث ب

ــضة   ــصوبة املنخفـــ ــة٧٣(اخلـــ ــة    )  يف املائـــ ــصوبة العاليـــ ــدالت اخلـــ ــدان ذات معـــ أو يف البلـــ
وتشمل الربامج توفري الدعم للمؤسسات العامة واملنظمات غري احلكوميـة الـيت            ). املائة يف ٨١(

وجـرى  . تقدم التدريب للمراهقات على املهارات احلياتيـة والـصحة اإلجنابيـة والتربيـة اجلنـسية              
وجـرى  . قراهنم وتنظيم دورات توجيهية لآلبـاء    الترويج لعملية إسداء املشورة إىل الشباب من أ       

صلة يف أطــر غــري رمسيــة، وكــذلك يف مراكــز التــدريب املهــين ونــوادي  الــ يتــدريب ذالتقــدمي 
ــشباب ــات       . ال ــى معلوم ــاجون إىل احلــصول عل ــل وحيت ــدون ب ــامل بأســره يري ــاملراهقون يف الع ف

ة بالتربيـة اجلنـسية والوقايـة       واشتملت الـربامج اخلاصـ    . موثوق هبا عن الصحة اجلنسية واإلجنابية     
من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية على املبادئ التوجيهيـة بـشأن أفـضل الـسبل إلشـراك                  
الشباب يف عملية التأمل والتفكري الناقد واملناقشة هبدف بناء الثقة بالنفس واكتـساب مهـارات               

. الـسلوك اجلنـسي واإلجنـايب   حل املشاكل لكي يتمكنوا من اختاذ قرارات مسؤولة فيما يتعلـق ب          
وقد سامهت هذه الربامج يف تأخري بدء النشاط اجلنسي، وجتنب حاالت احلمـل غـري املرغـوب                 

  .)١٥(فيه ومنع السلوك اجلنسي احملفوف باملخاطر بني الشباب
  

  استخدام وسائل منع احلمل واحلاجة اليت مل ُتلب لتنظيم األسرة  - سادسا 
سـيما الطـرق احلديثـة منـها، هـو الوسـيلة املعتـادة الـيت             ، وال احلمـل موانع  إن استخدام     - ٣٨

ومنــذ أدخلــت . األطفــالمــا ينجبونــه مــن  ُيمــارس هبــا األزواج واألفــراد الــسيطرة علــى عــدد   
ــة يف عقــد الــستينيات مــن القــرن املاضــي، زاد اســتخدامها بــشكل      وســائل منــع احلمــل احلديث

جمعـات الـسكانية الـيت      تسـيما يف ال    شـرعي، وال  ملحوظ بني املتزوجني أو املقترنني اقترانا غري        
وكان متوسط معدل انتشار وسائل منـع احلمـل، مقيـسا    . اخنفض فيها معدل اخلصوبة اإلمجايل    

تزوجات أو يعـشن مـع شـريك        امل عاما و  ٤٩ إىل   ١٥ن  مبنسبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن      
__________ 

حالـة  : احلرمان االجتماعي واالقتصادي والـسلوك اجلنـسي واإلجنـايب للمراهقـات          ”سوشيال سينغ وآخرون،      )١٣(  
  ).٢٠٠١ (٦، رقم ٣٣، منظور تنظيم األسرة، اجمللد “البلدان اخلمسة املتقدمة النمو

  ).E.09.XIII.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩مل لعام السياسات السكانية يف العا  )١٤(  
احلــد مــن الفقــر ودفــع عجلــة التنميــة ومحايــة حقــوق : صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، الــصحة اإلجنابيــة اجلنــسية للجميــع  )١٥(  

  ).http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/uarh_report_2010.pdf: متاح على(اإلنسان 



E/CN.9/2011/3  
 

11-21025 21 
 

ة يف البلـدان املتقدمـة النمـو         يف املائـ   ٧٢يستخدمن بعض وسـائل منـع احلمـل، قـد بلـغ              والالئي
وســائل منــع احلمــل، عملي ؛ ومــن بــني مــست٢٠٠٩املائــة يف البلــدان الناميــة يف عــام    يف٦١ و

يف املـستعملني   يف املائـة مـن   ٨٥ن على الوسـائل احلديثـة ملنـع احلمـل         ويعتمدالذين  بلغت نسبة   
  . يف املائة يف البلدان النامية٩٠البلدان املتقدمة النمو و 

ومييــل انتــشار وســائل منــع احلمــل إىل أن يكــون يف البلــدان ذات معــدالت اخلــصوبة      - ٣٩
ــة      ــدان ذات معــدالت اخلــصوبة املرتفع ــه يف البل ــشكل  (املتوســطة واملنخفــضة أعلــى من انظــر ال

لبيانات املتعلقة بعقد التسعينيات من القرن املاضي وأواخـر العقـد األول مـن           تشري ا و). اخلامس
 ذات ٣٤ يف املائـة مـن البلـدان الــ      ٦٢انتشار وسـائل منـع احلمـل زاد يف           أن   إىلاأللفية الثالثة،   

 يف املائــة مــن البلــدان   ٨٩معــدالت اخلــصوبة املنخفــضة الــيت تــوافرت بــشأهنا بيانــات، ويف       
 ذات معـدالت  ٤٥ يف املائـة مـن البلـدان الــ     ٧٨ذات معدالت اخلصوبة املتوسطة، ويف    ٣٦ الـ

ــة إىل ٦٩متوســط معــدل انتــشار وســائل منــع احلمــل مــن    وارتفــع . اخلــصوبة املرتفعــة  يف املائ
 يف املائـة    ٦٠ يف املائـة إىل      ٥٤يف املائة يف البلدان ذات معدالت اخلصوبة املنخفضة؛ ومـن            ٧٣

 يف املائـــة إىل ١٨خفـــضة نيف البلـــدان ذات معـــدالت اخلـــصوبة املتوســـطة؛ ومـــن النـــسبة امل     
  .صوبة املرتفعةاملائة يف البلدان ذات معدالت اخل يف ٢٤
  

  الشكل اخلامس
توزيع البلدان حبسب مستوى انتشار وسائل منع احلمل، يف عقد التسعينيات من القرن                 

  املاضي والعقد األول من األلفية الثالثة
  )النسبة املئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  

0  هنا بيانات أرغم أن معظم البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة اليت تتوافر بش  - ٤٠
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 عدد األطفال لكل امرأة

 بلدان منخفضة اخلصوبة توسطة اخلصوبةبلدان م بلدان مرتفعة اخلصوبة

مل 
 احل
منع

ئل 
وسا

ار 
تش
ان

)
وية
 املئ
سبة

الن
( 

ــ ال ــدل      يـ ــاوز معـ ــد جتـ ــل، فقـ ــع احلمـ ــائل منـ ــدا لوسـ ــنخفض جـ ــشار مـ ــدل انتـ ــديها معـ زال لـ
 يف املائـة، ويف أربعـة بلـدان ختطـى نـسبة             ٣٠ بلدا منـها نـسبة       ١٥وسائل منع احلمل يف      انتشار
 يف املائـة  ٧٢وفيما بـني البلـدان ذات معـدالت اخلـصوبة املتوسـطة، ُيوجـد لـدى        . املائة  يف ٥٠

 يف املائـة وُيوجـد ارتفـاع مماثـل يف معـدل      ٥٠ منع احلمل أعلـى مـن       منها معدل انتشار لوسائل   
انتشار وسائل منع احلمل بشكل مشترك فيمـا بـني البلـدان ذات معـدالت اخلـصوبة املنخفـضة                   

وبـشكل عـام، يـرتبط اخنفـاض معـدل          ).  يف املائـة   ٥٠ يف املائة لديها مستوى جتاوز نـسبة         ٩١(
اخلـصوبة، لكـن كمـا هـو مـبني يف الـشكل الـسادس،        انتشار وسائل منع احلمل بارتفاع معدل       

بالنــسبة ملــستوى معــني مــن اخلــصوبة الكليــة، هنــاك تبــاين كــبري يف معــدل انتــشار وســائل منــع 
 إىل ١,٠ن مـــوفيمـــا بـــني البلـــدان ذات معـــدالت اخلـــصوبة اإلمجاليـــة الـــيت تتـــراوح  . احلمـــل
ل خـاص، مـن مـستوى       طفل لكل امرأة، يتبـاين معـدل انتـشار وسـائل منـع احلمـل بـشك                 ٣,٠

ويعـين  .  يف املائـة يف النـرويج      ٨٨ يف املائة يف بوتان إىل مـستوى مرتفـع يبلـغ             ٣١منخفض يبلغ   
هذا االختالف أن هناك عوامل أخرى غري املعدالت العامـة النتـشار وسـائل منـع احلمـل ُتعتـرب              

تـشار حـاالت   هامة يف حتديد مستويات اخلصوبة، مبا يف ذلك فعالية األسـاليب املـستخدمة، وان    
  .الزواج، والطالق واالنفصال، وحاالت احلمل خارج إطار الزواج، وحاالت اإلجهاض

  
 الشكل السادس

 اخلصوبة الكلية خالل الفتـرة      باملقارنة مع أحدث مستويات استعمال وسائل منع احلمل           
٢٠١٠- ٢٠٠٥  
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 .حسب فئة البلـدان   ة أيضا    مدى اعتماد النساء على وسائل منع احلمل احلديث        وخيتلف  - ٤١
العقـد   بلـدا الـيت تتـوفر بـشأهنا بيانـات عـن       ٥٣من بني البلدان املرتفعة اخلصوبة البالغ عـددها   ف

منــــع  وســــائل  اســــتعمالاخنفاضــــا شــــديدا يف منــــها ٤٢يــــشهد ،األول مــــن األلفيــــة الثالثــــة
املائـة يف الـصومال      يف   ١يتراوح انتشار وسائل منع احلمل احلديثة لديها بني          احلديثة، إذ  احلمل

ــاقي البلــدان . يف املائــة يف مدغــشقر٢٨و  ، يقــل انتــشار وســائل منــع   املرتفعــة اخلــصوبةويف ب
 حيـث   ، هنـدوراس  مهـا  لـذلك    الوحيـدان  نواالسـتثناءا .  يف املائـة   ٤٠احلمل احلديثة عموما عن     

 . يف املائـة   ٤٨هبـا    تبلـغ النـسبة      الـيت  ، يف املائة، واجلمهورية العربيـة الـسورية       ٥٦تبلغ النسبة هبا    
 يف املائـة  ٤٠ بلدا من البلدان املرتفعة اخلـصوبة، يعتمـد أكثـر مـن         ١١وعالوة على ذلك، ففي     

التقليديـة ملنـع احلمــل، وهـي أقــل فعاليـة مــن     الوســائل  وســائل منـع احلمــل علـى   مـستعملي مـن  
  .احلديثةالوسائل 

 النـساء    مـن األرجـح أن تقـوم       اخلـصوبة، فـإن   املرتفعـة   وباملقارنة مع النـساء يف البلـدان          - ٤٢
ويزيـد انتـشار وسـائل منـع      .احلديثـة وسائل منع احلمل  باستعمالالبلدان املتوسطة اخلصوبة    يف

ــة عــن   ــة يف ٣٠احلمــل احلديث ــالغ عــددها    ٤٠ يف املائ ــدا مــن البلــدان املتوســطة اخلــصوبة الب  بل
ــشأهنا،    ٤٣ ــوفر بيانــات ب ــدا الــيت تت ــد واحــد فقــط وبل ــدان ا يف بل ، ملتوســطة اخلــصوبة  مــن البل
 وسـائل منـع احلمـل علـى األسـاليب           مـستعملي  يف املائـة مـن       ٤٠غابون، يعتمد أكثر مـن       وهو

وال تستخدم وسائل منع احلمل احلديثة باتساق بشكل كـبري فيمـا بـني البلـدان ذات                  .التقليدية
سعة بلـدان  تـ فـي  ومن مث، ف.  بلدا٤٢ بيانات بشأهنا البالغ عددها      توفرتاخلصوبة املنخفضة اليت    

 يف املائة، مبا يف ذلـك أرمينيـا         ٣٠منخفضة اخلصوبة يقل انتشار وسائل منع احلمل احلديثة عن          
ــا ووأذربيجــان  ــدونيا اليوغوســالفية       ألباني ــة مق ــل األســود ومجهوري والبوســنة واهلرســك واجلب

 بلــدان منخفــضة عــشرة وباإلضــافة إىل ذلــك، ففــي    .وملــديفوصــربيا وجورجيــا الــسابقة 
ــة أو أكثــر مــن  ٤٠ ال يــزال اخلــصوبة،  وســائل منــع احلمــل يعتمــدون علــى   مــستعملي يف املائ

  .الوسائل التقليدية
 بيانات بـشأن مـزيج الوسـائل الـسائد لـديها بـني               عنها تتوفر مجيع البلدان اليت      حنو ويف  - ٤٣

 . وســـيلة أو وســـيلتنياســـتعمال علـــى اًمثـــة تركيـــزيبـــدو أن  وســـائل منـــع احلمـــل، مـــستعملي
 مـزيج   بـشأن  بيانـات     عنـها  تتـوفر  بلـدا الـيت      ١٧٣ املائـة مـن البلـدان البـالغ عـددها            يف ٥٩ ففي

 اســتعمال يف املائــة مــن ٦٠مــا ال يقــل عــن تــشكالن وســيلتان هنــاك ، الوســائل الــسائد لــديها
وباإلضافة إىل ذلك، ففي ما يقرب من نصف البلـدان اجلـاري            . وسائل منع احلمل بشكل عام    
.  املـستخدمة  يف املائة من وسائل منع احلمـل   ٤٠ة ما ال يقل عن      دراستها، تشكل وسيلة واحد   

ــدان       ــني البل ــا كــبريا ب ــستخدمة اختالف ــسية امل ــسابع انظــر (وختتلــف الوســيلة الرئي ــشكل ال ). ال
بيانــات،   عنــهاتتــوفر بلــدا الــيت  ٦٣بــني البلــدان املنخفــضة اخلــصوبة البــالغ عــددها       وفيمــا
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 عدد البلدان

 البلدان املنخفضة اخلصوبة

 البلدان املتوسطة اخلصوبة

 البلدان املرتفعة اخلصوبة

 وسائل منع احلمل عن طريق احلقن

 حبوب منع احلمل

 التنظيم الطبيعي للنسل

 تعقيم اإلناث

 وسائل تقليدية أخرى

 أجهزة منع احلمل الرمحية
 العازل الذكري

 طريقة اجلماع الناقص

 وسائل حديثة أخرى

 تعقيم الذكور

 وسائل منع احلمل عن طريق احلقن

 وسائل منع احلمل عن طريق احلقن
 تعقيم الذكور

 التنظيم الطبيعي للنسل

 التنظيم الطبيعي للنسل

 تعقيم اإلناث

 تعقيم اإلناث

 طريقة اجلماع الناقص
 العاذل الذكري

 نع احلمل الرمحيةأجهزة م

 أجهزة منع احلمل الرمحية
 حبوب منع احلمل

 حبوب منع احلمل

الوســيلة الرئيــسية يف وهــي حبــوب منــع احلمــل ومهــا وســيلتان حــديثتان وفعالتــان للغايــة،   مثــة
 بلدا، وتـسود وسـيلتان      ١٤يف  واألجهزة الرمحية ملنع احلمل اليت هي الوسيلة الرئيسية         بلدا   ٢٠

ــاقصوالــذكري العــازل (ملنــع احلمــل مــن جانــب الــذكور    ــة مــن  ) اجلمــاع الن يف الطبقــة التالي
ة الرئيــسية املــستخدمة يف الربازيــل   ويــأيت تعقــيم اإلنــاث بعــد ذلــك، وهــو الوســيل      . البلــدان

ووسيلة التنظيم الطبيعي للنسل، واحلقن، وتعقيم الذكور هي الوسـائل           .وبورتوريكو وملديف 
ويف عـــدة بلـــدان منخفـــضة  .األكثـــر اســـتخداما يف بولنـــدا، وميامنـــار، وكنـــدا، علـــى التـــوايل 

اجلمــاع والــذكري  العــازل(اخلــصوبة، فــإن الوســيلتني األكثــر شــيوعا مهــا مــن جانــب الــذكور 
  .واليونان ، مبا يف ذلك يف ألبانيا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وصربيا ومالطا واليابان)الناقص
فيمـا بـني البلـدان املتوسـطة     ملنـع احلمـل هـي الـيت يـسود اسـتخدامها            الوسائل احلديثة   و  - ٤٤

الوسـيلة  ل هـي  وحبـوب منـع احلمـ    .بيانـات بـشأهنا  تتـوفر   بلـدا الـيت     ٥٤اخلصوبة البالغ عددها    
األجهــزة ، يليهــا ) بلــدا١٧(األكثــر اســتخداما يف أكــرب عــدد مــن البلــدان املتوســطة اخلــصوبة   

. بلـدان تـسعة    يف   ةالرئيـسي الوسـيلة   شكل كـل منـها      ت، حيث   اإلناثوتعقيم  الرمحية ملنع احلمل    
األكثــر اســتخداما الوســيلة هــو  اجلمــاع النــاقصو. الــذكريوالعــازل ويــأيت بعــد ذلــك احلقــن 

جمموعــة مــن األســاليب احلديثــة األخــرى يف املكــسيك وفرتويــال  تــسود البحــرين وتركيــا، و يف
 وتعقــيم ،يف غــابونالوســيلة املفــضلة التنظــيم الطبيعــي للنــسل هــو و، )البوليفاريــة -مجهوريــة (

  . يف بوتانةالرئيسيالوسيلة الذكور هو 
  الشكل السابع

  ة املستخدمةعدد البلدان حسب وسائل منع احلمل الرئيسي    
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املرتفعــة يف البلــدان الــيت يــسود اســتخدامها التنــوع بــشكل طفيــف يف األســاليب يقــل   - ٤٥
هو الوسـيلة املفـضلة ملنـع احلمـل          احلقن   ، فإن  بلدا يتاح بيانات بشأهنا    ٥٦من أصل    و .اخلصوبة

ــسية املــستخد   ١٩يف  ــوب هــي الوســيلة الرئي ــدا واحلب ــدا، ١٧مة يف  بل ــة   بل ــدان املرتفع مــن البل
ــع احلمــل هــي    . اخلــصوبة ــر شــيوعاً ملن ــة األكث ــة التالي ــسل    والطريق وســيلة التنظــيم الطبيعــي للن

، وأسـاليب   )بلـدان مخـسة   وهـو وسـيلة رئيـسية يف        (، وتعقـيم اإلنـاث      )بلـدان مثانية  السائدة يف   (
 ةالـسائد (زة الرمحية ملنـع احلمـل       واألجه) بلدانأربعة  يف  الوسائل املفضلة   وهي  (تقليدية أخرى   

ويف البلدان اليت ال تكون الوسيلة الـسائدة هبـا عاليـة الفعاليـة، تكـون الوسـيلة                   ).بلدانثالثة  يف  
 ذلــك مــنوهنــاك اســتثناءات  .الفعاليــةعلــى قــدر كــبري مــن  الثانيــة األكثــر اســتخداما عمومــا  

ــشمل ــالً تـ ــة وال    كـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــو ومجهوريـ ــنن وتوغـ ــن بـ ــو،   مـ ــامريون والكونغـ كـ
الــذكري العــازل يكــون التنظــيم الطبيعــي للنــسل هــو الوســيلة األكثــر اســتخداما ويليهــا  حيــث

  .اجلماع الناقص أو
املأمونـة  أوسع نطاق ممكن من وسائل منع احلمل        ومل تتحقق بعد إمكانية الوصول إىل         - ٤٦
 كـبري  إىل حـد يعتمـدون  فيها  ملوناملستعيزال  ويف البلدان اليت ال .الفعالة يف كثري من البلدان و

ــة أو الــيت     ــوفر فيهــا علــى الوســائل ذات معــدالت الفــشل العالي ــة للوصــول   ال تت ــة كافي إمكاني
ــة الوســائل  إىل ــسل املناســبة ألغــراض  املأمون ــد الن ــة    حتدي ــتم هبــا تلبي ــل، فــال ي  يف األجــل الطوي

اسـعة مـن وسـائل منـع     إمكانيـة الوصـول إىل جمموعـة و   إلتاحـة   ومثة أمهية خاصـة   .االحتياجات
وقــد أجريــت . التوقــف عــن اســتعمال وســائل منــع احلمــلإمكانيــة احلمــل مــن أجــل احلــد مــن 

تتوقـف    يف املائـة ٥٨ و   ١٤ تتراوح بـني      النساء مننسبة  أن  توصلت إىل   دراسة يف مثانية بلدان     
 يف املائــة ٣٦ و ٦بـني  تـراوح  تمــن االسـتخدام، و عـن اسـتعمال حبـوب منــع احلمـل بعـد سـنة       

. )١٦( منـع احلمـل     يف املائـة بالنـسبة حلقـن       ٦٨ و   ١٨، وبـني    ألجهزة منع احلمل الرمحيـة    لنسبة  با
ــل معــدالت التوقــف  ــا خــدمات تنظــيم األســرة      ا  إىلومتي ــسم فيه ــيت تت ــدان ال الخنفــاض يف البل

حبـوب منـع احلمـل الـيت تتكـون فقـط       كنـع احلمـل،   ملباالستباقية يف استحداث وسائل جديـدة     
لـديها  تتـوفر   ز على تقدمي املشورة واملتابعة، وعندما       يتركيكون هناك   دما  عنومن الربوجستني،   

  . خدمات إحالة مالئمة ألية مضاعفات قد تنشأ
من البلدان يف توسـيع فـرص احلـصول علـى وسـائل منـع               الكثري  ورغم التقدم احملرز يف       - ٤٧

لـشرائح الـسكانية   احلمل، ال تزال مثة فـوارق واسـعة النطـاق فيمـا بـني البلـدان، حيـث تواجـه ا                 
 عوائق أكرب حتول دون الوصـول إىل        ،الريفيةالشرائح  األصغر سنا واألقل تعليما واألكثر فقرا و      

__________ 

  )١٦(  Sarah Bradley and others, “Levels, trends, and reasons for contraceptive discontinuation”, DHS 

Analytical Studies No. 20 (Calverton, Maryland, ICF Macro, 2009)..  
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 بلـدا ناميـا إىل وجـود تفـاوت كـبري      ٦٤ عـن وتـشري البيانـات املتاحـة     .تنظـيم األسـرة  خـدمات  
إىل الوسـطى، و  استخدام وسائل منع احلمل يف مجيع املناطق اإلقليمية باسـتثناء منطقـة آسـيا                يف
ــات أن ــذه التفاوت ــدان    تالحــظ ه ــشكل خــاص يف البل ــة  ب ــوب   املرتفع ــا جن اخلــصوبة يف أفريقي

  . )١٧(الصحراء الكربى
تنظيم األسرة نسبة النساء القـادرات علـى        خدمات  ومن املؤشرات املفيدة للحاجة إىل        - ٤٨

 التــايل، أو يف يــرغنب يف تــأخري محلــهن ممــن مــع شــريكيعــشن ي ئــاإلجنــاب املتزوجــات أو الال
ــا،   ــووقــف اإلجنــاب متام ــع احلمــل    هنلكن ــة وســيلة مــن وســائل من ــستخدمن أي وتكــون  . ال ي

رتفـع  تاالحتياجات غري امللباة عادة منخفضة عندما يكون عدد األطفال املرغـوب فيـه عاليـا، و               
نخفض مع انتشار استعمال وسائل منـع       تباخنفاض عدد األطفال املرغوب فيه، مث       االحتياجات  

غـري امللبـاة إىل االخنفـاض       االحتياجـات   ومتيـل   .  توزيعا عادال  امل على نطاق واسع وتوزيعه    احل
ــع احلمــل والعكــس      ــشار وســائل من ــادة انت ــد زي ــدان املتوســطة    يفو. صــحيحعن ــن البل كــل م

مــدى غــري امللبــاة عمومــا، ال ســيما باملقارنــة مــع االحتياجــات  تــنخفضاخلــصوبة،  واملنخفــضة
غــري امللبــاة االحتياجـات  ويف املقابــل، فــإن ). الــشكل الثـامن انظــر (ل انتـشار وســائل منــع احلمـ  

 تتـوفر  بلدا من البلـدان املرتفعـة اخلـصوبة الـيت      ٢١انتشار وسائل منع احلمل يف      مدى  أعلى من   
 ليـشيت   -تيمـور   ( يف مجيع هذه البلدان فيما عدا بلـدين       و ، بلدا ٣٦البالغ عددها   و بيانات   عنها
تنظيم األسرة عـن امـرأة    دمات   خل ن احتياجاهت الاليت مل تلب  ة النساء   ، تزيد نسب  )جزر سليمان و

وباملثل أبلغت تسعة بلدان من البلدان املتوسـطة اخلـصوبة البـالغ            .يف كل ست نساء متزوجات    
 غــري امللبــاة، االحتياجــات بيانــات بــشأهنا، عــن ارتفــاع مــستويات تتــوفر بلــدا الــيت ٢٩عــددها 

  بيانـات بـشأهنا    تتـوفر  بلـدا الـيت      ١٦فضة اخلصوبة البالغ عددها     وكذلك ثالثة من البلدان املنخ    
 بلدا، تتـراوح االحتياجـات    ١٢ويف تلك البلدان البالغ عددها       ).أذربيجان وجورجيا وميامنار  (

 يف املائـة، وهـي مـستويات أقـل مـن تلـك الـيت أبلغـت عنـها البلـدان                      ٣١ و   ١٦غري امللبـاة بـني      
ــاة االحتياجــات بلــدا الــيت هبــا أعلــى مــستويات    ١١املرتفعــة اخلــصوبة البــالغ عــددها   غــري امللب

  ). يف املائة٤٦ إىل ٣٠ من(
  

__________ 

  )١٧(  Nuriye Ortayli and Shawn Malarcher, “Equity analysis: identifying who benefits from family planning 

programs”, Studies in Family Planning, vol. 41, No. 2 (2010)..  
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  الشكل الثامن
  تنظيم األسرة مقابل انتشار وسائل منع احلملدمات االحتياجات غري امللباة خل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

املرتفعـة  بلـدان  الرغبة يف األطفـال، ويف كـثري مـن ال   دى تتعلق االحتياجات غري امللباة مب   - ٤٩
ومـع ذلـك، تـشري الـدالئل إىل تغـري            .اخلصوبة، يرغب األزواج يف إجناب العديـد مـن األطفـال          

يف بعض البلدان املرتفعة اخلصوبة، فـإن نـسبة النـساء الالئـي ال يـردن املزيـد              وإىل أنه   الرغبات،  
مـستويات   نأ،  بني الـشكل التاسـع    يو. هي نسبة عالية   الطفل الثالث أو الرابع   األطفال بعد   من  

الـيت   بلـدا    ٣٠ مـن البلـدان املرتفعـة اخلـصوبة البـالغ عـددها              بلدا ٢٢االحتياجات غري امللباة يف     
بعـد  لنساء الالئي ال يرغنب يف املزيد من األطفال         من ا أقل من النسبة العالية     هي موضع البحث    

يهـا نـسبة النـساء     فتبلـغ بلـدان  مثانيـة   ومـع ذلـك، ال يـزال هنـاك مـا ال يقـل عـن                 . الطفل الرابـع  
.  أو أكثـر  يف املائـة ٧٨الرابـع  الطفـل  طفـال بعـد    الالئـي يـردن إجنـاب املزيـد مـن األ         املتزوجات

 لتنظــيم  غــري امللبــاةكون تلبيــة االحتياجــات احلاليــة املنخفــضة ســتويف هــذه الفئــات الــسكانية، 
 ةدعومــكــون مت خطــوة أوىل يف عمليــة التحــول إىل اخنفــاض اخلــصوبة وجيــب أن جمــرداألســرة 

  .فيما يتعلق بعدد األطفال املطلوباألعراف باستراتيجيات أخرى لتغيري 
  

 )النسبة املئوية(انتشار وسائل منع احلمل
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 البلدان املنخفضة اخلصوبة البلدان املتوسطة اخلصوبة البلدان املرتفعة اخلصوبة
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 لديهن احتياجات غري ملباة ال يرغنب يف املزيد من األطفال بعد الطفل الرابع ال يرغنب يف املزيد من األطفال بعد الطفل الثالث

  الشكل التاسع
النسبة املئوية للنساء الالئي ال يرغنب يف إجناب املزيد من االطفال حسب عـدد األطفـال        

  اخلصوبةاملرتفعة البلدان  يف تنظيم األسرة،دمات لديهن واالحتياجات غري امللباة خل
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
    

 يف كفالـة أن يتـاح جلميـع    ةالتقـدم احملـرز  أوجـه  وخالصة القـول، أنـه علـى الـرغم مـن             - ٥٠
األزواج واألفراد املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بأن يكون لديهم عـدد األطفـال الـذي         

صول على خـدمات تنظـيم األسـرة متخلفـا          يرغبونه، مثة الكثري من البلدان اليت ال يزال فيها احل         
اخلصوبة واليت هـي أيـضا      املرتفعة  البلدان هي من البلدان     هذه  ومعظم   .عن احتياجات السكان  

 العــدد  أنوعلــى الــرغم مــن. مــن بــني البلــدان األقــل منــوا أو األكثــر فقــرا يف منــاطق كــل منــها
الرغبـة يف  مـدى  دالئل إىل تغـري  املرغوب فيه من األطفال يف معظمها ال يـزال مرتفعـا، تـشري الـ           

تنظـيم األسـرة يتـراوح مـا بـني معتـدل            دمات  األطفال وأن مستوى االحتياجات غـري امللبـاة خلـ         
وعالوة على ذلك، ال تزال االحتياجات غـري امللبـاة معتدلـة يف             . ومرتفع يف معظم تلك البلدان    

الـيت يـسود    الوسـائل   ن  ، وهنـاك القليـل جـدا مـ        عدد من البلدان املتوسـطة واملنخفـضة اخلـصوبة        
وسـائل املتاحـة املأمونـة      الجمال لزيادة جمموعة    وجود  معظم البلدان، مما يشري إىل      استخدامها يف   

التركيز على حتسني الوصول إىل جمموعة واسـعة مـن وسـائل تنظـيم              ميثل  و.  ملنع احلمل  والفعالة
دنـاه، هـو نـشاط فعـال مـن      األسرة األمر األكثر إحلاحا ألن تنظيم األسرة، على النحـو املوثـق أ        
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وباإلضـافة إىل   . حيث التكلفة للتعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة ذات الـصلة بالـصحة            
ذلك، فإن توسيع فرص احلصول على خدمات تنظيم األسرة يؤدي لتحريك العملية اليت تتـيح               

ين زيـادة    ويتـيح تبـاطؤ النمـو الـسكا        ،لألسر األصغر حجما توفري مزيد من الفـرص لكـل طفـل           
  . يف التنمية االقتصاديةرئيسيا االستثمار يف صغار السن، وميكن أن يسهم إسهاما 

  
  صحة األم  - سابعا  

ويف البلــدان املنخفــضة اخلــصوبة، يــتم تــوفري  .تــشكل كفالــة صــحة األم أولويــة عامليــة  - ٥١
 إىل  الـوالدة اء  أثنـ ، ويـنخفض احتمـال الوفـاة        بشكل روتيين  الرعاية قبل الوالدة للنساء احلوامل    

يف البلــدان الناميــة، ال ســيما يف البلــدان املرتفعــة اخلــصوبة، ال تــزال الكــثري مــن أمــا . حــد كــبري
ألمهــات ويــواجهن خمــاطر عاليــة  لاحلوامــل يفتقــرن إىل فــرص احلــصول علــى الرعايــة الكافيــة   

جنـاب مـن    وعلـى الـصعيد العـاملي، ارتفـع عـدد النـساء الالئـي يف سـن اإل                 . باملوت أثناء الـوالدة   
وكانـت هـذه    .  بليون حاليا، وسوف يستمر يف االرتفـاع       ١,٨ إىل   ١٩٩٠ بليون يف عام     ١,٣

ــادة عــدد الوفيــات النفاســية   ، إال أن آخــر التقــديرات تــشري إىل  )١٨(الزيــادة وحــدها كفيلــة بزي
 .)١٩(٢٠٠٨ يف عــام ٣٥٨ ٠٠٠ إىل ١٩٩٠ يف عــام ٥٤٥ ٠٠٠اخنفــاض هــذه الوفيــات مــن 

 الزيـادة   موازنـة جتـاوزت جمـرد      االخنفاض عن طريق تقليل اخلصوبة واليت        وقد أمكن حتقيق هذا   
 يف عدد النساء يف سـن اإلجنـاب، وعـن طريـق التحـسينات يف جمـال الرعايـة الـصحية لألمهـات             

 يف معـدالت اخلـصوبة ويف احلـصول         كـبري   تفـاوت  هنـاك زال  يـ ومـع ذلـك، ال       .على حد سواء  
 يف املائـة مـن الوفيـات النفاسـية يف البلـدان           ٦٥دث  ، حتـ  وحاليا. هاتعلى الرعاية الصحية لألم   

وعـالوة علـى ذلـك، ففـي حـني أن البلـدان املنخفـضة              . املرتفعة اخلصوبة ومعظمها ميكن منعها    
ــات النفاســية بنــسبة       واملتوســطة اخلــصوبة، كمجموعــة، قــد حققــت اخنفاضــا يف إمجــايل الوفي

 احلد من الوفيات النفاسـية بنـسبة        يف املائة وهي تسري على الطريق الصحيح لتحقيق هدف         ٥٥
 وهو أحد األهداف اإلمنائية لأللفية، من األرجـح أن          ٢٠١٥  و ١٩٩٠ي  عامبني   يف املائة    ٧٥

ــدان  ــة البل ــات      املرتفع ــك اهلــدف نظــرا ألن االخنفــاض يف معــدل الوفي ــن حتقــق ذل اخلــصوبة، ل
  .١٩٩٠ من املائة منذ عام ٢٨النفاسية لديها مل يتجاوز نسبة 

__________ 

  )١٨(  According to the World Health Organization, a maternal death is the death of a woman while pregnant 

or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, 

from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or 

incidental causes.  
  )١٩(  Trends in Maternal Mortality: 1990-2008 (Geneva, World Health Organization, 2010).  
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انظـر  ( مـع ارتفـاع معـدل اخلـصوبة      علـى مـدى العمـر    زداد خطـر الوفيـات النفاسـية      يو  - ٥٢
وقد كانت االخنفاضات السريعة يف اخلصوبة عادة مقترنة باخنفاضـات كـبرية             ).الشكل العاشر 

وميثـــل منـــع حـــاالت احلمـــل عاليـــة اخلطـــورة، وهـــي حـــاالت احلمـــل   .يف الوفيـــات النفاســـية
، وحـاالت محـل املراهقـات واملـسنات،         على األقـل   ة عامني حتدث دون أن يفصل بينها فتر      اليت

ومتثـل  . أمرا مفيدا ليس فقط بالنسبة للنساء ولكن أيضا للمحافظة على صـحة وحيـاة أطفـاهلن               
إمكانية احلـصول علـى خـدمات تنظـيم األسـرة، وذلـك بالـسماح للنـساء مبنـع حـاالت احلمـل                    

مكـن تلبيـة احلاجـة      أوإذا  . يـة يف هـذا الـصدد      ، أمـرا بـالغ األمه     املرغوبـة اخلاطئة التوقيت أو غـري      
 بنـسبة   املرغوبـة ض حاالت احلمل غري     يفختالقائمة غري امللباة لوسائل منع احلمل احلديثة، ميكن         

ويف املــستقبل .  حالــة وفيــات نفاســية١٠٠ ٠٠٠ يف املائــة، وميكــن تفــادي مــا يقــرب مــن ٧١
) ٢٠٠٨بـدوالرات عـام      ( دوالر بليـون  ٣,٦القريب، يتطلب األمـر تـوفري مبلـغ إضـايف قـدره             

 ولكـن،   )٢٠(سنويا من أجل تنظيم األسرة لتلبية املستويات احلاليـة مـن االحتياجـات غـري امللبـاة                
  .مع زيادة عدد النساء يف سن اإلجناب، سيتطلب األمر زيادة التمويل

  
  الشكل العاشر

 مقابل ٢٠٠٨ على مدى العمر يف عام بالوالدة حدوث الوفيات ألسباب تتعلق احتمال    
  ٢٠١٠- ٢٠٠٥ خالل الفترةمعدل اخلصوبة اإلمجايل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 

  )٢٠(  Susheela Singh and others, Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and 

Maternal and Newborn Health (New York, Guttmacher Institute and United Nations Population Fund, 

2009).  
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 مـن الـضروري تـوفري سلـسلة متـصلة مـن الرعايـة لكفالـة الـوالدة           ،عندما حتمل املرأة  و  - ٥٣
وتوصي منظمة الصحة العاملية بتوفري جمموعة من عناصـر الرعايـة            .وصحة األم والطفل  املأمونة  

وإشـراف  ل عن أربع زيارات قبـل الـوالدة إىل مرافـق رعايـة األمومـة،        لحوامل تشمل ما ال يق    ل
املالئمـة، والقـدرة علـى      والعالجـات    الوالدة، واسـتخدام املعـدات       على عمليات مهرة  موظفني  

ــة،        ــد يف احلــاالت الطارئ ــي يتعرضــن ملــضاعفات إىل خــدمات التولي ــساء الالئ ــة ونقــل الن إحال
ويف كـثري مـن البلـدان الناميـة، وال سـيما البلـدان مرتفعـة          . ةواملتابعة وتقدمي املشورة بعد الوالد    

  مـن عـام  وخـالل الفتـرة   .)٢١(اخلصوبة، تفتقر النساء إىل الرعايـة الكافيـة أثنـاء احلمـل والـوالدة      
 يف املائــة فقــط مــن ٣٤ إال  مــن أربــع زيــارات قبــل الــوالدة مل تــستفد٢٠٠٨ إىل عــام ٢٠٠٣

 وبلغـت نـسبة احلوامـل        يف املائـة يف املنـاطق احلـضرية،        ٦٧ النساء احلوامل يف املنـاطق الريفيـة و       
ويف  .)٢٢( يف املائــة فقــط مــن مجيــع احلوامــل ٦٣الــاليت أشــرف موظفــون مهــرة علــى والدهتــن  

 املئويــة ةبلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، وجنــوب آســيا، وأوقيانوســيا، كانــت النــسب
 ٤٥ذ بلغـت هـذه النـسب        إ مـن ذلـك،       والدهتن أقـل   أشرف موظفون مهرة على   للنساء الالئي   

ــوايل ٥٧ و ٤٦ و ــة علــى الت ــة التوليــد يف حــاالت الطــوارئ    . يف املائ أقــل كانــت بــل إن رعاي
رى فيهـا العـدد     جيـ هنـاك إال القليـل مـن البلـدان يف أفريقيـا أو آسـيا الـيت                  مل يكـن     توفرا، حيـث  

وعــالوة علــى  .احلمــلب  املتــصلةضاعفاتاملــ يف ضــوءلعمليــات القيــصرية إجــراؤه مــن ااملتوقــع 
كثري من البلدان، فإن الرعاية بعد الوالدة غري موجـودة، ممـا حيـرم املـرأة مـن فرصـة                     ذلك، ففي 

تنظــيم بــشأن رعايــة حــديثي الــوالدة و بــشأن ا بعــد الــوالدة اهلامــة ملــللحــصول علــى املــشورة  
ة لــألم الوصــول إىل الرعايــة الكافيــحــاجزين يعترضــان ويــشكل الفقــر ونقــص التعلــيم . األسـرة 
ــبني الدراســات االستقــصائية الدمي و. والطفــل ــيت أجريــت يف   ت ــصحية ال ــة وال ــدا ٣٨غرافي أن  بل
  شـرحية متثـل   يف املائـة مـن النـساء يف أدىن       ٣٠ ألقـل مـن       كان متاحاً   القابالت املاهرات  إشراف
الـشرحية   يف املائـة مـن النـساء يف          ٨٠لثروة بينما توفرت ملا يزيد عـن         ا من حيث السكان  مخس  

أوجـه عـدم املـساواة      ومت كـذلك توثيـق      . )٢٣(لثـروة  ا مـن حيـث   الـسكان    مخـس    لعليا الـيت متثـل    ا
  . يف البلدان املتقدمة النموة األخرى واالقتصاديةاالجتماعيوالعوامل رتبطة باألصل والعرق امل

__________ 

  )٢١(  Progress for Children: A Report Card on Maternal Mortality (United Nations publication, Sales No. 

E.08.XX.16); Tracking Progress in Maternal, Newborn and Child Survival: The 2008 Report (New 

York, UNICEF, 2008).  
  )٢٢(  The Millennium Development Goals Report 2010.  
  )٢٣(  Countdown to 2015 Decade Report (2000–2010): Taking Stock of Maternal, Newborn and Child 

Survival (Geneva, WHO and UNICEF, 2010).  
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املؤديـة  العواقـب    خدمات التوليد املناسبة عند الوالدة إىل عدد من          االفتقار إىل ويؤدي    - ٥٤
 ،، وهبــوط الــرحماحلــاد  الــدماحلمــل والــوالدة، مبــا يف ذلــك العقــم، وفقــر املترتبــة علــى جــزللع

يبلـغ  العواقـب   وتشري التقديرات إىل أن عدد النـساء الالئـي يعـانني مـن هـذه                 .والناسور املهبلي 
 مليون امرأة، مبا يف ذلك ما ال يقل عـن مليـوين امـرأة يعـانني مـن الناسـور املهبلـي الـذي           ٣٠٠

ويؤدي تشويه أو قطع األعضاء التناسلية لإلنـاث إىل زيـادة خطـر حـدوث                .)٢٤(م معاجلته تت مل
،  يف املائة من احلوامـل     ٤٢يؤثر على    الذي   ،وكثريا ما يؤدي فقر الدم    . مضاعفات عند الوالدة  
ــل   ــاقم بفع ــذي يتف ــشرية   وال ــة الب ــا واإلصــابة بفــريوس نقــص املناع ــا مــن  /املالري ــدز وغريه اإلي

النفاسـية  وفيـات   ال يف املائـة مـن       ٣٥خطر الرتيف، الـذي كـان الـسبب يف          يادة  إىل ز األمراض،  
احلمـل،  املقترنـة ب  وكانت اضطرابات ارتفاع ضغط الدم      . ٢٠٠٧ إىل   ١٩٩٧من  خالل الفترة   

للوفيـات النفاسـية    واإلنتان النفاسي مهـا سـببان       واملضاعفات النامجة عن اإلجهاض غري املأمون       
 يف املائـة مـن الوفيـات        ٨ و   ١٨,٩ا ميثالن نسبة    ة من حيث االنتشار، ومه     يف املرتبة التالي   انأتيي

وعلى الصعيد العـاملي، فقـدت   . )٢٥(، على التوايل  ٢٠٠٧ إىل   ١٩٩٧من  النفاسية خالل الفترة    
ــضاعفات النامجــة عــن        ٣٣ ــسبب امل ــى اإلجنــاب ب ــدرة عل ــة الق ــدان النامي ــرأة يف البل ــون ام  ملي

ــأمون   ــان ااإلجهــاض غــري امل ــصحية،   . لنفاســيواإلنت وإىل جانــب اســتخدام الربوتوكــوالت ال
يتطلــب األمــر تــوفري العالجــات مــن املــضادات احليويــة الرئيــسية وإمكانيــة الوصــول إىل ســبل    

خفـض معـدالت االعـتالل      مـن أجـل     الرعاية الفعالة ملتابعة ما بعد الوالدة ومـا بعـد اإلجهـاض             
  .مراضالنفاسي وغريه من األاإلنتان والوفيات النامجة عن 

 نأطفـاهل احلوامـل و  وتشري التقديرات إىل أن توفري جمموعة العناصر املوصـى هبـا لرعايـة                - ٥٥
ومـن شـأن تلبيـة     ).٢٠٠٨بـدوالرات عـام   ( بليون دوالر سـنويا    ٢٣كلف  تحديثي الوالدة سي  

ــاة خلــ   ــد التكــاليف مببلــغ    دمات االحتياجــات غــري امللب ــة أن يزي ــع احلمــل احلديث ــون  ٣,٦من بلي
 تكلفـة تـوفري الرعايـة الـصحية         سـتنخفض  مليون حالة محـل،      ٥٠ولكن بتجنب حوايل    ،  دوالر

.  بليـون دوالر   ١,٥ سـيوفر    ممـا  بليـون دوالر،     ٥,١لألمهات واألطفال حديثي الـوالدة مبقـدار        
ولذلك، فمن شأن االستثمار املتزامن يف جمايل تنظيم األسرة والرعاية الـصحية أن يكـون أكثـر                 

فة من االقتصار على االسـتثمار يف الرعايـة الـصحية لألمهـات واألطفـال               فعالية من حيث التكل   
  .حديثي الوالدة

__________ 

  )٢٤(  L. L. Wall, “Obstetric vesicovaginal fistula as an international public-health problem”, The Lancet, vol. 

368, No. 9542 (September 2006).  
  )٢٥(  Countdown to 2015..  
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 .ويعتمد حتسني صحة األم أيضا على القضاء على التمييـز بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              - ٥٦
وصـول املـرأة إىل املعلومـات      إىل تقييـد    التمييز بني اجلنسني يف اجملتمعات احمللية واألسـر         ويؤدي  
والنـساء عرضـة للخطـر بـشكل خـاص          . املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة    املطلوبة  مات  واخلد

 ومـن أجـل مكافحـة هـذا العنـف، عملـت             . العنف القائم على نـوع اجلـنس       مت التغاضي عن  إذا  
 بلدا تـشريعات بـشأن      ٨٧، سن   ٢٠٠٦عام  ويف  . ماية املرأة حلاحلكومات على سن تشريعات     

وباإلضافة إىل ذلـك، كـان      . عمل وطنية للحيلولة دون وقوعه    العنف العائلي، ووضعت خطط     
 بلــدا قــوانني بــشأن ٩٠ بلــدان جتــرم االغتــصاب الزوجــي وســنت ١٠٤هنــاك مــا ال يقــل عــن 

 بلــدا مــن أصــل البلــدان البــالغ  ٢٠  هنــاك، كــان٢٠٠٨واعتبــارا مــن عــام . التحــرش اجلنــسي
قـد اعتمـدت قـوانني      لإلنـاث   تناسـلية    األعـضاء ال   بتـر  بلدا اليت ينتشر فيها تشويه أو        ٣٧عددها  

ــرغم مــن أن . جتــرم هــذه املمارســة  ــزال هنــاك الكــثري   وعلــى ال  هــذه التطــورات مــشجعة، ال ي
  .إنفاذ القوانني وتغيري األعراف اليت تقيد من حياة النساءلكفالة ينبغي عمله  مما
  

  اإلجهاض    
ــا ميكــن أن يكــون اإلجهــاض    - ٥٧ التلقــائي بــشكل  وحيــدث اإلجهــاض   .أو متعمــداتلقائي

 يف املائـة مـن حـاالت احلمـل املعتـرف هبـا تنتـهي تلقائيـا         ٢٠ يف املائـة و     ١٣ بـني    فمـن : متكرر
ويزداد خطر اإلجهاض التلقائي مع زيادة كل من عمر األم واألب ومـع كـل                .)٢٦(باإلجهاض

 أسـبوعا مـن احلمـل، ميكـن         ٢٢وعندما حيدث اإلجهـاض التلقـائي بعـد         . مرة من مرات احلمل   
  . ملنع حدوث مضاعفاتية يتم بشكل كامل وحيتاج إىل عناية توليدأال
وأكثـر  . باسـتثناء مخـسة بلـدان      معينةاملتعمد بشروط   اإلجهاض  بومجيع البلدان تسمح      - ٥٨

سمح أيـضا   يـ وباإلضافة إىل ذلـك،      .نقاذ حياة األم  هذه الشروط انتشارا هي أن يكون ذلك إل       
لألم، وتسمح نـصفها    أو العقلية    على الصحة البدنية     أكثر من ثلثي البلدان باإلجهاض للحفاظ     
. سباب اقتـصادية واجتماعيـة  أل يف املائة منها   ٣٧  به باإلجهاض يف حالة تشوه اجلنني، وتسمح     

 بلــدا منخفــضة ٤٣، مبــا يف ذلــك  إال ثلــث البلــدانسمح باإلجهــاض عنــد الطلــبيــولكــن ال 
  .فعة اخلصوبة بلدا متوسطة اخلصوبة ودولة واحدة مرت١٣اخلصوبة، و 

وألنـــه ال تـــسبب أي مـــضاعفات، التلقـــائي ونظـــرا ألن معظـــم عمليـــات اإلجهـــاض   - ٥٩
ال توجـد إحـصاءات موثوقـة عـن         فـ عموما إال ألسـباب حمـدودة،       باإلجهاض املتعمد   يسمح   ال

__________ 

  )٢٦(  John Bongaarts and Robert G. Potter, Fertility, Biology and Behavior: Analysis of the Proximate 

Determinants (San Diego, California, Academic Press Inc., 1983); Marilyn K. Goldhaber and Bruce H. 

Fireman, “The fetal life table revisited: spontaneous abortion rates in three Kaiser Permanente cohorts”, 

Epidemiology, vol. 2, No. 1 (1991)..  
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ومع ذلك، تـشري التقـديرات إىل        .إلجهاض على الصعيدين اإلقليمي والعاملي    احاالت حدوث   
 مليـون حالـة     ٤٦، اخنفض عدد حاالت اإلجهاض املتعمد من        ٢٠٠٣ و   ١٩٩٥أنه بني عامي    

ــ مل٤٢إىل  ــسبة اإلجهــاض لكــل    ي ــة، ممــا يــشري ضــمنا إىل أن ن ــراوح  ١ ٠٠٠ون حال  امــرأة تت
  . )٢٧( حالة٢٩ إىل ٣٥ اخنفضت من ٤٤-١٥أعمارهن بني 

 أفـراد مهنـيني صـحيني مـؤهلني باسـتخدام          بإشـراف وعندما تنفذ إجراءات اإلجهـاض        - ٦٠
التقنيات والربوتوكوالت الصحية املالئمة، يقل خطر الوفاة أو اإلصابة من حاالت اإلجهـاض             

حــدثت  ، ٢٠٠٨وتــشري تقــديرات منظمــة الــصحة العامليــة إىل أنــه يف عــام       . )٢٨(االختياريــة
ــة إجهــاض غــري    ٢٢ ــون حال ــةملي ــة ١٣: مأمون ــها  يف املائ ــدان املنخفــضة اخلــصوبة،  من يف البل
ــة يف يف ٥٢ و ــدان املتوســطة اخلــصوبة و   املائ ــة اخلــصوبة  ٣٥ البل ــدان املرتفع ــة يف البل .  يف املائ

 امرأة تتـراوح أعمـارهن بـني        ١ ٠٠٠ لكل    حاالت ٤معدالت اإلجهاض غري املأمون      وكانت
يف البلـدان املتوسـطة     امـرأة    ١ ٠٠٠ لكـل    ١٨يف البلدان املنخفضة اخلصوبة، و      سنة   ٤٤-١٥

  . البلدان املرتفعة اخلصوبةيفامرأة  ١ ٠٠٠ لكل ٣١اخلصوبة و 
واألمر الرئيسي يف احلد من حاالت اإلجهاض غري املأمونة هو تفـادي حـاالت احلمـل       - ٦١

. وتلبية االحتياجات غري امللباة لتنظيم األسرة هـو خطـوة أساسـية يف هـذا االجتـاه                 .غري املطلوبة 
حـة إمكانيـة احلـصول    وباإلضافة إىل ذلك، فعنـدما تنـشأ مـضاعفات عـن اإلجهـاض، ينبغـي إتا            

يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا اإلجهـاض غـري خمـالف           و. على رعاية مـا بعـد اإلجهـاض املناسـبة         
ويف مجيـع احلـاالت، ينبغـي أن تـشمل رعايـة مـا بعـد               . جيرى بشكل مـأمون   للقانون، ينبغي أن    

ــاض  وتنظــيم األســرة حبيــث ميكــن احليلولــة دون تكــرار      والتثقيــف املــشورة خــدمات اإلجه
  .هاضاإلج

__________ 

  )٢٧(  Gilda Sedgh and others, “Induced abortion: estimated rates and trends worldwide”, The Lancet, vol. 

370, No. 9595 (October 2007).  
  )٢٨(  Elisabeth Ahman and others, “The global burden of unsafe abortion in the year 2000”, in Global Burden 

of Disease 2000 (Geneva, WHO, 2003).  
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  جوانب أخرى للصحة اإلجنابية   - ثامنا  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  - ألف  

 يف  ١٥ :)٢٩( مليـون شـخص    ٣٣,٣ بـالفريوس    الذين أصيبوا ، بلغ عدد    ٢٠٠٩يف عام     - ٦٢
ــة ــهماملائ ــضة اخلــصوبة، و   من ــدان املنخف ــدان املتوســطة اخلــصوبة،    ٣٩  يف البل ــة يف البل  يف املائ

 يف املائـة يف     ٠,٢وبلغـت نـسبة انتـشار الفـريوس         .  البلـدان املرتفعـة اخلـصوبة      يف املائة يف   ٤٦ و
 يف املائـة يف     ٢,٣ يف املائة يف البلدان املتوسطة اخلـصوبة، و          ٠,٧ البلدان املنخفضة اخلصوبة، و   

 الـيت تبلـغ نـسبة       ٢٩ بلدا من البلدان الـ      ٢٠ومشلت اجملموعة األخرية    . البلدان املرتفعة اخلصوبة  
ــشا ــا  انت ــر  ٢,٠ر الفــريوس فيه ــة أو أكث ــالغ عــددها    . يف املائ ــدة الب ومــن بــني اإلصــابات اجلدي
 يف البلــدان املرتفعــة  منــها يف املائــة٥٢، وقــع ٢٠٠٩مليــون إصــابة الــيت وقعــت يف عــام   ٢,٦

اإليــدز بنــسبة /وعلــى الــصعيد العــاملي، قُــدِّرت الوفيــات النفاســية بــسبب الفــريوس   . اخلــصوبة
  .يف املائة ٥,٨
ورغـــم التقـــدم الكـــبري الـــذي أحـــرز يف توســـيع نطـــاق العـــالج املـــضاد للفريوســـات     - ٦٣

 يف املائـة مـن احملتـاجني إليـه يف           ٤٠، ألقـل مـن      ٢٠٠٩ أتيح هذا العالج يف عام        فقد العكوسة،
ــيت بلغــت          ــة اخلــصوبة ال ــدان املرتفع ــصف البل ــضة اخلــصوبة، ويف ن ــدان املنخف ــصف البل حنــو ن

ويف البلدان املتوسـطة اخلـصوبة ذات       .  يف املائة على األقل    ٠,١ا  مستويات انتشار الفريوس فيه   
 املماثلـــة، كــان الوضــع أفـــضل، إذ بلغــت نــسبة تغطيـــة العــالج املـــضاد       االنتــشار مــستويات 

وحبلـول هنايـة عـام      .  يف املائـة يف ُخمـس تلـك البلـدان فقـط            ٤٠للفريوسات العكوسة أقـل مـن       
ــة  ٢٠٠٩ ــذا   ٥,٢، كــان مث ــون ه ــني شــخص يتلق ــدخل    مالي ــضة ال ــدان املنخف العــالج يف البل

ولكـن رغـم هـذه      . ٢٠٠٣ ضـعفا منـذ عـام        ١٢والبلدان املتوسطة الـدخل، أي بزيـادة قـدرها          
وعـالوة علـى ذلـك، يف       . الزيادة، ال يتلقى العالج سوى ثلث األشخاص الـذين حيتـاجون إليـه            

مان إىل  ، كان مثة شخصان جديـدان ينـض       ٢٠٠٩تلقي العالج يف عام     بمقابل كل شخص بدأ     
  .وبالتايل فمن دواعي اإلحلاح تركيز اجلهود على الوقاية. قائمة املصابني

 األكثـر تـأثرا بـالفريوس،       ٢١فمـن بـني البلـدان الــ         . ومثة دالئل تفيد بأن الوقاية جمديـة        - ٦٤
ــسبة    ١٥متكــن  ــشاره بن ــدا مــن احلــد مــن انت ــراوح   ٢٥ بل ــذين تت ــة لــدى األشــخاص ال  يف املائ

__________ 

اإليـدز عـن وبـاء    /املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       املتحـدة  األمـم تقرير برنـامج   : التقرير العاملي   )٢٩(  
اإليـدز،  /املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            املتحدة   األممجنيف، برنامج    (٢٠١٠ي  اإليدز العامل 

٢٠١٠.(  
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وتقـدم التطـورات يف تكنولوجيـا الوقايـة للنـساء، مـن قبيـل               . )٣٠( سنة ٢٤ و   ١٥أعمارهم بني   
اهلــالم املبيــد للميكروبــات الــذي حيتــوي علــى عامــل تينوفــوفري املــضاد للفريوســات العكوســة،  

وبالنسبة للرجال، يوفر اخلتان محاية كـبرية رغـم     . )٣١(وسيلة للحد من خطر اإلصابة بالفريوس     
ومـات يف أفريقيـا اخلتـان يف إطـار برنـامج شـامل للوقايـة مـن            أهنا غري مطلقـة، وتؤيـد عـدة حك        

وبغية أن تـسفر اسـتراتيجيات الوقايـة عـن أفـضل النتـائج يـتعني أن تركـز                   . )٣٢(اإليدز/الفريوس
وحـىت يف األوقـات الـيت تنتـشر         . مبادراهتا على الفئات األكثر تعرضـا خلطـر اإلصـابة بـالفريوس           

كتــسابه بــالتركيز علــى الفئــات املعرضــة لدرجــة عاليــة مــن فيهــا األوبئــة، مثــة الكــثري ممــا ميكــن ا
. اخلطر اليت متثل بؤر اإلصابة الرئيسية، مبا فيها املشتغلون بـاجلنس ومتعـاطو املخـدرات بـاحلقن                

وباإلضافة إىل ذلك، فإن غالبية اإلصـابات اجلديـدة تقـع، يف            . إال أن متويل هذه املبادرات قليل     
 غــري املــشمولني بــربامج ، ســنة٢٥ن تزيــد أعمــارهم عــن  األشــخاص الــذيبــنيبعــض البلــدان، 

  .الوقاية النموذجية اليت تركز على الشباب
وينطوي اتباع هنج شـامل للحـد مـن اإلصـابة بـالفريوس لـدى األطفـال علـى احليلولـة                       - ٦٥

دون إصابة النساء به، وجتنب احلمل العـارض لـدى النـساء املـصابات بـالفريوس، ومنـع انتقـال             
 يف املائــة مــن احلوامــل  ٥٣، تلقــت مــا نــسبته  ٢٠٠٩ويف عــام .  األم إىل الطفــلالفــريوس مــن

ــاهلن      ــريوس إىل أطفـ ــال الفـ ــع انتقـ ــة ملنـ ــات العكوسـ ــضادات للفريوسـ ــالفريوس مـ ــصابات بـ املـ
 إىل ٢٠١٠وتشري مبادئ توجيهية جديدة أصدرهتا منظمة الـصحة العامليـة يف عـام          . )٣٣(الرضع

ريوسـات العكوسـة يف وقـت مبكـر مـن احلمـل خالفـا للعـادة،                أنه ينبغي بدء العالج املـضاد للف      
  .واالستمرار به أثناء الرضاعة الطبيعية من أجل محاية الرضيع من اإلصابة

 الفـريوس، مبـا يف ذلـك التمـاس املـشورة      الوقايـة مـن  وميكن أن يؤدي إدمـاج خـدمات          - ٦٦
 إىل زيـادة    ،اإلجنابيـة وإجراء الفحوص بصورة طوعية، مع خـدمات الرعايـة الـصحية اجلنـسية و             

__________ 

جنيـف، برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك      (“ الشباب يقودون ثورة الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية      ”  )٣٠(  
: التـــــــايلمتـــــــاح علـــــــى الـــــــرابط ). ٢٠١٠اإليـــــــدز، /املعـــــــين بفـــــــريوس نقـــــــص املناعـــــــة البـــــــشرية

http://data.unaids.org/pub/Outlook/2010/20100713_outlook_youngpeople_en.pdf.  
فعالية وسـالمة هـالم تينوفـوفري، مبيـد مـضاد للفريوسـات العكوسـة، يف الوقايـة مـن                ”كرمي وآخرون،   . أ. ك  )٣١(  

  ).٢٠١٠ (٥٩٩٦، العدد ٣٢٩، اجمللد جملة العلوم“ .فريوس نقص املناعة البشرية لدى النساء
 آخــر املــستجدات عــن التنفيــذ والبحــث علــى الــصعيد القطــري : التقــدم احملــرز يف رفــع نــسبة ختــان الــذكور  )٣٢(  

اإليـدز،  /املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          املتحدة   األممجنيف، منظمة الصحة العاملية وبرنامج      (
٢٠١٠.(  

بـــادرات ذات األولويـــة يف جمـــال فـــريوس نقـــص املناعـــة  رفـــع مـــستوى امل: حنـــو حتقيـــق االســـتفادة للجميـــع  )٣٣(  
جنيف، منظمة الصحة العامليـة واليونيـسيف       (،  ٢٠١٠التقرير املرحلي لعام    . اإليدز يف قطاع الصحة   /البشرية

  ).٢٠١٠اإليدز، /وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
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الفحص الطوعي املتعلق بالفريوس، وحتسني فهـم املخـاطر النامجـة عـن اإلصـابة بـه وبغـريه مـن                     
  .األمراض املنقولة جنسيا، وزيادة استخدام الواقي الذكري

/  يف املائـة مـن احلكومـات ال تـزال تعتـرب الفـريوس              ٨٧، كانت نـسبة     ٢٠٠٩ويف عام     - ٦٧
 يف املائـة يف البلـدان   ٩٨ - يف املائـة مـن احلكومـات    ٩١وكـان لـدى   اإليدز مصدر قلق كبري،  

ــوفري العــالج املــضاد للفريوســات     ٨٩ و  النمــواملتقدمــة ــرامج لت ــة، ب ــدان النامي ــة يف البل  يف املائ
 بفحـص إمـدادات    بأهنـا تقـوم   يف املائة من احلكومـات ٩٧وباإلضافة إىل ذلك، أفاد   . العكوسة

 يف املائــة مــن ٨٦ بــالفريوس، وشـجع  لتأكــد مــن عـدم إصــابتها لالـدم ومــشتقات الــدم الوطنيـة   
عـن طريـق االتـصال    احلكومات على اسـتخدام الـواقي الـذكري للحمايـة مـن انتقـال الفـريوس            

ومـع ذلـك، فـإن اإلمـداد العـاملي مـن الـواقي الـذكري ال يـزال أقـل ممـا هـو مطلـوب                           . اجلنسي
ال تـزال النوعيـة الـسيئة للـواقي الـذكري            و )٣٤(لكفالة احلماية الكافية للسكان النشطني جنـسيا      

  .تشكل مصدرا للقلق
، ٢٠٠٩ففـي عـام     .  بعـد  عامليـة  احلماية من التمييز ضد املـصابني بـالفريوس          تصبحومل    - ٦٨

 يف  ٥٥ و    النمـو   يف املائة من البلـدان املتقدمـة       ٦٥ مل يكن هناك قوانني حتظر هذا التمييز إال يف        
 بلـدا مـن   ٢٣، مل يكـن لـدى     ٢٠٠٩وعـالوة علـى ذلـك، ويف        . املائة من البلـدان الناميـة فقـط       

  . وباء، أحكام قانونية حتظر التمييز املتعلق باإليدز انتشار بلدا تعاين من٥٢أصل 
  

  التهابات املسالك التناسلية  -باء   
، ويعـود سـبب     عن طريق االتـصال اجلنـسي     ميكن أن تنتقل التهابات املسالك التناسلية         - ٦٩

إىل الكائنات العضوية اليت تتواجـد عـادة يف املـسالك التناسـلية أو امللتقطـة مـن       هذه االلتهابات  
فريوسـي  البكـتريي و  الصدر  املـ  مـسّببا لألمـراض ذات       ٣٠ومثة أكثر من    . خالل إجراءات طبية  

 مليـون حالـة     ٣٤٠ويف كل سنة، تشري التقـديرات إىل أن         . )٣٥(طفيلي قابال لالنتقال جنسيا   الو
قابلــة للــشفاء، مبــا يف ذلــك الزهــري اللــة جنــسيا ووألكثــر شــيوعا املنقجديــدة مــن اإلصــابات ا

 ١٥والــسيالن واملتــدثرة وداء املــَشعِّرات، تقــع لــدى األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  
ومن املرجح أن تقع اإلصابات الفريوسية املنقولة جنسيا، مـن قبيـل فريوسـات        . )٣٦( سنة ٤٩ و

__________ 

ســائل منــع احلمــل والواقيــات الذكريــة بغيــة الوقايــة مــن األمــراض املنقولــة دعــم اجلهــات املاحنــة الســتخدام و  )٣٤(  
  ).٢٠٠٩للسكان،  املتحدة األممنيويورك، صندوق  (٢٠٠٨فريوس نقص املناعة البشرية /جنسيا

جنيــف، منظمــة  (٢٠١٥‐٢٠٠٦: االســتراتيجية العامليــة للوقايــة مــن األمــراض املنقولــة جنــسيا ومكافحتــها   )٣٥(  
  ).٢٠٠٧ة، الصحة العاملي

حملـة عامـة    : املعدل العاملي النتشار أمراض معينة تنتقل باالتصال اجلنسي وقابلة للشفاء وحـاالت اإلصـابة هبـا                 )٣٦(  
  ).٢٠٠١جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (وتقديرات
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ــشري، وفريوســات    ــورم احلليمــي الب ــد    ال ــهاب الكب ــريوس الت ــشري، وف ــاء-احلــأل الب ــيت  ب ، ال
. )٣٧(القابلـة للـشفاء    يوجد أي عالج هلا حىت اآلن، بنسبة ضعفي اإلصابات املنقولـة جنـسيا             ال

 وبفــريوس الــورم ٢مــن النــوع  وتنتــشر علــى نطــاق واســع اإلصــابات بفــريوس احلــأل البــسيط  
ري هي األكثر شيوعا من بـني مجيـع   احلليمي البشري، واإلصابات بفريوس الورم احلليمي البش    

ومـن املتوقـع أن يزيـد علـى         . االلتهابات ذات املصدر الفريوسي اليت تـصيب املـسالك التناسـلية          
الصعيد العاملي عبء األمراض املرتبطة باإلصابات املنقولة جنسيا نظرا لكثرة انتـشار األمـراض              

اهـات الـسائدة يف الـسلوك اجلنـسي     املستعصية املنقولـة جنـسيا الـيت تـسببها الفريوسـات، واالجت           
  .والسفر املتزايد

فعلـى وجـه    .  تفاوتـاً كـبرياً    ويف داخل البلدان، يتفاوت انتشار األمراض املنقولة جنسيا         - ٧٠
ــزوجني،          ــري املت ــراد غ ــاطق احلــضرية، واألف ــون يف املن ــساء ااملقيم ــه الرجــال والن ــوم، يواج العم

وال تبـدي معظـم األمـراض املنقولـة        . هبـذه األمـراض   والشباب أكرب املخاطر املتمثلة يف اإلصابة       
وبالتـايل، ينبغـي أن     . جنسيا أية أعـراض يف البدايـة ولكنـها ميكـن أن تنتقـل إىل شـريك جنـسي                  

يشكل فحص اإلصابات املنقولة جنسيا عنصرا اعتياديـا مـن الرعايـة األوليـة بالـصحة التناسـلية                  
فيـة جتنـب اسـتمرار انتقاهلـا، وتـوفري      من أجل الكشف عن اإلصابات وتوفري معلومـات عـن كي       

وتتعـرض النـساء املـصابات بالتـهابات     . العالج هلـا واحليلولـة دون حـدوث مـضاعفات خطـرية         
املسالك التناسلية اليت مل تعالََج إىل درجـة أكـرب مـن املخـاطر تتمثـل يف اإلصـابة مبـرض التـهاب                

 اًوتواجـه قـدر   )  البـشري  إذا أصـيبت بفـريوس الـورم احلليمـي        (احلوض أو سـرطان عنـق الـرحم         
ويكـون  .  من املخاطر املتمثلة بالعقم أو احلمل خـارج الـرحم أو إسـقاط اجلـنني أو وفاتـه               اًكبري

ــودون ألمهــات   ــهابات األطفــال املول ــالَج عرضــة لإلصــابة مبــرض الزهــري   مــصابات بالت  مل تع
ــوال      ــد ال ــوزن عن ــسرة أو اخنفــاض ال ــوالدة املبت ــوي أو ال ــهاب الرئ ــداندة أو اخلَلقــي أو االلت  فق

ــة جنــسيا     . البــصر ولــدى الرجــال، تــشمل املــضاعفات اخلطــرية النامجــة عــن اإلصــابات املنقول
ويستحق عالج اإلصابات املنقولة جنسيا ومكافحتـها األولويـة         . االلتهاب املزمن واألمل والعقم   

 مـن   أيضا بسبب دورها يف انتقال فريوس نقص املناعة البشرية؛ إذ تؤدي اإلصـابات التقرحيـة،              
 انتقــال إمكانيــة، أو القُــريح أو الزهــري، إىل زيــادة  ٢قبيــل فــريوس احلــأل البــسيط مــن النــوع   

  . فريوس نقص املناعة البشرية بثالثة أو أربعة أضعاف
  

__________ 

ة الـصحة   منظمـ (دليـل املمارسـة األساسـية       : اإلصابات املنقولة جنسيا وغريها من التهابات املسالك التناسـلية          )٣٧(  
  ).٢٠٠٥العاملية، جنيف، 
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  سرطانات اجلهاز التناسلي  -جيم   
. )٣٨( ســنوياً مليــون وفــاة١,٣تـؤدي ســرطانات اجلهــاز التناسـلي إىل وفيــات تقــدر بــ      - ٧١

. ت األكثر شيوعا لدى النـساء هـي سـرطان الثـدي وعنـق الـرحم واملبـيض والـرحم                   والسرطانا
 حالـة وفـاة   ٥٢٠ ٠٠٠ مليـون إصـابة جديـدة بـسرطان الثـدي تـؤدي إىل       ١,١وتقع كل سنة   

أمهيــة فائقــة بالنــسبة لنجــاح العــالج مــن اإلصــابة بــسرطان  ب التــشخيص املبكــر تــسموي. ســنويا
عي للثـدي باإلضـافة إىل متابعـة املـصابات بـسرطان            والفحـص بواسـطة التـصوير الـشعا       . الثدي

الثدي أو املشتبه بإصابتهن به ميكن أن يقلـل مـن معـدل الوفيـات النامجـة عنـه بنـسبة تـصل إىل                        
غـري أن تكـاليف التـصوير       . )٣٩( سـنة  ٦٩  و ٥٠ثلث عدد النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بـني         

عــل مــن الــصعب تــوفري فحــص شــامل يف الــشعاعي للثــدي واملــوظفني املهــرة لتفــسري النتــائج جي
ومن املهم بالتـايل اسـتهداف الـسكان األكثـر عرضـة خلطـر اإلصـابة           . البيئات املنخفضة الدخل  

  . وتاريخ األسرة ذات الصلةبسرطان الثدي، من حيث السن وعوامل اخلطر
 وفـاة  ٢٦٠ ٠٠٠ امـرأة تقريبـا ويـؤدي إىل         ٥٠٠ ٠٠٠ويؤثر سرطان عنق الـرحم يف         - ٧٢

وتـشخَّص معظـم   . وهـو أكثـر أنـواع الـسرطان شـيوعا لـدى النـساء يف البلـدان الناميـة         . سـنويا 
 سـنة وتـرتبط مجيـع احلـاالت فعليـا           ٤٠حاالت سرطان عنق الرحم لـدى النـساء دون سـن الــ              

وتتمثل أكثر الطـرق فعاليـة ملنـع االعـتالل والوفيـات            . باإلصابة بفريوس الورم احلليمي البشري    
. نـق الـرحم يف فحـص أوجـه الـشذوذ الـسابقة للتـسرطن يف عنـق الـرحم            النامجة عن سـرطان ع    

 يف املائـة مـن حـاالت اإلصـابة          ٨٠وميكن أن تـؤدي بـرامج الكـشف والعـالج إىل منـع وقـوع                
لفحـص يف بيئـات منخفـضة       لغري أنه اتضحت صـعوبة وضـع بـرامج          . )٤٠(بسرطان عنق الرحم  

 مرتفعــة يف ال تــزالطان عنــق الــرحم  الوفيــات النامجــة عــن اإلصــابة بــسر ، فــإنالــدخل، وهلــذا
 بفــريوس ةوشــكّل اكتــشاف اثــنني مــن اللقاحــات ضــد اإلصــاب. )٤١(البلــدان املنخفــضة الــدخل

، بـشرى خـري بالنـسبة       ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦الورم احلليمي البـشري، جـرى ترخيـصهما يف عـامي            
شـخاص  وتكـون اللقاحـات أكثـر فعاليـة عنـدما ُتعطَـى إىل األ             . للوقاية من سرطان عنق الـرحم     

وتوصـي منظمـة الـصحة      .  يف ممارسة النشاط اجلنـسي     البدءيف سن املراهقة وما قبله وذلك قبل        
العاملية بإدراج اللقاح ضد فريوس الـورم احلليمـي البـشري بـشكل روتـيين يف بـرامج التحـصني                    

__________ 

  ).٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (٢٠٠٤آخر املستجدات لعام : العبء العاملي للمرض  )٣٨(  
  ).٢٠٠٨ليون، فرنسا، الوكالة الدولية لبحوث السرطان،  (٢٠٠٨التقرير العاملي للسرطان لعام   )٣٩(  
، “ورقـة موقـف منظمـة الـصحة العامليـة         : حلليمـي البـشري   لقاحـات فـريوس الـورم ا      ”منظمة الصحة العاملية،      )٤٠(  

  .١٣٢-١١٧، الصفحات )٢٠٠٩ (١٥، العدد ٨٤اجمللد السجل الوبائي األسبوعي، 
جنيـف،   (تقريـر عـن مـشاورة أجرهتـا منظمـة الـصحة العامليـة             : فحص سرطان عنق الـرحم يف البلـدان الناميـة           )٤١(  

  ).٢٠٠٢منظمة الصحة العاملية، 
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ــة . الوطنيــة يف البلــدان الــيت ترتفــع فيهــا معــدالت اإلصــابة بــسرطان عنــق الــرحم     وحبلــول هناي
 بلــدا فقـط لقــاح فــريوس الــورم احلليمـي البــشري يف براجمهــا الوطنيــة   ٢٧، أدخــل ٢٠٠٩ عـام 

  . )٤٢(للتحصني
وسرطان الربوستاتا لدى الرجال هو أكثر أنواع السرطان شيوعا الـيت تـصيب اجلهـاز                 - ٧٣

 حالة جديدة من اإلصابة بسرطان الربوستاتا وتـؤدي         ٦٠٥ ٠٠٠ويتم الكشف عن    . التناسلي
وتقع ثالثة أرباع هذه الوفيـات لـدى الرجـال يف سـن             .  سنويا ٣٠٨ ٠٠٠ وفاة   اإلصابة به إىل  

وتتاح عدة فحوصات لسرطان الربوستاتا، ولكن األكثر اسـتخداما هـو           .  سنة فما فوق   ٧٠الـ  
غري أنه ليس من الواضح ما إذا كان الفحـص الـروتيين            . فحص مولد املضاد اخلاص بالربوستاتا    

نظرا ألن سرطان الربوستاتا ينمو ببطء، وأن األنواع الكامنة مـن           يؤدي إىل احلد من الوفيات،      
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن أنـواع العـالج            . سرطان الربوستاتا تصبح شائعة مع التقـدم يف الـسن         

املتوفرة حتمـل يف طياهتـا خمـاطر كـبرية تتمثـل يف اآلثـار اجلانبيـة الـيت ميكـن أن تكـون أسـوأ مـن                    
  .)٤٣(املرض نفسه

اء تنحو معدالت الوفيـات املعياريـة حـسب الـسن، املقاسـة حبـاالت الوفـاة                 ولدى النس   - ٧٤
 امرأة، إىل أن تكـون أعلـى يف البلـدان           ١٠٠ ٠٠٠النامجة عن سرطانات اجلهاز التناسلي لكل       

 يف البلدان املنخفضة اخلـصوبة أو البلـدان املتوسـطة اخلـصوبة، علـى حـد                 ااملرتفعة اخلصوبة منه  
 يف املائـة أو أكثـر مـن البلـدان املنخفـضة اخلـصوبة والبلـدان                 ٥٠ وهكذا، ففـي حـني أن     . سواء

 وفـاة أو أقـل لكـل     ٣٩املتوسطة اخلصوبة لـديها معـدالت وفيـات معياريـة حـسب الـسن تبلـغ                 
 امرأة، فإن لدى ثالثـة أربـاع البلـدان املرتفعـة اخلـصوبة معـدالت وفيـات معياريـة                    ١٠٠ ٠٠٠

أمـــا لـــدى الرجـــال، فـــإن .  امـــرأة١٠٠ ٠٠٠ وفـــاة أو أكثـــر لكـــل ٣٩حـــسب الـــسن تبلـــغ 
االختالفات بني معدالت الوفيات املعياريـة حـسب الـسن النامجـة عـن سـرطان الربوسـتاتا بـني                    

  .اجملموعات الثالث من البلدان، ليست على ذلك النحو من الوضوح
  
  االستنتاجات والتوصيات  - اتاسع  

ــاراً أوجـــدت  - ٧٥  علـــى الـــُصعد الفـــردي  إجيابيـــة االخنفاضـــات يف معـــدالت اخلـــصوبة آثـ
وميكـن أن يـسهم اخنفـاض معـدل اخلـصوبة، إذا مـا اسـُتكِمل بالـسياسات                  . واألسري والـوطين  

، اخنفـض معـدل اخلـصوبة       ١٩٧٠ومنـذ عـام     . ، يف زيادة النمـو االقتـصادي      السليمةاالقتصادية  
__________ 

 تــشرين ١٧-١٦االجتمــاع بــشأن التغطيـة بلقــاح فــريوس الــورم احلليمـي البــشري ورصــد أثــره،   تقريـر عــن    )٤٢(  
  ).٢٠١٠جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

هـل ينبغـي بـدء العمـل بـالفحص الـشامل لـسرطان الربوسـتاتا علـى الـصعيد           ”بيتر دافيدسون وجون غاباي،      )٤٣(  
  ).٢٠٠٤ة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا، كوبنهاغن، مكتب منظم. “الوطين؟
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 يف مجيع البلدان فعليا، لكـن بدايـة ذلـك االخنفـاض وسـرعته تتفاوتتـان علـى نطـاق واسـع بـني                        
وقـد اسـتفاد كـثري مـن البلـدان          . البلدان، حبيث يوجد اليوم تنوع كـبري يف مـستويات اخلـصوبة           

اليت اخنفضت فيها معدالت اخلصوبة بشكل كبري ألن إجناب عدد أقل مـن األطفـال جعـل مـن         
ونتيجـة لـذلك،    . املمكن زيـادة االسـتثمار يف األنـشطة اإلنتاجيـة ويف تعلـيم الـشبان وصـحتهم                

ويف املقابـل، ال تـزال      . لدان أوجه تقـدم كـبرية يف الكـثري مـن مؤشـرات التنميـة              حققت تلك الب  
 فيهــا معــدالت اخلــصوبة بــبطء، متخلفــة جــدا عــن الركــب مــن حيــث   اخنفــضتالبلــدان الــيت 

  .مؤشرات التنمية
وبــالتركيز علــى التجــارب واخلــصائص املتنوعــة للبلــدان املنخفــضة اخلــصوبة والبلــدان    - ٧٦

والبلــدان املرتفعــة اخلــصوبة، ُتظهــر املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر أن    املتوســطة اخلــصوبة 
البلدان املرتفعة اخلـصوبة متيـل إىل األداء الـضعيف يف معظـم النـواتج املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة                     

 علــى  اجلميــعورغــم أن مجيــع البلــدان يواجــه حتــديات يف كفالــة حــصول. وحمــدِّدات اخلــصوبة
ية، فإن التحديات اليت تواجه البلدان املرتفعة اخلـصوبة أجـسم، ويعـزى             خدمات الصحة اإلجناب  

ويف الواقــع، فــإن التحــديات . ذلــك جزئيــا إىل النمــو الــسكاين الــسريع الــذي ال تــزال تواجهــه 
ــنخفض معــدالت       ــسريع ســوف تتــضاعف بــشكل مؤكــد مــا مل ت ــالنمو الــسكاين ال املرتبطــة ب

  .اخلصوبة بشكل أسرع
عـن   ٢٠١٠ يف عـام     أعلـن م، إذ يضع يف اعتبـاره هـذه التحـديات، قـد             وإن األمني العا    - ٧٧

ــدء العمــل ب  ــق       ب ــشيط العمــل لتحقي ــل، مــن أجــل تن ــرأة والطف ــصحة امل ــة ل االســتراتيجية العاملي
وعلـى النحــو الـذي يوثقـه هــذا    . ٢٠١٥ مـن األهــداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلــول عـام     ٥ اهلـدف 

زمـة لتحقيـق هـذا اهلـدف معروفـة جيـدا وقـد جـرى                التقرير، فإن االسـتراتيجيات الرئيـسية الال      
غــري أن هــذه االســتراتيجيات مل تنفَّّــذ حــسب األولويــة الــيت تــستحقها، ومل يعقــب   . اختبارهــا

  .الوعود اليت قطعتها احلكومات ما يلزم من متويل وإجراءات
ة  الوسـائل احلديثـة لتنظـيم األسـرة جلميـع مـن حيتـاج إليهـا وسـيل                  تـوفري وتشكل كفالة     - ٧٨

فعالة لتحسني صحة األمهات والرضع، كما تشكل عامال هاما يف كفالة حـصول النـاس علـى           
ــة   ــوقهم اإلجنابي ــع حــاالت احلمــل      . وســائل ممارســة حق ــك، ومــن خــالل من ــى ذل وعــالوة عل

ض التكلفـة اإلمجاليـة لتـوفري    يفـ ختالعارض، ميكن أن يـؤدي تنظـيم األسـرة يف هنايـة املطـاف إىل         
غري أن التمويل املخـصص لتنظـيم األسـرة    .  لألمهات وحديثي الوالدة   خدمات الرعاية الصحية  

فالتمويـل املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة، علـى وجـه اخلـصوص، بلـغ            . يتزايد بتزايد احلاجة إليـه     ال
 مليون دوالر وقد اخنفض منـذ ذلـك احلـني           ٧٠٠ إذ وصل إىل     ٢٠٠٢ذروته آخر مرة يف عام      

نـصيب   اخنفض    فقد لزيادة عدد النساء يف سن اإلجناب،     ونظرا  .  مليون دوالر  ٤٠٠إىل حوايل   
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 يف املائـة منـذ      ٥٠التمويل املقدم من اجلهات املاحنة لـصاحل تنظـيم األسـرة بـأكثر مـن                الفرد من   
ويف الوقـت نفـسه، تـضاعفت املـساعدة اإلمنائيـة           .  يف مجيع البلدان املـستفيدة فعليـا       ١٩٩٥عام  

 مثــة حاجــة ملحــة، لرفــع ،وبالتــايل. ثالثــة أضــعافاإلمجاليــة املخصــصة لقطــاع الــصحة مبقــدار 
 باليـني دوالر    ٣,٦سيما إذا كـان يـتعني تـأمني املبلـغ اإلضـايف وقـدره                مستويات التمويل، وال  

  .الالزم سنويا لتلبية االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة
اجلهـات املاحنـة سـوى    َتوّخى برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة أال تتحمـل        - ٧٩

ثلث تكلفة توفري خدمات الـصحة اإلجنابيـة، لـذلك يـتعني أن تقـدم احلكومـات الوطنيـة اجلـزء                     
ويـؤثر تنـافس األولويـات،      . األكرب من التمويل، مبا يف ذلك التمويل املخـصص لتنظـيم األسـرة            

. بيــةســيما يف البلــدان املنخفــضة الــدخل، بــشكل ســليب علــى متويــل خــدمات الــصحة اإلجنا  ال
ويتطلب إجراء تغيري يف هذا الصدد التزاما حامسا من احلكومات الوطنية مبنح األولويـة للـصحة        

ــة، مبــا يف ذلــك عنــصرها املتعلــق بتنظــيم األســرة    وســيكون إدراج مؤشــرات للــصحة  . اإلجنابي
ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، مبثابـة اعتـراف              ك التخطـيط الوطنيـة،      صـكوك اإلجنابية يف   

  . بأمهيتها بالنسبة للتنميةملموس
 لتـوفري خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           اً ضـروري  اًتعزيز النظم الـصحية أمـر     يعترب  و  - ٨٠

 ال يتجـزأ مـن      وينبغـي أن تـشكّل خـدمات الرعايـة الـصحية اجلنـسية واإلجنابيـة جـزءاً                . للجميع
ات نظـام الرعايـة الـصحية        الرعاية الصحية املقدمة على مجيع مـستوي       جملموعة تدابري احلد األدىن   

ــة   وال ــة الــصحية األولي ــدخل    . ســيما يف إطــار الرعاي ومــن أجــل حــصول الفئــات املنخفــضة ال
ة اجلنـسية واإلجنابيـة، فإنـه       يرعايـة الـصح   الوغريها من اجملتمعات احمللية املهمـشة علـى خـدمات           

  .ينبغي إزالة العوائق القانونية واملالية والثقافية اليت حتول دون ذلك
وبغية زيادة الفعالية يف تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، يوصـى باتبـاع هنـج متكامـل                      - ٨١

 الرئيسية مـن اخلـدمات املقدمـة يف إطـار          للمجموعةوينبغي  . للرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية   
الرعاية الصحية األوليـة أن تـشمل إسـداء املـشورة يف مـا يتعلـق بوسـائل منـع احلمـل وخدماتـه                        

ــه؛ و ــوفري ولوازمـ ــدابري تـ ــة تـ ــوالدة      جمموعـ ــل والـ ــاء احلمـ ــا أثنـ ــى هبـ ــصحية املوصـ ــة الـ  الرعايـ
؛ وتوفري العـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة للحوامـل املـصابات بفـريوس                )٥٣ الفقرة انظر(

نقص املناعة البشرية؛ واحلق يف اإلجهـاض اآلمـن حيثمـا يكـون قانونيـا؛ والوقايـة مـن اإلصـابة                     
وسـرطانات اجلهـاز التناسـلي وفحـصها وعالجهـا؛ وإجـراء االختبـار              باألمراض املنقولة جنسيا    

الطــوعي وإســداء املــشورة يف مــا يتعلــق بــالفريوس وتــوفري اإلحــاالت مــن أجــل تلقــي العــالج؛  
والكشف عن حاالت العنف اجلنساين وإسداء املشورة بشأهنا، مبـا يف ذلـك تثبـيط املمارسـات                 

ــال  ــشكل فع ــضارة ب ــة  . ال ــضع اســتراتيجيات  وينبغــي لنظــام الرعاي ــصحية أن ي لوصــول إىل لال



E/CN.9/2011/3  
 

11-21025 43 
 

الرجال والنساء غري احلوامل واملراهقني من أجل توعيتهم بشأن دعـم الرعايـة الـصحية املقدمـة                 
  .وتشجيع انتهاج سلوك جنسي وإجنايب مسؤول

وإن تــوفر وســائل منــع احلمــل عاليــة اجلــودة وبأســعار معقولــة أمــر ضــروري لتحقيــق     - ٨٢
ويف الـسنوات األخـرية، تراوحـت قيمـة     . ت الرعاية الصحة اإلجنابيةحصول اجلميع على خدما  

وسـائل يف البلـدان الناميـة بـني         ال  هـذه  التمويل املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة لـدعم احلـصول علـى              
ونظرا للزيادة املتوقعة لعدد الـسكان يف سـن     .  مليون دوالر سنويا   ٢٣٩ ماليني دوالر و     ٢٠٥

الذي خصصته اجلهات املاحنـة لوسـائل منـع احلمـل حبلـول           اإلجناب، فسوف يتضاعف التمويل     
  . لتلبية الطلب املتوقع٢٠١٥عام 
 هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان يتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة أن                     اتباع ويقتضي  - ٨٣

 احلقوق، مبا يف ذلك احلقـوق اإلجنابيـة مـن دون             هذه تكون احلكومات سباقة يف كفالة ممارسة     
وال ميثـل اعتمـاد     .  املمارسات الضارة، مبا يف ذلك مجيع أنواع العنف اجلنساين         متييز، ويف حظر  

ومن الضروري أيضا إنفاذهـا ورصـد       : القوانني واللوائح سوى اخلطوة األوىل على هذا الطريق       
وعلــى وجــه اخلــصوص، . أمهيــة خاصــةب التــدابري الــيت تــسهم يف متكــني املــرأة تــسموت. نتائجهــا

القوانني اليت حتـدد سـنا أدىن عنـد الـزواج وكفالـة أال يـتم الـزواج مـن                    ينبغي للحكومات إنفاذ    
  . ال إكراه فيه كامالًًءدون رضا الطرفني املقبلني عليه رضا

ى لـ ع ه يـتعني   تغيري يف املعايري االجتماعية، فإن     إجراء غالبا    يستلزم وألن التمتع باحلقوق    - ٨٤
ويف معـرض  . ه التغـيريات وإقنـاعهم هبـا      إعالم وتثقيـف النـاس بفوائـد هـذ        بـ  أن تقوم كومات  احل

 عمليـة   فقد ثبت جدوى إجراء   تناول احملدِّدات االجتماعية للصحة اجلنسية واإلجنابية السقيمة،        
 فإن تنفيذ الربامج الـيت تـوفر        ، وباملثل .قائمة على املشاركة تضم اجملتمعات احمللية بطريقة هادفة       

قوم، يف الوقت نفسه، بتمكني املرأة مـن خـالل          معلومات عن الصحة واحلقوق اإلجنابية، اليت ت      
  . جدواه أيضات ثبت قدالتعليم وتنمية املهارات،

الرجــال يف تعزيــز الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، باألصــالة عــن أنفــسهم   يــتعني إشــراك و  - ٨٥
وإن تعزيز العالقات العادلة بـني الـزوج والزوجـة          . وبصفتهم شركاء للنساء يتحلون باملسؤولية    

ــس ــي       واملـ ــرأة، هـ ــل واملـ ــل بـــني الرجـ ــسني التواصـ ــارض، وحتـ ــل العـ ــع احلمـ ــة ملنـ ؤولية املتبادلـ
  .استراتيجيات ترمي لزيادة مشاركة الرجال

وحيتــاج املراهقــون للتوجيــه لكــي يفهمــوا مــا يترتــب علــى الــسلوك اجلنــسي واإلجنــايب    - ٨٦
 نقــص املناعــة وقــد ســاعدت بــرامج التربيــة اجلنــسية والوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس  . املــسؤول

البــشرية يف عــزوف الــشباب عــن االخنــراط يف ســلوك جنــسي حمفــوف باملخــاطر وهــي بــرامج   
  .تستحق الدعم
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 القــرن املاضــي، أصــبح القــادة يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى بينــة          مــنستينياتالــويف   - ٨٧
 ق النمو السكاين السريع، وكان أول إجـراء اختـذوه هـو االعتـراف حبـ               يفرضهابالتحديات اليت   

الناس يف أن يقرروا حبرية ومسؤولية عدد ما سينجبونه من أطفال والـزمن الفاصـل بـني إجنـاب               
وأسفر القلق إزاء اآلثار اليت ميكن أن خيلّفها استمرار النمـو الـسكاين علـى حتقيـق                 . طفل وآخر 

 الــذي بــدأ، ١٩٧٤االســتدامة يف األجــل الطويــل، عــن انعقــاد املــؤمتر العــاملي للــسكان يف عــام 
غم كثرة ما دار فيه من نقاش، فترة من العمل القوي على الـصعيدين الـوطين والـدويل للحـد                    ر

من النمو السكاين من خالل تزويد األزواج واألفراد باملعلومات والوسائل لكي ينجبـوا العـدد               
 النمـو  تونتيجـة لـذلك، اخنفـضت معـدالت اخلـصوبة ومعـدال      . ه من األطفال  في نرغبويالذي  

 شـعورا   هـذا النجـاح   أحـدث  قـد و.  يف معظم البلدان    اخنفاضاً ملحوظاً  د سواء السكاين على ح  
غـري أنـه علـى النحـو      .  إذ مل يعد ينظر إىل النمو السكاين على أنـه يـشكل قـضية ملحـة                ،بالرضا

 قـد تكـون     ،)E/CN.9/2011/6(املبني يف تقرير األمني العام عن االجتاهـات الدميغرافيـة يف العـامل              
وحلسن احلـظ،   . ضها النمو السكاين تأخرت يف الظهور لكنها مل ختتف بعد         التحديات اليت يفر  

ــك           ــن تل ــة املاضــية أن اســتراتيجية احلــد م ــود األربع ــدى العق ــى م ــة عل ــة املتراكم ــبني التجرب ت
التحديات تعتمد على كفالـة الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للجميـع، وهـو اهلـدف الـذي ُيعَتـرف            

ولذلك الـسبب،   . للنساء واألطفال وأسرهم واألجيال القادمة    مبنافعه على نطاق واسع بالنسبة      
يــستحق حتقيــق هــذا اهلــدف أولويــة أعلــى ممــا كانــت عليــه حــىت اآلن علــى الــصعيدين الــوطين   

  .معاوالدويل 
  


