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ملحوظة 

ال تنطـوي التسـميات املسـتخدمة يف هـذا التقريـر وال طريقـة عـــرض املــادة الــيت 
ـــن جــانب األمانــة العامــة لألمــم  يتضمنـها علـى اإلعـراب عـن أي رأي علـى اإلطـالق م
املتحـدة فيمـا يتعلـق بـالوضع القـانوين ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة أو ســـلطاا. 

أو فيما يتعلق بتعيني حدودها أو ختومها. 
وتشري كلمة �البلد� كمـا هـي مسـتخدمة يف نـص هـذا التقريـر أيضـا، حسـب 

االقتضاء، إىل األقاليم أو املناطق. 
وتسـتخدم تسـميات �املتقـدم النمـو� و �النـامي� ألغـراض إحصائيـة وال تعــرب 
بالضرورة عن إبداء أي حكم بشأن املرحلة اليت وصل إليها بلد معني أو منطقـة معينـة يف 

عملية التنمية. 
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 تصدير 

ُأعد هذا التقرير استجابة لقرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥٥/١٩٩٥ املـؤرخ 
ـــامج  ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٥، الـذي أيـد فيـه الـس اختصاصـات جلنـة السـكان والتنميـة وبرن
عملـــها متعـــدد الســـنوات واحملـــدد األولويـــات ذي املنحـــى املواضيعـــي يف دورتـــــه الثامنــــة 
والعشرين(١). ووفقا لربنامج العمـل متعـدد السـنوات، املقـرر اسـتخدامه كإطـار لتقييـم التقـدم 
ـــدة مــن  احملـرز يف تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة(٢)، سـتعد سلسـلة جدي
التقارير سنويا عن جمموعة خاصة من املواضيع. وقد قـررت اللجنـة يف مقررهـا ١/٢٠٠١(٣)، 
أن يكـون املوضـوع اخلـاص لعـام ٢٠٠٢ هـو: �احلقـوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابيـــة، مــع 
التركيز على وجه اخلصـوص علـى فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 
املكتسـب (اإليـدز)�، وهـو موضـوع هـــذا التقريــر. وهــذا هــو ثــاين تقريــر يســتعرض 
احلقـوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابيـة. وكـان املوضـوع الـــذي اختــري لعــام ١٩٩٦، هــو 
�احلقــوق اإلجنابيــة والصحــــة اإلجنابيـــة، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات الســـكان والتعليـــم 
واالتصال�، هو موضوع أول تقرير سـنوي. وهـذا املنشـور نسـخة منقحـة مـن التقريـر 

الذي قُدم إىل اللجنة يف دورا اخلامسة والثالثني. 
ويقدم التقرير موجزا جلوانـب خمتـارة مـن احلقـوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابيـة، 
تشمل املواضيع التالية: الدخـول يف مرحلـة احليـاة اإلجنابيـة؛ والسـلوك اإلجنـايب، وتنظيـم 
األسـرة؛ واإلجـهاض؛ ووفيـات األمـهات أثنـــاء النفــاس واعتالهلــن؛ واألمــراض املعديــة 
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي؛ وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة 

املكتسب (اإليدز)؛ واحلقوق اإلجنابية. 
وقد أعدت هـذا التقريـر شـعبة السـكان باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة. وجيـدر 
التنويـه مبختلـف مكـاتب األمـم املتحـدة واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصصـة الــيت 
سـاعدت يف إعـداده بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة. وعلـى وجـــه اخلصــوص، أعــدت 
منظمة الصحة العاملية الفصلني اخلامس والسادس وأعـد برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك 
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املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) الفصــل 
ـــترو مــارتني مــن الــس األعلــى  السـابع. ونتقـدم بالشـكر واالمتنـان أيضـا لـتريزا كاس

للبحوث العلمية، مدريد، للمساعدة اليت قدمتها يف التحرير املوضوعي للتقرير. 
ولالطالع على مزيد مـن املعلومـات، برجـاء االتصـال مبديـر شـعبة السـكان، 

إدارة الشــــــؤون االقتصاديــــــة واالجتماعيــــــة، األمــــــــم املتحـــــــدة، نيويـــــــورك، 
 Director, Population Division, Department of Economic and Socail Affairs,)

 .(United Nations, New York, 10017, USA

 
احلواشي 

انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٥، ملحــق  (١)
رقم ٧ (E/1995/27)، املرفق األول، الفرعان األول والثاين. 

تقريــر املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة، القــــاهرة، ٥-١٣ أيلـــول/ســـبتمرب  (٢)
)، الفصـــل  E .95.XIII.18 ١٩٩٤ (منشــورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع

األول، القرار األول، املرفق. 
انظر الوثائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٠، امللحــق  (٣)

رقم ٥ (E/2000/25)، الفصل األول، الفرع باء. 
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ــــق واألقاليــــــم الرئيســـــية مــن  معـــدل اخلصــــوبة الكلـي، يف املناطـــ - ٢
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متوسـط شـيوع اسـتخدام طـرق معينـة ملنـع احلمـل، حســـب املنــاطق  - ٤
واألقاليم الرئيسية (استنادا إىل أحدث بيانات االســتقصاءات املتاحـة، 
. . . . . . . ٣٨والتاريخ املتوسط إلجراء االستقصاء هو عام ١٩٩٧) 
. . . . . . . . . حاالت اإلجهاض القانوين املبلّغ عنها، أحدث سنة  - ٥٥٦
. . . (Mifepristone RU-486) الوضع القانوين لعقار ميفربيستون - ٦٦٤
. . تقديرات وفيات األمهات أثناء النفاس حسب املناطق، ١٩٩٥  - ٧٧٤

االجتاهـات يف ٥٣ بلـــدا مــن حيــث نســبة الــوالدات الــيت عــين ــا  - ٨
. . . . . . . . ٨٠مباشرون لديهم املهارات الالزمة، ١٩٨٩-١٩٩٩ 

املعدل املقدر النتشـار األمـراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتصـال  - ٩
اجلنسي والقابلة للعالج واملعدل السنوي املقدر حلـاالت اإلصابـة ـا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦حسب املنطقة 

إحصـاءات وخصـائص فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز حســب  - ١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٥املناطق، يف اية عام ٢٠٠١ 

معـدل االنتشـار اإلقليمـي لفـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز يف  - ١١
١٠١أوساط الشباب يف الفئة العمرية ١٥-٢٤ سنة يف اية عام ٢٠٠١

السياسات احلكومية إزاء توفـري وسـائل منـع احلمـل حسـب مسـتوى  - ١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤التنمية، ١٩٩٩ 

األشكال 
توزيع البلدان حسب املناطق وفقا ملتوسط السن عند الزواج بالنسـبة  األول -
. . . . . . . . . . . . . ١٧للرجال والنساء، استنادا إىل أحدث بيانات 

اخلصوبة اخلاصة بالعمر للنساء يف الفئة العمريـة ١٥-١٩، يف أواخـر  الثاين -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣التسعينات 
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نسبة املتزوجات حاليا الاليت تلىب احتياجان يف جمـال تنظيـم األسـرة  الثالث -
املتصلـة باملبـاعدة بــني الــوالدات أو احلــد منــها، حســب املنطقــة يف 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠أواخر التسعينات 
. . . عدد حاالت محل املراهقات، يف عام ١٩٩٩ أو أحدث سنة  ٦٣الرابع -

االجتاهــــات فيمــــا يتصــــــل بوفيــات األمهـــــات أثنـــــاء النفــاس، يف  اخلامس -
. . . . . . . . . ٧٦بلدان منتقاة يف أمريكا الالتينية، ١٩٨٠-١٩٩٩ 

االجتاهـات فيمـا يتصـــل بوفيــات األمــهات أثنــاء النفــاس، يف بلــدان  السادس -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٧منتقاة يف آسيا، ١٩٨٠-١٩٩٧

االجتاهــــات فيمــــا يتصــــــل بوفيــات األمهـــــات أثنـــــاء النفــاس، يف  السابع -
. . . . . . . . . . ٧٨بلدان منتقاة يف أوروبا الشرقية، ١٩٧٤-١٩٩٧ 
ـــة يف برنــامج عمــل املؤمتــر تعريـف احلقـوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابي اإلطار -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١الدويل للسكان والتنمية 
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مالحظات تفسريية 

 
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. 

وقد استخدمت رموز خمتلفة يف اجلداول يف هذا التقرير، على النحو التايل: 
نقطتان (..) وتشريان إىل عدم توفر البيانات أو أا غري واردة بشكل منفصل. 

شرطتان (--) وتشريان إىل أن املقدار صفر أو جدير باإلمهال. 
الواصلة (-) وتشري إىل عدم انطباق املادة. 
إشارة ناقص (-) قبل رقم تشري إىل ناقص. 

الفاصلة (,) تستخدم لإلشارة إىل كسر عشري. 
الشرطة املائلة (/) تشري إىل سنة حمصول أو سنة مالية مثل ١٩٩٥/١٩٩٤. 

يشـري اسـتخدام الواصلـة (-) بـني السـنوات مثـــل ١٩٩٤-١٩٩٥ إىل كــامل الفــترة 
املعنية، من بداية السنة إىل اية السنة. 

ال تضاف التفاصيل والنسب املئوية يف اجلداول بـالضرورة إىل اـاميع بسـبب تدويـر 
األرقام. 

كلمة دوالر تشري إىل دوالرات الواليات املتحدة، ما مل يذكر غري ذلك. 
تعين كلمة �بليون� ألف مليون. 

وتتألف جمموعة أقل البلدان منوا حاليا من ٤٩ بلدا هي: إثيوبيا، إريتريـا، أفغانسـتان، 
أنغـوال، أوغنـدا، بنغالديـش، بنـن، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، تشـاد، توغـو، توفـــالو، 
جـزر سـليمان، جـزر القمـر، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، مجهوريـــة 
الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، جيبـويت، الـــرأس األخضــر، روانــدا، 
زامبيـا، سـاموا، سـان تومـي وبرينسـييب، الســـنغال، الســودان، ســرياليون، الصومــال، غامبيــا، 
غينيا، غينيا االسـتوائية، غينيـا - بيسـاو، فـانواتو، كمبوديـا، كرييبـايت، ليربيـا، ليسـوتو، مـايل، 

مدغشقر، مالوي، ملديف، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت، اليمن.  
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 مقدمة 
ــــراء  يف الــدورة االســتثنائية احلاديــة والعشــرين للجمعيــة العامــة املكرســـة إلج
ـــيت  اسـتعراض وتقييـم شاملَـــني لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، ال
عــقدت يف نيويـورك يف عـــام ١٩٩٩، أكــــدت احلكومــات التزامــها املتجــدد واملطــرد 
ــــوق  مببــادئ وأهــداف وغايــات برنــامج العمــل، ومـــــن بينهــــا تلــك املتصلـــــة باحلقــ

اإلجنابيـــة والصحة اإلجنابية (انظر قرار اجلمعية العامة دإ � ٢/٢١، املرفق). 
وعرف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة (األمـم املتحـدة، ١٩٩٥، 
الفصـل األول، القـرار ١، املرفـق) املعقـود يف القـاهرة يف عـــام ١٩٩٤ الصحــة اإلجنابيــة 
بأا حالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا يف مجيع األمـور املتعلقـة باجلـهاز التناسـلي 
ووظائفه وعملياته (انظـر اإلطـار). وهكـذا، وعلـى نقيـض النـُّـــهج السـابقة الـيت تركـــز 
علـى جوانـب حمـددة للصحـة اإلجنابيـة، مـن قبيـل األمومـة السـاملة وصحـــة األم والطفــل 
وتنظيـم األسـرة، يـُـعنــى ـج الصحـة اإلجنابيـــة، ليــس فقــط باملســائل الصحيــة املتصلــة 
بـاحلمل، ولكـن أيضـا باملســائل الصحيــة ومســائل حقــوق اإلنســان املتصلــة باإلجنــاب 

واجلوانب اجلنسية الناشئة فـي نطاق سن اإلجنـاب أو بعـده. 
 

تعريـــف احلقـــوق اإلجنابيـــة والصحـــة اإلجنابيـــة فـــــي برنامـــــج عمــــل املؤمتــــر 
الدويل للسكان والتنمية(أ) 

�الصحة اإلجنابية هـي حالـة رفـاه كـامل بدنيـا وعقليـا واجتماعيـا يف مجيـع 
األمـور املتعلقـة باجلـهاز التناسـلي ووظائفـه وعملياتـه. وليسـت جمـــرد الســالمة مــن 
املـرض أو اإلعاقـة. ولذلـك تعنــي الصحـة اإلجنابيـة قــدرة النـاس علـى التمتـع حبيـــاة 
جنسـية مــرضية ومأمونـة، وقدرــم علــى اإلجنــاب، وحريتــهم يف تقريــر اإلجنــاب 
وموعده وتواتره. ويشتمل هذا الشرط األخري، ضمنا، على حــق الرجـل واملـرأة يف 
معرفـة واسـتخدام أسـاليب تنظيـم األسـرة املأمونـة والفعالـة وامليســـورة واملقبولــة يف 
نظرمها، وأساليب تنظيم اخلصوبة اليت خيتاراا واليت ال تتعارض مع القانون، وعلـى 
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احلق يف احلصول علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة املناسـبة الـيت متكـِّــن املـرأة مـن أن 
جتتـاز بأمـان فـترة احلمـل والـوالدة، ويــئ للزوجـني أفضـل الفـرص إلجنـــاب وليــد 
متمتع بالصحة. ومتشيا مع تعريف الصحة اإلجنابيـة سـالف الذكـر، تــعرف الرعايـة 
الصحيـة اإلجنابيـة بأـا جمموعـة مـن األسـاليب والطـرق واخلدمـــات الــيت تســهم يف 
الصحـة اإلجنابيـة والرفـاه مـن خـالل منـع وحــل مشـــاكل الصحــة اإلجنابيــة. وهــي 
تشـمل كذلـك الصحـة اجلنســـية الــيت ترمـــي إىل حتســني نوعيــة احليــاة والعالقــات 
الشخصية، ال جمرد تقدمي املشورة والرعاية الطبيـة فيمـا يتعلـق باإلجنـاب واألمـراض 

اليت تنتقل باالتصال اجلنسي� (الفصل السابع، الفقرة ٧-٢). 
�ومبراعاة التعريف السابق، تشمل احلقوق اإلجنابية بعـض حقـوق اإلنسـان 
املعترف ا فعال يف القوانني الوطنية والوثـائق الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن 
وثـائق األمـم املتحـدة الـيت تظـهر توافقـا دوليـا يف اآلراء. وتسـتند هـذه احلقـــوق إىل 
ـــة  االعـتراف بـاحلق األساسـي جلميـع األزواج واألفـراد يف أن يقـرروا بأنفسـهم حبري
ومسـؤولية عـدد أوالدهـم وفـترة التبـاعد فيمـا بينـهم وتوقيـت إجنـــام، وأن تكــون 
لديـهم املعلومـات والوسـائل الالزمـة لذلـك، واالعـتراف أيضـــا بالــــحق يف بلــــوغ 
أعلــى مستـــوى ممكن من الصحة اجلنسية واإلجنابيـة. كمـا تشـمل حقـهم يف اختـاذ 
القرارات املتعلقة باإلجناب دون متييز أو إكـراه أو عنـف على النحو املبني يف وثـائق 
حقوق اإلنسان. ولــدى ممارســة األزواج واألفــراد هلذا احلق، ينبغي أن يـأخذوا يف 
االعتبار حاجات معيشتهم ومعيشة األوالد يف املستقبل ومسـؤوليام جتـاه اتمـع. 
وينبغي أن يكون تعزيز املمارســة املسؤولــة هلــذه احلقـــوق بالنسبـــة جلميـع النـــاس 
هو املرتكز األساسي للسياسات والـربامج الـيت تدعمـها احلكومـة واتمـع يف جمـال 
ـــالء  الصحـة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظيـم األسـرة. وكجـزء مـن التزامـهم، ينبغـي إي
االهتمـام الكـــامل لتعزيــز إجيــاد عالقــات بــني اجلنســني تتســم بــاالحترام املتبــادل 
واإلنصاف، واالهتمام بوجـه خاص بتلبيــة احلاجات التثقيفيـة واخلدميـة للمراهقـني 
كيمـا يتمكنـوا مـن معاجلـة اجلـانب اجلنسـي مـن حيـام معاجلـة إجيابيـة ومســـؤولة. 
والصحة اإلجنابية ال تصـل إىل الكثـريين مـن سـكان العـامل بسـبب عوامـل متعـددة، 
منـها عـدم كفايـة مسـتويات املعرفـة عـن اجلـانب اجلنســـي يف حيــاة البشــر، وعــدم 
مالءمة املعلومات واخلدمات املتصلة بالصحة اإلجنابية أو ضعـف نوعيتـها؛ وشـيوع 
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السـلوك اجلنسـي املنطـوي علـى خمـاطر كبـرية؛ واملمارسـات االجتماعيـة التمييزيـــة؛ 
واملواقف السلبية جتـــاه املـرأة والفتـاة، والقـدر احملـدود مـن سـيطرة كثـري مـن النسـاء 
ـــة. واملراهقــون معرضــون للخطــر بوجـــه  والفتيـات علـى حيـان اجلنسـية واإلجنابي
خاص بسبب افتقارهم إىل املعلومـات وعـدم حصوهلـم علـى اخلدمـات ذات الصلـة 
يف معظم البلدان. أما املسنون واملسنات فلديهم قضايا إجنابية مميـزة ال تلقـى العنايـة 

الكافية يف أغلب األحيان� (الفصل السابع، الفقرة ٧-٣). 
 _________

ــــر الـــدويل للســـكان والتنميـــة، القـــاهرة، ٥-١٣ أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٤  تقريــر املؤمت (أ)
(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع A.95.XIII.18)، الفصــل األول، القـــرار ١، 

املرفق. 
 

   
وينطــوي التعريــف الشــامل للصحــة اإلجنابيــة علــى أن صحــة وبقــاء الرضــــع 
واألطفال متثل مؤشرات هامـة علـى الصحـة اإلجنابيـة. ويــنظر إىل بقـاء الطفـل علـى أنـه 
مرتبـط بشـكل وثيـق ليـس فقـط بتوقيـت الـوالدات واملبـاعدة بينـها وعددهـــا بــل أيضــا 
بصحة األمهات. وتعد املراهقة فترة ميكن أن تتعرض فيها للخطر آفــاق احليـاة اإلجنابيـة 
املتسمـة بالصحة. وتشـمل عوامـل اخلطـر الرئيسـية بــدء ممارسـة العالقـات اجلنسـية قبـل 
األوان، وتعــدد الشــركاء فـــي هــذه العالقــات، واإلجنــاب يف ســن مبكــرة، والســـلوك 
اجلنسي الذي ينطوي على خماطر شديدة واإلجهاض غري املأمون(١)، ونقـص املعلومـات 
واخلدمات الصحية األساسية. وتفرض األمراض املعديـة اليت تنتقـل عـن طريـق االتصـال 
اجلنسي، وخاصة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) 
ديدات رئيسية للمراهقني. وقد أصبـح سـن اخلصوبـة، الـذي كـان ميثــل تقليديـا حمـور 
تركيز برامج تنظيم األسـرة وبرامـج صحـة األم والطفـل السـن التــي ميكـن التعـرض فيـه 
أيضا ملخاطر شديدة بــالعدوى بالفـريوس/اإليـدز واملـوت بسببهمــا. ويف السـياقات الـيت 
ينتشر فيها الوباء بشـكل خطـري للغايـة، متثلــت أهـم العوامـل الـيت يعـزى إليـها االنتشـار 
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السـريع للوبـاء فــي ممارسـة اجلنـس بيــن اجلنسـني بصـورة غـري مأمونـة وإقامـــة عالقــات 
جنسية مع شركاء متعدديـن (برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز، ٢٠٠٠). 
ويسلِّـم ج الصحة اإلجنابيـة أيضـا بـأن مشـاكل الصحـة اإلجنابيـة ميكـن أن حتـدث بعـد 
سـن اإلجنـاب بكثـري. فبالنسـبة للنسـاء، ميكـن أن يتسـبب انقطـــاع الطمــس يف حــدوث 
تغيـريات بيولوجيـة ونفسـية كثـرية قـد تـؤدي إىل تغيـريات يف اهليكـــل العظمــي والقلــب 
ــــد األورام الــيت تصيــب غــدة الربوســتات شــائعة نســبيا يف  وأوعيتــه. ويف الرجـال، تـع
ـــؤدي إىل الوفــاة. ويف  سـنوات العمـر املتقدمـة وميكـن أن تعـوق الوظيفـة اجلنسـية وقـد ت
الرجال والنساء على السواء، يؤدي بـدء ممارسة عالقات جنســية يف سـن مبكـرة وتعـدد 

الشركاء إىل زيادة خماطر اإلصابة بسرطان اجلهاز التناسلـي. 
ومنـذ عـام ١٩٩٤، تواصــل احلكومـات واتمـع املـدين واتمـع الـدويل بــــذل 
جهود لتنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف القاهرة بشأن احلقوق اإلجنابيــة والصحـة 
اإلجنابيـة. كمـا أجـرت كثـري مـــن البلــدان تغيــريات يف السياســات وتغيــريات تشــريعية 
ـــتعراض والتقييــم  ومؤسسـية لتحسـني دعـم تنفيـذ برامـج الصحـة اإلجنابيـة. وأظـهر االس
الذي جيرى كل مخس سنوات لتنفيذ برنامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة أنـه 
قد مت إحراز إجنازات هامة يف جمال حتسني الصحة اإلجنابية. (األمـم املتحـدة، ١٩٩٩ أ؛ 
ـــف الواســع النطــاق للصحــة  قـرار اجلمعيـة العامـة دإ - ٢/٢١، املرفـق). وحيظـى التعري
اإلجنابية بالقبول، بصفة خاصة، من جانب عدد متزايد مـن البلـدان. ويـعـــد االسـتعمال 
املتزايد ألساليب تنظيم األسرة دليال على تزايـد إمكانيـة احلصـول علـى خدمـات تنظيـم 
األسـرة وعلـى قـدرة أعـداد مـتزايدة مـن األزواج واألفـراد علـــى اختيـــار عــدد أطفــاهلم 
والفترة الفاصلة بينهم. ومع ذلك فإن االستعراض يظهر أيضا أن التقدم احملـرز يف بعـض 
البلدان كان حمدودا بل إنه حدثـت نكسـات يف بعـض احلـاالت. وتعـرض تنفيـذ برامـج 
ـــات يف التنفيــذ، وخاصــة صعوبــات يف إدمــاج  الصحـة اإلجنابيـة لإلعاقـة نتيجـة الختناق
خدمات الصحة اإلجنابية يف الرعاية الصحية األولية بطريقة تكفل إتاحـة هـذه اخلدمـات 
للجميـع وبأسـعار معقولـة. ومل يتـم بعـد بشـكل كـــاٍف التصــدي الحتياجــات الصحــة 
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اجلنسية واإلجنابية للمراهقني يف إطار أنظمـة الرعايـة الصحيـة األوليـة، وال يتمكـن كثـري 
من املراهقني من احلصول علـى املعلومـات واخلدمـات الالزمـة حلمايـة صحتـهم وحتديـد 

اختيارام حبرية وبشكل يتسم باملسؤولية (األمم املتحدة، ١٩٩٩ ب، املرفق). 
ورغم أن بلوغ أهداف الصحة اإلجنابية يتعرض لتحديـات مـن جـانب جمموعـة 
كبرية متنوعة من العوامل، فرمبا ليس هناك عامل أشد خطرا يف هــذا الصـدد مـن الوبـاء 
ـــان مــن األعبــاء  العـاملي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. فالفـريوس/اإليـدز يفاقم
ـــة الــيت يتحملــها الكثــريون، وخاصــة النســاء،  الشـديدة املفروضـة علـى الصحـة اإلجنابي
بسبب األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي واألمـراض املتصلـة باإلجنـاب. 
ويتأثر الرضع واألطفال أيضا بالوباء إمــا عـن طريـق انتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفـل 
أو عـن طريـق الرضاعـة، أو بـالتيتم نتيجـة لوفـاة اآلبـاء املصـابني بـاملرض. وقـد اعـــترفت 
الدورة االستثنائية لألمم املتحدة املعنية بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، املعقـودة 
ــــران/يونيـــه ٢٠٠١ بـــأن وبـــاء اإلصابـــة  يف نيويــورك يف الفــترة مــن ٢٥ إىل ٢٧ حزي
بالفريوس/اإليدز ميثل حالة طـوارئ عامليـة وأنـه ميثـل حتديـا مـن أكـثر التحديـات املهولـة 
اليت تعصف حبياة البشر وكرامتهم وكذلك بالتمتع الفعلي حبقـوق اإلنسـان (انظـر قـرار 

اجلمعية العامة دإ-٢/٢٦ الذي يتضمن إعالن االلتزام بشأن اإليدز). 
ورغـم أن االحتياجـــات مــن البيانــات الالزمــة لتقييـــم التقــدم احملــرز يف جمــال 
احلقـوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابيـة ضخمــة ومتنوعـة، فقـد أحـرز تقـدم يف تلبيـة بعــض 
هـذه االحتياجـات. ويوجـد حاليـا قـدر ضخـم مـــن البيانــات املتعلقــة جبوانــب الصحــة 
اجلنسية واإلجنابية كانت مستبعدة من قبل من التحريات، ومجـعت استقصاءات متنوعـة 
عن السكان والصحة معلومـات عـن جوانـب احلقـوق اإلجنابيـة ومـن بينـها بيانـات عـن 
أدوار اجلنسـني وتوقعـام وشـيوع ختـان اإلنـاث واألشـكال األخـرى للعنـف املرتكـــب 
ضد املرأة. وجــمعت معلومات أيضا يف بعض االستقصاءات عـن وجـود أعـراض تشـري 
إىل اإلصابـة بـاألمراض املعديــة الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي وعــن توافــر 
املعـارف واملمارسـات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـــدز. ونتيجــة للرصــد 
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املســتمر مــن جــانب برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز، توجد بيانات ضخمة عـن املسـتويات واالجتاهـات السـائدة فيمـا يتصـل 
بانتشار الفريوس والوفيات بسبب اإليدز يف أرجاء العامل. ومــع ذلـك فـإن رصـد التقـدم 
احملرز فيما يتصل بربنامج الصحـة اإلجنابيـة ال يـزال حمـدودا نظـرا لنــدرة املعلومـات عـن 
املراهقـني الصغـار يف السـن وعـن املسـتويات واالجتاهـات السـائدة فيمـا يتصــل بانتشــار 
ــاء  األمـراض املعــدية الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي وعـن وفيـات األمـهات أثن
النفـاس واعتالهلـن وعــن وفيـات حديثـــي الــوالدة. وال تتوافـــر أيضــا بيانــات، بالنســبة 

للرجال والنساء على السواء، فيمـا يتصل بالصحة اإلجنابية بعد سن اإلجنـاب. 
ويف سياق أوجه القصور هذه املتصلة بالبيانات، يقدم هـذا التقريـر عرضـا عامـا 
جلوانب منتقاة من احلقوق اإلجنابيـة والصحـة اإلجنابيـة، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى 
وباء فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز. ويسـتكمل التقريـر نتـائج رصـد سـكان العـامل 
لعام ١٩٩٦ (األمم املتحدة، ١٩٩٨) مع التشديد هنــا بوجـه خـاص علـى وبـاء فـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. وكان تقريـر رصـد سـكان العـامل يف عـام ١٩٩٦ هـو أول 
تقرير يرصد التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل فيما يتصل باحلقوق اإلجنابيـة والصحـة 
اإلجنابيـة. ويتنـاول هـذا التقريـر املســـائل املتعلقــة بــاحلقوق اإلجنابيــة والصحــة اإلجنابيــة 
املتصلة بدخول مرحلة احلياة اإلجنابية؛ والسلوك اإلجنايب؛ وتنظيم األسـرة؛ واإلجـهاض؛ 
ووفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس واعتالهلـن؛ واألمـراض املعــدية الـــيت تنتقــل عــن طريــق 
االتصـال اجلنســي؛ وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب 

(اإليدز)؛ ومسائل السياسة العامة املتصلة باحلقوق اإلجنابية. 
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دخول مرحلة احلياة اإلجنابية  أوال -
يـمثل دخول مرحلة احلياة اإلجنابية نقطة انتقال رئيسية يف حياة الفـرد. وتصيـغ 
يف املعتاد االختيارات وأمناط السلوك املكتسبة خالل هذه املرحلـة املبكـرة مســار احليـاة 
الالحـق (األمـم املتحـدة، ١٩٨٨ و ١٩٨٩ و ١٩٩٨). وتتسـم هـذه املرحلـة االنتقاليــة 
ــــدء ممارســة احليــاة اجلنســية والــزواج وبــدء  بـأحداث هامـة يف احليـاة هـــي: البلـوغ وب
اإلجنـاب. وتوقيـت هـذه األحـداث وتعاقبـها والسـياق الـذي تتـــم فيــه لــه تأثــري فـــوري 
وطويل األجل على الصحة اجلنسية واإلجنابية لألفراد. ووثـــق اسـتعراض لبحـث أجـري 
مؤخـرا املخـاطر الصحيـة لبــدء ممارسـة اجلنـــس قبــل األوان والعواقــب الضــارة للــزواج 

 .(Alan Guttmacher Institute, 1998) واإلجناب املبكرين
ويرجـع تـاريخ االهتمـام الـــدويل باحتياجــات الصحــة اإلجنابيــة للمراهقــني إىل 
املؤمتــر الــدويل املعــين بالســكان املعقــود يف مكســيكو سيتـــــي يف عـــام ١٩٨٤. ومـــن 
التوصيـات الـيت اعتمدهـا املؤمتـر (األمـم املتحـــدة، ١٩٨٤، الفصــل األول، الفــرع بــاء) 
حثت إحداها احلكومات علـى أن تكفـل حصـول املراهقـني علـى التعليـم الـوايف، مبـا يف 
ذلك التعليم املتعلق باحلياة األسرية واجلنس وأن توفـر للمراهقـني املعلومـات واخلدمـات 
املناسبة املتعلقة بتنظيـم األسـرة (املرجـع نفسـه، الفـرع بـاء � ثالثـا، التوصيـة ٢٩). ويف 
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املعقـود يف القـاهرة يف عـام ١٩٩٤، مت تعريـف املراهقـني 
علـى أـم فئـة معرضـة للخطـر بشـكل خـــاص ومت تنــاول احتياجــات الصحــة اإلجنابيــة 
اخلاصة م يف فرع مستقل من برنامج العمـل (األمـم املتحـدة، ١٩٩٥، الفصـل األول، 
القرار ١، املرفق، الفصل السابع، الفرع هاء). ويف عام ١٩٩٩، أثناء استعراض وتقييـم 
تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة، جـرى التشـديد مـرة أخـرى علــى 
أمهية التصدي بشكل فعال الحتياجات الصحة اإلجنابية واجلنسية للمراهقني (انظر قـرار 

اجلمعية العامة د إ � ٢/٢١، املرفق، الفرع الرابع � هاء). 
ويرجع القلق املتزايد إزاء الصحة اإلجنابية للمراهقني والشباب يف جـزء منـه إىل 
جمـرد احلجم املطلق موعـام. فوفقـا للتوقعـات السـكانية العامليـة: تنقيـح عـام ٢٠٠٠ 
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(األمـم املتحـدة، ٢٠٠١ أ)، فــــإن حنــو نصــف ســكان العــامل، و ٦٣ يف املائــة يف أقــل 
البلدان منوا، يقل عمرهم يف الوقـت احلـايل عـن ٢٥ عامـا مـن العمـر، وهـو مـا يعـين أن 
فرقة ضخمة مـن األفـراد سـتدخل مرحلـة احليـاة اإلجنابيـة يف املسـتقبل القريـب. ويــقدر 
عدد السكان املصنفني كــ �شبــاب�، يف الفئة العمرية ١٥-٢٤ عاما، بـبـليــون نسـمة 
وميثلون حنو ١٨ يف املائة من سكان العـامل - حنـو ١٤ يف املائـة مـن السـكان يف املنـاطق 
األكثر تقدما و ١٩ يف املائة تقريبا من السكان يف املناطق األقل تقدما. وتعيش األغلبيـة 
العظمى من شباب العامل يف املناطق األقـل تقدمـا: ٦١ يف املائـة يف آسـيا و ١٥ يف املائـة 
يف أفريقيــا و ١٠ يف املائــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب. ويف العقـــود 
القادمة، سينخفض الثقل النسـيب هلـذه الفئـة العمريـة ضمــن سـكان العـامل بصفـة عامـة، 
ولكن حبلول سنة ٢٠٣٠ من املسـقط أن يزيـد العـدد املطلـق للرجـال والنسـاء يف الفئــة 
العمريــة ١٥-٢٤ عامــا بنســبة ١٧ يف املائــة يف أرجــاء العــامل ويصــل إىل ١,٢ بليــون 
نسمة. وستحدث أكـرب زيـادة (٨٤ يف املائـة) يف أفريقيـا، وليـس مـن املتوقـع أن تنقـص 
هـذه الفئـة العمريـة مـن السـكان إال يف أوروبـا. وتواجـــه األجيــال احلاليــة واملقبلــة مــن 
الشباب حتديات هامة، ويعتمد حجم وصحة ورخـاء األجيـال املقبلـة مـن سـكان العـامل 
إىل حد ما على النجاح يف تلبية احتياجات الشباب يف جمال التعليم والصحة اإلجنابية. 

 
سن البلوغ 

يدل البلوغ على بدء النضج اجلنسـي. وخـالل حالـة التطـور هـذه، ميـر املراهـق 
بتغيريات بدنية وهرمونية ونفسية وجنسية ويصبـح قـادرا علـى اإلجنـاب. ورغـم أن بـدء 
احليض ليس إال جزءا واحدا من عملية النضج اجلنسي فإنه ال يزال يف بعـض اتمعـات 
معلمـا ثقافيـا هامـا يعلــن خـروج الفتيـات مـن مرحلـــة الطفولــة واســتعدادهن للـــــزواج 
واإلجنــــاب (Mensch, Bruce and Greene, 1998). وتبعـــــا لالستقصـــاء الدميغــرايف 
والصحي الذي أجري يف بنغالديش يف عام ١٩٩٧، فـإن ٥ يف املائـة مـن النسـاء الـاليت 
تتراوح أعمارهن حاليا بني ٢٠ و ٢٤ عاما تزوجن قبل بلوغ سن ١٢ سـنة، و ٤٧ يف 
املائة منهن قبل بلوغ سن ١٥ سـنة، ممـا يشـري إىل أن نسـبة كبـرية مـن الزجيـات تتجمـع 
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حـول بـدء احليـض. ولكـن يف معظـم أرجـاء العـــامل أدى التوســع التعليمــي إىل انفصــال 
النضج اجلنسي عن الزواج بشكل متزايد، وأصبح هناك فارق بعدة سنوات بـني البلـوغ 

وبـدء ممارسة النشاط اجلنسي وتكوين األسرة. 
ـــدان  وهنـاك تبـاين كبـري بـني السـن الـذي يبـدأ فيـه يف املتوسـط احليـض بـني البل
(Becker, 1993; Morabia and Costanza, 1998). ويسـجل اسـتعراض أجـري مؤخـرا 
لبلـدان عددهـا ٦٧ بلـدا (Thomas and others, 2001) أن سـن بـدء احليـض أدنــــى يف 
املناطق األكثر تقدما منه يف املناطق األقل تقدمـا وأنـه يرتبـط ارتباطـا عكسـيا بـالظروف 
االجتماعيـة - االقتصاديـــة والتغذيــة ومعــدالت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة. وتبعــا هلــذا 
االستعراض، يبلغ متوسط العمر عند بدء احليض ١٣,١ من األعوام يف أوروبا وأمريكـا 
الشـمالية و ١٣,٢ يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب و ١٣,٦ يف أوقيانوســيا 
و ١٣,٨ يف آسيا و ١٤,١ يف أفريقيا. وعلـى مـدى العقـد املـاضي، اخنفـض السـن عنـد 
بدء احليض اخنفاضا كبــريا يف املنـاطق األكـثر تقدمـا، مبعـدل شـهرين إىل ثالثـة أشـهر يف 
 Wy shak and) العقد، مما أسفر عن اخنفاض خالل القرن عموما بلغ حنو ثالث سنوات
Frisch, 1982)، ولكن يبدو أن هـذا االجتـاه بلـغ مرحلـة تتسـم باالسـتقرار. ويف املنـاطق 

األقل تقدما، استمـر سن بدء احليض يف االخنفاض، علـى حنـو مصـاحب للتحسـينات يف 
 .(Chowdhury and others, 2000) التغذية والظروف الصحية

ورغـم أنـه مـن املوثـق أن الصبيـة يدخلـون سـن البلـوغ بعـد ســـنتني تقريبــا مــن 
الفتيـات، فثمـة نقـص يف الدراسـات عـن االجتاهـات واملقارنـات الدوليـة بشـــأن توقيــت 
بلوغ الصبية، ويرجع ذلك جزئيا إىل أنـه ليس هنـاك توحيـد قياسـي للمعـامل البيولوجيـة 
اليت يبدأ عندها بلـوغ الذكـور. ولكـن توجـد أدلـة متفرقـة علـى وجـود اجتـاه عـام علـى 
تبكري سن البلوغ أيضا بني الصبيـة (McCauley and Salter, 1995). ويعـين البلـوغ يف 
سن أكثر تبكريا املرتبط بإكمال التعليـم املدرسـي يف سـن أكـثر تـأخرا والـزواج يف سـن 
أكثر تقدما أن هناك فصال متزايدا بني املعامل البيولوجيـة واملعـامل االجتماعيـة االقتصاديـة 

املقترنة باالنتقال إىل مرحلة البلوغ. 
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بـدء ممارسـة النشاط اجلنسي 
عادة ما يبدأ النشاط اجلنسي أثناء املراهقة، وهي فترة منـو وجتريـب وحبـث عـن 
اهلوية يكون فيها األفـراد سـريعي التـأثر بشـكل خـاص، وال يكـون لديـهم يف كثـري مـن 
احلـاالت إملـام جيـد ميكنـهم مـن حتديـد اختيـارات تتسـم باملسـؤولية ممــا يعــرض للخطــر 
صحتـهم اجلنسـية واإلجنابيـة (Zabin and Kiragu, 1998). وتــؤدي إمكانيــة الوصــول 
بشـكل حمـدود إىل التوعيــة واخلدمـات يف جمـال الصحـة اإلجنابيـــة إىل زيــادة احتمــاالت 
حدوث محل غري مرغوب فيه واإلجهاض غري املأمون واإلصابـة بـاألمراض املُــعدية الـيت 
تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي ومن بينـها فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويف 
املعتاد، تكون البيانات عن السلوك اجلنسي للشباب شحيحة، وخاصة بالنسبة للرجـال. 
ـــاملي لفــريوس نقــص املناعــة  ولكـن، يف العقـد املـاضي، أدت خطـورة ونطـاق الوبـاء الع
البشـرية/اإليـدز إىل دفـع مسـألة الصحـة اجلنسـية إىل موقـع الصـدارة فيمـا يتصـل بــإجراء 
البحوث وفيما يتصل بربامج السياسة العامة، مما عـزز مجـع البيانـات وإدراج الرجـال يف 
االســتقصاءات. ونتيجــة هلــذه اجلــهود جلمــع البيانــات، توجـــد جمموعــة مــتزايدة مـــن 
الكتابات اليت توثق التغري القائم يف أرجاء العامل يف توقيت بدء ممارسـة الشـباب للجنـس 
 Alan Guttmacher Institute, 1998; Blanc and Way, 1998;) وسياق هذه املمارسة
Singh and others, 2000؛ مكتـب املراجـع السـكانية، ٢٠٠١؛ منظمـة الصحـة العامليـة، 

٢٠٠١ أ). 
ـــات اســتقصاء عــن أعمــار الشــابات والشــبان واحلالــة  ويوجـز اجلـدول ١ بيان
الزوجية وقت بـدء ممارسـة اجلنـس يف منـاطق منتقـاة. ويف مجيـع املنـاطق املدرجـة، كـان 
بدء ممارسة اجلنـس أثنـاء املراهقـة هـو النمـط السـائد بـني النسـاء. وتبلـغ نسـبة الشـابات 
الناشـطات جنسـيا قبـل سـن العشـرين أعلـــى نســبة هلـــا يف أفريقيــا ويف البلــدان األكــثر 
تقدما، إذ تبلـغ ٧٩ يف املائـة يف أفريقيـا و ٧٢ يف املائـة يف البلـدان األكـثر تقدمـا، بينمـا 
ــــي ٥٨ يف املائــة.  سجلــت أدىن نسـبة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وه
كما أن بدء ممارسة اجلنس يف سن املراهقة هو النمط السـائد أيضـا بـني الذكـور. وتبلـغ 
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يف املتوسـط نسـبة الشـباب الذيـن بـدأوا ممارســـة النشــاط اجلنســي قبــل ســن ٢٠ عامــا 
٦٩ يف املائة يف أفريقيا و ٨٢ يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 

 
اجلدول ١ 

التوقيت والسياق الزوجـي لبـدء ممارسـة النشـاط اجلنسـي للرجـال والنسـاء يف الفئـة 
العمرية ٢٠-٢٤ عاما يف مناطق منتقاة 

 
النسبة املئوية للرجال والنساء الناشطني جنسيا ببلوغ سن العشرين   
يف الفترة بني ١٨ عاما و ١٩ عاما قبل بلـوغ ١٨ عامــا    

املنطقة 
عـــــــدد 
اموع اجلميـع البلدان 

ــــــــل  قب
الزواج 

يف إطــــار 
اموع الزواج 

ــــــــل  قب
الزواج 

يف إطـار 
الزواج 

        الرجــال 
٤ ١٧ ٢١ ٣ ٤٥ ٤٨ ٦٩ ١٨ أفريقيــا 

أمريكــــــا الالتينيــــــة 
ومنطقـــــــة البحــــــــر 

الكارييب 

 ٣ ١٥ ١٧ ٢ ٦٣ ٦٥ ٨٢ ٦

        النســاء 
٩ ٩ ١٨ ٢٩ ٣١ ٦١ ٧٩ ٢٥ أفريقيــا 

أمريكــــــا الالتينيــــــة 
ومنطقـــــــة البحــــــــر 

الكارييب 

 ١١ ٩ ٢٠ ٢١ ١٧ ٣٨ ٥٨ ١٣

٧ ١٥ ٢٢ ٦ ٤٤ ٥٠ ٧٢ ٥ املناطق األكثر تقدما 
  

معــهد آالن غومتاتشــر، حنــو عــامل جديــد: احليــاة اجلنســية واإلجنابيــة للشــــابات  املصـادر:
(نيويورك، ١٩٩٨)، صفحة ٥١، اجلـدول ٣ يف التذييـل؛ وتقـارير قطريـة خمتلفـة 

لدراسات استقصائية دميوغرافية وصحية. 
املعدالت اإلقليمية غري مرجحة وترتكز فقط علـى البيانـات املتاحـة بالنسـبة لتلـك  مالحظة:

املنطقة. 
 

ـــتهم للجنــس قبــل أن تتوفــر لديــهم  وبالنسـبة لكثـري مـن املراهقـني، تبـدأ ممارس
معلومات وافية عن أخطاره على الصحـة، ومـهارات محايـة الـذات، وإمكانيـة احلصـول 
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ـــدأت ممارســة  بشـكل كـامل علـى خدمـات الصحـة اإلجنابيـة. وتتفـاقم هـذه احلالـة إذا ب
اجلنس يف سن مبكرة للغايـة. ومثـــة وجـــه آخـر للقلـق يتمثـل يف أن النشـاط اجلنسـي يف 
He ise, Moore and Tou-) األعمار املبكرة للغاية غالبا ما يكون غري طوعي أو قسري
bia, 1995؛ منظمة الصحة العاملية، ٢٠٠١ أ). وتبعـا السـتقصاءات دميوغرافيـة وصحيـة 

حديثة، بدأت ما يزيد على ربع النساء الالتــي تـتراوح أعمـارهن حاليـا بـني ٢٠ و ٢٤ 
عامـا ممارسـة اجلنـس قبـل بلـوغ سـن ١٥ عامـا يف بلـدان أفريقيـــة خمتلفــة هـــي: أوغنــدا 
وتشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وغينيـا والكامـريون وكـوت ديفـــوار وليربيــا ومــايل 
وموزامبيق والنيجر. ويف املنطقة اآلسيوية، اعتمدت معظم استقصاءات الصحة اإلجنابيـة 
ــدى  علـى عيــنات متزوجـة، وعلـى أي حـال بلغـت نسـبة الشـابات الناشـطات جنسـيا ل
بلوغـهن ١٥ عامـا يف إطـار الـزواج حنـــو اخلـُـــمس يف نيبــال واهلنــد، وحنــو النصــف يف 
بنغالديش. ويف أمريكا الالتينيــة ومنطقـة البحـر الكـارييب، يعـد بـدء ممارسـة اجلنـس قبـل 
سن ١٥ عاما غري شائع نسبيا، وإن كانت نسبة ١٠ إىل ١٥ يف املائة مـن الشـابات قـد 
بــدأن نشــاطهن اجلنســــي قبـــل تلـــك الســـن يف اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وغواتيمـــاال 
ونيكــاراغوا. ويف املنــاطق األكــثر تقدمــا، تســود الواليــات املتحــدة األمريكيــة أمنـــاط 
ملمارسة اجلنس يف سن أبكر من بقية البلدان: إذ متارس نسبة ١٥ يف املائة مـن الشـابات 
 Si ngh and) ــل بلـوغ ســن ١٥ عامـا و ٣٤ يف املائة من الشــبان أول عالقة جنسـية قب

 .(others, 2000

ويعـد شـيوع بـدء ممارسـة اجلنـس قبـل سـن ١٨ مؤشـرا ذا صلـة أيضـا بالصحــة 
اإلجنابيـة، ألن عـدم النضـج النفسـي والعـاطفي غالبـا مـا يرتبـط بالسـلوك املنطــوي علــى 
خمـاطر. ويف املنطقـة األفريقيـة، تبلـغ نسـبة النسـاء الـــاليت تــتراوح أعمــارهن حاليــا بــني 
٢٠ و ٢٤ عاما الاليت بدأن نشـاطهن اجلنسـي قبـل سـن ١٨ مـا يزيـد علـى النصـف يف 
١٨ من البلدان اليت متت دراستها والبـالغ عددهـا ٢٥ بلـدا، وجيـاوز نسـبة ٧٥ يف املائـة 
يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى والكامــــريون وكـــوت ديفـــوار وليربيـــا ومـــايل 
وموزامبيـق والنيجـر. أمـا يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــارييب، فتــتراوح نســبة 
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الشـابات الناشـطات جنسـيا قبـل بلـوغ سـن ١٨ عامـــا بــني ٢٨ يف املائــة يف املكســيك 
و ٤٩ يف املائـة يف نيكـاراغوا. ويف مجيـع البلـــدان املتقدمــة الــيت تتوفــر بيانــات بشــأا، 
باسـتثناء بولنـــدا، جتــاوز نســبة الشــابات الناشــطات جنســيا لــدى بلوغــهن ١٨ عامــا 
النصف. كما أن الشروع يف ممارسـة اجلنـس قبـل سـن ١٨ شـائع أيضـا بـني الرجـال يف 
أرجـاء العـامل. إذ جتـاوز نسـبة الشــبان الناشــطون جنســيا قبــل هــذه الســن النصــف يف 
١٠ من البلدان األفريقية الثمانية عشر ويف مجيع بلدان أمريكا الالتينية اليت تتوفر بشـأا 

بيانات. 
S)، تتنـاقض  ingh and others, 2000) وكما أظهـرت دراسـات أخرى سـابقة
البيانات مع الرأي الذي ساد طويال القائل بـأن الرجـال عمومـا ينضجـون جنسـيا أبكـر 
من النساء. وخيتلف منـط التبـاين بـني اجلنسـني بشـأن بــدء ممارسـة النشـاط اجلنسـي مـن 
منطقة إىل أخـرى. ففي أفريقيا، تتجــه النساء إىل بـدء ممارسة اجلنس يف عمـر أبكـر مـن 
الرجال: ففي ١٦ بلدا من البلدان اليت جرى استقصاء هلا البالغ عددهـا ١٨ بلـدا، تزيـد 
نسبة الشابات عن نسـبة الشـبان الذيـن ينشـطون جنسـيا بــبلوغ ســن العشـرين. وعلـى 
النقيـض، ففـي أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، تنخفـض بشـــكل كبــري نســبة 

الشابات الناشطات جنسيا بـبلوغ سن العشرين عن نسبة الرجال. 
ويف حني أن التباين بني اجلنسني يف توقيـت بـدء ممارسـة اجلنـس متواضـع نسـبيا 
وال يتبـع منطا ثابتا عرب املناطق، فإن التباين بيـن اجلنسني فيما يتصل ببدء ممارســة اجلنـس 
يف سياق الزواج ضخم ويسيـر على منـط واحـد بصفة عامة. وتبـني املتوسـطات املتعلقـة 
باملنـاطق املبينـــة يف اجلــدول ١ أنــه مــن بــني الشــابات الناشــطات جنســيا ببلــوغ ســن 
العشرين، مــرت ٥١ يف املائـة مـن الشـابات يف أفريقيـا و ٤٥ يف املائـة مـن الشـابات يف 
أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب بـهــذه املرحلـة االنتقاليـة يف سـياق سـابق علـى 
ــــق بــالذكور ٩٠ يف املائــة يف  الـزواج. وعلـى النقيـض، بلغـت النسـبة املنـاظرة فيمـا يتعل
أفريقيا و ٩٥ يف املائة يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. ويف آسـيا، افـتــرض 
ـــزواج ولكــن  علـى الـدوام أن بــدء ممارسـة النشـاط اجلنسـي حيــدث تقليديـا يف سـياق ال
حيث أن معظم االستقصاءات الدميوغرافية قد ركزت على نساء متزوجـات فـال توجـد 
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إال معلومـات ضئيلـة مبنيـة علـى املالحظـة بشـأن ممارسـة النشـاط اجلنســي قبـل الــزواج. 
وتؤكد الدراسات األخرية املستندة إىل استقصاءات الصحة اإلجنابيـة للشـباب اآلسـيوي 
أن مستوى ممارسة النشاط اجلنسي قبـل الزواج منخفـض بـني الشـابات يف منطقـة آسـيا 
 .(X enos and others, 2001) باملقارنة باملناطق األخرى، وإن كان مرتفعا بني الشـبان
ويف املناطق األكثر تقدما، مييل التبايــن بني اجلنسني فيما يتصل ببــدء ممارسـة اجلنـس يف 
سياق الزواج إىل أن يكـون أصغـر ، حيـث أن بــدء ممارسـة النشـاط اجلنسـي حتـدث يف 

الغالب يف بلدان كثرية قبل الزواج بالنسبة للنساء والرجال على السواء. 
وأظهـر عدد من الدراسات أن التعليم يؤدي دورا مؤثرا يف توقيت بـدء ممارسـة 
B). فاالرتبــاط بــني ارتفــاع  lanc, 2000) الشـباب للجنـس والسـياق الـذي ميـارس فيـه
مستوى تعليم النساء وتأخر بـدء النشاط اجلنسي ثابت متاما بالربهان يف البلـدان الواقعـة 
جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا، وإن كـان االرتبـاط بـني التعليـم والسـلوك اجلنسـي 
السـابق علـى الـزواج خيتلـف بـني البلـدان (Gage and Meekers, 1994). ففـي أمريكـــا 
الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، مييـل التبـاين يف توقيـــت بـــدء ممارســة اجلنــس نتيجــة 
احلصول على التعليم إىل أن يكون كبريا، وال سـيما بـني النسـاء احلـاصالت علـى تعليـم 
ابتدائي والنساء احلاصالت على تعليـم ثـانوي. ولكـن هنـاك قرائـن حديثـة تشـري إىل أن 
التعليم قد يؤثر بشكـل خمتلف على السـلوك اجلنسـي لكـل مـن الذكـور واإلنـاث. ففـي 
العديـد من بلدان أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة الـيت تتوافـر بيانـات بشـأا، مـن األرجـح أن 
يكـون عــدد الرجـال احلاصليــن علـى تعليـم ثـانوي الناشـــطني جنســيا قبــل بلــوغ ســن 

١٨ عاما أكثر من الرجال احلاصلني على تعليم أدىن. 
وحيظـى أيضـا تأثـري البيئـة األسريــة علـى بــدء الشـباب ممارسـة النشـاط اجلنســي 
باعتراف متزايد (Gage, 1998). فعـادة مـا يـؤدي اآلبـاء وأفـراد األسـرة اآلخـرون دورا 
رئيسـيا يف تشـكيل معـارف الشـباب وقـِـيــمهم وسـلوكهم، مبـــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية. ووثـَّـقـت دراسات خمتلفـة الـدور املؤثـر لالسـتقرار األسـري 
 D ittus, Jaccard and Gordon,) وتواجـد األب يف األسـرة املعيشـية ،(Gomez, 1993)
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 (H utchinson and Cooney, 1998) 1997) والتواصل القائم بني اآلباء وأبنائهم املراهقني

على تأخري توقيت بـدء ممارسة اجلنس وتقليل اتباع سلوك ينطوي على خماطر. 
وفيمـا يتصـل باالجتاهـات احلديثــة السـائدة فيمـا يتصـل ببــــدء ممارســة اجلنــس، 
 Bl a nc) وثَّــقـت بعض الدراسات تأخر بدء ممارسـة النشـاط اجلنسـي يف بلـدان عديـدة
and Way, 1998). وقـد يرجـع السـبب يف هـذا االجتـاه إىل حـــد مــا إىل امتــداد التعليــم 

ــة  وتـأخر الـزواج وزيـادة الوعـي باملخـاطر الصحيـة واالجتماعيـة للبــدء املبكِّــر يف ممارس
اجلنس. وتؤكد دراسة لبلدان تتوافر بشأا بيانـات يف نقطتـني زمنيتــني خمتلفتـني أن مثــة 
اجتاهـا سـاد مؤخـرا حنـو تأخـري بــدء ممارسـة اجلنـس: ففـــي ١٣ مــن البلــدان الــيت متــت 
دراستها البالغ عددهـا ١٧ بلـدا، حـدث اخنفـاض يف نسـبة الشـابات الناشـطات جنسـيا 
قبل سن العشـرين. وتوفـرت مؤخـرا أدلـة علـى أن تأخـري بـدء ممارسـة اجلنـس فيمـا بـني 
النساء والرجال قد ساهم مسامهة كبرية يف االخنفاض الذي حـدث مؤخـرا يف معـدالت 
إصابة الشباب بفريوس نقص املناعة املكتسـب يف أوغنـدا، وهـي أحـد البلـدان األفريقيـة 
األشد تضررا بوباء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والـيت نفـذ فيـها برنـامج وقايـة 
قوي (برنامج األمم املتحـدة املشـترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات واملعـين بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، ١٩٩٨). ويف البلـدان األكـثر 
تقدما، يسود منط مستقر. ففي استعراض لبيانات استقصاء عن السلوك اجلنسي ُأجــري 
يف ١٢ بلدا أوروبيا، بـيـَّــن بـوزون وكونتـوال (١٩٩٨) أنـه بعـد مـا يزيـد علـى عقديـن 
من اخنفاض سن بدء الشابات ممارسة اجلنس، استقر توقيت ذلك يف معظم البلـدان منـذ 

أوائل الثمانينات. 
ورغـم أن السـن وقـت البـدء يف ممارسـة اجلنـس آخـذ يف االرتفـاع يف كثـري مــن 
البلدان، فإن االرتفاع يف سن الزواج أكرب بصفـة عامـة، ممـا أسـفر عـن اتسـاع الفجـوة. 
ونتيجة لذلك، زاد بصفة عامة شيوع ممارسـة النشـاط اجلنسـي قبـل الـزواج، يف املنـاطق 
 C arr, Way and Smith,) األكـثر تقدمـا ويف بعـض املنـاطق األقـل تقدمـا علـى السـواء
2001). ففي كولومبيــا علـى سـبيل املثـال زادت نسـبة الشـابات الناشـطات جنسـيا قبـل 
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الـزواج قبـل بلـوغ سـن العشـرين مـن ٣٥ يف املائـة يف عـام ١٩٩٥ إىل ٤٩ يف املائـــة يف 
عام ٢٠٠٠. 

 
الزواج 

يف مجيع اتمعات، ميثل الزواج نقطة حتول هامة يف حيــاة الفـرد. ورغـم أنـه يف 
ـــزال  كثــري مــن اخللفيــات مل يعــد الــزواج يعــين بــدء ممارســة النشــاط اجلنســي، فــال ت
االرتباطات الزوجية هي السياق املهيمن الذي يتم يف إطاره إجناب األطفـال وتنشـئتهم. 
وحيظى توقيت الزواج باهتمام متزايد من جـانب البـاحثني وواضعـي السياسـات بسـبب 
اآلثار الطويلة األجل املترتبة عليـه فيمـا يتصـل مبـا يتيحـه لألفـراد مـن خيـارات يف احليـاة 
 Si ngh and وفيما يتعلق بصحتهم اإلجنابية ورفاههم األسري (األمم املتحدة، ١٩٩٠؛

 .(Samara, 1996

وتنص االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على أال يتم الزواج إال بالرضــاء احلـر 
والكامل لكال الزوجني، لكن كثريا من النساء يتزوجن دون ممارسة حقــهن يف االختيـار 
أو يكن ببساطة أصغـر مـن أن يتمكـن مـن اختـاذ قـرار عـن علـم (منظمـة األمـم املتحـدة 
للطفولة، ٢٠٠١). والزواج املبكـر حيـرم الفتـاة مـن مراهقتـها، ويقلـل فرصـها التعليميـة 
وغالبـا مـا يسـتتبعه إجنـاب سـابق لـألوان وحيـد مـن مسـتوى اسـتقالليتها داخـل األســـرة 
مبا يف ذلك سلطة اختـاذ القـرارات املتعلقـة باملسـائل املتصلـة بالصحـة اجلنسـية واإلجنابيـة 
(Kishor and Neitzel, 1996). ورغم أن معظم البلدان قـد سـنت قوانـني تنظـم الـزواج، 
من حيث احلد األدىن للسن وضرورة املوافقة، فإن هـذه القوانـني ال تنفـذ بشـكل دائـم، 
ـــاالت االقــتران الــيت تفتقــر إىل املوافقــة األبويــة. وتبعــا  وغالبـا مـا ال تطبـق إال علـى ح
ألحدث االستقصاءات الدميغرافية والصحيــة، جتـاوز نسـبة الشـابات الـاليت تزوجـن قبـل 

بلوغ سن ١٥ عاما الربع يف بنغالديش وتشاد وغينيا والنيجر. 
ويف حني يبلغ متوسط عمر النساء عند الزواج يف املناطق املختلفـة ٢١,٩ عامـا 
يف أفريقيــا و ٢٣,٤ عامــا يف آســيا وأوقيانوســــيا و ٢٥,٥ عامـــا يف أمريكـــا الالتينيـــة 
و ٢٦,١ عاما يف أوروبا وأمريكا الشمالية (الشـكل األول) فـإن متوسـط عمـر الرجـال 
عند الزواج يكون أعلى بكثري من النساء يف مجيـع املنـاطق، فـهو يـتراوح بـني ٢٦,٦ يف 
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آسـيا إىل ٢٨,٨ يف أوروبـا وأمريكـا الشـمالية. وتتفـق املتوســـطات الســائدة يف املنــاطق 
ـــة مــن ١٥ إىل ١٩ عامــا مــع هــذه  بالنسـبة للنسـاء والرجـال املـتزوجني يف الفئـة العمري
األمناط. ولوحظت أعلى نسبة من النساء املتزوجـات يف الفئـة العمريـة ١٥ - ١٩ عامـا 
ـــها آســيا وأوقيانوســيا (١٣ يف املائــة) وأمريكــا الالتينيــة  يف أفريقيـا (٢٥ يف املائـة) تتبع
ومنطقــة البحــر الكــارييب (١١ يف املائــة) ولوحظــت أدىن نســــبة يف أوروبـــا وأمريكـــا 
الشمالية (٤ يف املائة). وعلى النقيض، كانت نسبة الذكـور املـتزوجني يف الفئـة العمريـة 

١٥ - ١٩ عاما أدىن من ٤ يف املائة يف مجيع املناطق. 
الشكل األول 

توزيع البلدان حسب املناطق وفقا ملتوسط السـن عنـد الـزواج بالنسـبة للرجـال 
والنساء، استنادا إىل أحدث بيانات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املصدر: شعبة السكان يف األمانة العامة لألمم املتحدة 
 

ومثـة تبـاين كبـري يف توقيـت الـزواج داخـل املنـاطق خاصـــة بــني النســاء (األمــم 
املتحدة، ٢٠٠٢). ففي أفريقيا، يتراوح متوسط عمر املـرأة عنـد الـزواج بـني ١٧,٦ يف 
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ـــى ٢٦ عامــا يف بوتســوانا وتونــس واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  النيجـر إىل مـا يزيـد عل
وجنوب أفريقيا وناميبيا. ويسود منطقـة آسـيا تنـوع واسـع يف متوسـط عمـر املـرأة عنـد 
الزواج، الذي يتراوح بني ١٨ عامـا تقريبـا يف أفغانسـتان وبنغالديـش إىل مـا يزيـد علـى 
٢٦ عاما يف مجهورية كوريا وسنغافورة وميامنار واليابان. ويف أمريكــا الالتينيـة ومنطقـة 
البحر الكارييب، عادة ما يتم الزواج يف عمـر أكـثر تـأخرا عنـه مـن املنـاطق األقـل تقدمـا 
األخرى. وال يقل متوسط عمر املرأة عند الزواج عن ٢١ عاما إال يف كوبا ونيكـاراغوا 
وهنـدوراس. ويف أوروبـا وأمريكـا الشـمالية، يتمثـل النمـط الغـــالب يف الــزواج يف ســن 
متأخرة، وإن كانت بلدان أوروبا الشرقية يسـودها منـط للـزواج يف سـن أبكـر مـن بقيـة 
البلدان األوروبية. ويبلغ متوسـط عمـر املـرأة عنـد الـزواج ٣٠ عامـا أو أكـثر يف أيرلنـدا 

وأيسلندا والسويد وفرنسا وفنلندا والنرويج. 
وتعد الفروق بني اجلنسني يف السن عند الزواج على أكرب مـا يكـون يف أفريقيـا 
حيـث تبلـغ يف املتوسـط ٥ سـنوات باملقارنـة بــ ٣,٢ مـن السـنوات يف آســـيا و ٢,٨ يف 
أوروبا وأمريكا الشمالية ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. ويف بلـدان خمتلفـة 
ــــايل  مــن أفريقيــا مثــل بوركينــا فاســو وغامبيــا وغينيــا وكــوت ديفــوار والكونغــو وم
وموريتانيـا، ويف بعـض البلـدان اآلسـيوية مثـل أفغانسـتان، يبلـغ يف املتوسـط الفـــرق بــني 
متوسط عمر الذكور والنساء عند الزواج ما يزيد علـى سـبع سـنوات. وتـؤدي الفـروق 
الضخمة يف العمر بني الزوجـني إىل عالقـة قـوة ال تتسـم باملسـاواة، وتعـزز تبعيـة املـرأة، 
وغالبا ما تقيد قدرة املـرأة علـى اختـاذ القـرارات بشـأن مسـائل تتصـل بصحتـها اجلنسـية 

 .Mensch, Bruce and Greene, 1998)) واإلجنابية
وفيما يتعلق بالتطور األخري يف أمناط الزواج، ُوثِّق وجود اجتـاه عـام حنـو تـأجيل 
الـزواج يف معظـم منـاطق العـامل (Singh and Samara, 1996). ومثـة اعـتراف عـام بـــأن 
J؛ األمـم  ejeebhoy, 1995) التركيز املتزايد على التعليـم أدى دورا هامـا يف هـذا االجتـاه
املتحـدة، ١٩٩٥ ب؛ Lloyd and Mensch, 1999). وعلـى نطـاق العـــامل زاد متوســط 
العمر عند الزواج ألول مرة مبقدار ١,٦ سنة بني النسـاء و ١,٢ سـنة بـني الرجـال عـن 



02-4867619

ST/ESA/SER.A/214

ـــى أوضــح مــا يكــون يف  العقـد املـاضي. وكـان التحـول حنـو التـأخر يف سـن الـزواج عل
أوروبــا وأمريكــا الشــمالية، حيــث زاد متوســط العمــر عنــد الــزواج بنحــو ٢,٥ مـــن 
السـنوات بالنسـبة لكـل مـن الرجـال والنسـاء علـى السـواء. وتوثـق دراسـة حديثـة أيضــا 
االرتفـاع الكبـري يف السـن عنـد الـزواج الـذي حـدث منـذ أوائـل التسـعينات يف البلـــدان 
األوروبيـة الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال والـيت متـيزت بصفـة تقليديـة بنمـط الــزواج 
املبكر نسبيا (منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ١٩٩٩). ويف أفريقيـا زاد متوسـط العمـر 
عنـد الـزواج يف املتوسـط بــ ١,٦ مـن السـنوات بـني اإلنـاث و ٠,٨ مـن السـنوات بـــني 
الذكور. وكان هذا التحول حنو تأخر سن الزواج كبـريا يف بلـدان متعـددة، وخاصـة يف 
مشال أفريقيا. فقد زاد متوسط عمر النساء عند الزواج بأكثر من عامني يف بنـن وتونـس 
والـرأس األخضـر والسـودان وكـوت ديفـوار ومبـا يزيـد علـى ثـالث ســـنوات يف إثيوبيــا 
ـــد الــزواج  واجلزائـر واملغـرب. ويف املنطقـة اآلسـيوية كـانت الزيـادة عمومـا يف السـن عن
١,٢ من السنوات بـني النسـاء و ٠,٩ بـني الرجـال، ويف بعـض البلـدان مثـل إندونيسـيا 
والفلبـني وميامنـار واليابـان ارتفـع متوسـط عمـر النسـاء عنـد الـزواج بنحـو ســـنتني. ويف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، زاد العمـر الوسـيط عنـد الـزواج، يف املتوسـط، 
مبقدار ١,٢ من السنوات بالنسبة للنساء والرجال على السواء، وإن كان متوسـط عمـر 
النساء عند الزواج قـد سـجل اخنفاضـا طفيفـا بـالفعل يف بعـض البلـدان، مثـل بـاراغواي 

واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشيلي وكولومبيا وهندوراس وهاييت. 
ــوع  وختتلـف عـادات الـزواج اختالفـا كبـريا بـني اتمعـات وميكـن أن يكـون لن
ترتيبات الزواج تأثري كبري على احلقوق وااللتزامات القانونية واحلماية اتمعية املكفولة 
لـألزواج واألطفـال. ويف بعـض أجـزاء العـامل، حيظـى االقـتران غـري الشـرعي بــاالعتراف 
االجتمــاعي كســياق مقبــول إلجنــاب األطفــال وتنشــئتهم. ويعــد االرتفــاع يف نســــبة 
املعاشـرة بـدون زواج أحـد أبـرز املالمـح يف التحـول الدميغـرايف الثـاين يف البلـدان األكــثر 
تقدما (Klijzing and Macura, 1997; Kiernan, 1999; Bumpass and Lu, 2000). ورغم 
أن املعاشرة بدون زواج متثل يف كثري من اتمعات مرحلـة ال يتـم فيـها إجنـاب أطفـال، 
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وختدم كفترة جتريبية قبل الزواج، ففي جمتمعـات أخـرى مـن قبيـل الـدول االسـكندنافية 
ـــري مــن  وفرنسـا، زاد التشـابه بـني االقـتران غـري الشـرعي واالرتبـاط الزوجـي بشـكل كب
حيـث السـلوك اإلجنـايب (Brown and Dittgen, 2000). وتعيــش علــى األقــل خمــس 
الشابات يف الفئة العمرية ٢٠ - ٢٤ عاما يف الدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا يف إطـار 
اقـتران غـري شـرعي. وخـالل التسـعينات، أصـدرت عـدة بلـدان أوروبيـة قوانـني شــراكة 
ـــوق  تعــادل بــني القرنــاء املــتزوجني والقرنــاء غــري املــتزوجني املســجلني يف بعــض احلق

 .(Bradley, 2001) واالستحقاقات وااللتزامات
واالقتران غري الشرعي ليس ظاهرة قاصرة على العـامل املتقـدم النمـو. فقـد كـان 
لتعايش الزجيات الرمسية واالقتران غري الشرعي ملمحا مميزا منذ أمد بعيد ألمناط الـزواج 
D). بل إن نسـبة النسـاء الـاليت  e Vos, 2000) يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
تتراوح أعمارهن بني ١٥ و ١٩ وبني ٢٠ و ٢٤ املقترنـات بشـكل غـري شـرعي جتـاوز 
بالفعل الزجيات القانونية يف بنما وبريو وجامايكــا واجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور 
وكولومبيا ونيكاراغوا وهاييت وهندوراس. وأظهرت دراسات متعـددة أن االقـتران غـري 
الشرعي يف هذه املنطقة مماثل للغايـة لالقـتران الزوجـي فيمـا يتصـل بأمنـاط اإلجنـاب وإن 
كـان يوفـر محايـة قانونيـة ودعمـا ماليـــا بدرجــة أقــل للنســاء واألطفــال يف حالــة إائــه 
ـــدان  ((Quilodrán, 1999. كمـا أن االقـتران غـري الشـرعي شـائع نسـبيا يف كثـري مـن البل
T). وجتـاوز نســـبة حــاالت  hiriat, 1999) الواقعـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى
االقتران غري الشرعي بني النساء الاليت يف الفئة العمرية ١٥ - ٢٤ الزجيات القانونيـة يف 
بوتسوانا ومجهورية أفريقيا الوسطى والـرأس األخضـر وروانـدا وسـان تومـي وبرينسـييب 

وليربيا وموزامبيق. 
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السلوك اإلجنايب  ثانيا -
مستويات اخلصوبة واجتاهاا 

يف العقـد املـاضي، اسـتمرت معـدالت اخلصوبـة يف التنـاقص يف معظـم البلـــدان. 
وعلـى النطـاق العـاملي، اخنفضـت اخلصوبـة مـن ٣,٤ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف الفــترة 
١٩٨٥-١٩٩٠ إىل ٢,٨ مــن األطفــال يف الفــترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ (اجلـــدول ٢). ويف 
املنـاطق األكـثر تقدمـا، اخنفضـت اخلصوبـة مـن ١,٨ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف الفــترة 
١٩٨٥-١٩٩٠ إىل مسـتويات أدىن بكثـري مـن مسـتوى اإلحـــالل، بلغــت يف املتوســط 
١,٦ مـن األطفـــال لكــل امــرأة يف الفــترة ١٩٩٥-٢٠٠٠. واخنفــض متوســط معــدل 
اخلصوبـة الكلـي يف املنـاطق األقـل تقدمـا مـن ٣,٨ مـن األطفـــال لكــل امــرأة يف الفــترة 
ـــي يف  ١٩٨٥-١٩٩٠ إىل ٣,١ يف الفـترة ١٩٩٥-٢٠٠٠. لكـن هـذه املتوسـطات ختف

طياا اختالفات كبرية بني املناطق وداخلها. 
 

اجلدول ٢ 
معدل اخلصوبة الكلي، يف املناطق واألقاليم الرئيسية من الفترة ١٩٧٠-١٩٧٥ 

إىل الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ 
 

املنطقة أو اإلقليم أو اموعة الرئيسية 
-١٩٧٠
 ١٩٧٥

-١٩٨٥
 ١٩٩٠

-١٩٩٠
 ١٩٩٥

-١٩٩٥
 ٢٠٠٠

٢,٨ ٣,٠ ٣,٤ ٤,٥ العامل 
١,٦ ١,٧ ١,٨ ٢,١ املناطق األكثر تقدما(أ) 
٣,١ ٣,٤ ٣,٨ ٥,٤ املناطق األقل تقدما(ب) 

٥,٥ ٥,٧ ٦,٠ ٦,٦ أقل البلدان منوا 
٥,٣ ٥,٦ ٦,٠ ٦,٧ أفريقيا 

٦,١ ٦,٣ ٦.٧ ٧,٠ شرق أفريقيا 
٦,٤ ٦,٥ ٦,٦ ٦,٣ وسط أفريقيا 
٣,٦ ٤,١ ٤,٨ ٦,٣ مشال أفريقيا 

٣,٣ ٣,٥ ٤,١ ٥,٥ اجلنوب األفريقي 
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املنطقة أو اإلقليم أو اموعة الرئيسية 
-١٩٧٠
 ١٩٧٥

-١٩٨٥
 ١٩٩٠

-١٩٩٠
 ١٩٩٥

-١٩٩٥
 ٢٠٠٠

٥,٩ ٦,٤ ٦,٧ ٧,٠ غرب أفريقيا 
ـــراء  البلــدان الواقعــة يف أفريقيــا جنــوب الصح

٥,٨ ٦,١ ٦,٤ ٦,٨ الكربى 
٢,٧ ٢,٩ ٣,٤ ٥,١ آسيا 

١,٨ ١,٩ ٢,٤ ٤,٥ شرق آسيا 
٣,٦ ٤,٠ ٤,٤ ٥,٦ جنوب وسط آسيا 
٢,٨ ٣,٢ ٣,٧ ٥,٥ جنوب شرق آسيا 

٣,٩ ٤,٢ ٤,٧ ٥,٦ غرب آسيا 
١,٤ ١,٦ ١,٨ ٢,٢ أوروبا 

١,٣ ١,٦ ٢,١ ٢,٢ أوروبا الشرقية 
١,٧ ١,٨ ١,٨ ٢,١ مشال أوروبا 

١,٣ ١,٤ ١,٦ ٢,٥ جنوب أوروبا 
١,٥ ١,٦ ١,٦ ١,٩ أوروبا الغربية 

٢,٧ ٣,٠ ٣,٤ ٥,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٢,٥ ٢,٧ ٣,١ ٤,٤ منطقة البحر الكارييب 

٣,٠ ٣,٤ ٣,٩ ٦,٤ أمريكا الوسطى 
٢,٦ ٢,٨ ٣,٢ ٤,٧ أمريكا اجلنوبية 

٢,٠ ٢,٠ ١,٩ ٢,٠ أمريكا الشمالية 
٢,٤ ٢,٥ ٢,٥ ٣,٢ أوقيانوسيا 

١,٨ ١,٩ ١,٩ ٢,٦ استراليا/نيوزيلندا 
٤,٤ ٤,٨ ٤,٩ ٥,٨ ميالنيزيا 

٤,٣ ٤,١ ٣,٨ ٤,٨ ميكرونيزيا 
٣,٢ ٣,٧ ٤,١ ٥,٥ بولينـزيا 

 
التوقعــات الســكانية العامليــــة: تنقيـــح عـــام ٢٠٠٠، الـــد األول، اجلـــداول الشـــاملة  املصدر:

 (E .01.XIII.8 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)
تضم مجيع مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا واليابان.  (أ)

تضم مجيع مناطق أفريقيا وآسيا (ما عــدا  اليابــان) وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  (ب)
الكارييب ومناطق بوليرتيا وميكرونيزيا وميالنيزيا). 
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وكـان تنـاقص اخلصوبـة سـريعا علـى وجـه اخلصـــوص يف مشــال أفريقيــا حيــث 
اخنفض معدل اخلصوبـة الكلـي مبقـدار ١,٢ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف فـترة السـنوات 
ـــاطق األخــرى األقــل  العشـر املمتـدة مـن ١٩٨٥-١٩٩٠ إىل ١٩٩٥-٢٠٠٠. ويف املن
تقدما، تراوح التناقص خـالل الفـترة ذاـا مـن ٠,٢ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف وسـط 
أفريقيا إىل ٠,٩ من األطفال لكل امرأة يف جنـوب شـرق آسـيا وأمريكـا الوسـطى. ويف 
املناطق املتقدمة النمو، تناقصت اخلصوبة من مسـتوياا املنخفضـة بـالفعل يف أوروبـا إىل 
ــن  ١,٤ مـن األطفـال لكـل امـرأة بينمـا زادت اخلصوبـة يف أمريكـا الشـمالية مـن ١,٩ م
األطفال لكل امرأة يف الفترة ١٩٨٥-١٩٩٠ إىل طفلني لكل امرأة يف الفـترة ١٩٩٥-

  .٢٠٠٠
وتغري توزيع البلدان وفقا ملستوى اخلصوبة تغريا كبريا عن السبعينات. فبحلـول 
أواخـر التسـعينات، سـجل ٥٠ بلــدا، معظمــها يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى، 
ــــدان، مل يظـــهر  مســتويات خصوبــة جــاوزت ٥ أطفــال لكــل امــرأة. ومــن تلــك البل
١٥ بلدا، يبلغ عدد سكاا جمتمعة ١٥٠ مليون نسمة وتقـع مجيعـها يف أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكربى وتنتمي مجيعها باسـتثناء بلـد واحـد إىل جمموعـة أقـل البلـدان منـوا، أي 
دالئل تشري إىل حدوث أي تناقص يف اخلصوبة. ولكن يف البلدان الـ ٣٥ املتبقيـة، هنـاك 

دالئل تشري إىل أن اخلصوبة بدأت يف التناقص. 
وحبلول أواخر التسعينات، تراوحـت اخلصوبـة الكليـة بـني ٣ و ٥ أطفـال لكـل 
امرأة وأخذت يف التناقص يف ٤٦ بلدا ناميا، من بينـها ١٥ بلـدا يف أفريقيـا، و ١٦ بلـدا 
يف آســيا، و ١٠ بلــدان يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــــارييب و ٥ بلـــدان يف 
أوقيانوسيا. ويبدو أن معدالت التناقص األخرية يف اخلصوبة كانت أبطـأ يف املتوسـط يف 
هذه البلدان (٠,١ من األطفال لكل امرأة يف السـنة) حيـث بلغـت مسـتوياا ٣ أطفـال 

لكل امرأة. 
ـــرعة التنــاقص يف بلديــن مكتظــني بالســكان يف آســيا مهــا: اهلنــد  وتباطـأت س
وبنغالديش. ففي اهلند، توقف معدل اخلصوبة عند حنو ما يتراوح بني ٥,٥ و ٥,٧ مـن 
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األطفـال لكـل امـرأة بـني الســـتينات وأوائــل الســبعينات. وتنــاقص بعــد ذلــك إىل حنــو 
٤ أطفال لكل امرأة بنهاية الثمانينات. لكن خالل التسعينات، تباطـأ تنـاقص اخلصوبـة، 
ووصـل إىل مسـتوى ٣،٣ مـن األطفـال لكـل امـرأة بنهايـة التسـعينات. ويف بنغالديـــش، 
اخنفضت اخلصوبة الكلية مـن ٦,٣ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف الفـترة ١٩٧١-١٩٧٥ 
إىل ٣,٤ مــن األطفــال لكــل امــرأة يف الفــترة ١٩٩١-١٩٩٣ (أي اخنفـــاض يبلـــغ يف 
املتوسط ٠,٨ من األطفال لكـل امـرأة كـل ٥ سـنوات) ولكنـه اسـتمر مسـتقرا إىل حـد 
كبـري عنـد حنـو ٣،٣ مـن املواليـد لكـل امـرأة منـذ ذلـك احلـني. وكـانت سـرعة تنـــاقص 
ــيت  اخلصوبـة بطيئـة أيضـا يف عـدد مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب ال
تسودها معدالت كلية مرتفعة نسبيا للخصوبة (أكثر من ٣,٥ من األطفال لكل امـرأة) 
وخاصـة يف بـاراغواي وبـريو والسـلفادور وهـاييت. ومـن ناحيـــة أخــرى، شــهدت عــدة 
بلدان نامية مثل األردن واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية تناقصا سريعا يف اخلصوبة يف 

التسعينات. 
ـــل  ويف أواخـر التسـعينات، كـان معـدل اخلصوبـة الكلـي أدىن مـن ٣ مواليـد لك
امرأة ولكن أعلى من مستوى اإلحالل يف ٢٦ بلدا ناميا من بينها إندونيسـيا ومجهوريـة 
إيران اإلسالمية والربازيل وتركيـا وجنـوب أفريقيـا وفييـت نـام وكولومبيـا واملكسـيك. 
وعلى مدى العقد، كانت اجتاهات اخلصوبة متباينـة بشـكل كبـري يف هـذه اموعـة مـن 
البلدان. فقد استقرت يف إسرائيل وبنما معـدالت اخلصوبـة الكليـة عنـد مـا يـتراوح بـني 
ــــي مجهوريــة إيــران اإلســالمية، اخنفــض  ٢,٩ و ٣,١ مـن األطفـــال لكـل امــــرأة. وفــ
معدل اخلصوبة الكلـي اخنفاضـــا كبيـــرا مــــن ٦،٦ مــــن األطفــــال لكـل امــــرأة فـــــي 
عـــام ١٩٨٤ إىل ٢,٥ من األطفال لكل امـرأة يف عـام ١٩٩٦، وكـان التنـاقص سـريعا 
علـى وجـه خـاص يف التسـعينات (Abbasi-Shavazi, 2001). ويف فييــت نــام، اخنفــض 
معدل اخلصوبة الكلي مما يزيد على ٧ أطفال لكل امرأة يف الستينات إىل حنـو ٤ أطفـال 
لكــل امــرأة يف أواخــر الثمانينــات وإىل ٢,٣ مــن األطفــــال لكـــل امـــرأة يف منتصـــف 
التسعينات. وشهدت الربازيل تناقصا سريعا مطردا: فقد اخنفض معدل اخلصوبـة الكلـي 
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من ٥,٧ من األطفال لكـل امـرأة يف عـام ١٩٦٥ إىل ٣,٧ مـن األطفـال لكـل امـرأة يف 
 Bo zon and) الفترة ١٩٨٩-١٩٩١ وإىل ٢,٣ من األطفال لكل امرأة يف عام ١٩٩٦

 .(Enoch, 1999

وأدت هــذه االجتاهــات إىل مزيــد مــن التبــاين يف مســتويات اخلصوبــة داخـــل 
املنـاطق الناميـة وفيمـا بينـها. وشـهدت أفريقيـا علـى وجـه اخلصـوص فروقـا ضخمـة مــن 
حيث مستويات اخلصوبة. ومنذ الثمانينات، تناقصت اخلصوبة الكلية تناقصـا سـريعا يف 
مشال أفريقيا؛ يف حني مل حتقق بالكامل بعـد معظـم البلـدان الواقعـة جنـوب الصحـراء يف 
أفريقيا تناقصا يف معدالت خصوبة باحلجم الـذي حققتـه منـاطق أخـرى. وتتمتـع حاليـا 
منـاطق شاسـعة يف آسـيا باخنفـاض مســـتويات اخلصوبــة. وحتولــت منطقــة شــرق آســيا 
املكتظة بالسكان إىل منطقة دون مستوى اإلحالل، ولكن ال تزال هنـاك جيـوب ترتفـع 
فيـها اخلصوبـة يف أجـزاء مـن غـرب وجنـوب آسـيا. أمـا مســـتوى متوســط التبــاين بــني 
البلدان يف اخلصوبة الكلية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب فليـس كبـريا بقـدر 

كربه يف املناطق الرئيسية األخرى. 
ـــدل  ويف الوقـت احلـايل يعيـش حنـو ٤٤ يف املائـة مـن سـكان العـامل يف بلـدان مع
اخلصوبة فيها دون مستوى اإلحالل. ونظرا ألن الصني تنتمي إىل هذه الفئـة، فـإن عـدد 
سكان البلدان النامية اليت يعد فيها معدل اخلصوبة دون مسـتوى اإلحـالل (١,٥ بليـون 
نسمة) أكرب من عدد سكان البلدان املتقدمـة النمـو الـيت يعـد فيـها معـدل اخلصوبـة دون 
مستوى اإلحالل (١,٢ بليـون نسـمة). ويف بلـدان كثـرية، اخنفـض معـدل اخلصوبـة إىل 
أدىن بكثـري مـن املتوقـع. ويف ٢٣ بلـــدا أوروبيــا وأرمينيــا واجلمهوريــة الكوريــة وكوبــا 
ـــغ)، يبلــغ معــدل  واليابـان وإقليمـي اإلدارة اخلاصـة التـابعني للصـني (مكـاو وهونـغ كون

اخلصوبة الكلي، أو يقل، حاليا عن ١,٥ من املواليد لكل امرأة. 
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األمناط العمرية للخصوبة 
يف املراحل املبكرة لتناقص اخلصوبة يف البلدان املتقدمة، اخنفضت اخلصوبـة بـني 
النساء األكثر تقدما يف السن بقدر أكرب من اخنفاضها بني النساء األصغر سنا، مما أسـفر 
عن اخنفاض متوسط السن وقت اإلجناب. ويسود منط مماثل للتغيري يف عدد مـن البلـدان 
الناميـة حيـث أصبـح التنـاقص األويل يف اخلصوبـة الـذي حتقـق بـني النسـاء األصغـــر ســنا 
بسبب ارتفاع السن عند الزواج أقل من تناقص اخلصوبة بني النساء األكـرب سـنا ولكـن 
ــاطق  ال ميثـل هـذا قـاعدة عامـة. وتتبـاين التغيـريات يف األمنـاط العمريـة للخصوبـة بـني املن

واألقاليم الرئيسية. 
ويف أفريقيـا، يبـدو أن اإلجنـاب مـوزع بالتسـاوي بـني النسـاء األكـــثر تقدمــا يف 
السـن واألقـل تقدمـا، ولكـن يف معظـم املنـاطق الرئيسـية األخـرى، حتـدث حـــوايل ثلثــي 
حاالت اإلجناب قبل بلوغ سـن الثالثـني. ويتسـع بشـكل خـاص نطـاق األمنـاط العمريـة 
لإلجناب بني املنـاطق يف أوروبـا. ففـي أوروبـا الشـرقية تسـهم النسـاء دون سـن الثالثـني 
بنسبة ٧٩ يف املائة من اخلصوبة الكلية، يف حـني تبلـغ النسـبة املنـاظرة يف أوروبـا الغربيـة 
ـــد التســعينات تغيــريا كبــريا يف أمنــاط اإلجنــاب يف أفريقيــا  ٥٦ يف املائـة. ومل يشـهد عق
وأمريكا الالتينية، بينمــا يسـود مجيـع منـاطق أوروبـا وخاصـة جنـوب أوروبـا ويف شـرق 

آسيا بشكل واضح منط يتم فيه اإلجناب يف مرحلة متقدمة من العمر. 
أما األمناط العمرية للخصوبة دون مستوى اإلحالل، فتتمـيز باخنفـاض خصوبـة 
ـــأجيل اإلجنــاب إىل أوائــل الثالثينــات مــن أعمــارهن بــل وحــىت إىل  الشـابات نتيجـة لت
أواخرهـا. وهكـذا فـإن متوسـط العمـر وقـت اإلجنـاب آخـذ يف االرتفـاع بـــاطراد. وقــد 
يؤدي التأجيل الضخم لإلجناب إىل اخنفاض سريع يف معدالت اخلصوبة خـالل فـترة مـا 
لكن انتعاش اخلصوبة لدى األجيال الالحقة ميكن أن يـؤدي إىل زيـادة مؤقتـة للخصوبـة 
يف الفـترة. لذلـك تعـد الدرجـــة املفترضــة النتعــاش اخلصوبــة الــيت حتققــت يف األعمــار 
املتقدمـة (بعـد ٣٠ عامـا) والـــيت فقــدت يف األعمــار األصغــر، عنصــرا هامــا يف حتديــد 
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 B ongaarts and Feeney, 1998;) االجتاهـات املقبلـة للخصوبـة اإلمجاليـة خـالل الفـترة
 .(Lesthaeghe and Willems, 1999

وتفــرض الــوالدات املتقاربــة زمنيــا وألمــهات تقــل أعمــارهن عــن ١٨ عامـــا 
أو تزيد أعمارهن عن ٣٤ عامـا خمـاطر علـى الصحـة وخمـاطر تتصـل بوفـاة األم والطفـل 
على السواء. واألمراض والوفيات اإلجنابية هي أكثر شيوعا بني النساء الـاليت حيملـن يف 
ــــني البيانـــات املتعلقـــة بـــأواخر  البدايــات املبكــرة حليــان اإلجنابيــة أو يف آخرهــا. وتب
التسعينات اليت تغطـي ٣٨ بلـدا ناميـا أن مـا يزيـد علـى نسـبة ١٠ يف املائـة مـن حـاالت 
الوالدة حدثت ألمهات أقل من ١٨ سنة يف عـدد مـن البلـدان األفريقيـة ويف بنغالديـش 
واهلنـد واجلمهوريـة الدومينيكيـة ونيكـاراغوا. وتبـني البيانـات أيضـا أن نسـبة كبـرية مــن 
الوالدات يف مجيع البلدان النامية تفصل بينها فترة أقل من سنتني. وتعتـرب نسـبة حـدوث 
والدات ال تفصل بينها إال فترة قصرية مرتفعة بصفـة خاصـة يف آسـيا: إذ تـتراوح نسـبة 
الوالدات اليت يفصل بينـها أقـل مـن ٢٤ شـهرا بـني ١٠ يف املائـة يف إندونيسـيا و٣٥ يف 
املائة يف األردن. وتشيع أيضا الوالدات املتقاربة زمنيا يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر 
الكارييب، حيث تــتراوح يف معظـم البلـدان املشـمولة باالسـتقصاء نسـبة حـاالت الـوالدة 
الـيت تفصـل بينـها فـترة زمنيـة تقـل عـن عـامني بـني ٢٠ و ٢٥ يف املائـة. وحيــد الســلوك 
اإلجنايب السائد يف كثري من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وخاصة الرضاعـة 
املطولة من حدوث والدات ال تفصل بينها سوى فترات قصرية: ففي ١٣ بلدا مـن بـني 
البلدان اليت مشلها االستقصاء البالغ عددها ١٩ بلدا، كانت نسبة الـوالدات الـيت تفصـل 

بينها فترة تقل عن ١٤ شهرا أقل من ٢٠ يف املائة. 
 

العوامل اليت تؤثر على اخنفاص اخلصوبة 
يعــد حتــول اتمعــات إىل جمتمعــات صناعيــة وحتضرهــا وأخذهــا باألســـاليب 
العصرية، ومن بينها انتشار التعليم وحتسني بقاء األطفـال وزيـادة اسـتعمال وسـائل منـع 
احلمل، من القوى الرئيسية الدافعة لتناقص اخلصوبة. والتوليفات املختلفة لعنـاصر معينـة 
ــــة وبالتـــايل علـــى  يف هــذه التحــوالت االجتماعيــة تؤثــر علــى ســرعة تنــاقص اخلصوب
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املستويات احلالية للخصوبة. وحدث أسرع تنـاقص يف اخلصوبـة يف البلـدان الـيت كـانت 
تسودها مستويات أعلى نسبيا للتنمية عند بدء تناقص اخلصوبة. 

ووثِّق أيضا بشكل شـامل الـدور احلاسـم الـذي يؤديـه التعليـم يف تعزيـز تنـاقص 
اخلصوبة. فالتعليم، وخاصة تعليم النساء، يتيـح املعرفـة ويزيـد االطـالع علـى املعلومـات 
ووسائط اإلعالم ويبـين املـهارات للحصـول علـى وظـائف مكسـبة ويزيـد مـن مشـاركة 
املـرأة يف اختـاذ القـرارات األسـرية ويرفـع تكـاليف الفـرص البديلـة لوقـت املـرأة. ويــؤدي 
متكـني املـرأة واسـتقالهلا إىل حتـول يف السـلوك اإلجنـايب، ويرجـع ذلـك أساســـا إىل قــدرة 
املرأة على التحكم يف خصوبتها. ويعد التعليـم أيضـا عـامال أساسـيا يؤثـر يف السـن عنـد 
ــد  بدايـة الـزواج واسـتخدام وسـائل منـع احلمـل، ومهـا عـامالن متقاربـان هامـان يف حتدي
اخلصوبة. وحىت بضع سنوات من التعليم النظامي يكون هلا تأثـري: ففـي معظـم البلـدان، 
تنجب املرأة اليت حصلت على تعليم ابتدائي أطفـاال أقـل مـن املـرأة غـري املتعلمـة (األمـم 

املتحدة، ١٩٩٥). 
ويعرض اجلدول ٣ مسـتويات خصوبـة النسـاء يف الفئـات التعليميـة املختلفـة يف 
٥١ بلـدا ناميـا. وكـان معـدل اخلصوبـة الكليـة يف املتوســـط يف هــذه البلــدان يف أواخــر 
التسـعينات أقـل مبـا مقـداره ٢,٧ مـن األطفـال بالنسـبة للنسـاء احلـــاصالت علــى تعليــم 
ثـانوي أو تعليـم عـايل عنـه بالنسـبة للنسـاء غـري احلـاصالت علـى تعليـــم. وعــالوة علــى 
ذلك، فإن الفروق يف اخلصوبة حسب التعليم على الصعيد الوطين ليست واحدة داخـل 
املناطق وفيما بينها. ففي أفريقيا وآسـيا، تراوحـت الفـروق بـني اخلصوبـة الكليـة للنسـاء 
غري املتعلمات والنساء احلاصالت على األقل على تعليـم ثـانوي بـني ٠,١ مـن األطفـال 
للمرأة يف إندونيسيا و٤ أطفـال أو أكـثر للمـرأة يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة والبحريـن 

وبوركينا فاسو والرأس األخضر وعمان. 
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اجلدول ٣ 
معدالت اخلصوبة الكلية حسب املستوى التعليمي للمرأة، يف بلدان نامية منتقاة 

 
مستوى التعليم    

البلد 
سـنة إجـــراء 
اموع االستقصاء 

ـــــــــــال  ب
ابتدائي تعليم 

ثانوي 
أو 

أعلى 

الفرق (بــال 
تعليـــــــم � 
التعليـــــــــــم 
ـــانوي أو  الث

األعلى) 

      أفريقيا 
. . . . . . . . . . . ٣,١ ٣,١ ٥,١ ٦,٢ ٥,٩ ٢٠٠٠ إثيوبيا

 . . . . . . . . . . ٣,٩ ٣,٠ ٥،٥ ٦,٩ ٦,١ ١٩٩٥ إريتريا
. . . . . . . . . . . ١,٨ ٥,٢ ٧,١ ٧,٠ ٦,٩ ١٩٩٥ أوغندا
. . . . . . . . . . . . ٣,٨ ٣,٢ ٥,٠ ٧,٠ ٦,٣ ١٩٩٦ بنن
. . . . . . . . ٤,٢ ٢,٩ ٥,٤ ٧,١ ٦,٨ ١٩٩٩ بوركينا فاسو
. . . . . . . . . . . ٣,٨ ٢,٧ ٤,٨ ٦,٥ ٥,٤ ١٩٩٨ توغو
. . . . . . . . . . . ٢,٦ ١,٦ ٢,٧ ٤,٢ ٣,٢ ١٩٩٥ تونس
. . . . . . . . . ٢،٢ ٣,٦ ٥,٣ ٥,٨ ٥,١ ١٩٩٦ جزر القمر
. . . ١,٩ ٣،٣ ٣,٩ ٥,٢ ٤,١ ١٩٩٥ اجلماهريية العربية الليبية
. . . ١,٦ ٤,٩ ٥,١ ٦,٥ ٥,٦ ١٩٩٦ مجهورية ترتانيا املتحدة
. . . . . . . ٤،٧ ٢،٢ ٣,٥ ٦,٩ ٤,٠ ١٩٩٨ الرأس األخضر
. . . . . . . . . . . ٢,٣ ٤,٥ ٦,٧ ٦,٨ ٦,١ ١٩٩٦ زامبيا
. . . . . . . . . . ١,٨ ٣,٤ ٤,٥ ٥,٢ ٤,٠ ١٩٩٩ زمبابوي

 . . . . . . . . . ٣,٢ ٣,١ ٥,٢ ٦,٣ ٥,٧ ١٩٩٧ السنغال
 . . . . . . . . . ١,٨ ٣,٦ ٥,٢ ٥.٤ ٤,٦ ١٩٩٣ السودان
 . . . . . . . . . . . ٣,٠ ٢,٨ ٤,٩ ٥,٨ ٤,٦ ١٩٩٨ غانا
 . . . . . . . . . . . ٢,٤ ٣,٥ ٤,٨ ٥,٩ ٥،٥ ١٩٩٩ غينيا
 . . . . . . . . ٣,٠ ٣,٦ ٥,٣ ٦،٦ ٥,٢ ١٩٩٨ الكامريون

. . . . . . . . . . . . ٢,٣ ٣,٥ ٤,٨ ٥,٨ ٤,٧ ١٩٩٨ كينيا

. . . . . . . . . . . . ٣,٠ ٤,١ ٦,٥ ٧,١ ٦,٧ ١٩٩٦ مايل
 . . . . . . . . . ٢,٦ ٤,٢ ٦,٥ ٦,٨ ٦,٠ ١٩٩٧ مدغشقر
 . . . . . . . . . . . ٠,٩ ٣,٢ ٣,٤ ٤,١ ٣,٥ ٢٠٠٠ مصر
 . . . . . . . . . . ٢,١ ١,٩ ٢,٤ ٤,٠ ٣،٣ ١٩٩٥ املغرب
 . . . . . . . . . ٢,١ ٣,٧ ٥,٧ ٥,٨ ٥,٦ ١٩٩٧ موزامبيق
 . . . . . . . . . . ٣,٢ ٤,٦ ٦,٧ ٧,٨ ٧,٥ ١٩٩٨ النيجر
 . . . . . . . . . . ١,٢ ٤,٩ ٥,٦ ٦,١ ٥,٢ ١٩٩٩ نيجرييا
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مستوى التعليم    

البلد 
سـنة إجـــراء 
اموع االستقصاء 

ـــــــــــال  ب
ابتدائي تعليم 

ثانوي 
أو 

أعلى 

الفرق (بــال 
تعليـــــــم � 
التعليـــــــــــم 
ـــانوي أو  الث

األعلى) 

      آسيا 
 . . . . . . . . . . ٠,١ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٦ ٤،٤ ١٩٩٧ األردن
 . . ٤,٠ ٣،٣ ٥,٣ ٧,٣ ٤,٩ ١٩٩٥ اإلمارات العربية املتحدة
 . . . . . . . . ٠,١ ٢,٦ ٣,٠ ٢,٧ ٢,٨ ١٩٩٧ إندونيسيا
 . . . . . . . . . ٤,٠ ٣,٠ ٣,٧ ٧,٠ ٣,٢ ١٩٩٥ البحرين
 . . . . . . . . ١,٢ ٢,٦ ٣،٣ ٣,٨ ٣,٤ ١٩٩٧ بنغالديش
 . . . . . . . . . . ٢,٣ ١,٦ ٢,٦ ٣,٩ ٢,٦ ١٩٩٨ تركيا
 . ٢,٥ ٢,٨ ٣,٨ ٥,٣ ٤,٢ ١٩٩٣ اجلمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . ٤,٨ ٣,٨ ٧,٥ ٨,٦ ٧,١ ١٩٩٥ عمان
 . . . . . . . . . . ١,٧ ٣،٣ ٥,٠ ٥,٠ ٣,٧ ١٩٩٨ الفلبني
 . . . . . . . . . . . ٢,٨ ٣,٧ ٤,٠ ٦,٥ ٣,٩ ١٩٩٨ قطر
 . . . . . . . . . ٢,٣ ٣,٤ ٥,١ ٥,٧ ٤,١ ١٩٩٦ الكويت
 . . . . . . . . . . . ١,٩ ١,٧ ٢,٧ ٣,٦ ٢,٤ ١٩٩٦ لبنان
 . . ٢,٨ ٤,٦ ٥,٦ ٧,٤ ٥,٧ ١٩٩٦ اململكة العربية السعودية
 . . . . . . . . . . . ١,٥ ٢,٠ ٢,٦ ٣,٥ ٢,٩ ١٩٩٩ اهلند
 . . . . . . . . . . ٣,٨ ٣,١ ٤,٧ ٦,٩ ٦,٥ ١٩٩٧ اليمن

     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 . . . . . . . . . ٢,٧ ٢,٩ ٤,٢ ٥,٦ ٣,٤ ١٩٩٩ إكوادور
 . . . . . . . . . ٤,٥ ٢,٤ ٤,٧ ٦,٩ ٤،٤ ١٩٩٦ باراغواي
 . . . . . . . . . ٣,٥ ١,٥ ٣,٠ ٥,٠ ٢,٥ ١٩٩٦ الربازيل
 . . . . . . . . . . ٤،٤ ٢,٧ ٥,٨ ٧,١ ٤,٢ ١٩٩٨ بوليفيا
 . . . . . . . . . . . ٣,٩ ٣,٠ ٥,٠ ٦,٩ ٣,٥ ١٩٩٦ بريو
 . . . ٢,٤ ٢,٦ ٤,٣ ٥,٠ ٣,٢ ١٩٩٦ اجلمهورية الدومينيكية
 . . . . . . . . ٢,٦ ٢,٤ ٣,٦ ٥,٠ ٣.٦ ١٩٩٨ السلفادور
 . . . . . . . . . ٣,٩ ٢,٩ ٥,٢ ٦,٨ ٥,٠ ١٩٩٩ غواتيماال
 . . . . . . . . . ١,٦ ٢,٤ ٣,٦ ٤,٠ ٢,٦ ٢٠٠٠ كولومبيا
 . . . . . . . . ٣,٤ ٢,٧ ٤,١ ٦,١ ٣,٩ ١٩٩٨ نيكاراغوا

  
 .(C alverton, Maryland, Macro International, Inc.) املصدر: الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية   
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ويف حـوايل نصـف البلـدان الـواردة يف اجلـدول ٣ كـان معـدل اخلصوبـة الكلــي 
بني النساء احلـاصالت علـى تعليـم ثـانوي أو أعلـى أقـل مـن ٣ أطفـال لكـل امـرأة. ويف 
أمريكـا الالتينيـة علـى وجـه اخلصـوص، بلـغ معـدل اخلصوبـة الكلـي يف البلـدان العشـــرة 
مجيعها بني النساء األكثر تعليما ٣ أطفـال أو أقـل لكـل امـرأة، ويف الـربازيل كـان جمـرد 
١,٥ من املواليد لكل امرأة. وتبـني املقارنـات بالبيانـات السـابقة أن اخلصوبـة اخنفضـت 
بني مجيع فئات املتعلمات، وحـىت بـني النسـاء غـري احلـاصالت علـى تعليـم. فعلـى سـبيل 
املثال، يف غانا اخنفضت اخلصوبة بني النسـاء غـري احلـاصالت علـى تعليـم مـن ٧,١ مـن 
املواليـد لكـل امـرأة يف عـام ١٩٩٨ إىل ٥,٨ يف عـام ١٩٩٨؛ بينمـا اخنفضـت اخلصوبــة 
بني النساء احلاصالت على تعليم ثانوي أو أعلـى مـن مـا يـتراوح بـني ٦,٨ و ٤,٩ مـن 
املواليد لكل امرأة يف عام ١٩٨٨ إىل جمرد ٢,٨ من املواليد لكل امرأة يف عـام ١٩٩٨. 
وتعزز نقص اخلصوبة، نتيجـة احلصـول علـى التعليـم، بتخفيضـات تسـببت فيـها عوامـل 

أخرى من قبيل ارتفاع السن عند الزواج واستعمال وسائل منع احلمل. 
وارتبط تناقص اخلصوبة يف بلدان من أوروبا وأمريكا الشـمالية بنقـص خصوبـة 
الـزواج وارتفـاع السـن عنـد الـزواج وزيـادة معـدالت الطـالق وشـيوع املعاشـرة بـــدون 
زواج، بينمـا اقتصـرت عنـاصر نقـص اخلصوبـة يف شـرق آســـيا علــى اخنفــاض خصوبــة 
الزواج وارتفاع السن عند الزواج. أمـا العوامـل الكامنـة وراء األمنـاط املختلفـة للسـلوك 
اإلجنايب دون مستوى اإلحالل فإا عوامـل معقـدة. وتتسـق التحـوالت الـيت حدثـت يف 
ــاة  اجتاهـات القيـم الناجتـة عـن زيـادة االسـتقاللية الفرديـة يف مجيـع اـاالت مـع منـط احلي
الذي خيتار فيه األفراد بني الـزواج واملعاشـرة بـدون زواج، ويتمتعـون فيـه حبريـة إجنـاب 
أطفال داخل إطار الزواج وخارجه، وتنشـئتهم وحدهـــم أو مـــــع شريــــك، وإجنابـــهم 
يف مرحلــة مبكــرة أو متــأخرة مــن العمــــر، أو عــــــــدم اإلجنـــــاب علـــــى اإلطــــــــالق 
ـــن  (McDonald, 1994; Lesthaeghe and Willems, 1999; Van de Kaa, 1999). وم
املتوقع أن يكون لعناصر بعينها يف هذه التغريات االجتماعية تأثـري خمتلـف علـى السـلوك 
اإلجنايب. وحيث أنه من املرجح أن تـؤدي تغيـريات متواضعـة نسـبيا يف السـلوك اإلجنـايب 
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يف اتمعـات الـيت تكـون فيـــها اخلصوبــة دون مســتوى اإلحــالل إىل تغيــري مســة النمــو 
السـكاين وأن تؤثـر علـى بـــطء أو ســرعة شــيخوخة الســكان، فمــن املــهم علــى وجــه 

اخلصوص تعزيز فهم اجتاهات وأمناط اخلصوبة دون مستوى اإلحالل. 
 

احلمل يف سن املراهقة 
يترتب على احلمل املبكر، وخاصة احلمـل دون سـن ١٨، احتمـال تعـرض األم 
للوفاة بقدر أكرب بكثري من املتوسط، كما أن أبناء األمهات الصغريات يف السن يعـانون 
من مستويات أعلى من االعتالل والوفيات. وقد يبتر أيضا احلمل املبكر احلياة التعليميـة 
للشـابات ويـهدد آفاقـهن االقتصاديـة وقدرـن علـى كسـب الدخـل ورفاهـهن عمومـــا. 
وهكذا فقد تورِّث األمهات الصغريات أطفاهلن اعتالل الصحـة ونقـص التعليـم والعيـش 

على مستوى الكفاف، وخيلقن بذلك دائرة من الفقر يصعب اإلفالت منها. 
وتشري التقديرات إىل أن حنو ١٤ مليـون امـرأة يف الفئـة العمريـة ١٥-١٩ علـى 
ــــودا فـــــي كــل ســنة خـــــالل الفــترة ١٩٩٥-٢٠٠٠؛  مسـتوى العالــــم وضعـــن مولــ
وحدثت ١٢,٨ مليون والدة ملراهقات يف املناطق النامية. ويف الفـترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، 
بلغ معدل اخلصوبـة بـني املراهقـات ٥٤ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة علـى نطـاق العـامل 
بأسـره. ويف املنـاطق األكـثر تقدمـا، بلـغ املعـدل ٢٩ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امــرأة بينمــا 
كان معدل خصوبة املراهقات يف املناطق األقــل منـوا ضعـف ذلـك تقريبـا، فقـد بلـغ ٥٨ 
مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة. ويف املتوسـط، توجـد أعلـى معـدالت محـــل املراهقــات يف 
ـــا (٢٥ مولــودا لكــل  أفريقيـا (١١٥ مولـــودا لكـل ٠٠٠ ١ امــــرأة) وأقـــــلها يف أوروب
ــة  ٠٠٠ ١ امـرأة). وعلـى حنـو مـا يبـني الشـكل الثـاين، تتبـاين املسـتويات احلاليـة خلصوب

املراهقات تباينا كبريا يف مجيع املناطق الرئيسية. 
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الشكل الثاين 
اخلصوبة اخلاصة بالعمر للنساء يف الفئة العمرية ١٥-١٩، يف أواخر التسعينات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            املصدر:  شعبة السكان يف األمانة العامة لألمم املتحدة. 
  

وتوجد أعلــى مسـتويات خصوبـة املراهقـات يف البلـدان األفريقيـة الـيت تسـودها 
أيضا أضخم نسب التباين يف املعدالت باملقارنة باملناطق األخـرى. وعـالوة علـى ذلـك، 
ففــي العشــرين بلــدا الــيت توافــرت بشــــأا بيانـــات يف نقطتـــني زمنيتـــني خمتلفتـــني يف 
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التسعينات، زادت معدالت خصوبة املراهقات يف ٦ بلدان هي تشاد وزمبـابوي وغينيـا 
وكينيـا ومدغشـقر والنيجـر ويف البلـدان الــ ١٤ املتبقيـة نقصـت معـدالت اخلصوبـة بـــني 
املراهقــات يف التســعينات وحــدث نقــص جتــاوز ٢٠ مولــودا لكــل ٠٠٠ ١ امـــرأة يف 
٦ بلدان. ورغم التناقص الضخم الذي حدث يف السـنغال والكامـريون وكـوت ديفـوار 
ونيجرييا، فإن معدالت اخلصوبة اخلاصـة بـالعمر بـني النسـاء يف الفئـة العمريـة ١٥-١٩ 

عاما جاوزت يف أواخر التسعينات ١٠٠ مولود لكل ٠٠٠ ١ امرأة. 
ويف كثري من البلـدان اآلسـيوية، أسـفر ارتفـاع األعمـار عنـد الـزواج واخنفـاض 
حدوث محل قبل الزواج عـن اخنفـاض مسـتويات احلمـل بـني املراهقـات. ويف ٢٨ بلـدا 
آسيويا، كانت املعــــدالت أقـــل من ٥٠ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة ولكنـها جـاوزت 
يف ١٠ بلدان ١٠٠ مولود لكل ٠٠٠ ١ امرأة. ويف البلدان اآلسيوية الـ ٢٥ اليت تتوافـر 
بشـأا بيانـات يف نقطتـني زمنيتـني خمتلفتـــني يف التســعينات، ســجلت ٥ بلــدان تناقصــا 

جاوز ٢٠ مولودا لكل ٠٠٠ ١ امرأة. 
ويف معظم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب تراوحـت معـدالت خصوبـة 
املراهقات بني ٥٠ إىل ١٠٠ مولود لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة؛ وسـجلت ٥ بلـدان معـدالت 
أدىن من ٥٠ مولودا يف حني جتاوزت معدالت اخلصوبة يف ستة بلـدان يف الفئـة العمريـة 
١٥-١٩ عاما ١٠٠ مولود لكل ٠٠٠ ١ امرأة. وال تزال معدالت خصوبـة املراهقـات 
يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب مرتفعـة نسـبيا رغـم أن معـــدالت اخلصوبــة 
 Gu z mán) ايـة التسـعينات الكلية يف معظم البلدان قـد بلغـت مسـتويات منخفضـة يف
(and others, 2001. فعلـى سـبيل املثـال، يف الـربازيل يف الفـترة بـــني ١٩٩٠ و ١٩٩٥، 

اخنفضـت اخلصوبـة الكليـة مـن ٣,٧ مـــن املواليــد إىل ٢,٦ مــن املواليــد لكــل ٠٠٠ ١ 
امـرأة، يف حـني زادت اخلصوبـة بـني املراهقـات مـن ٧٦ إىل ٨٨ مولـودا لكـــل ٠٠٠ ١ 

امرأة. 
وتقل يف الوقت احلايل خصوبة املراهقات عن ٥٠ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة 
يف مجيع البلدان املتقدمـة باسـتثناء بلديـن مهـا أوكرانيـا ومجهوريـة مولدوفـا. ويف بلغاريـا 
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والواليات املتحدة األمريكية نقصت، على التوايل، خصوبـة املراهقـات مـن ٧٠ مولـودا 
و ٦١ مولودا لكل ١٠٠ امرأة يف عـام ١٩٩٠ إىل ٤٩ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة يف 
عـام ٢٠٠٠. وتقـل معـدالت اخلصوبـة عـن ٢٠ مولـودا لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة يف أغلبيـــة 
البلدان املتقدمة بل تصل يف اخنفاضــها إىل ٥ مواليـد أو أقـل يف سـلوفينيا واليابـان وعـدد 
قليل من بلدان أوروبا الغربية. وسجلت كثري من بلـدان أوروبـا الشـرقية ودول البلطيـق 
اخنفاضـات ســـريعة يف محــل املراهقــات يف التســعينات. فعلــى ســبيل املثــال، اخنفضــت 
معدالت اخلصوبة اخلاصة بالعمر يف االحتاد الروسـي بـني النسـاء يف الفئـة العمريـة ١٥-
١٩ عامـا مـن ٥٦ مولـودا لكـــل ٠٠٠ ١ امــرأة يف عــام ١٩٩٠ إىل ٣٠ مولــودا لكــل 
٠٠٠ ١ امــرأة يف عــام ١٩٩٩. وارتبــط االخنفــاض يف جــــزء منـــه بزيـــادة االلتحـــاق 
باملؤسسات التعليمية وبصفة عامة بزيادة الطموحات االجتماعية للشباب اليت لوحظـت 
 .(Ma gun, 1998) يف جمموعة من االستقصاءات اليت أجريت يف موسكو ويف املقاطعات

 
عدم اخلصوبة 

يعاين ما بني ٨ و ١٢ يف املائة من مجيع األزواج يف أرجاء العامل مـن شـكل مـا 
ـــة، ١٩٩١).  مـن أشـكال عـدم اخلصوبـة خـالل حيـام اإلجنابيـة (منظمـة الصحـة العاملي
وتعرف عدم اخلصوبة بأا عدم القدرة على احلمل مـن خـالل ممارسـة النشـاط اجلنسـي 
العــادي دون اســتعمال وســائل منــع احلمــل، أو إمتــام احلمــل إىل ايتــه. وتؤثــر عـــدم 
اخلصوبة على الرجال والنساء يف سن اإلجناب على السواء. وعلى عكس عدم اإلجنـاب 
املقصود، الذي قد يتقرر نتيجة لعوامل اجتماعية أو ثقافيـة أو اقتصاديـة أو نفسـية، فـإن 
أسـباب عـدم اخلصوبـة هـي أسـباب بيولوجيـة، وتعـــوق عــدم اخلصوبــة بلــوغ الرجــال 

والنساء املدى الكامل للصحة اإلجنابية. 
ويطلق على عدم اخلصوبة عبارة �أساسية� إذا مل تتمكن املـرأة علـى اإلطـالق 
ـــل  مــن محــل أطفــال و �ثانويــة� إذا أصبحــت املــرأة عدميــة اخلصوبــة بعــد والدة طف
أو اثنني. وقد حتدث عدم اخلصوبـة نتيجـة لظـروف فطريـة أو مكتسـبة، بسـبب ممارسـة 
ـــا يصــاحب ذلــك مــن  سـلوك مـن قبيـل النشـاط اجلنسـي املبكـر وتعـدد الشـركاء مـع م
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التعـرض لإلصابـة بـاألمراض املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـــال اجلنســي. ويرجــع 
مستوى يتراوح بني ٣ إىل ١٠ يف املائـة مـن عـدم اخلصوبـة األساسـية إىل عوامـل جينيـة 
أو تشرحيية أو متصلة بالغدد الصمـاء أو مناعيـة. أمـا شـيوع عـدم اخلصوبـة الثانويـة بـني 
النساء البالغات ٤٠ عاما أو أكثر، فغالبـا مـا ينتـج عـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق 
االتصال اجلنسي، ويـتراوح بـني ٤ يف املائـة يف بعـض بلـدان جنـوب آسـيا واألمريكتـني 
والشرق األوسط و ٢٩ يف املائة يف عدد من البلدان الواقعة جنوب الصحــراء يف أفريقيـا 

 .(Abou Zahr, Ahman and Guidotli, 1998)
ويف البلدان اليت تنخفض فيها نسبة اخلصوبة، كثريا ما تنجم عدم اخلصوبة عـن 
التـأجيل املقصـود لإلجنـاب. فاحتمـاالت احلمـــل تتنــاقص مــع الســن. ولذلــك فإنــه إذا 
ما أجلت الشابات اإلجناب وحاولن بعد ذلك تعويض هـذا التـأجيل يف اإلجنـاب خـالل 
العقد أو العقدين التاليني فمن املرجح أن تكـون احتمـاالت عـدم احلمـل الـيت يواجهنـها 

كبرية. 
ويبدو أن انتشار عـدم اخلصوبـة ينطلـق يف اجتـاهني متضـادين يف البلـدان الناميـة 
واملتقدمة النمو ففـي البلـدان الناميـة، تسـاعد بشـكل مـتزايد التحسـينات يف الوقايـة مـن 
األمـراض املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي ومعاجلتـها وتوافـر املضـــادات 
احليوية وإمكانية احلصول عليها يف تقليل عدم اخلصوبة (الذي يتضح علـى وجـه خـاص 
يف الزيادات املؤقتة يف معدالت اخلصوبة خالل الفترة اليت تسـبق بـدء تنـاقص اخلصوبـة) 
بينما يؤدي التـأجيل املـتزايد لإلجنـاب يف البلـدان املتقدمـة املقـترن بزيـادة امليـل اللتمـاس 

عالج لعدم اخلصوبة إىل زيادة يف اإلبالغ عن شيوع عدم اخلصوبة. 
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تنظيم األسرة  ثالثا -
لقد كان تنظيـم األسـرة عنصـرا رئيسـيا منـذ أمـد بعيـد يف السياسـات والـربامج 
السـكانية وهـو جـزء ال يتجـزأ مـن الصحـة اإلجنابيـة. فـهو يمكِّـن األزواج واألفـراد مــن 
ـــترة الزمنيــة  إعمـال حقـهم األساسـي يف أن يقـرروا حبريـة ومبسـؤولية عـدد أطفـاهلم والف
الفاصلـة بينـهم وتوقيـت إجنـام وهـو حـق تقـرر بشـكل راسـخ يف مؤمتـر األمـم املتحــدة 
املعين بالسكان املعقود يف عام ١٩٧٤ وتأكد يف املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة املعقـود 
يف القــاهرة يف عــام ١٩٩٤ (األمــم املتحــدة، ١٩٧٥، ١٩٩٥ أ). ونظــــرا ألن تنظيـــم 
األسـرة ميكـن األزواج واألفـراد مـن التحكـم يف العمليـــة اإلجنابيــة لذلــك فــهو أساســي 
جلودة حيام. ويف الواقع فقد اتضح على نطاق واسع أن صحة املـــــرأة وصحـة الطفـل 
تتعـرض ملخــــــاطر عاليـة إذا حـــــدث احلمـل يف ســـن مبكـرة للغايـــة أو متــأخرة للغايــة 

أو ملرات كثرية للغاية أو متقاربة للغاية من بعضها البعض. 
واللجوء إىل تنظيم األسرة آخذ يف االزدياد بشـكل مضطـرد. إذ يلجـأ مـا يزيـد 
على ٦٠ يف املائة من األزواج املقيمـني يف أرجـاء العـامل األقـل تقدمـا إىل تنظيـم األسـرة 
ــع  حاليـا باملقارنـة بنسـبة ١٠ يف املائـة فقـط يف السـتينات. وكـان تزايـد توافـر وسـائل من
احلمل احلديثة وبرامج تنظيم األسرة املنظمة (سواء احلكومية أو غـري احلكوميـة) مـع منـو 
الرغبـة يف إقامـة أســـر أصغــر حجمــا مســؤوال عــن زيــادة اللجــوء إىل تنظيــم األســرة، 
وما صحب ذلك من تنـاقص يف اخلصوبـة يف البلـدان األقـل تقدمـا. ويف البلـدان األكـثر 
تقدمـا، الـيت وصـل فيـها اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل إىل مســـتوى عــال نســبيا، كــان 
السـتحداث طـرق حديثـة أثـر أيضـا يف متكـــني األزواج واألفــراد مــن تنويــع اختيــارهم 

لوسائل معينة من وسائل منع احلمل. 
 

مستويات استخدام وسائل منع احلمل 
تشـري التقديـرات إىل أن شـيوع اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل - أي نســـبة مــن 
يستخدمون وسائل منـع احلمـل حاليـا بـني األزواج الذيـن تكـون فيـهم الزوجـة يف سـن 
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اإلجناب � بلغ نسبة ٦٢ يف املائـة علـى الصعيـد العـاملي يف عـام ١٩٩٧ (انظـر اجلـدول 
٤). ويف املناطق األكثر تقدما، بلغ متوسط شيوع استخدام وســائل منـع احلمـل ٧٠ يف 
املائة مع فروق طفيفـة بـني املنـاطق. ويف العـامل األقـل تقدمـا، بلغـت النسـبة يف املتوسـط 
٦٠ يف املائة ولكن مـع فـروق شاسـعة بـني املنـاطق الرئيسـية: إذ تراوحـت نسـبة شـيوع 
استخدام الوسائل من نسبة ٢٥ يف املائة فقط يف أفريقيـا إىل مـا يزيـد علـى ٦٥ يف املائـة 
يف آسـيا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. ويف ضـوء السـرعة الـيت يـــتزايد ــا 
استعمال وسائل منع احلمـل يف املنـاطق األقـل تقدمـا، مـن املرجـح أن تصـل حبلـول عـام 

٢٠٠٠ نسبة األزواج الذين يستعملون وسائل منع احلمل يف العامل إىل ٦٥ يف املائة. 
 

متوسـط شـيوع اسـتخدام طـرق معينـة ملنـع احلمـل، حســـب املنــاطق  اجلدول ٤ -
واألقــاليم الرئيســية (اســــتنادا إىل أحـــدث بيانـــات االســـتقصاءات 

املتاحة، والتاريخ املتوسط إلجراء االستقصاء هو عام ١٩٩٧) 
 

تعقيم  املناطق واألقاليم 
الرئيسية 

مجيع 
الطرق 

طرق
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  (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩)(١٠)(١١)(١٢)(١٣)

النسبة املئوية لألزواج الذين يضمون امرأة يف سن اإلجناب تستخدم وسائل منع احلمل 
٠,٦ ٣,١ ٢,٦ ٠,٦ ٠,٤ ٥,١ ١٤,٩ ٢,٦ ٧,٨ ٤,١ ٢٠,١ ٥٥,٦ ٦١,٩ العامل 

٠,٦ ٢,٣ ٢,٥ ٠,٦ ٠,٢ ٣,١ ١٦,٣ ٣,١ ٥,٩ ٣,٦ ٢٢,٠ ٥٤,٩ ٦٠,٢ املناطق األقل تقدما 
١,٠ ١,١ ٣,٢ ٠,١ ٠,١ ١،١ ٤,٩ ٤,٢ ٧,١ ٠,١ ٢,٢ ١٩,٨ ٢٥,٢ أفريقيا 

١,٣ ١,٤ ٢,٧ ٠,٢ ٠،٠ ١,٢ ٠,٧ ٥,٤ ٥,٦ ٠,٠ ٢,٠ ١٥,٢ ٢٠,٦   شرق أفريقيا 
١,١ ٠,٨ ٤,٩ ٠،٠ ٠,٢ ٠,٩ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٩ ٠,١ ٠,٥ ٣,٢ ١٠,٠   وسط أفريقيا 
٠,٢ ٠,٩ ٢,٤ ٠,١ ٠,٢ ٠,٩ ١٩,٢ ٣,٠ ٠,٠١٨,٠ ٢,٧ ٤٤,١ ٤٧,٧   مال أفريقيا 

٠,٤ ٠,٨ ٠,٤ ٠،٠ ٠،٠ ١,٦ ٢,٠ ١,٨١٠,٣٢٠,٧ ١٤,٠ ٥٠,٤ ٥١,٩   اجلنوب األفريقي 
١,٤ ١,٠ ٤,٢ ٠,٢ ٠,٢ ١,٢ ١,٤ ١.٩ ٢,٥ ٠,٠ ٠,٤ ٧,٨ ١٤,٤ غرب أفريقيا 

              
٠,٥ ٢,٥ ٢,٠ ٠,٨ ٠,٢ ٣,٤ ١٩,٦ ٢,٩ ٤,٨ ٤,٤ ٢٤,٨ ٦٠,٨ ٦٥,٨   آسيا(ب) 

٠,١ ٠,٠ ٠,٩ ٠,٤ ٠,٢ ٣,٨ ٣٥,٨ ٠,٠ ١,٧ ٧,٧ ٣٢,٨ ٨٢,٤ ٨٣,٤   شرق آسيا(ب) 
١,٠ ٢,٧ ٣,٤ ٠,٤ ٠,٠ ٣,٢ ٣,٧ ٣,٥ ٥,٣ ١,٦ ٢٣,٣ ٤٠,٩ ٤٨,٠   جنوب وسط آسيا 
١,٢ ٣,٨ ٣,٣ ٢,٧ ٠,٠ ٢,٠ ١٠,٤ ٠,٨١٣,٠١٣,٠ ٧,٧ ٤٩,٦ ٥٧,٩   جنوب شرق آسيا 
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تعقيم  املناطق واألقاليم 
الرئيسية 

مجيع 
الطرق 

طرق
ص ذكورإناث حديثة(أ)

ـــرا
ــــــ
ــــــ
أقـــ

ن 
ــــــ
ــــــ
ــــــ
حقـــ

محية 
 الر
ائل
وس
ال

ل 
حلم
ع ا
ملن

ت 
ـاال
ــــــ
فــــ
الر

لية 
مهب

ئل 
وسا

ة 
لـــــ
ــاز
ــــــ
ع

يثة 
حد

ق 
ــــر
طـــ

ى 
ــــر
ــــــ
أخ

ن 
ألما
رة ا
ــــــ
فتـ

ل 
ــــز
ــــــ
ــــــ
عــــ
ال

دية 
تقلي

ق 
ــــر
ط

ى 
ــــر
ــــــ
ــــــ
أخ

  (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩)(١٠)(١١)(١٢)(١٣)

٢,٠ ٢,١١٤,٣ ٠,٣ ٠,٥ ٥,٠ ١٣,٧ ٠,٦ ٦,١ ٠,٠ ٣,٠ ٢٩,٣ ٤٧,٨ غرب آسيا 
              

أمريكا الالتينية ومنطقـة 
٠,٦ ٣,٤ ٤,٩ ٠,١ ٠,٣ ٤,٢ ٧,٤ ٣,٠ ١,٦١٣,٨ ٢٩,٥ ٥٩,٩ ٦٨,٨ البحر الكارييب 

٠,٢ ١,٤ ١,٣ ٠,٦ ٠,٤ ٤,٣ ١١,٢ ٥,٦ ٠,٥١٠,٥ ٢٢,٦ ٥٥,٨ ٥٨,٧   منطقة الكارييب 
٠,١ ٣,٠ ٥,٣ ٠,٠ ٠,١ ٣,٩ ١٣,٠ ٤,٠ ٩,١ ٠,٧ ٢٣,٦ ٥٤,٥ ٦٢,٩   أمريكا الوسطى 
٠,٧ ٣,٨ ٥,٤ ٠,١ ٠,٣ ٤,٦ ٤,٨ ٢,٤ ١,٩١٦,٩ ٣١,٩ ٦٢,٩ ٧٢,٨   أمريكا اجلنوبية 

              
٢,٦ ٠,٩ ٢,٨ ٠,٠ ٠,٠ ١,١ ٠,٦ ٦,١ ٤,٩ ٠,٢ ٨,٦ ٢١.٥ ٢٧,٧ أوقيانوسيا(ج) 

              
٠,٨ ٦,٨ ٣,٦ ٠,٥ ١,١ ٧,٦١٥,٠ ٠,١ ٧,٢١٧,٣ ١٠,٤ ٥٩,٢ ٧٠,٤ املناطق األكثر تقدما(د) 

              
٠,٨ ١,٧ ٣,٣ ٠,٠ ٠,٦ ٢,٢٤٥,٥ ٠,٠ ٠,٤ ٠,٧ ٣,٤ ٥٢,٨ ٥٨,٦ آسيا: اليابان 

              
٠,٦ ٤,٣١٠,٠ ٠,٠ ١,١ ١١,٩١٠,٥ ٠,٢ ٤,٩٢٢,٠ ٤,٨ ٥٥,٣ ٧٠,١ أوروبا 

٠,١ ٠,٢١٠,١١٧,٩ ١,٣ ١٤,٢١١,١ ٠,٠ ٦,٨ ٠,٠ ١,٥ ٣٥,١ ٦٣,٢   أوروبا الشرقية 
٠,١ ١,٦ ٠,٩ ٠,٠ ٢,٢ ١١,١١٧,٠ ٠,٢ ١٢,٢١٣,٤١٩,٧ ٧٥,٨ ٧٨,٤   مشال أوروبا 

٠,٨ ٣,١١٧,٨ ٠,٠ ٠.٦ ١١,٤١٢,٨ ٠,٣ ٢,٤١١,٤ ٦,٣ ٤٥,٢ ٦٦,٩   جنوب أوروبا 
١,٠ ١,٧ ١,٣ ٠,٠ ٠,٩ ٥,٣ ١٠,٠ ٠,٣ ٧,١٤٣,٧ ٣,٣ ٧٠,٦ ٧٤,٥   أوروبا الغربية 

              
١,٢ ٢,١ ٢,١ ١,٩ ١,٧ ٠,٩١٢,٩ ٠,٠ ٢٤,٥١٣,٤١٥,٥ ٧٠,٨ ٧٦,٢ أمريكا الشمالية 

              
             أوقيانوسيا: 

٠,٢ ١,٥ ٢,٠ ٠,٠ ١,٠ ٧,٦ ٦,٠ ٢,٦ ٦,٤ ٣٣,٣١٥,٣ ٧٢,٢ ٧٥,٩ استراليا � نيوزيلندا 
 

قاعدة البيانات بشأن استخدام وسائل منع احلمل الــيت حتتفــظ ــا شــعبة الســكان يف  املصدر: 
األمانة العامة لألمم املتحدة. 

تعكس هذه التقديرات افتراضات عن اســتخدام وســائل منــع احلمــل يف البلــدان الــيت  مالحظة: 
ال تتوافر بيانات بشـــأا. وتتعلــق البيانــات بالنســاء املقترنــات بصفــة رمسيــة أو بصفــة 

غري رمسية. 
تشمل الطرق املشار إليها يف األعمدة من (٣) إىل (١٠).  (أ)

ما عدا اليابان.  (ب)
ما عدا استراليا � نيوزيلندا.  (ج)

استراليا � نيوزيلندا، أمريكا الشمالية، أوروبا، اليابان.  (د)
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ويعـزى إىل الطـرق احلديثـة، الـيت تعتـــرب أكفــأ يف منــع احلمــل، معظــم ممارســة 
اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل يف أرجـاء العـامل. وعـــادة مــا يتطلــب اســتخدام الوســائل 
احلديثة توافر إمكانية احلصول على خدمات تنظيم األسرة أو إمداداا. وتشـمل الطـرق 
احلديثة تعقيم اإلناث والذكور، واألقراص اليت جيري تناوهلا عن طريـق الفـم، والوسـائل 
الرمحية ملنع احلمل، والرفاالت، واحلقن أو غرس أجهزة حتت اجللـد أو الوسـائل العازلـة 
املهبليـة (ومـن بينــها الغشــاء احلــاجز وغطــاء عنــق الرحــم والرغــاوي واملــواد اهلالميــة 
والكرميات واالسفنجات الـيت حتتـوي علـى مـواد قاتلـة للحيوانـات املنويـة). ويعـزى إىل 
ـــع احلمــل يف املنــاطق األقــل تقدمــا  الطـرق احلديثـة حصـة أكـرب يف اسـتعمال وسـائل من
(٩١ يف املائة من املستعملني) منها يف املناطق األكثر تقدما (٨٤ يف املائة). ويرجع هـذا 
إىل حــد كبــري إىل االعتمــاد الشــديد علــى الطــرق التقليديــة � وهــي أساســــا العـــزل 
واألشكال األخرى لالمتنـاع الـدوري واسـتخدام الـدش املـهبلي كوسـيلة ملنـع احلمـل � 
 Po pov,) يف بعض أرجاء أوروبا ويف احتاد اجلمهوريات السـوفياتية االشـتراكية السـابق

 .(Visser and Ketting, 1993

وسجلت أدىن نسبة لشيوع اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل يف العـامل يف أفريقيـا، 
حيـث يلجـأ يف املتوسـط ربـع األزواج إىل تنظيـم األسـرة. وتقـل نسـبة شـيوع اســتخدام 
وسائل منع احلمل يف أغلبية البلدان األفريقية عن ٢٠ يف املائة. وعالوة علـى ذلـك تقـل 
مستويات استخدام وسائل منع احلمل احلديثة عن ١٠ يف املائـة فيمـا يزيـد علـى نصـف 
البلدان. ومع ذلك فمن الواضـح أنـه توجـد فـروق إقليميـة. فباسـتثناء جزيـريت ريونيـون 
وموريشيوس، حيث يستخدم ما يزيد على ثلثي األزواج وسائل منع احلمل، تبلغ نسـبة 
شيوع استخدام وسائل منع احلمل يف مشال أفريقيـا ٤٨ يف املائـة ويف اجلنـوب األفريقـي 
٥٢ يف املائة أي أعلى بنسبة تتراوح بني ٣ و ٥ مرات عنــها يف شـرق أفريقيـا ووسـطها 

وغرا. 
ويف البلدان النامية الواقعـة يف آسـيا، يلجـأ ٦٦ يف املائـة مـن األزواج إىل تنظيـم 
األسرة. ومع ذلك فإن ارتفاع مستوى اللجوء إىل تنظيـم األسـرة يف الصـني يؤثـر تأثـريا 
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كبريا على هــذا الرقـم املتوسـط. ويف الواقـع فـإن متوسـط شـيوع اسـتخدام وسـائل منـع 
احلمل يف شرق آسيا، وهي املنطقة اليت تضم الصني، أعلى متوسط بني مجيع املنـاطق يف 
العامل (٨٣ يف املائة)، بل إنه جياوز حىت أعلى مستوى مسجل يف املنـاطق األكـثر تقدمـا 
(٧٨ يف املائة يف مشال أوروبا). وتعد مستويات استخدام وسائل منع احلمـل يف املنـاطق 
اآلسـيوية األخـرى مماثلـة بقـدر أكـرب لتلـك السـائدة يف األجـزاء الشـمالية واجلنوبيـة مـــن 
أفريقيا. وتشري ٩ يف املائة من البلدان اآلسيوية إىل أن نسبة شيوع استخدام وسائل منـع 
احلمل تقل عن عشرين يف املائة، بينما يشـري حنـو الثلـث إىل أن نسـبة االسـتخدام جتـاوز 

٦٠ يف املائة. 
ويف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، يعـد متوسـط شـيوع االسـتخدام 
مرتفعا إىل حد ما (٦٩ يف املائة) أما الفروق على املستوى اإلقليمي فهي متواضعة متامـا 
مثـل الوضـع السـائد يف املنـاطق األكـثر تقدمـا. وتـتراوح نســـبة شــيوع االســتخدام مــن 
٥٩ يف املائـة لـألزواج الذيـن يلجـأون إىل تنظيـم األسـرة يف منطقـة البحـــر الكــارييب إىل 
٧٣ يف املائـة يف أمريكـا اجلنوبيـة. ويف هـذه املنطقـة الرئيسـية، تشـري ثلثـــا البلــدان إىل أن 
نسـبة شـيوع االسـتخدام جتـاوز ٥٠ يف املائـة، ممـــا يشــري إىل أن اســتخدام وســائل منــع 

احلمل شائع للغاية بالفعل. 
ويف املناطق األكثر تقدما، تنحصر الفروق على الصعيـد اإلقليمـي داخـل نطـاق 
ضيـق نسـبيا إذ تـتراوح بـني ٥٩ يف املائـة يف اليابـان إىل ٧٨ يف املائـــة يف مشــال أوروبــا، 
لكـن الفـروق اإلقليميـة يف اسـتخدام الطـرق احلديثـة أكـثر وضوحـا. فشـــيوع اســتخدام 
الطــرق احلديثــة ينخفــض إىل مســتوى ٣٥ يف املائــــة يف أوروبـــا الشـــرقية ويرتفـــع إىل 

ما يتراوح بني ٧١ و ٧٦ يف املائة يف مشال أوروبا وغرا. 
 

االجتاهات احلديثة السائدة يف استخدام وسائل منع احلمل 
ـــرية يف  أظــهرت معظــم البلــدان الناميــة الــيت تتوافــر بيانــات بشــأا زيــادة كب
ـــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة. فقــد زاد شــيوع  اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل عل
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استخدامها بنسبة نقطة مئوية على األقل يف السنة يف ٦٨ يف املائـة مـن البلـدان، وبنسـبة 
نقطتـني مئويتـني علـى األقـل يف الســـنة يف ١٥ يف املائــة مــن البلــدان. وحدثــت أســرع 
زيادات، يف املقــام األول، يف البلـدان الـيت كـانت فيـها مسـتويات شـيوع االسـتخدام يف 
النطاق املتوسط (بني ٣٥ و ٦٤ يف املائة) يف عام ١٩٩٠. وتنتمي البلـدان الـيت حدثـت 
فيها أقل زيادة يف مستوى شيوع االستخدام (أقل من نقطة مئويـة واحـدة يف السـنة) يف 
معظمـها إىل أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـــربى، وخاصــة غــرب أفريقيــا، حيــث كــان 
مستوى شيوع االستخدام يف عـام ١٩٩٠ منخفضـا للغايـة، ولشـرق آسـيا حيـث كـان 
ـــه يعــزى للطــرق  مسـتوى شـيوع االسـتخدام يف عـام ١٩٩٠ مرتفعـا للغايـة. وحيـث أن
احلديثة معظم النمو يف استخدام وسائل منع احلمل يف البلدان النامية، فـإن سـرعة النمـو 

يف استخدام مجيع الوسائل ويف استخدام الطرق احلديثة واحدة إىل حد كبري. 
وعلـى نقيـــض البلــــدان الناميـة (باسـتثناء بلـدان شـرق آسـيا) مل تظـهر البلـــدان 
املتقدمة إال منوا ضئيال أو تنوعا ضئيال يف مستويات استخدام وسائل منع احلمـل خـالل 
السنوات العشر املاضية. ومـع ذلـك، فقـد زاد اسـتخدام الوسـائل احلديثـة خبطـى أسـرع 

إىل حد ما. 
وبصفة عامة، ال يزال اللجوء إىل تعقيم اإلناث ميثل أهم االجتاهات السـائدة يف 
املناطق األقل واألكثر تقدما على السـواء. ولكـن هنـاك بلـدان كثـرية تـؤدي فيـها طـرق 
أخرى دورا هاما. ورغم الرتوع العام حنو أن تصبح الطرق احلديثـة، كمجموعـة، أكـثر 
هيمنة على مدى الوقت، فليس هنـاك إال شـواهد ضئيلـة تشـري إىل أن أمنـاط االسـتخدام 

الشديدة التنوع على الصعيد الوطين تتحول إىل استخدام نفس املزيج من الطرق. 
 

وسائل منع احلمل املستخدمة 
يعتمد معظم مستخدمي وسائل منع احلمل علـى الوسـائل احلديثـة. ويعـزى إىل 
الطرق احلديثة نسبة ٩٠ يف املائـة مـن اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل علـى نطـاق العـامل. 
وهناك ثالث طـرق تسـتهدف النسـاء هـي األكـثر شـيوعا بوجـه خـاص: تعقيـم اإلنـاث 
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والوسائل الرمحية ملنع احلمل واألقراص الـيت جيـري تناوهلـا عـن طريـق الفـم. ويعـزى إىل 
هـذه الطـرق الثـالث ٦٩ يف املائـة مـن اسـتخدام وســـائل منــع احلمــل يف أرجــاء العــامل 
و ٧٤ يف املائة من املناطق األقل تقدما. ويف املتوسط، يتسـاوى تقريبـا شـيوع اسـتعمال 
ـــغ ٥٩ يف  وسـائل منـع احلمـل يف املنـاطق األكـثر تقدمـا مـع املنـاطق األقـل تقدمـا: إذ يبل
املائـة يف املنـاطق األكـثر تقدمـا و ٥٥ يف املائـة يف املنـاطق األقـل تقدمـا. ولكـــن، ووفقــا 
للمشار إليه أعاله، تزيد نسبة استخدام الطرق احلديثة من وسائل منع احلمل يف املنـاطق 

األقل تقدما عنها يف املناطق األكثر تقدما. 
وفيما يتصل باستخدام طرق معينة، توجد فـروق ملحوظـة بـني املنـاطق األكـثر 
تقدما واملناطق األقل تقدما. ويتعلق تنــاقض ملحـوظ بـني املنطقتـني يف اسـتخدام الطـرق 
ـــدوري أو فــترة األمــان  التقليديـة. وتنطـوي هـذه اموعـة مـن الطـرق علـى االمتنـاع ال
والعزل واالمتناع واستخدام الدش املهبلي وخمتلف الطرق الشعبية األخرى. وتبلغ نسبة 
شيوع الطرق التقليدية يف املناطق األكثر تقدما ضعف شـيوعها يف املنـاطق األقـل تقدمـا 
(١١ يف املائـة و ٥ يف املائـة علـى التـوايل). ويعكـس ارتفـاع مسـتويات اســـتخدام هــذه 
الطرق يف مناطق العامل املتقدم النمو استمرار أثـر أمنـاط ضبـط اخلصوبـة الـيت كـانت قـد 
اسـتقرت قبـل اخـــتراع وســائل منــع احلمــل احلديثــة وكذلــك حمدوديــة توافــر الطــرق 
األحـدث يف بعـض البلـدان األوروبيـة. وتظـهر االسـتقصاءات األخـرية الـــيت أجريــت يف 
التسعينات أن شيوع استخدام الطرق التقليدية قد نقــص يف أوروبـا الغربيـة ولكـن ليـس 

يف شرق أوروبا وجنوا (باستثناء إسبانيا). 
ويكمـن التنـاقض الثـاين بـني املنـاطق األكـثر تقدمـا واملنـاطق األقـل تقدمـا يف أن 
مستعملي وسائل منع احلمل يف املناطق األكثر تقدما يعتمدون بقـدر أكـرب علـى الطـرق 
ذات املفعول القصري األجل اليت ميكن عكس اجتاهها يف حني يعتمدون يف املناطق األقـل 
تقدمـا علـى الطـرق األطـول مفعـوال والطـرق السـريرية العاليـــة الفعاليــة. ويف املتوســط، 
يسـتخدم ٦ مـن كـل ١٠ مـن مسـتخدمي وسـائل منـع احلمـل يف املنـاطق األكـثر تقدمــا 
األقراص اليت يتم تناوهلا عن طريق الفم أو الرفاالت أو الطرق التقليدية. وعلـى النقيـض 
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ــــاطق األقـــل تقدمـــا علـــى التعقيـــم  فــإن ٧ مــن كــل ١٠ مســتعملني يعتمــدون يف املن
أو الوسـائل الرمحيـة ملنـع احلمـل. ويرجـع العـامل الرئيسـي الـذي يســـهم يف حتقــق هــذه 
النتيجة إىل االعتماد بدرجة كبرية على تعقيم اإلناث والوسـائل الرمحيـة يف آسـيا. فعلـى 
وجه اخلصوص، جيـري تعقيـم مـا يزيـد علـى ٣٠ يف املائـة مـن اإلنـاث مـن مسـتعمالت 
وسـائل منـع احلمـل يف الصـني واهلنـد يف حـني تسـتعمل مـا يزيـد علـى ٣٠ يف املائـة مــن 

النساء الوسائل الرمحية ملنع احلمل يف الصني. 
ومثة فرق ثالث بني املناطق األكثر تقدما واألقل تقدما يكمن يف أمهية اسـتعمال 
الطرق اليت تستهدف الذكور. وعلى نطاق العـامل، يعتمـد أقـل مـن ربـع األزواج الذيـن 
يستخدمون وسائل منع احلمل على طرق تتطلـب مشـاركة الذكـور (الرفـاالت وتعقيـم 
ـــاوم (فــترة األمــان والعــزل). ومــع ذلــك فــإن االعتمــاد علــى طــرق  الذكـور) أو تع
تستهدف الرجال أكرب بكثري يف املناطق األكثر تقدما ( حنـو ٥٠ يف املائـة مـن اسـتخدام 

وسائل منع احلمل عموما) عنه يف املناطق األقل تقدما (حنو ٢٠ يف املائة). 
ـــاث املرتبــة األوىل  ومـن حيـث شـيوع اسـتخدام طـرق حمـددة، حيتـل تعقيـم اإلن
(٢٠ يف املائة من املتزوجــات حاليـا) يف العـامل. وعلـى النطـاق العـاملي، فـإن واحـدة مـن 
كل ثالث سيدات من املتزوجات حاليا الاليت يسـتخدمن وسـائل منـع احلمـل تلجـأ إىل 
التعقيم. وتشمل عبارة �املتزوجـات حاليـا� املسـتخدمة علـى طـول هـذا الفـرع النسـاء 
املقترنات رمسيا أو بشكل غري رمسي على السواء. وتبلـغ نسـبة شـيوع تعقيـم اإلنـاث يف 
املناطق األقل تقدما ضعف نسبته يف املناطق األكثر تقدمـا (٢٢ يف املائـة و ١٠ يف املائـة 
على التوايل). وعلى الصعيد اإلقليمي، تعترب هذه الطريقة شائعة نسبيا، أي نسبة شـيوع 
جتاوز ١٠ يف املائة، يف شرق آسيا وجنوب وسط آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر 
الكـارييب ومشـال أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا � نيوزيلنـدا، ولكـن نـادرا مـا يتــم 

اللجوء إليها يف أفريقيا وأوروبا الشرقية وجنوب أوروبا وغرب أوروبا واليابان. 
وتعقيم الذكور أقــل شيوعــا بكثري مــن تعقيم اإلنــاث. فعلــى الصعيد العـاملي، 
مل تشر سوى ٤ يف املائة من النساء إىل أن شـركاءهم جلـأوا إىل التعقيـم. وعلـى عكـس 
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النمط امللحوظ يف تعقيم اإلناث، تبلغ نسبة شيوع جلوء الذكـور إىل التعقيـم يف املنـاطق 
األكثر تقدما ضعفـها يف املنـاطق األقـل تقدمـا (٧ يف املائـة و ٣ يف املائـة علـى التـوايل). 
وعلى الصعيد اإلقليمي، يبلـغ شـيوع اسـتخدام هـذه الطريقـة مـا جيـاوز ١٠ يف املائـة يف 
مشـال أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا � نيوزيلنـدا. وعلـى الصعيـد القطـــري، يبلــغ 
شـيوع اسـتخدام هـذه الطريقـة أعلـى مســتوى لـــــــه فـــــي اســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا 

والواليات املتحدة (نسبة تتراوح بني ١٠ و ١٩ يف املائة). 
أمـا الوسـائل الرمحيـة ملنـــع احلمــل، الــيت تســتخدمها ١٥ يف املائــة مــن النســاء 
ـــى  املتزوجـات حاليـا ونسـبة واحـد مـن كـل ٤ ممـن يسـتخدمون وسـائل منـع احلمـل عل
نطاق العامل فتأيت يف املرتبة التالية لتعقيم اإلناث باعتبارها ثاين أكثر وسـائل منـع احلمـل 
ـــائل الرمحيــة ملنــع احلمــل يف  شـيوعا يف االسـتخدام. وتبلـغ نسـبة شـيوع اسـتخدام الوس
املناطق األقل تقدمـا ضعفـها يف املنـاطق األكـثر تقدمـا (١٦ يف املائـة و ٨ يف املائـة علـى 
التوايل). وعلى الصعيد اإلقليمي، يشيع استخدام هذه الطريقـة نسـبيا، أي نسـبة شـيوع 
جتـاوز ١٠ يف املائـة، يف مشـال أفريقيـا وآسـيا (باسـتثناء جنـــوب وســط آســيا) وأمريكــا 
الوسطى ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا. وعلى الصعيد القطري، يعد شيوع اسـتخدام 
الوسـائل الرمحيـة ملنـع احلمـل مرتفعـا للغايـة يف أوزبكســـتان ومجهوريــة كوريــا الشــعبية 
الدميقراطية وكازاخستان (نسبة تتراوح بني ٤٠ و ٤٩ يف املائـة). وبصفـة عامـة، تظـهر 
معظم البلدان النامية، اليت تتوفر بيانات عن االجتاهات السائدة فيها، زيـادة متواضعـة يف 
شيوع استخدام الوسائل الرمحية ملنع احلمل يف الفترات األحدث. وعلى النقيض، يسـري 
االجتاه حنو التناقص يف استخدام الوسائل الرمحية ملنع احلمل يف معظم البلدان املتقدمة. 

ـــة الــيت  وبالنسـبة لألقـراص الـيت جيـري تناوهلـــا عـــن طريـــق الفـم، وهـي الطريق
تستخدمها ٨ يف املائة من املتزوجات حاليا ونسبة ١٣ يف املائة ممن يسـتخدمون وسـائل 
منع احلمل على نطـاق العـامل فتـأيت يف مرتبـة أدىن مـن تعقيـم اإلنـاث والوسـائل الرمحيـة 
وتعترب ثالث الطرق األكثر شـيوعا. ويعـد شـيوع اسـتخدام األقـراص الـيت جيـري تناوهلـا 
عن طريق الفم أكثر بثالثة مرات تقريبا يف املنـاطق األكـثر تقدمـا عنـه يف املنـاطق األقـل 
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تقدما (١٧ يف املائة و ٦ يف املائة على التوايل). كما أن تركز اسـتخدام األقـراص أعلـى 
أيضـا يف املنـاطق األكـثر تقدمـا، حيـث يقـع يف املتوسـط اختيـار واحـــد مــن أربعــة مــن 
مستخدمي وسائل منع احلمل عليـها باملقارنـة بنسـبة ١  مـن كـل ١٠ يف املنـاطق األقـل 
تقدما. وعلى الصعيد اإلقليمي، يشيع اسـتخدام هـذه الطريقـة نسـبيا - أي جتـاوز نسـبة 
الشيوع ١٠ يف املائة - يف مشـال أفريقيـا وجنـوب شـرق آسـيا ومنطقـة البحـر الكـارييب 
وأمريكا اجلنوبية وأوروبا (باستثناء أوروبا الشرقية) وأمريكـا الشـمالية. وجيـري تسـويق 
ــة،  األقـراص علـى أوسـع نطـاق جغـرايف باملقارنـة بـأي طريقـة أخـرى. ويف البلـدان النامي
أبلغت ما يزيد إىل حد بعيد على نصف البلدان عن زيادة يف شيوع اسـتخدام األقـراص 
يف املاضي القريب. ومل تظهر أغلبية البلدان املتقدمـة إال تغـريا طفيفـا يف أمنـاط اسـتخدام 

األقراص من الثمانينات إىل التسعينات. 
ويستخدم ٥ يف املائة يف املتوسط مـن األزواج الرفـاالت الـيت يسـتخدمها أيضـا 
٨ يف املائة من مستخدمي وسائل منع احلمل يف أرجاء العامل. وكما هـي احلـال بالنسـبة 
لألقراص، يزيد شيوع استخدام الرفاالت زيادة كبرية يف املناطق األكثر تقدمـا عنـه مـن 
املنـاطق األقـل تقدمـا (١٥ يف املائـة و ٣ يف املائـة علـى التـوايل). وجتـدر اإلشـــارة إىل أن 
ــــة أربـــاع اليابـــانيني مـــن  اليابــان، الــيت يعتمــد فيــها ٤٦ يف املائــة مــن األزواج (وثالث
مستخدمي وسائل منع احلمل) علــى الرفـاالت، تسـودها أعلـى نسـبة شـيوع السـتخدام 

الرفاالت إىل حد كبري. 
وتشري البيانـات املتعلقة باالجتاهات اليت سـادت يف السـنوات العشـر إىل الــ ١٥ 
سنة املاضية إىل أن استخدام الرفاالت قد زاد يف األغلبية العظمى مـن البلـدان الناميـة يف 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، ورمبـا يرجـع ذلـك إىل محـالت 
ترويج استخدام الرفاالت للحماية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. ويف العـامل 
املتقـدم النمـو، زاد اسـتخدام الرفـاالت يف أمريكـــا الشــمالية ونيوزيلنــدا وبعــض بلــدان 
أوروبــا (وخاصــة إســبانيا حيــث ارتفــع بنســبة ١٢ نقطــة مئويــة بــني عــــامي ١٩٨٥ 

و ١٩٩٥ من نسبة ١٢ إىل ٢٤ يف املائة) ولكنه نقص يف بلدان أوروبية أخرى. 
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وقد استمدت التقديرات السالفة الذكر من املعلومات الـيت قدمتـها النسـاء عـن 
استخدام الرفاالت ألغراض منع احلمـل يف إطـار ارتباطـات زوجيـة معـترف ـا. ولكـن 
هـذه املعلومـات قـد تسـتبعد نسـبة كبـرية مـن جممـوع اسـتخدام الرفـاالت. فعلـى ســـبيل 
املثال، تظهر االستقصاءات اليت مت خالهلا االلتقاء برجال ونساء على السواء أن الرجـال 
يبلغون عن مستويات أعلى يف استخدام الرفاالت من النسـاء، وذلـك يف البلـدان الناميـة 
واملتقدمة على السواء. كما أن املستوى املبلـغ عنـه السـتخدام الرفـاالت سـيكون أعلـى 
لـو وجـهت أسـئلة إىل ايبـني عـن اسـتخدامها إمـا كوسـيلة ملنـع احلمـل أو للوقايــة مــن 
األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي بـدال عـن اسـتخدامها كوســـيلة ملنــع 
احلمل. وباملثل، فسيكون االستخدام املبلغ عنه للرفـاالت أعلـى بكثـري لـو مت االستفسـار 
يف االستقصاء صراحة عن استخدامها مــع أي شريــك عنـــد ممارسـة اجلنـس، بـدال مـن 
اإلحياء بأن استخدامها مع الزوج أو الشريــك الرئيســـي الـــذي جتـري ممارســــة اجلنـس 
 .(M cFarlane, Friedman and Morris, 1994) معــــه هــــو موضع االهتمام األساسـي
وقد يصور أيضا استخــدام الرفاالت على أقل مما هو عليه يف الواقع لـو أن ايبـني علـى 
االسـتقصاء كـانوا يسـتخدمون الرفـاالت بـاالقتران بطـرق أخـرى (خاصـــة طــرق أكــثر 
فعالية) ألنه يف األغلبية العظمى مـن االسـتقصاءات ال تسـجل إال أكـثر طريقـة فعالـة إذا 
كان جيري استخدام مزيـج مـن الطـرق. وأخـريا، فـإن الرفـاالت الـيت جـرى تناوهلـا هنـا 
تضم الرفاالت الذكرية ألا النوع الوحيد املبلغ عـن اسـتخدامه يف االسـتقصاءات حـىت 

اآلن. 
أمـا طـــرق احلقــن باهلرمونــات وزرع وســيلة ملنــع احلمــل تغــرس حتــت اجللــد 
(نوربالنت) فإا ليست متاحة علـى نطـاق واسـع بنفـس القـدر الـذي تتوافـر بـه معظـم 
الطرق احلديثة األخرى وال يستخدمها إال ٣ يف املائة من املتزوجـات حاليـا علـى نطـاق 
العـامل. وتعيـش معظـم مسـتخدمات احلقـن ووسـيلة نوربالنـت يف املنـاطق األقـــل تقدمــا 
حيث يستخدم هـذه الوسـائل يف املتوسـط ٣ يف املائـة مـن املتزوجـات باملقارنـة مبـا يقـل 

عن ١ يف املائة يف املناطق األكثر تقدما.  
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أما الوسائل العازلة املهبلية فتستخدمها أقل من نسبة ١ يف املائة من املتزوجـات 
يف الوقت احلايل على نطاق العامل، وأقل من نصف يف املائة من مستخدمي وسـائل منـع 
احلمـل. ومـع ذلـك فمـن املرجـح أن يكـون االسـتعمال احلـايل للوسـائل العازلـــة املهبليــة 
مصـور علـى أقـل مـن حقيقتـه، حيـث أـا عـادة مـا تســـتخدم بــاالقتران بطــرق أخــرى 
(وخاصـة الرفـاالت). ويعيـش معظـم مسـتخدمي هـــذه الطــرق يف منــاطق أكــثر تقدمــا 
حيث يستخدمها يف املتوسط نسـبة ١ يف املائـة مـن املتزوجـات باملقارنـة بنسـبة ٠,٢ يف 

املائة يف املناطق األقل تقدما. 
وبالنسبة للطرق التقليدية، فإا مسـتخدمة بواسـطة ٦ يف املائـة مـن املتزوجـات 
حاليا على نطاق العامل و ١٠ يف املائة من مجيع مسـتخدمي وسـائل منـع احلمـل. ووفقـا 
للمشار إليه أعاله، فإن استخدام الطرق التقليدية أكثر شـيوعا يف املنـاطق األكـثر تقدمـا 
منه يف املناطق األقل تقدما. وأهم طريقتني بني الطرق التقليدية هي العزل وفـترة األمـان 
(هـي يف املقـام األول طريقـة االمتنـاع الدوريـة). ويلجـــأ ٣ يف املائــة مــن األزواج علــى 
نطـاق العـامل إىل طريقـة العـزل. وهـي الطريقـة الرئيسـية املســـتخدمة يف شــرق وجنــوب 
أوروبا، حيث تصل نسبة شـيوع اسـتخدامها إىل ١٨ يف املائـة، ويف غـرب آسـيا حيـث 
تصل نسبة شيوع استخدامها إىل ١٤ يف املائة. كما يلجأ ٣ يف املائة مـن األزواج علـى 
ــترة  نطـاق العـامل إىل اسـتخدام فـترة األمـان، وبصفـة عامـة فـإن اإلبـالغ عـن اسـتخدام ف

األمان أكثر شيوعا عن العزل يف املناطق غري شرق أوروبا وغرب آسيا. 
 

االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة 
علـى الرغـم مـن النمـو السـريع الـذي حـدث مؤخـرا يف اسـتخدام وســـائل منــع 
ـــار  احلمـل، تشـري جمموعـة متنوعـة مـن الشـواهد إىل أن املشـاكل املتعلقـة مبحدوديـة اختي
الوسائل فضال عن االحتياجـات العاليـة غـري امللبـاة مـن خدمـات تنظيـم األسـرة ال تـزال 
واسعة االنتشار يف البلدان النامية. ففي عدد كبري من البلدان يصل إىل الثلـث يعـزى إىل 
طريقة واحدة، عادة التعقيم أو األقراص، نسـبة النصـف علـى األقـل مـن مجيـع الوسـائل 
املسـتخدمة ملنـع احلمـل. ويف الوقـت نفســـه، يعــرب حنــو ٢٠ يف املائــة مــن األزواج يف 
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البلـدان الناميـة (مـا عـدا الصـني) عـن رغبتـهم يف املبـاعدة بـني الـوالدات أو حتديـد عــدد 
أسرهم ولكنهم ال يستخدمون بعد أي وسـيلة ملنـع احلمـل. واحلاجـة إىل تنظيـم األسـرة 
اليت مل تتم تلبيتها عن طريق استخدام وسائل منع احلمـل هـي أعلـى بوضـوح يف أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكربى، حيث تعاين يف املتوسـط ٢٤ يف املائـة مـن النسـاء املتزوجـات 
حاليا من عدم تلبيــة احتياجـان يف جمـال تنظيـم األسـرة باملقارنـة بنحـو ١٨ يف املائـة يف 

مشال أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
وإذا أضفنـا معـا النسـبة املئويـة للنســـاء الــاليت يســتخدمن وســائل منــع احلمــل 
والنسبة املئوية للنساء الاليت يعـانني مـن عـدم تلبيـة احتياجـان يف جمـال تنظيـم األسـرة، 
فيمكـن أن نسـتخلص رقمـا يطلـق عليـه �االحتيـاج الكلـي لتنظيـم األســـرة�. ويعــرض 
الشكل الثالث االحتياجات امللباة يف جمال تنظيم األسرة كنسبة مئويـة مـن جممـوع هـذه 
االحتياجات الكلية اليت جيري تلبيتها عن طريـق اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل. ويوجـد 
ثانيـة أضخـم فــرق يف النســبة املئويــة لالحتياجــات الكليــة امللبــاة بــني أفريقيــا جنــوب 
ـــا جنــوب الصحــراء  الصحـراء الكـربى واملنـاطق األخـرى (الشـكل الثـالث). ويف أفريقي
الكربى، يستخدم عدد يقل عن نصف النساء الاليت حيتجن إىل تنظيم األسـرة مـن أجـل 
املباعدة بني الوالدات أو احلد منها وسائل منع احلمل، يف حني تلىب يف املنــاطق األخـرى 
ـــك فإنــه يف مجيــع املنــاطق، مــن  هـذه االحتياجـات لنسـبة جتـاوز ٦٠ يف املائـة. ومـع ذل
األرجـح أن يلجـأ الراغبـون يف التوقـف عـن اإلجنـــاب بقــدر أكــثر بكثــري إىل اســتخدام 
وسائل منع احلمل عن من يرغبون يف تـأجيل اإلجنـاب التـايل. ويشـري هـذا إىل أن الرغبـة 
يف حتديد حجم األسرة حمسوسـة بدرجـة أقـوى مـن الرغبـة يف املبـاعدة بـني الـوالدات، رمبـا 

ألن نتائج الفشل يف بلوغ اهلدف املتعلق بتحديد حجم األسرة تعترب أظ تكلفة. 
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الشكل الثالث 
نســبة املتزوجــات حاليــا الــاليت تلـــىب احتياجـــان يف جمـــال تنظيـــم األســـرة املتصلـــة 

باملباعدة بني الوالدات أو احلد منها، حسب املنطقة يف أواخر التسعينات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

شعبة السكان يف األمانة العامة لألمم املتحدة.  املصدر:
  

وتشـري آخـر التقديـرات إىل أن هنـاك ١٠٥ ماليـني سـيدة يف سـن اإلجنـاب مــن 
املتزوجات أو الاليت يعاشـرن رجـاال دون زواج يف العـامل النـامي يعـانني مـن عـدم تلبيـة 
R). ويف كثــري مــن البلــدان،  oss, 2001) ــــم األســرة احتياجاــــن فــــي مــــجال تنظيــ
ال تزال انعــدام إمكانيـــة احلصــــول علــى خدمات تنظيم األســـرة ذات اجلودة املعقولـة 
فضال عن نقص املعلومــــات بشأن اخلدمـات املتاحـة يشـكل عقبـة سـيئة تعرقـل اللجـوء 
إىل تنظيـم األسـرة (Robey, Ross and Bhushan, 1996). ويصــدق هــذا علــى وجــه 
اخلصوص على أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث ال تلم ببسـاطة نسـب كبـرية مـن 
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النساء بأي أشكال حديثة لوسائل منـع احلمـل (Westoff and Bankole, 1995). ومـن 
األسباب األخرى اليت تساق بصفة عامة كأسـباب لعـدم اللجـوء إىل تنظيـم األسـرة قلـة 
ـــص املعرفــة  اهلمـة يف تنفيـذ احلـق يف االختيـار واخنفـاض احتمـاالت حـدوث احلمـل ونق
الالزمـة بتنظيـم األسـرة وأخـريا الشـواغل الثقافيـــة واالجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة 
املرتبطة باختيار و/أو مواصلة استخدام وسـائل منـع احلمـل ومـــن بينهـــا املعارضـــة مـن 
جانب األزواج أو األفراد اآلخرين من أفراد األسرة املمتدة واخلوف من اآلثار اجلانبيـــة 
 Bo ngaarts and Bruce,) لوسائل منـع احلمل وارتفـاع التكلفــة واإلميان بالقضاء والقدر

 .(1995
 

استخدام وسائل منع احلمل واالحتياج إليها حاليا بني املراهقني 
يف البلـدان الناميـة، ال تلجـأ معظـــم املراهقــات املتزوجــات إىل تنظيــم األســرة. 
وتبـني االسـتقصاءات األخـرية أن شـيوع اسـتخدام وسـائل منـع احلمـــل بــني املراهقــات 
املتزوجات أدىن بصفة عامة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (أقـل مـن ٢٠ يف املائـة) 
بينمـا يقـف عنـد مسـتوى متوسـط يف آسـيا ومشـــال أفريقيــا (بــني ٢٠ و ٤٠ يف املائــة) 
ويصـل أعلـى مسـتوى لـه يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب ( مـا يزيـــد علــى 
٣٠ يف املائة). وكما هو احلال بالنسبة للنساء يف سن اإلجناب املتزوجات حاليـا، يعـزى 
إىل الطرق احلديثة أغلبية حاالت استخدام وسائل منع احلمل بني املراهقـات، وإن كـان 
بنسبة مئوية أقل. ومع ذلك فإنه عنــد مقارنـة بيانـات اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل بـني 
املراهقـات ومجيـع النسـاء، فتبـني معظـم البلـدان أن نسـبة شـيوع اسـتخدام وسـائل منـــع 
احلمل بني املراهقات املتزوجــات تبلـغ حنـو نصـف نسـبة اسـتخدامها بـني النسـاء األكـرب 
سنا املتزوجات. ومن احملتمل أن هذا يرتبـط بـتزايد رغبـة الفتيـات الصغـريات يف إجنـاب 

عدد أكرب من األطفال. 
ويف البلدان النامية، تتجـه املراهقـات غـري املتزوجـات ولكـن الناشـطات جنسـيا 
إىل اإلبالغ عن نسبة أعلى بكثري من اللجوء إىل خدمات تنظيـم األسـرة عـن املراهقـات 
املتزوجات. وجتاوز بصفة عامة نسبة شيوع استخدام وسائل منع احلمل بـني املراهقـات 
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ـــا جنــوب الصحــراء الكــربى  غـري املتزوجـات الناشـطات جنسـيا ٣٠ يف املائـة يف أفريقي
ومـا يزيـد علـى ٦٠ يف املائـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. وعلـى وجـــه 
اخلصوص، فإن استخدام الرفاالت أعلى بكثري بـني املراهقـات غـري املتزوجـات عنـه بـني 
املراهقات املتزوجات. ومن احملتمل أن ارتفاع معدل جلـوء املراهقـني غـري املـتزوجني إىل 
تنظيم األسرة يرجع إىل إدراكهم أن تكلفة احلمـل غـري املرغـوب فيـه أعلـى بالنسـبة هلـم 
 Co ntreras,) م حياولون قدر طاقتـهم جتنبـهمنها بالنسبة لنظرائهم املتزوجني ولذلك فإ

 .Guzmán and Hakkert, 2000)

وتبني البيانات املتاحة من البلدان املتقدمة النمو أن شيوع استخدام وسائل منـع 
احلمل مرتفع بصفة عامة (ما يزيد علــى ٤٠ يف املائـة) بـني املراهقـات املتزوجـات. وقـد 
تكون هذه النسـبة مسـاوية يف ارتفاعـها للنسـبة السـائدة بـني النسـاء املتزوجـات األكـرب 
سنا. ويف أمريكا الشمالية، تقتصر وسـائل منـع احلمـل الـيت تسـتخدمها املراهقـات علـى 
الطرق احلديثة ولكن يف أوروبا تستخدم نسبة أقل هذه الطرق. ومن بـني مجيـع وسـائل 
منـع احلمـل الـيت تسـتخدمها املراهقـات، ميثـل اسـتخدام الرفـاالت نسـبة أعلـى بكثــري يف 
البلدان املتقدمة النمو (٢٧ يف املائـة يف املتوسـط)، عنـه يف البلـدان الناميـة (١٤ يف املائـة 
يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى و ٩ يف املائـة يف آســـيا و ١٠ يف املائــة يف أمريكــا 
الالتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــارييب يف املتوســط). ويشــري هــذا إىل أن محــالت الــترويج 
للرفاالت كوسيلة ملنع اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريـق االتصـال اجلنسـي (ومـن 
بينها اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية) ومنع احلمل غري املرغوب فيه كان هلا تأثـري 
أكرب على املراهقني الذين يعيشون يف العامل املتقدم النمو مـن تأثريهـا علـى مـن يعيشـون 

يف العامل النامي. 
وتعاين نسبة كبرية (ما يزيد على ١٥ يف املائة) من املراهقات املتزوجات حاليـا 
ــر  مـن عـدم تلبيـة احتياجـان يف جمـال تنظيـم األسـرة يف أغلبيـة البلـدان الناميـة الـيت تتواف
بشأا بيانات. ويف املعتاد تكون مستويات االحتياجات غري امللباة أعلى بـني املراهقـات 
منها بني النساء األكرب منـهن يف السـن. كمـا أن النسـبة املئويـة لالحتياجـات امللبـاة أقـل 
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بني املراهقات منها بني مجيع النساء يف سن اإلجناب. وتؤكد هـذه النتـائج نتـائج سـابقة 
(األمـم املتحـدة، ١٩٩٨؛ ٢٠٠٠أ). وتشـري إىل أن املراهقـات املتزوجـات حيظـني بقــدر 
أقل من احلماية ضد حاالت احلمل غري املرغوب فيه من املتزوجـات األكـرب سـنا. ورمبـا 
تكون الشابات أقل معرفة بطـرق منـع احلمـل واخلدمـات املعتـادة يف هـذا الصـدد. كمـا 
أن قد يواجهن عقبات أكـرب يف احلصـول علـى خدمـات تنظيـم األسـرة. وأخـريا، فـإن 
الشابات الاليت تنصب احتياجـان يف جمـال تنظيـم األسـرة يف املعتـاد علـى املبـاعدة بـني 
الوالدات وليس احلد منها، قد تكون اختياران مقيدة بالطرق املتاحة املناسبة حلالتهن. 
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اإلجهاض  رابعا -
رغـم أن قضيـة اإلجـهاض كـانت مـن أكـثر القضايـا اخلالفيـــة املثــارة يف املؤمتــر 
الـدويل للسـكان والتنميـة لعـام ١٩٩٤، إال أنـه كـــان هنــاك توافــق يف اآلراء فيمــا بــني 
احلكومات بشأن الرأي القائل بأن اإلجهاض غري املأمون هو �شاغل صحـي مجاهـريي 
رئيســي� وبشــأن االلــتزام بـــ �معاجلــة اآلثــار الصحيــة النامجــة عــن اإلجــهاض غــــري 
املأمون�(١) و �تقليل اللجوء إىل اإلجهاض عن طريق توسـيع وحتسـني خدمـات تنظيـم 
األسرة� كجزء ال يتجزأ من التزامـها بصحـة املـرأة (األمـم املتحـدة، ١٩٩٥ أ، الفصـل 

األول، القرار ١، املرفق، الفصل ثامنا، الفقرة ٨-٢٥). 
وقـد متثلـت الشـواغل املتواصلـة للحكومـات بشـأن اآلثـار الصحيـة النامجـة عـــن 
اإلجهاض غري املأمون يف اإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمـل املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية (قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢١، املرفق). وتناشد اإلجـراءات الرئيسـية 
احلكومات �اختاذ اخلطـوات املناسـبة ملسـاعدة النسـاء علـى جتنـب اإلجـهاض� (الفقـرة 
٦٣ ��٢) وكذلـك �يف احلـاالت الـيت ال يكـون فيـها اإلجـهاض خمالفـا للقـانون، ينبغــي 
لألنظمة الصحية أن تقدم التدريب والتجهيزات الالزمة ملقدمـي اخلدمـات الصحيـة وأن 
تتخــــذ تدابــــري أخــــرى لكفالــــة أن يكــــون هــــــذا اإلجـــــهاض مأمونـــــا ومتاحـــــا� 

(الفقرة �٣� ٦٣). 
 

بيانات بشأن اإلجهاض 
ويرتبط توفر اإلحصاءات عن اإلجهاض بالوضع القــانوين لإلجـهاض. وعمومـا 
مـا تتطلـب البلـدان الـيت لديـها قوانـني تسـمح باإلجـهاض اإلبـالغ عـــن مجيــع عمليــات 
اإلجـهاض الـيت تجـــرى للســلطات الصحيــة. وحيثمــا يكــون اإلجــهاض غــري قــانوين، 
ال ميكن تقدير عدد حاالت اإلجهاض سوى بصورة غـري مباشـرة. ومـن أشـيع املصـادر 
املسـتخدمة لتقديـر عـدد حـاالت اإلجـهاض سـجالت زيـــارة املستشــفيات عــن النســاء 
الاليت زرن املستشفى ملضاعفات ناجتة عـن اإلجـهاض والدراسـات االسـتقصائية لألسـر 
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املعيشية اليت تتضمن معلومات عن تاريخ محـل النسـاء. وقـد أجريـت يف بعـض البلـدان، 
دراسـات اسـتقصائية ملقدمـــي خدمــات اإلجــهاض اســتخدمت كأســاس لتقديــر عــدد 

عمليات اإلجهاض. 
ومـن الواضـح أن اإلبـالغ يتـأثر بنطـاق الظـروف الـــيت يكــون اإلجــهاض فيــها 
قانونيـا: وكلمـا كـانت أسـباب منـح اإلجـهاض أوسـع، كـان اإلبـالغ عنـه أكمــل. وإن 
كان اإلجهاض مشـموال بتـأمني طـيب هـو عـامل آخـر يؤثـر تأثـريا كبـريا علـى اإلبـالغ. 
وحيثما يتعني على املرضى تغطية تكلفة اإلجهاض، كثريا ما ال يبلغ عـن عـدد عمليـات 

اإلجهاض اليت تجرى بصورة خاصة. 
ويف العديد من البلدان الـيت يكـون اإلجـراء قانونيـا فيـها، أدى تفويـض السـلطة 
الصحيـة للكيانـات دون الوطنيـة، إىل حـد مـا، إىل عرقلـة مجـع البيانـات عـن اإلجـــهاض 
علـى الصعيـد الوطـين. وتعـىن القيـود املفروضـــة علــى مراقبــة اإلجــهاض مبــا إذا كــانت 
املؤسسات دون الوطنيــة تقـدم بيانـات مفصلـة عـن عمليـات اإلجـهاض أو تقـدم أرقامـا 
جممعة عنه فقـط. بيـد أنـه قـد يتعرقـل اإلبـالغ نفسـه، يف حـاالت قليلـة. ففـي الواليـات 
ـــات اإلبــالغ عنــها، وال تقــوم واليتــان، مهــا  املتحـدة األمريكيـة، ال تتطلـب أربـع والي

كاليفورنيا وأالسكا، حاليا جبمع البيانات بشأن اإلاء املستحث للحمل. 
كما شكَّل عدم توحيد بيانات اإلجهاض مشـكلة يف الكثـري مـن بلـدان االحتـاد 
السوفيايت السابق حيث مل تكن إحصاءات وزارات الصحـة تشـمل عمليـات اإلجـهاض 

اليت تجرى يف املرافق الطبية التابعة لوزارات ووكاالت عامة أخرى. 
تشري التقديرات إىل أنه قد مت إجراء مـا يقـرب مـن ٢٦ مليـون عمليـة إجـهاض 
 He nshaw,) قانونية و ٢٠ مليون عملية إجهاض غري مأمونـة يف العـامل يف عـام ١٩٩٥
Singh and Haas, 1999a، منظمة الصحة العاملية، ١٩٩٨). ورغم أن هذه األرقام تقـدم 

فكرة عن احلجم اهلائل ملسألة اإلجهاض، فهي ال تزال أرقاما ختمينية وذلـك نظـرا لعـدم 
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توفر بيانات عن األغلبية الساحقة من البلدان. وحاليا ال تتوفر األرقام اخلاصـة بعمليـات 
اإلجهاض القانونية اليت مت اإلبالغ عنها إال بالنسبة حلوايل ٤٥ بلدا. 

ووفقا ألحدث البيانات يصل جمموع عمليات اإلجـهاض الـيت مت اإلبـالغ عنـها 
إىل حـوايل ١٥ مليـون عمليـة إجـهاض قانونيـة سـنويا (اجلـــدول ٥). ومت إجــراء ٨٠ يف 
ـــة بلــدان، هــي: الصــني (٧,٤ مليــون)،  املائـة مـن حـاالت اإلجـهاض القانونيـة يف أربع
واالحتاد الروسي (مليونان)، والواليات املتحدة األمريكية وفييت نام (١,٢ مليون لكـل 
منـهما). وينبغـــي النظــر إىل جممــوع حــاالت اإلجــهاض القانونيــة يف العــامل علــى أــا 
تقديرات تقريبية حيث أنه ال ميكن التأكد من اكتمال عمليات اإلبـالغ يف البلـدان الـيت 
حتدث فيها حاالت اإلجهاض بأعداد كبرية جدا. وعلى وجه اخلصوص، مل يتسن التـأكد 
من العدد الفعلي حلاالت اإلجهاض اليت جرت يف الصـني. ويف عـام ١٩٩٨، قـدرت وزارة 
الصحة عدد حاالت اإلجهاض بـ ٧,٣٨ مليون حالة بينما أبلغـت اللجنـة احلكوميـة لتنظيـم 

األسرة عن حدوث ٢,٦٣ مليون حالة إجهاض. 
اجلدول ٥  

حاالت اإلجهاض القانوين املبلَّغ عنها، أحدث سنة 
 

السنة البلد 
عدد حاالت اإلجهاض

(باآلالف) 
حاالت اإلجهاض لكـل ٠٠٠ ١ 
امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ 

٦٢ ٠٣٠ ٢ ١٩٩٩ االحتاد الروسي 
١١ ٢١ ١٩٩٩ أذربيجان 

١٥ ١٤ ١٩٩٩ أرمينيا 
٦ ٥٤ ١٩٩٨ أسبانيا 
١٨ ٧٦ ١٩٩٦ استراليا 
٤٨ ١٥ ١٩٩٩ استونيا 
١٥ ١٩ ١٩٩٩ إسرائيل 

٢٢ ١٦ ١٩٩٩ ألبانيا 
٨ ١٣٠ ١٩٩٩ أملانيا 
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السنة البلد 
عدد حاالت اإلجهاض

(باآلالف) 
حاالت اإلجهاض لكـل ٠٠٠ ١ 
امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ 

١٠ ٥٨ ١٩٩٩ أوزبكستان 
٤٥ ٤٩٩ ١٩٩٨ أوكرانيا 
١٥ ١ ١٩٩٨ أيسلندا 
١١ ١٣٨ ١٩٩٨ إيطاليا 

٦ ١٣ ١٩٩٧ بلجيكا 
٤٣ ٧٢ ١٩٩٩ بلغاريا 

٥٨ ١٣٥ ١٩٩٩ بيالروس 
٣٢ ٣٣ ١٩٩٧ تركمانستان 

١٧ ٣٧ ١٩٩٩ اجلمهورية التشيكية 
مجهــورية مقــــــدونيــــا 

١٩ ٨ ١٩٩٩ اليوغوسالفية السابقة(أ) 
٢٧ ٢٨ ١٩٩٩ مجهورية مولدوفا 

١٥ ١٨ ١٩٩٩ جورجيا 
١٥ ١٧ ١٩٩٨ الدامنرك 
٥٢ ٢٦٠ ١٩٩٩ رومانيا 

٢١ ٢١ ١٩٩٨ سلوفاكيا 
٢٠ ٩ ١٩٩٩ سلوفينيا 

١٧ ١٤ ١٩٩٩ سنغافورة 
١٨ ٣١ ١٩٩٩ السويد 
٢٤ ٣٨٠ ٧ ١٩٩٨ الصني 

١٥ ٢١ ١٩٩٩ طاجيكستان 
١٣ ١٦٤ ١٩٩٧ فرنسا 
١١ ١١ ١٩٩٩ فنلندا 

٦٣ ٢٠٠ ١ ١٩٩٩ فييت نام 
١٦ ١٨ ١٩٩٩ قريغيزستان 
٣٥ ١٣٨ ١٩٩٩ كازاخستان 

١٥ ١٥ ١٩٩٩ كرواتيا 
١٦ ١١٠ ١٩٩٨ كندا 
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السنة البلد 
عدد حاالت اإلجهاض

(باآلالف) 
حاالت اإلجهاض لكـل ٠٠٠ ١ 
امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ 

٣٤ ١٨ ١٩٩٩ التفيا 
٢٣ ١٩ ١٩٩٩ ليتوانيا 

اململكــة املتحــــدة لربيطانيـــا 
١٥ ١٩٢ ١٩٩٧ العظمى وأيرلندا الشمالية 

١٥ ١٤ ١٩٩٨ النرويج 
١٩ ١٦ ١٩٩٩ نيوزيلندا 
٣١ ٦٦ ١٩٩٩ هنغاريا 
٧ ٢٤ ١٩٩٨ هولندا 

٢٠ ١٨٦ ١ ١٩٩٧ الواليات املتحدة األمريكية 
١٣ ٣٣٧ ١٩٩٩ اليابان 

 ٦٩٦ ١٤  اموع 
 

مصرف بيانات السياســات املتعلقــة بالســكان الــيت حتتفــظ ــا شــعبة الســكان باألمانــة  املصدر:
العامة لألمم املتحدة. 

  (أ)    مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. 
 

وميكن تصنيف البلدان اليت يعد فيها اإلجهاض قانونيا إىل ثالث فئـات، وذلـك 
ـــع الغالبيــة العظمــى للبلــدان، مبــا يف ذلــك  علـى أسـاس مـدى حـدوث اإلجـهاض. وتق
الصني، يف املدى الذي يتراوح من ١٠ إىل ٢٥ حالة إجهاض لكل ألـف امـرأة يف الفئـة 
ـــبانيا، وأملانيــا وبلجيكــا  العمريـة ١٥-٤٤ سـنة. وتبلـغ أربعـة بلـدان أوروبيـة، وهـي أس
وهولنــدا، عــن مســتويات منخفضــة جــدا حلــــاالت اإلجـــهاض القانونيـــة (أقـــل مـــن 
١٠ حاالت إجهاض لكل ٠٠٠ ١ امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ سنة). ويف الطـرف 
اآلخر من هذه الفئة يصل معدل حاالت اإلجهاض إىل حوايل ٦٠ حالـة إجـهاض لكـل 
٠٠٠ ١ امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ سنة يف بلدان مثل االحتـاد الروسـي وبيـالروس 
وفييت نام. وكذلك تضم هذه اموعة اليت تسودها حـاالت اإلجـهاض املرتفعـة عـددا 
من البلدان اليت خلفت االحتاد السوفيايت السـابق مثـل إسـتونيا وأوكرانيـا وتركمانسـتان 
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وكازاخستان والتفيا فضال عن بلدان أوروبــا الشـرقية والوسـطى مثـل بلغاريـا ورومانيـا 
وهنغاريا. 

ومن الواضح أنه يف كثري من بلدان أوروبـا الشـرقية واالحتـاد السـوفيايت السـابق 
تعتمد النساء اعتمادا كبريا على اإلجهاض لضبط اخلصوبة. ويف ٦ من هذه البلدان يتـم 
إاء حالة محل واحدة على األقل بواسطة اإلجهاض(٢). وجيري االعتماد أيضـا إىل حـد 
كبري على اإلجهاض لضبط اخلصوبة يف فييت نـام حيـث يتـم إجـهاض ٤ حـاالت محـل 
ـــن كــل عشــر حــاالت. ومت اإلبــالغ ضمــن البلــدان الغربيــة عــن أعلــى  علـى األقـل م
مستويات إاء حاالت احلمل يف السـويد - ٢٦ حالـة إجـهاض لكـل ١٠٠ حالـة محـل 
- بينما لوحظ أقل مستوى حلاالت اإلجهاض يف بلجيكا (حالة إجـهاض واحـدة لكـل 

١٠ حاالت محل). 
واإلجهاض عنصر هام يف احلياة اإلجنابية للمرأة. ففي معظـم البلـدان الـيت يعتـرب 
فيها اإلجهاض قانونيا، تتراوح نسبة النساء الاليت أجهضن مرة واحدة أثناء حيان بـني 
امرأة واحدة يف كل ثـالث نسـاء وامـرأة واحـدة لكـل امرأتـني. ويف البلـدان الـيت يرتفـع 
فيها مدى حدوث اإلجهاض، مثل االحتاد الروسي، يتجـاوز معـدل حـاالت اإلجـهاض 

يف املتوسط حاليت إجهاض لكل امرأة أثناء حياا. 
ومل تتغري معدالت اإلجهاض أساسا يف البلدان الغربيـة أثنـاء النصـف الثـاين مـن 
التسـعينات. وعلـى النقيـض مـن ذلـك فقـــد لوحــظ اجتــاه لالخنفــاض يف بلــدان أوروبــا 
الشــرقية واالحتــاد الســوفيايت الســابق. ومت تســجيل اخنفــاض هــائل يف رومانيــا حيــــث 
اخنفضـت معـدالت اإلجـهاض مـن ١٠٠ حالـة إجـهاض لكـــل ٠٠٠ ١ امــرأة يف الفئــة 
العمريـة ١٥-٤٤ سـنة يف عـام ١٩٩٥ إىل ٥٢ حالـة إجـهاض لكـــل ٠٠٠ ١ امــرأة يف 
عـام ١٩٩٩. واخنفـض عـدد عمليـات اإلجـهاض عـادة مبعـدل أسـرع كثـريا مـن معــدل 

عدد املواليد. 
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وال يتوفر يف الكتابات عن املوضوع  إال قدر بسيط من التقديرات احلديثة عـن 
عدد حاالت اإلجهاض يف البلدان اليت يتم فيها تقييد أو حظـر اإلجـهاض قانونيـا - أي 
معظـم بلـدان العـامل النـامي. وتتوفـر هـذه التقديـرات عـن بلـد يف جنـوب آسـيا وبلــد يف 
شرق آسيا، مها: بنغالديش والفلبـني. وحيـث أن اإلجـهاض غـري قـانوين يف بنغالديـش، 
إال يف حالة إنقاذ حياة املرأة، فقـد مت توفـري سـبل لتنظيـم احليـض بنـاء علـى الطلـب منـذ 
عام ١٩٧٩. وخلص سنج وآخرون باستخدام طرائق تقدير غـري مباشـرة (١٩٩٧) إىل 
أن أفضل تقدير أمكن التوصل إليه هـو ٠٠٠ ٧٣٠ حالـة إجـهاض يف بنغالديـش، وهـو 
ــرأة يف  رقـم ميكـن ترمجتـه إىل معـدل إجـهاض يبلـغ ٢٨ حالـة إجـهاض لكـل ٠٠٠ ١ ام
الفئة العمرية ١٥-٤٤ سنة. ووفقا لنفس املصادر فإن مستوى حاالت اإلجــهاض متـاثل 
إىل حـد كبـري مسـتوى اإلجـهاض يف الفلبـني اسـتنادا إىل أفضـل تقديـــر هلــا ٠٠٠ ٤٠٠ 

حالة إجهاض يف عام ١٩٩٤. 
وتعود أحدث التقديرات بالنسبة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة الكـارييب إىل 
 .(Henshaw Singh and Haas, 1999b; Singh and Wulf,1994) الفترة ١٩٨٩-١٩٩١
وهذه التقديرات متوفرة بالنسبة لستة بلدان هي الربازيل وبريو واجلمهورية الدومينيكيـة 
وشـيلي وكولومبيـا واملكسـيك، وتقـوم علـــى البيانــات بدخــول املستشــفيات ألســباب 
متعلقة باإلجهاض. وتشـري التقديـرات إىل إجـراء حـوايل ٢,٨ مليـون حالـة إجـهاض يف 
هذه البلدان سنويا. وتعترب معدالت اإلجهاض التقديرية مرتفعة للغاية يف مخسـة بلـدان، 
هي: الربازيل (٤١ حالة إجهاض لكل ٠٠٠ ١ امرأة يف الفئة العمريـة ١٥-٤٤ سـنة)، 
وبــريو (٥٦ حالــة إجــهاض لكــل ٠٠٠ ١ امــرأة يف الفئــة العمريــــة ١٥-٤٤ ســـنة)، 
واجلمهوريـــــة الدومينيكيــــة (٤٧ حالــــة إجــــهاض لكــــــل ٠٠٠ ١ امـــــرأة يف الفئـــــة 
العمريــة ١٥-٤٤ ســنة)، وشــيلي (٥٠ حالــة إجــهاض لكــل ٠٠٠ ١ امــرأة يف الفئـــة 
العمرية ١٥-٤٤ سنة)، وكولومبيـا ( ٣٦ حالـة إجـهاض لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة يف الفئـة 
العمرية ١٥-٤٤ سنة)، ولذلك فإن نسبة حاالت إـاء احلمـل يف هـذه البلـدان تـتراوح 
بـني حالـة محـل واحـدة لكـــل ٤ حــاالت محــل إىل حالــة محــل واحــدة يف كــل ثــالث 
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حـاالت محـل. ولقـد كـان معـدل حـاالت اإلجـهاض يف املكسـيك أقـل منـه يف البلـــدان 
الـيت سـبق ذكرهـا وظـل عنـد ٢٥ حالـة إجـهاض لكـل ٠٠٠ ١ امـرأة يف الفئـة العمريـــة 

١٥-٤٤ سنة.  
ومصـر هـي البلـد الوحيـد بشـمال أفريقيـا الـذي وضعـت بشـأنه تقديـرات غـــري 
مباشرة عن مستوى اإلجهاض. ويتبني من حتليل البيانات الطبية بشأن الدخـول للعـالج 
يف أقسام التوليد وأمراض النساء الذي مت إجراؤه يف عام ١٩٩٥ أن مريضة واحـدة مـن 
 Hu n tington) كل مخس مريضات دخلـت لعـالج حالـة إجـهاض مسـتحث أو تلقـائي
and others, 1998). وكانت حصيلة هذا الرقم عدد إمجايل تقديري حلـاالت اإلجـهاض 

املستحث تتجاوز ٣٠٠ ٠٠٠ حالة. 
إن املعلومـات بشـأن حـاالت اإلجـــهاض املســتحث يف بلــدان أفريقيــا جنــوب 
الصحراء غري منتظمة على اإلطالق. ففي عام ١٩٩٦، قدر استقصاء أجري علـى عينـة 
ممثلـة لنيجرييـا، وتضـم ٦٧٢ مرفقـا صحيـا يف البلـد تعتـرب مـــن اجلــهات الــيت قــد تقــدم 
خدمات لإلجهاض، حدوث حـوايل ٠٠٠ ٦١٠ حالـة إجـهاض وأن معـدل اإلجـهاض 
 He nshaw) يبلغ ٢٥ حالة إجهاض لكل ٠٠٠ ١ امرأة يف الفئة العمرية ١٥-٤٤ سنة
and others, 1998). ويف عام ١٩٩٨، يف باماكو (مبــايل)، صرحـت مريضـة واحـدة مـن 

بني كل مخس مريضات مت التحدث معهن مبراكز العنايـة الصحيـة بأـا قـد سـبق هلـا أن 
ُأجـهضت مـرة واحـدة علـــى األقــل، وكــان الرقــم املقــابل بالنســبة ألبيدجــان (كــوت 
K onaté and others, 1999; Guil-) ديفوار) هو مريضة واحدة من كل ثالث مريضات
ـــيت ُأجريــت يف نيجرييــا وكــوت  laume and others, 1999). وبينـت االسـتقصاءات ال

ديفـوار بشـكل واضـح أن معـدالت اإلجـــهاض أكــثر اخنفاضــا بكثــري يف األريــاف ويف 
املناطق األشد فقرا. 
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اخلصائص الدميغرافية 
يف أمريكا الشمالية ويف أوروبا الغربيـة وكذلـك يف اسـتراليا ونيوزيلنـدا، تعـزى 
نسب كبرية من حاالت اإلجهاض إىل غري املتزوجات يف عشرة بلدان مـن الــ ١٣ بلـدا 
الـيت توفـرت بيانـات بشـأا، وتـتراوح مـن ٦١ يف املائـة يف الـنرويج إىل ٨١ يف املائـة يف 
الواليات املتحدة. وتبني كذلـك بيانـات االسـتقصاءات أن غالبيـة النسـاء الـاليت أجريـن 

إجهاضا يف أفريقيا هن من غري املتزوجات. 
وعلى النقيض من ذلك، ففي بلـدان أوروبـا الشـرقية وبلـدان االحتـاد السـوفيايت 
السابق، فإن معظم النسـاء الالئـي ُأجـهضن هـن مـن املتزوجـات وميثلـن مـا يـتراوح بـني 
ـــة يف بعــض بلــدان  ٦١ يف املائـة يف اجلمهوريـة التشـيكية إىل مـا يزيـد علـى  ٩٥ يف املائ
جنوب وسط آسيا. ويسود منط مماثل يف مجيع البلدان اآلسيوية األخرى وبلدان أمريكـا 
ـــة النســاء الــاليت  الالتينيـة الـيت تتوفـر بيانـات بشـأا باسـتثناء الـربازيل حيـث تعتـرب أغلبي

ُأجهضن من غري املتزوجات. 
ويف معظـم البلـدان، فـإن النسـاء الـاليت يف العشـــرينات مــن أعمــارهن يســجلن 
أعلى معدالت احلمل ويعـزى إليـهن أعلـى عـدد مـن حـاالت اإلجـهاض. وكذلـك فـإن 
نسبة حاالت احلمل اليت مت إاؤها هي األعلى بصفة تقليدية بـني النسـاء الـاليت وصلـت 
أعمارهن إىل األربعني أو أكثر وكذلـك بـني املراهقـات. وبـالطبع تـدل اإلحصـاءات يف 
البلدان اليت جيـوز فيـها قانونـا إجـراء اإلجـهاض داللـة واضحـة علـى أن معـدل حـدوث 
اإلجـهاض بـني املراهقـات، يف معظـم البلـدان، يتماشـى مـع املسـتوى العـام لإلجـــهاض. 
ووفقا ألحدث األرقام الرمسية، تـتراوح نسـبة اإلجـهاض بـني املراهقـات مـن ٣ إىل ٢٠ 
يف املائة من مجيع حاالت اإلجهاض القانونية الـيت أبلـغ عنـها يف ٣٩ بلـدا مـن ٤٠ بلـدا 
تتوفر بشأا بيانات. وبني الشكل الرابع عدد حاالت احلمل واإلجهاض بني املراهقـات 

يف بلدان خمتارة. 
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الشكل الرابع 
عدد حاالت محل املراهقات، يف عام ١٩٩٩ أو أحدث سنة 

(لكل ٠٠٠ ١ امرأة يف الفئة العمرية ١٥-١٩) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شعبة السكان باألمانة العامة باألمم املتحدة.  املصدر: 
قدرت حاالت احلمل كمجموع حاالت الوالدات واإلجهاض يف سنة تقوميية معينة.  مالحظة:
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التغريات األخرية يف قوانني اإلجهاض 
تسـمح األغلبيـــة الســاحقة مــن البلــدان أو املنــاطق (١٨٩ مــن ١٩٣) بــإجراء 
ـــاة احلوامــل (األمــم املتحــدة ٢٠٠١ ب، ٢٠٠١ ج، منشــورات  اإلجـهاض إلنقـاذ حي
مرتقبـة). وحتظـر أربـع دول اإلجـهاض، وهـي الســـلفادور وشــيلي والكرســي الرســويل 
ومالطة. ومع ذلك ختتلف الشروط اليت جيـوز يف ظلـها اإلجـهاض قانونـا اختالفـا كبـريا 
فيما بني البلدان. فالقوانني والسياسات الوطنية اخلاصـة باإلجـهاض تقييديـة بقـدر أكـرب 
يف البلـدان الناميـة عنـها يف البلـدان املتقدمـة النمـو. ففـي البلـدان املتقدمـة النمـو، يســمح 
بإجراء اإلجهاض بناء على الطلب حسـب الرغبـة يف ثلثـي البلـدان (٣١ بلـدا) ويسـمح 
به كذلك ألسباب اقتصادية أو اجتماعية يف ثالثـة بلـدان مـن كـل أربعـة بلـدان. وعلـى 
العكـس مـن ذلــك، ال يســمح إال بلــد واحــد يف كــل ســبعة بلــدان ناميــة (٢١ بلــدا) 
باإلجهاض بناء على الطلب ويسمح بلد واحد يف كل ستة بلـدان باإلجـهاض ألسـباب 

اقتصادية أو اجتماعية. 
ومنذ عام ١٩٩٠ قام ٢٩ بلدا، ٨ بلـدان متقدمـة النمـو و ١٥ بلـدا ناميـا و ٦ 
بلدان متر اقتصاداا مبرحلة انتقـال، بتعديـل قوانينـها أو لوائحـها بشـأن اإلجـهاض. ويف 
٢٣ بلــدا، متثلــت التغــريات يف إلغــاء األحكــام التقييديــة. وباإلضافــة إىل ذلــك أقـــرت 
السلطات الصحية استخدام عقـار ميفربيسـتون Mifepristone (RU-486) إلـاء احلمـل 
يف ١٨ بلـدا بينمـا مت الســـماح بــإجراء جتــارب ســريرية للعقــار يف ســتة بلــدان أخــرى 

(اجلدول ٦). 
 

اجلدول ٦  
 (Mifepristone (RU-486 الوضع القانوين لعقار ميفربيستون 

 (Mifepristone (RU-486 أقرت السلطات الصحية الوطنية استخدام عقار ميفربيستون (أ)
االحتاد الروسي (٢٠٠٠) 

اسبانيا (٢٠٠٠) 
إسرائيل (١٩٩٩) 
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أملانيا (١٩٩٩) 
أوكرانيا (٢٠٠٠) 
بلجيكا (١٩٩٩) 
الدامنرك (١٩٩٩) 
سويسرا (٢٠٠٠) 
الصني (١٩٩٢) 
فرنسا (١٩٨٩) 
فنلندا (١٩٩٩) 

لكسمربغ (١٩٩٩) 
اململكة املتحدة (١٩٩١) 

النرويج (٢٠٠٠) 
النمسا (١٩٩٩) 
هولندا (١٩٩٩) 

الواليات املتحدة األمريكية (٢٠٠٠) 
اليونان (١٩٩٩) 

 Mifepristone ُأذن بإجراء جتارب سريرية لعقار ميفربيستون (ب)
إيطاليا 
تونس 

فييت نام 
كندا 
كوبا 
اهلند 

 
مصرف بيانات السياســات الســكانية الــذي حتتفــظ ــا شــعبة الســكان باألمانــة العامــة  املصدر: 

لألمم املتحدة. 
  

لقـد كـان اإلجـــهاض، يف البلــدان املتقدمــة النمــو، قانونيــا بدرجــات متفاوتــة 
ومقبوال عموما منذ عشرات السنني. ويف أواخر الثمانينات ومستهل التسـعينات، تزايـد 
قلق السلطات الصحية الوطنيـة إزاء تأثـري اإلجـهاض غـري املـأمون علـى الصحـة، وأسـفر 
ذلـك عـن اختـــاذ قــرارات لتوســيع نطــاق األســس الــيت يســمح علــى أساســها بــإجراء 
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اإلجهاض حبيث تشمل اإلجهاض بناء على الطلب يف بعض البلدان مثل ألبانيا وبلغاريـا 
ورومانيا. ويف االحتاد الروسـي وهنغاريـا، اسـتجابت أيضـا التطـورات التشـريعية الراميـة 
ــة  إىل توسـيع نطـاق أسـس السـماح بـإجراء اإلجـهاض للظـروف االقتصاديـة واالجتماعي
العسـرية الـيت تواجهـها املـرأة. ومـن ناحيـة أخـــرى، ســن بلــدان أوروبيــان، مهــا بولنــدا 

وأملانيا، قانون إجهاض أكثر تقييدا. 
ويف عام ١٩٩٦، اعتمدت اليابـان قـانون محايـة األمومـة، وهـو الصيغـة املعدلـة 
تعديال كبريا لقانون محاية حتسني النسل لعام ١٩٤٨. ويف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
مت تكريس جهود قانونية مكثفة لتقييد قدرة القصر على إجراء اإلجهاض علـى مسـتوى 
الواليات. واعتبارا من آذار/مارس ٢٠٠١، بدأ تطبيق هذه القيـود يف ٤١ واليـة. ومـن 
ناحية أخرى جرى اعتماد قيود تشمل جوانب عديدة من أعمال املرابطــة أمـام عيـادات 
اإلجهاض اليت يقوم ا احملتجون املناصرون للحيـاة ملنـع السـيدات مـن دخـول العيـادات 

وذلك على املستوى االحتادي ومستوى الواليات. 
ويف أمريكا الالتينية، يسمح بإجراء اإلجهاض حسـب الطلـب يف بلديـن فقـط، 
مهـا: كوبـا وغيانـا. ويسـمح بإجرائـه ألسـباب اقتصاديـة واجتماعيـة يف واليـــة يوكاتــان 
باملكسيك؛ وعلى أساس اعتالل اجلنني فقط يف بنما ويف عدد مـن الواليـات املكسـيكية 
األخرى؛ ويف حاالت احلمل الناجم عن اجلرائـم يف سـبعة بلـدان (مبـا يف ذلـك العاصمـة 
مكسيكو)، ويشترط بلدان منها أن تكون الضحية خمتلة عقليا. ويف بقيـة بلـدان أمريكـا 
الالتينيـة، يسـمح بلـدان بـإجراء اإلجـــهاض ألســباب صحيــة و ٨ بلــدان إلنقــاذ حيــاة 

احلوامل. 
ويف السـنوات األخـرية، طرحـت العديـــد مــن املقترحــات لإلصــالح يف بلــدان 
أمريكـا الالتينيـة، مل ينجـح منـها إال القليـل. ويف عـام ١٩٩٥، سـنت غيانـا قانونـا جيـــيز 
اإلجهاض بناء على أسـس واسـعة النطـاق. وعلـى العكـس، وقبـل انعقـاد املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية يف عام ١٩٩٤ بفترة وجيزة، عدلت األرجنتني دستورها لكـي يشـمل 
محاية احلياة منذ احلمـل. ويف السـلفادور، أزالـت أحكـام اإلجـهاض يف القـانون اجلنـائي 
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اجلديـد املعتمـد يف عـام ١٩٩٧ مجيـع االسـتثناءات الـيت منعـت اإلجـهاض والـيت كـــانت 
قائمة يف السابق ومنعت اإلجهاض منعا باتا يف ذلك احلني. 

ويف أفريقيـا، قـــامت بوتســوانا (١٩٩١) وسيشــيل (١٩٩٤) وبوركينــا فاســو 
وجنـوب أفريقيـا (١٩٩٦) بإدخـال تعديـــالت كبــرية علــى قوانينــها القائمــة أو ســنت 
قوانني إجهاض جديدة تتسم بصبغة أكثر حتررا بينما اعتمدت غينيـا االسـتوائية تشـريعا 
لإلجهاض أكثر تقييدا يف عام ١٩٩١. وال يسمح حاليـا باإلجـهاض بنـاء علـى الطلـب 
إال يف ٣ بلـدان مـن بـني ٥٣ بلـــدا أفريقيــا، وهــي: تونــس والــرأس األخضــر وجنــوب 
أفريقيا. وجييز بلد واحد، هـو زامبيـا، اإلجـهاض بسـبب ظـروف اقتصاديـة واجتماعيـة. 
وجييز أحد عشر بلدا أفريقيا اإلجهاض بسبب اعتـالل اجلنـني و ١٢ بلـدا عندمـا يكـون 
احلمل نتيجة اغتصاب أو سفاح للمحارم. ويسمح ٢٧ بلـدا أفريقيـا بـإجراء اإلجـهاض 

ألسباب تتعلق بالصحة العقلية و ٢٨ بلدا للحفاظ على صحة املرأة البدنية. 
ويف آسـيا، ال جيـيز ١٧ بلـدا اإلجـهاض إال يف حالـة إنقـاذ حيـــاة املــرأة، وجيــيز 
١٦ بلدا اإلجهاض بناء على الطلب، وجييز ١٣ بلدا اإلجهاض يف ظـل ظـروف معينـة. 
وتشمل التطورات األخرية سن تشريع بشأن اإلجهاض يتماشى مـع الشـريعة اإلسـالمية 
يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية (القـانون اجلنـــائي لعــام ١٩٩١) ويف باكســتان (١٩٨٩) 
وكذلك سن التشريع اجلديد الذي جييز اإلجـهاض قانونـا يف كمبوديـا يف عـام ١٩٩٧. 
وقـامت كـل مـــن إندونيســيا (١٩٩٢) وماليزيــا (١٩٨٩) بتعديــل قانوــا لكــي جيــيز 
اإلجـهاض بنـاء علـى أسـباب طبيـة. ويف عـام ١٩٨٩، عدلـت منغوليـا قانوـــا الصحــي 
ـــا اإلجــهاض  لكـي ينـص علـى أن حتـول املـرأة إىل أم هـو قـرار خيـص املـرأة ولـذا حيـق هل
حسب طلبها أثناء األشهر الثالثة األوىل من احلمل. ويف عام ١٩٩١، عدلـت السـودان 
قانوـا اجلنـائي لكـي يسـمح باإلجـهاض يف حالـة االغتصـــاب أو إذا كــان الطفــل غــري 

املولود قد تويف يف رحم األم. 
ويف الفترة بني عام ١٩٨٩ وعام ١٩٩١، أقـرت حكومـة فييـت نـام عـددا مـن 
القوانني اليت تنظم اإلجهاض بطرق خمتلفة من بينها القانون املعين حبمايـة الصحـة العامـة 
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وهو ينص �على أنه حيق للمرأة إجراء عمليـة إجـهاض عندمـا ترغـب يف ذلـك� فضـال 
عــن مراســيم عديــدة لتوفــري وســائل منــع احلمــل وخدمــات الصحــة العامــــة املتصلـــة 

باإلجهاض باان لفئات كبرية من السكان. 
وقامت حكومة اهلند يف حماولة ملنع �قتل األجنة اإلناث�، بسن قـانون يسـري 
على كافة أحناء البلد يف عام ١٩٩٤ يقصر استخدام األسـاليب التقنيـة التشـخيصية قبـل 
الوالدة على احلاالت اليت تنطوي على أمراض خطرية أو حـاالت تشـوه، ومينـع األطبـاء 
من الكشف عن جنس اجلنني بأي طريقة كـانت. ولقـد تعـرض تطبيـق هـذا القـانون � 

الذي بدأ إنفاذه يف عام ١٩٩٦ � لبعض املشكالت. 
 

اإلجهاض غري املأمون 
اإلجـهاض غـري املـأمون هـو إجـراء إلـاء محـل غـري مرغـوب فيـــه إمــا بواســطة 
أشـخاص يفتقـرون إىل املـهارات الالزمـة أو يف بيئـة تفتقـــر إىل احلــد األدىن مــن املعايــري 
الطبيـة أو كليـهما (منظمـة الصحـة العامليـة، ١٩٩٢ أ). وتشـــري التقديــرات إىل احتيــاج 
ما بني ١٠ و ٥٠ يف املائة من كافة النساء الاليت أجرين عمليـات إجـهاض غـري مأمونـة 
للعنايـة الطبيـة بسـبب مضاعفـات اإلجـهاض. ووفقـا لتقديـرات منظمـة الصحـــة العامليــة 
للفــترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، فقــد أســفرت عمليــات اإلجــهاض غــري املأمونــة عــن وفــــاة 
٧٨ ٠٠٠ أم سنويا تقريبا، وحدوث مئـات األلـوف مـن حـاالت اإلعاقـة، الـيت وقعـت 
األغلبية العظمى منها يف البلدان النامية (منظمة الصحة العامليــة، ١٩٩٨). وهكـذا، فإنـه 
على صعيد العامل، رمبا ترجع وفاة أم واحـدة مـن بـني ٨ أمـهات إىل مضاعفـات متصلـة 
باإلجهاض. وعلى املستوى اإلقليمي، تتراوح معدالت الوفيات املتصلة باإلجهاض بـني 
وفاة أم واحدة من كل ٨ أمهات يف أفريقيا وآسيا، ووفاة أم واحدة من كل ٦ أمـهات 
يف أوروبـا، ووفـاة أم واحـدة بـــني كــل ٥ أمــهات يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكارييب. 
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ومعظـم البلـدان الـيت يرتفـع فيـها معـدل اإلجـهاض غـــري املــأمون أو اإلجــهاض 
املسـتحث عمومـا، هـي مـن البلـدان الـيت ال تتوفـر فيـــها معلومــات عــن تنظيــم األســرة 
وخدماا ووسائل منع احلمل أو تكون هـذه املعلومـات واخلدمـات غـري كافيـة إىل حـد 
كبـري (Indriso and Mundigo, 1999). ويعتمــد منــع اإلجــهاض بــالفعل علــى توفــر 
ـــاء التســعينات، أدى  املعلومـات واالستشـارات واخلدمـات يف جمـال تنظيـم األسـرة. وأثن
القلق املتزايد بشأن محل املراهقات وإجهاضهن إىل تغيـري حمـور تركـيز السياسـات لكـي 
متتـد إىل فئـات أخـرى باإلضافـة إىل املـتزوجني � وهـــم اهلــدف األساســي والوحيــد يف 
الغـالب الـذي تركـز عليـه برامـج تنظيـم األسـرة � وتصـل إىل الشـبان والشـابات. ومــع 

ذلك ال يزال الوقت مبكرا لتكوين فكرة بشأن تنفيذ هذه الربامج وتأثرياا. 
وتوفــر خدمــات تنظيــم األســرة واالستشــارة يف إطــــار العنايـــة املقدمـــة بعـــد 
اإلجـهاض يف عـدد مـن البلـدان بغيـة احليلولـة دون تكـرار اإلجـهاض. وبعـد اســتحداث 
هـذه اخلدمـات يف مستشـفيات خمتـارة، وصلـت نســـبة املريضــات الــاليت حصلــن علــى 
استشارة يف جمال تنظيم األسرة إىل ٩٧ يف املائـة يف بوليفيـا و ٩٤ يف املائـــة يف بوركينـا 
فاســو و ٦٨ يف املائــة يف كينيــا و ٨٦ يف املائــة يف املكســيك و ٧٨ يف املائــة يف بــــريو 
(Huntington, 2000). ومل ينجـــح الربنــامج بنفــس القــدر يف الســنغال حيــث مل تقــدم 
ــــني أن وجـــود موظفـــني يف  االستشــارة إال إىل حــوايل ثلــث املريضــات. ويف كينيــا تب
املستشفيات لتوفري خدمـات ومعلومـات يف جمـال تنظيـم األسـرة أكـثر فعاليـة مـن زيـارة 
املستشفيات بواســطة أولئـك الذيـن يقدمـون خدمـات واستشـارات يف جمـال صحـة األم 

والطفل/تنظيم األسرة. 
ويتمثل النمط الثاين من التدخـالت الراميـة إىل تقليـل االعتـالل والوفـاة بسـبب 
اإلجهاض يف جعل اإلجهاض مأمونا. ومن وجهة النظر الطبية، تقوم سـالمة اإلجـهاض 
أساسا على مدة احلمل عند اإلجهاض � فكلمـا مت إجـراء اإلجـهاض يف مرحلـة مبكـرة 
ـــى الطريقــة املســتخدمة، فضــال عــن معاجلــة التعقيــدات  كلمـا ازدادت سـالمته � وعل

 .(Grimes, 2000) النامجة بشكل فوري ومناسب
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ويف عدد من البلدان الناميـة الـيت جتـيز اإلجـهاض، ال تتـاح عمليـات اإلجـهاض 
على نطاق واسع كما أا غري مأمونـة يف مجيـع احلـاالت. ويف أفريقيـا، تنشـأ صعوبـات 
نتيجة عدد من العوامل االجتماعية والثقافية واملؤسسية. ففـي زامبيـا علـى سـبيل املثـال، 
أدت الشــروط اإلجرائيــة املعقــدة، باإلضافــة إىل عــدم كفايــة اخلدمــات، إىل مواصلــــة 
االعتماد على اإلجهاض غري القانوين. ويرتع الشباب إىل نبـذ اخلدمـات الرمسيـة بسـبب 
We). ويف  bb, 2000) االفتقار إىل سرية اإلجراءات ووصمة العار اليت حتيط باإلجهاض
جنـوب أفريقيـــا، ال يؤيــد معظــم األطبــاء واملمرضــات، العتبــارات متعلقــة بالضمــري، 
القانون اجلديد إلاء احلمل. ورفضـت نسـبة كبـرية منـهم املشـاركة يف العنايـة الصحيـة 
ـــات  املتصلـة باإلجـهاض Harrison and others, 2000)). ونتيجـة لذلـك ال تـزال اخلدم

املتصلة باإلجهاض غري متوفرة يف معظم أحناء البلد. 
ــــدم  ويف اهلنــد، أدت التباينــات الكبــرية يف التوزيــع اجلغــرايف للخدمــات إىل ع
حصـول فئـات كبـرية مـن السـكان علـى اخلدمـــات اخلاصــة باإلجــهاض. وتضــم أربــع 
واليـات مشاليـة كبـرية � أوتـر براديـش وبيـهار وراجسـتان ومادهيـا براديـش � تشـــمل 
أكرب من ٤٠  يف املائة من سكان البلد، ١٦ يف املائة من كافة املراكـز املعتمـدة مبوجـب 

 .(Barge and others, 1998) اء احلمل بوسائل طبيةقانون إ
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خامسا -وفيات األمهات واعتالهلن 
تشـري التقديـرات العامليـــة األخــرية إىل وفــاة ٠٠٠ ٥١٥ امــرأة نتيجــة أســباب 
ومضاعفـات متصلـة بـاحلمل سـنويا، وحتـدث معظمـها يف بلـــدان العــامل النــامي. وأثنــاء 
التسـعينات، وضـع عـدد مـن املؤمتـرات الدوليـــة أهدافــا مــن أجــل تقليــل عــدد وفيــات 
األمهات. وكذلك أيد هذا اهلدف ١٤٩ رئيس دولـة مبؤمتـر قمـة األمـم املتحـدة لأللفيـة 
املعقود يف عام ٢٠٠٠ (انظر الفقرة ١٩ من إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة والـوارد 
يف قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥). ويشري توافـق اآلراء العـاملي الـذي مل يسـبق لـه نظـري إىل 
األمهيـة الـيت تضفيـها احلكومـــات واألوســاط اإلمنائيــة والصحيــة الدوليــة لصحــة املــرأة 
وأطفاهلا، وخيلق زمخا إضافيا لالهتمام بالرصد الدقيق للتقدم احملرز يف إجناز هـذا اهلـدف 

يف كل بلد على حدة ويف مجيع أحناء العامل. 
 

التعاريف 
يعـرف التنقيـح العاشـــر للتصنيــف الــدويل لألمــراض واملشــاكل الصحيــة ذات 
الصلـة وفيـات األمـهات بأـا وفـاة امـرأة أثنـاء احلمـــل أو خــالل ٤٢ يومــا مــن انتــهاء 
احلمـل، بصـرف النظـر عـن مـدة احلمـل ومكانـه، مـن جـراء أي ســـبب متصــل بــاحلمل 
أو تفـاقم بسـبب احلمـل أو متعلـق مبعاجلتـه ولكـن دون أن حيـدث ذلـك نتيجـة حــوادث 
أو عوامــل خارجيــة (منظمــة الصحــة العامليــة، ١٩٩٢ ب). وتنجــم الوفيــات املتعلقـــة 
ــــبب التدخـــالت  بــالتوليد مباشــرة بســبب مضاعفــات التوليــد املتصلــة بــاحلمل أو بس
أو حـاالت اإلغفـال أو العـالج غـري السـليم وهـي حتـــدث عــادة نتيجــة أحــد األســباب 
الرئيسـية اخلمسـة التاليـة: الـرتيف الدمـوي ومخـج الـدم واضطرابـات احلمـل النامجـة عــن 
ارتفـاع ضغـط الـدم وتعـثر الـوالدة واملضاعفـات النامجـة عـــن اإلجــهاض غــري املــأمون. 
أما الوفيات الناجتة بشكل غري مباشر عن التوليد فهي تلك الوفيات النامجـة عـن أمـراض 
كـانت موجـودة قبـل احلمـل أو أمـراض أصيبـت ـا األم أثنـاء احلمـل وتفـاقمت بســبب 
التأثريات الفسيولوجية للحمـل وهـي مرتبطـة يف أغلبـها باملالريـا وفـريوس نقـص املناعـة 

البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وأمراض شرايني القلب. 
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املقاييس املستخدمة والقياس 
إن املقياس األكثر شيوعا واملستخدم لقيــاس وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس هـو 
عدد وفيات األمهات لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي. ورغم أنه كان يطلـق عليـه تقليديـا 
لفظ املعدل، إال أنـه بـالفعل نسـبة، وهـو مـا يطلقـه عليـه البـاحثون اآلن. ولكـن بغـرض 
االتســاق التــارخيي، فــال يــزال التنقيــح العاشــر للتصنيــف الــدويل لألمــراض يســتخدم 

مصطلح املعدل هلذا القياس. 
وتقتضي عملية قيـاس وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس معرفـة بوفيـات النسـاء يف 
سـن اإلجنـاب (١٥-٤٩ سـنة)، والسـبب الطـيب للوفـاة، وكذلـــك مــا إذا كــانت املــرأة 
A). غـري أن  bouZahr, 1998) حامال وقت الوفاة أو كانت حـامال يف عـهد قريـب منـه
عددا قليال من البلدان يقوم يف املمارسة العملية بتسجيل الوفيات، بـل ويقـوم عـدد أقـل 
من البلدان بتسجيل سبب الوفاة، ويتدىن العدد أكثر فـأكثر حـني يتعلـق األمـر بتسـجيل 
حالة احلمل يف شهادة الوفاة. ويف حالة عدم توفر أو عدم كفاية نظـم التسـجيل املـدين، 
ــــات األمـــهات بواســـطة إدراج أســـئلة بشـــأن احلمـــل والوفيـــات يف  ميكــن تقييــم وفي
االستقصاءات اليت تتناول األسر املعيشية اليت جتـري علـى نطـاق واسـع. ويكمـن العيـب 
هنـا يف أن هـذا األســـلوب يقتضــي توفــر حجــم كبــري مــن العينــات ممــا جيعلــه مكلفــا 
ويستغرق وقتا طويال (انظر على سبيل املثال (Agoestina and Soejoenoes, 1989. ومت 
اتباع طريقة تدعى �طريقة اإلخوات� (Graham, Brass and Snow, 1989) اليت دف 
إىل ختفيـض متطلبـــات حجــم العينــة؛ وتضيــف إىل االســتقصاءات الراهنــة عــن األســر 
املعيشــية عــددا قليــال مــن األســئلة الــيت تطلــب معلومــات عمــا تعرفــه ايبــات علــى 
 R utenberg and Sullivan,) االستقصاء عن بقاء أخريـات علـى قيـد احليـاة مـن عدمـه
1991). ومع ذلك فقـد أسـفرت طرائـق االسـتقصاء لتقييـم وفيـات األمـهات عـن نتـائج 

تتضمـن هوامـش خطـأ كبـرية وبالتـايل ال ميكـن اســـتخدامها للرصــد الــدوري أو قصــري 
األجل. 
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إن املشـكالت املتعلقـة بـالقصور يف اإلبـالغ أو سـوء التصنيـف شـائعة يف مجيــع 
طرائق قياس وفيات األمهات. وهلذا السبب يوافق معظم اخلرباء علـى أن تـأكيد وفيـات 
األمـهات يقتضـي احلصـول علــى معلومــات مــن مصــادر خمتلفــة. فاالســتقصاء املتعلــق 
 Gr eenwood and others,) ،بالوفيات يف سن اإلجناب (منظمة الصحة العاملية، ١٩٨٧
1987 يسـتخدم مصـادر معلومـات متعـددة، مثـل السـجالت املدنيـــة وســجالت املرافــق 

الصحية وقادة اتمعات احمللية واهليئات الدينية ومتعهدي اجلنازات والعـاملني يف املقـابر 
وتالميذ املدارس، لتحديد مجيع الوفيات. ويتـم كذلـك اسـتخدام املقـابالت مـع أعضـاء 
األسرة ومقدمي الرعاية الصحية وسجالت املرافق لتصنيف الوفيـات كوفيـات ألمـهات 

أثناء النفاس أو غري ذلك (التشريح الشفوي). 
 

املعدالت 
قلة فقط من البلدان هي اليت تتوفر لديها على الصعيد الوطين بيانات دقيقة عـن 
وفيات األمهات أثناء النفاس. وقد قامت منظمة الصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة 
للطفولة مبشاركة صندوق األمم املتحدة للسكان، بوضـع ـج لتقديـر معـدالت وفيـات 
األمهات أثناء النفاس القصد منه استنباط تقديـرات تتعلـق بـالبلدان الـيت ال تتوفـر لديـها 
بيانات وتصحيح ما يشوب البيانات املتوفرة مـن أخطـاء ناجتـة عـن القصـور يف اإلبـالغ 
وسـوء التصنيـف. وتقضـي االسـتراتيجية بتصحيـح البيانـات القطريـة املتاحـة مـن منبعــها 
والقيام يف الوقت نفسه بوضع منوذج مبسط تستمد من خاللـه تقديـرات ختـص البلـدان 
اليت ال تتوفر لديها معلومات موثوقة وعددها ٥٥ بلدا. وقد أسفر أحدث تطبيق لذلـك 

النهج عن وضع تقديرات تتعلق بعام ١٩٩٥. 
ـــام ١٩٩٥ هــو  وكـان العـدد املقـدر حلـاالت وفـاة األمـهات أثنـاء النفـاس يف ع
٥١٥ ٠٠٠ حالـة يف العـامل (اجلـدول ٧). وقـد سـجل يف أفريقيـا مـا يربـو علـى نصـــف 
تلـك الوفيـات (٠٠٠ ٢٧٣) وبلغـت تلـك النسـبة يف آسـيا ٤٢ يف املائــة (٠٠٠ ٢١٧) 
ويف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب زهـاء ٤ يف املائـة (٠٠٠ ٢٢) ويف منـاطق 
العـامل األكـثر تقدمـا كـانت تلـك النســـبة أدىن مــن ١ يف املائــة (٨٠٠ ٢). أمــا النســبة 
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العاملية لوفيات األمهات أثناء النفاس فتقدر بنحـو ٤٠٠ حالـة لكـل ٠٠٠ ١٠٠ مولـود 
حي. وعلى مستوى املناطق كانت أعلى نسبة لوفيات األمهات أثناء النفـاس يف أفريقيـا 
(٠٠٠ ١) تليـها آسـيا (٢٨٠) مث أوقيانوسـيا (٢٦٠) وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـــر 

الكارييب (١٩٠) مث أوروبا (٢٨) وأمريكا الشمالية (١١). 
  

اجلدول ٧ 
تقديرات وفيات األمهات أثناء النفاس حسب املناطق، ١٩٩٥ 

 

املنطقة 

ـــهات  نســبة وفيــات األم
ـــــاس (معــــدل  أثنـــاء النف
وفيــات األمــهات لكــــل 
٠٠٠ ١٠٠ مولود حي) 

ـــــات  عــــدد وفي
ــــاء  األمــهات أثن

النفاس 

خماطر وفاة األمهات 
ــــى  أثنــاء النفــاس عل
ــــــــان:  مــــــدى حي

واحدة من كل: 
٧٥ ٠٠٠ ٥١٥ ٤٠٠ العامل 

٥٠٠ ٢ ٨٠٠ ٢ ٢١ املناطق األكثر تقدما(أ) 
٦٠ ٠٠٠ ٥١٢ ٤٤٠ املناطق األقل تقدما 

١٦ ٠٠٠ ٢٣٠ ٠٠٠ ١ أقل البلدان منوا 
١٦ ٠٠٠ ٢٧٣ ٠٠٠ ١ أفريقيا 

١١ ٠٠٠ ١٢٢ ٣٠٠ ١ شرق أفريقيا 
١٣ ٠٠٠ ٣٩ ٠٠٠ ١ وسط أفريقيا 
٤٩ ٠٠٠ ٢٠ ٤٥٠ مشال أفريقيا 

٦٥ ٥٠٠ ٤ ٣٦٠ اجلنوب األفريقي 
١٣ ٠٠٠ ٨٧ ١٠٠ ١ غرب أفريقيا 

١١٠ ٠٠٠ ٢١٧ ٢٨٠ آسيا(أ) 
٨٤٠ ٠٠٠ ١٣ ٥٥ شرق آسيا 

٥٥ ٠٠٠ ١٥٨ ٤١٠ جنوب وسط آسيا 
٩٥ ٠٠٠ ٣٥ ٣٠٠ جنوب شرق آسيا 

٩٥ ٠٠٠ ١١ ٢٣٠ غرب آسيا 
٠٠٠ ٢ ٢٠٠ ٢ ٢٨ أوروبا 

١٠٠ ١ ٦٠٠ ١ ٥٠ أوروبا الشرقية 
٩٠٠ ٣ ١٤٠ ١٢ مشال أوروبا 

٠٠٠ ٥ ١٧٠ ١٢ جنوب أوروبا 
٠٠٠ ٤ ٢٨٠ ١٤ أوروبا الغربية 
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املنطقة 

ـــهات  نســبة وفيــات األم
ـــــاس (معــــدل  أثنـــاء النف
وفيــات األمــهات لكــــل 
٠٠٠ ١٠٠ مولود حي) 

ـــــات  عــــدد وفي
ــــاء  األمــهات أثن

النفاس 

خماطر وفاة األمهات 
ــــى  أثنــاء النفــاس عل
ــــــــان:  مــــــدى حي

واحدة من كل: 
ـــة البحــر  أمريكـا الالتينيـة ومنطق

١٦٠ ٠٠٠ ٢٢ ١٩٠ الكارييب 
٨٥ ١٠٠ ٣ ٤٠٠ منطقة البحر الكارييب 

٢٤٠ ٨٠٠ ٣ ١١٠ أمريكا الوسطى 
١٥٠ ٠٠٠ ١٥ ٢٠٠ أمريكا اجلنوبية 

٥٠٠ ٣ ٤٩٠ ١١ أمريكا الشمالية 
٢٦٠ ٥٦٠ ٢٦٠ أوقيانوسيا(أ) 

٥٠٠ ٥ ٢٥ ٨ استراليا/نيوزيلندا 
٦٠ ٥٦٠ ٣١٠ ميالنيزيا 

(ب) (ب) (ب) ميكرونيزيا 

٧٠٠ ٥ ٣٣ بولينـزيا 
 

ـــاس يف عـــام ١٩٩٥، تقديـــرات  منظمــة الصحــة العامليــة، وفيــات األمــهات أثنــاء النف املصدر:
أعدــا منظمــة الصحــة العامليـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة وصنـــدوق األمـــم 

املتحدة للسكان (جنيف، ٢٠٠١). 
استبعدت استراليا ونيوزيلندا واليابان من اجلداول اإلقليمية ولكنـــها أدرجــت يف امــوع  (أ)

اخلاص باملناطق األكثر تقدما. 
مل تعد تقديرات خاصة بالبلدان اليت يقل جمموع سكاا عن ٠٠٠ ٣٠٠ نسمة.  (ب)   

استخدام بيانات السجل املدين يف تقييم االجتاهات 
تتوفر لدى قلة فقط من البلدان � تناهز فيها نسبة املواليد ربع نســبة املواليـد يف 
العامل (وتقل تلك النسبة عن ٧ يف املائة يف حالة استبعاد الصني) - بيانـات عـن وفيـات 
األمـهات أثنـاء النفـاس مسـتمدة مـن نظـــام الســجل املــدين. ومنــذ مســتهل الثمانينــات 
ومعـدل وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس ينحـو إىل االخنفـاض نسـبيا حيـث أنـه يقـــل عــن 
١٠٠ امرأة لكل ١٠٠ ٠٠٠ مولود حـي. وباإلضافـة إىل ذلـك، فإنـه حـىت وإن كـانت 
تغطية الوقائع احليوية تعترب تغطية وافيـة (وهـو مـا يعـرف بوجـه عـام بأنـه تغطيـة ٩٠ يف 
املائة أو نيف من جمموع الوقائع) فعادة ما تقصر نظم السـجل املـدين عـن حتديـد النسـبة 
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 A trash, Alexander and Berg,) املتعلقة بوفيات األمهات أثناء النفاس، بشكل صحيح
1995). ومن مث فمع أخذ تلك احملاذير يف االعتبار ميكن حبث اجتاهات وفيات األمـهات 

ـــدين يف بعــض بلــدان آســيا وأمريكــا الالتينيــة  أثنـاء النفـاس املسـتخلصة مـن السـجل امل
ومنطقـة البحـر الكـارييب (الشـكالن اخلـامس والسـادس). وتتوفـــر، أيضــا، بيانــات عــن 
االجتاهات فيما خيـص الصـني حيـث يسـتعان منـذ عـام ١٩٨٩ يف تقديـر معـدل وفيـات 

األمهات أثناء النفاس، باستقصاءات عن وفيات النساء يف سن اإلجناب. 
   

الشكل اخلامس 
االجتاهات فيما يتصل بوفيات األمــهات أثنــاء النفــاس، يف بلــدان منتقــاة يف أمريكــا 

الالتينية، ١٩٨٠-١٩٩٩ 

املصدر: قاعدتا بيانات منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. 
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الشكل السادس 
االجتاهات فيما يتصــل بوفيــات األمــهات أثنــاء النفــاس، يف بلــدان منتقــاة يف آســيا، 

 ١٩٨٠-١٩٩٧  

 
قاعدتا بيانات منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.  املصدر:

استمدت البيانات املتعلقة ببيانات الصني من استقصاءات عن وفيات النساء يف سن  ملحوظة:
اإلجناب. 

  
ومــن بــني البلــدان الناميــة كــانت األرجنتــني وأوزبكســتان وشــيلي والصــــني 
وكوستاريكا هي البلدان الوحيدة اليت أمكنها حتقيق اخنفاض متواصل يف معـدل وفيـات 
األمهات أثناء النفاس على امتداد العقد املاضي. ويف أحناء أخرى من العامل النـامي يبـدو 
أن معدل وفيات األمهات أثناء النفاس جتمد نسبيا منذ عام ١٩٩٠ بـل إنـه حدثـت، يف 
ـــك يرجــع إىل حتســن  بعـض احلـاالت، زيـادات كبـرية يف املعـدالت ولكـن يعتقـد أن ذل

عملية اإلبالغ. 
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كما أن الزيادات العارضة الواضحة يف وفيات األمـهات أثنـاء النفـاس يف بعـض 
بلـدان أوروبـا الشـرقية (مثـال التفيـا) ميكـــن أن تعــزى هــي األخــرى إىل حتســن عمليــة 
اإلبالغ عن احلــاالت (انظـر الشـكل السـابع). ويف هـذا الصـدد تشـكل رومانيـا اسـتثناء 
حيـث يعـــد اهلبــوط احلــاد امللحــوظ يف وفيــات األمــهات أثنــاء النفــاس خــالل الفــترة 
١٩٨٩-١٩٩٠ انعكاسـا لرفـع القيـود عـن القـانون ممـــا مســح بتوفــري وســائل إجــهاض 
مأمونـة. فقبـل عـام ١٩٩٨، أسـفرت السياسـات املشـجعة بشـدة علـــى زيــادة املواليــد، 
وانعـدام وسـائل منـع احلمـل املوثوقـة وحظـر اإلجـهاض والصعوبـــات االقتصاديــة، عــن 
 R oyston and Armstrong,) ارتفـاع شـديد يف معـدالت الوفيـات املتصلـة باإلجـهاض

 .(1989
 

الشكل السابع 
االجتاهــات فيمــا يتصــل بوفيــات األمــهات أثنــاء النفــاس يف بلــدان منتقــاة يف أوروبــا 

الشرقية، ١٩٧٤-١٩٩٧ 

  
قاعدتا بيانات منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.  املصدر:
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استخدام مؤشرات عملية يف تقييم االجتاهات 
يف حالـة قيـاس وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس باالسـتعانة باســـتقصاءات األســر 
املعيشـية تكـون هوامـش عـدم اليقـني مـن الكـــرب حبيــث يتعــذر اســتخالص اســتنتاجات 
ـــك البلــدان يلــزم  مؤكـدة فيمـا يتصـل مبسـار االجتاهـات. ومـن مث، فلتقييـم التقـدم يف تل
االسـتعانة مبؤشـرات عمليـة مبـا خيـدم أغـراض الرصـد املنتظـم. وميكـن أن تكـــون النســبة 
املئوية حلاالت الوالدة اليت تتم على يد أخصـائيي صحـة تتوفـر لديـهم املـهارات الالزمـة 
مؤشرا عمليا يتصل اتصاال وثيقا مبعدالت وفيات األمهات أثناء النفاس (منظمة الصحـة 
العاملية، ١٩٩٩؛ De Browere, Tonglet and Van Lerberghe, 1998). ويتمثـل مصـدر 
املعلومات بوجه عام يف االسـتقصاءات الدميغرافيـة والصحيـة أو مشـروع الـدول العربيـة 
لنماء الطفل أو اسـتقصاءات الصحـة اإلجنابيـة الـيت تشـكل، جنبـا إىل جنـب مـع املعايـري 
الصارمـة املتعلقـة بصـون نوعيـة البيانـات، منهجيـــة موحــدة وإطــارا الختيــار العينــات. 
وتقتصر فئة أخصائيي الرعاية الصحية املهرة علـى األطبـاء واملمرضـات/القـابالت الـاليت 

تتوافر هلن مهارات التوليد الالزمة(١) (منظمة الصحة العاملية، ١٩٩٩). 
ـــر يف هــذا  وفيمـا يتعلـق مبسـألة وجـود مباشـرين مـهرة أثنـاء عمليـة الوضـع تتوف
ـــدا لديــها عنصــران علــى األقــل مــن عنــاصر  الصـدد بيانـات عـن االجتاهـات يف ٥٣ بل
البيانات مستمدان من مصادر تستخدم يف وضـع التقديـرات وسـائل مماثلـة وهـي بوجـه 
عام االستقصاءات الدميغرافية والصحية. وعموما تبلغ النسبة املئوية للمواليـد األحيـاء يف 
تلك البلدان ٧٦ يف املائة على أن هذا الرقم يتباين تباينا كبريا باختالف املنـاطق. ويبـني 
اجلدول ٨ االجتاه مـن حيـث نسـب عمليـات الوضـع الـيت تتـم مبسـاعدة مباشـرين مـهرة 
وذلـك فيمـا يتصـل باموعـات اإلقليميـة الكـربى. وملـا كـانت البيانـات املتوفـرة تغطــي 
سنوات خمتلفة وتغطي فترات زمنية ختتلف باختالف البلدان فقد مت تكييفها وفقـا لفـترة 
زمنية موحدة قدرها عشر سنوات هـي الفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩. واسـتخدم، يف إسـقاط 
بيانـــات القيـــم املتطرفـــة يف عـــامي ١٩٨٩ و ١٩٩٩، معـــدل التغـــري امللحـــوظ. أمــــا 

املتوسطات اإلقليمية فهي مرجحة حسب أعداد املواليد األحياء. 
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اجلدول ٨ 
االجتاهات يف ٥٣ بلدا من حيث نسبة الوالدات اليت عين ا مباشرون لديهم 

املهارات الالزمة، ١٩٨٩-١٩٩٩ 
 

 

عـدد البلـــدان 
ـــــها  الـــيت لدي
بيانــات عــــن 
االجتاهات(أ) 

ـــــة  النســـبة املئوي
ــــــــوالدات يف  لل
املنطقة املشمولة 

بالبيانات 

النســـــــــبة املئويـــــــــــة 
للوالدات اليت عين ا 
ـــــــهم  مباشــــــرون لدي

املهارات الالزمة 

املتوســــــــــــــط 
السنوي ملعدل 
ــــــــــــري(ب) التغي
(نسبة مئوية) 

١٩٨٩-١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٨٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ املنطقة 

ـــــــــوب  أفريقيــــــــا جن
٠,١ ٤٤ ٤٤ ٥٩ ١٧ الصحراء الكربى 

ـــــــــــا  مشــــــــــال أفريقي
٢,٥ ٦٣ ٤٩ ٥٦ ٩ وغرب آسيا 

٢,٢ ٤٨ ٣٩ ٨٩ ٧ آسيا 
أمريكـــــــا الالتينيــــــــة 
ومنطقــــــــة البحــــــــــر 

٠,٩ ٨١ ٧٤ ٧٤ ١٨ الكارييب 
١,٧ ٥٢ ٤٥ ٧٦(د) ٥٣(ج) اموع 

 
أبــو زهــر و ت. وادلــو، �معــدل وفيــات األمــهات أثنــاء النفــاس يف ايــة عقــــد مـــن  املصدر:
ـــم ٦  الزمــان: بــادرة تقــدم؟� نشــرة منظمــة الصحــة العامليــة (جنيــف) الــد ٧٩، رق

 .(٢٠٠١)
البيانات املنشورة حىت نيسان/أبريل ٢٠٠١.  (أ)

ـــدان. رجحـــت املتوســـطات اإلقليميـــة حســـب  املتوســط املرجــح لبيانــات فــرادى البل (ب)
أعداد املواليد األحياء. 

شامل بلدين من وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة.  (ج)
بيانات ختص البلدان النامية فقط.  (د)

 
وبوجه عام مل تتحسن نسبة تغطية الرعاية املقدمة أثناء عمليـة الوضـع إال بقـدر 
طفيف حيث بلـغ متوسـط الزيـادة السـنوية ١,٧ يف املائـة علـى امتـداد الفـترة ١٩٨٩-
ـــر خــالل فــترة  ١٩٩٩. ويف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، مل يطـرأ أي تغيـري يذك
السـنوات العشـر. غـري أن بلـدان آســـيا وغــرب آســيا، ومشــال أفريقيــا ســجلت حتســنا 
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ملموسا حيث بلغ املتوسط السـنوي للزيـادة يف املنطقـة األوىل ٢,٢ يف املائـة ويف الثانيـة 
٢,٥ يف املائة، على التوايل. 

ــــة والعشـــرين  ويف عــام ١٩٩٩، مت يف دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية احلادي
املكرسة إلجراء استعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان 
والتنمية، االتفاق على وجوب أن تعمل مجيع البلدان علــى كفالـة حصـول ٨٠ يف املائـة 
ـــرار  مـن النسـاء حبلـول عـام ٢٠٠٥ علـى املسـاعدة أثنـاء الـوالدة مـن مباشـرين مـهرة (ق
اجلمعية العامة د إ - ٢/٢١، اجلـزء الرابـع، املرفـق، الفقـرة ٦٤). ويف ضـوء االجتاهـات 
الراهنة لن يبلغ ذلك اهلدف سوى بلدان منطقة أمريكا الالتينيـة. ذلـك أن بلـدان غـرب 
آسـيا ومشـال أفريقيـا لـن تبلغـه إال حـوايل عـام ٢٠١٠ أمـا البلـدان اآلسـيوية ككـل فلــن 
حتقـق ذلـك اهلـدف حـىت يف عـام ٢٠١٥. ويف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى ككــل 

ال تالحظ حاليا أي بوادر على إحراز تقدم صوب اهلدف املذكور. 
 

أسباب وفيات األمهات أثناء النفاس وحاالت االعتالل املتصلة ا 
تفيد التقديرات بأن ربع وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس يرجـع إىل الـرتيف وأن 
١٥ يف املائة منها ترجـع إىل مخـج الـدم وأن كـل مـن االضطرابـات الناشـئة عـن ارتفـاع 
ضغـط الـدم أثنـــاء احلمــل ومضاعفــات اإلجــهاض يتســبب يف ١٣ يف املائــة مــن تلــك 
الوفيات وأن ٧ يف املائة منها ترجع إىل تعسـر الـوالدة. ويرتفـع معـدل الوفيـات املتصلـة 
باإلجهاض، بوجه خاص، يف بعض أحناء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب حيـث 
ـــاء  ميكـن أن يصـل يف بعـض األحـوال إىل ٣٠ يف املائـة مـن جممـوع وفيـات األمـهات أثن
النفـاس. ومـن بـني األسـباب املباشـرة األخـرى للوفـــاة احلمــل خــارج الرحــم وانســداد 
األوعية الدموية وميكن أيضــا أن تقـترن الوفـاة أثنـاء الـوالدة بـالتدخالت الطبيـة وخباصـة 
ـــن جممــوع  التخديـر. وتشـكل الوفيـات الناجتـة عـن أسـباب غـري مباشـرة ٢٠ يف املائـة م
ـــها  الوفيـات إال أن تركيبـة تلـك األسـباب ختتلـف مـن منطقـة إىل أخـرى، وتـربز مـن بين
املالريـا أو فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وذلـك بوجـــه خــاص يف بعــض أحنــاء 
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أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ومثة شواهد متزايدة على أن الوفيـات املتصلـة بـاحلمل 
قد حتدث أيضا نتيجة للعنف األسري. 

ومقابل كل امرأة متوت نتيجة ملضاعفـات متصلـة بـاحلمل تعـاين الكثـريات مـن 
آثار تصيبهن بالوهن ميكن أن تستمر طيلــة احليـاة. والواقـع أن األدوات املتاحـة يف جمـال 
علـم األمـراض ال تسـمح بتقديـر معـدالت اإلصابـة بـاملرض واإلعاقـة نتيجـة للتعقيـــدات 
املتصلة باحلمل تقديرا دقيقا ولكـن مـن املعـروف أـا تكـون مرتفعـة. فـاملرأة الـيت تعـاين 
مثـال مـن انسـداد األوعيـة الدمويـة بالسـوائل األمينيـة أو أمـراض شـرايني املـــخ ميكــن أن 
تصاب باضطراب عصيب دائم. كما أن تك الرحم أو الرتيف احلاد قد يستلزمان إزالـة 
 De nmissie and) الرحم مبا يترتب على ذلك من فقدان اخلصوبة وآثار نفسـية حمتملـة
others, 2000). وتشمل اآلثار الطويلة األجل املترتبة على النـزيف بعـد الـوالدة اإلصابـة 

بأنيميـا حـادة بـل وحـىت توقـف وظـائف الغـدة النخاميـة (متالزمـة شـيهان). ومثـة حالـــة 
شائعة تصيب بالوهن وتكون مصحوبة خبمج الدم ال سيما بعد الوالدة أال وهـي مـرض 
التهاب احلوض املفضي إىل العقم. كما أن االكتئاب الالحق للـوالدة والذهـان النفاسـي 
ليسا باملرضني املستغربني؛ فالواقع أن الذهان الالحق للوالدة هو اضطراب شـديد ميكـن 

أن حيدث مبعدل ١-٢ لكل ٠٠٠ ١ حالة والدة (أبو زهر، ١٩٩٨). 
وتستمد تلك األسباب السريرية للوفاة والعجز جذورهـا مـن انعـدام إمكانيـات 
احلصـول علـى الرعايـة الطبيـة املـاهرة. فمعظـم مضاعفـات الـوالدة ميكـن التغلـب عليـــها 
بتدخـالت طبيـة بسـيطة نسـبيا إذا كـان مبقـدور املـرأة االسـتفادة مـن خدمـات أخصــائي 
ـــهارات الالزمــة، ال ســيما يف اللحظــات احلرجــة أثنــاء املخــاض  رعايـة صحيـة لديـه امل
والوالدة. بيد أنـه يف البلـدان الناميـة ال تتلقـى نسـاء كثـريات العـون إال مـن األقـارب أو 
القـابالت التقليديـات، وتلـد الكثـريات منـهن وحدهـــن دون أي عــون. وعلــى النطــاق 
العــاملي، ال تتجــاوز نســبة النســاء الالئــي تلــدن مبســاعدة أخصــائي (قابلــة أو ممرضـــة 
أو طبيـب) ٥٣ يف املائـــة. أمــا نســبة نســاء البلــدان الناميــة الــاليت تلــدن يف مستشــفى 

أو مركز صحي فال تتعدى ٤٠ يف املائة (منظمة الصحة العاملية، ١٩٩٩). 
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وتشمل األسباب الرئيسية املتصلة بارتفاع معدل وفيات األمهات أثنـاء النفـاس 
احنطـاط مركـز املـرأة االجتمـاعي مبـا حيـد مـن فـرص حصوهلـا علـــى املــوارد االقتصاديــة 
والتعليـم األساسـي ويعـوق قدرـــا علــى اختــاذ القــرارات املتعلقــة بصحتــها وتغذيتــها. 
فانعدام سلطة اختـاذ القـرار والفـرص البديلـة يقصـر حيـاة املـرأة علـى اإلجنـاب. كمـا أن 

اجلهد البدين الشاق املقترن بقلة التغذية له آثاره على اعتالل صحة األم أثناء النفاس. 
 

التدخالت الرامية إىل خفض معدل وفيات األمهات واعتالل صحتـهن 
أثناء النفاس 

أصدرت وكاالت األمـم املتحـدة بيانـا بتوافـق اآلراء أوضحـت فيـه اإلجـراءات 
الـالزم اختاذهـا خلفـض معـدل وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس (منظمـــة الصحــة العامليــة، 
١٩٩٩)، أال وهـي منـع احلمـل غـري املرغـوب فيـه واإلجـهاض غـري املـــأمون والتصــرف 
حياهلمـا، وإتاحـة فـرص االسـتفادة مـن الرعايـة الـيت تســـتلزم مــهارات متخصصــة أثنــاء 
ـــة احلصــول علــى الرعايــة التخصصيــة عنــد نشــوء أي  احلمـل والـوالدة؛ وتوفـري إمكاني

مضاعفات. 
والتصدي للتحدي املتمثل يف وفيات األمـهات واعتـالل صحتـهن أثنـاء النفـاس 
أمر يتطلب وجود نظام رعايـة صحيـة فعـال جنبـا إىل جنـب مـع القيـام بتدخـالت علـى 
الصعيد احمللي، للتأكد من أن احلمل مرغوب فيه ولكفالة حصول املرأة علـى مـا حتتاجـه 
من رعاية عند اللزوم، أما على صعيـد السياسـات العامـة فيلـزم القيـام بتدخـالت لتهيئـة 
بيئة مؤاتية ميكن يف إطارها توفري خدمات الرعاية الصحيـة لألمـهات أثنـاء النفـاس علـى 
حنـو فعـال. وترـن فـرص احلصـول علـى الرعايـة بوسـائل النقـل وبطائفـــة مــن العوامــل 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلامة من بينها قدرة املرأة علـى تقريـر توقيـت ومكـان 

التماس الرعاية. 
وتوجـد اآلن جمموعـة مـن التجـارب الـيت تبـني العوامـل الكثـرية املترابطـة الــالزم 
توافرها إذا أريد إحراز تقدم يف خفض معـدل اعتـالل ووفيـات األمـهات والرضـع أثنـاء 
فـترة النفـاس. ومـن مث يلـزم حتديـد األولويـات بوضـوح ووضـــع اســتراتيجيات برناجميــة 
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تركز على جماالت حمددة ميكن للحكومات اليت تعاين ضائقة يف املـوارد تنفيذهـا. ويلـزم 
أن تستند التدخالت إىل الشواهد الثابتة وأن تتصدى جلميع األسـباب الرئيسـية لوفيـات 
ـــات اإلجــهاض. ويتعــني تلبيــة االحتياجــات  األمـهات أثنـاء النفـاس ومـن بينـها مضاعف
اخلاصـة لفئـات السـكان املسـتضعفة مثـل املراهقـني وينبغـي أن تتـاح علـى نطــاق واســع 
مبـادئ توجيهيـة تتصـل بالشـؤون الفنيـــة وبالربجمــة، ومنــاهج تدريبيــة وغــري ذلــك مــن 
ـــد مــن التصــدي ملســألة انتقــال عــدوى  األدوات الالزمـة لكفالـة فعاليـة الـربامج. وال ب
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز إىل النسـاء وأطفـاهلن الرضـع كمـا ينبغـي التصــدي 
لألخطـار املصاحبـة ألمـراض أخـرى مـن قبيـل املالريـا. واألهـم مـن كـل ذلـك، يتطلــب 
األمر التزاما راسخا من جانب جهات اختـاذ القـرار احلكوميـة ومـواالة ختصيـص املـوارد 

على الصعيدين الوطين والدويل. 
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سادسا -األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
األمـراض املعديـة املنقولــة عــن طريــق االتصــال اجلنســي(٣) مــن أكــثر أســباب 
ـــترتب عليــها يف بلــدان عديــدة آثــار صحيــة واجتماعيــة  األمـراض شـيوعا يف العـامل وت
واقتصادية بعيدة املدى. وهي ال تعدو أن تكون جمـرد سـبب يف إصابـة البـالغني بعـدوى 
حادة بل إا ميكن أيضا أن تسـفر عـن اعتـالل صحـة النسـاء والرجـال لفـترات طويلـة، 
ـــى. وتصيــب اآلثــار الثانويــة  علـى أن معـدالت اإلصابـة بـاملرض بـني النسـاء تكـون أعل
الطويلة األجل، من قبيل العقـم، كـل مـن املـرأة والرجـل بيـد أن املـرأة تعـاين ممـا يـترتب 
على ذلك من تبعــات اجتماعيـة واقتصاديـة أكـثر مـن الرجـل. وملـا كـان مـرض التـهاب 
احلـوض ذي الصلـة بـاألمراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي يتلـف قنـــاة 
فالوب فإن احتماالت احلمـل خـارج الرحـم تـتزايد لـدى املـرأة املصابـة بـأمراض معديـة 
منقولة عن طريق االتصال اجلنسي قياسا بـاملرأة غـري املصابـة بتلـك األمـراض. وتتسـبب 
عدوى فريوس احلليمـات البشـرية يف اإلصابـة بسـرطان عنـق الرحـم وهـو أكـثر أمـراض 
السرطان شيوعا بني نساء البلدان النامية. كما أن الرضع ال يسلمون من آثار األمـراض 
املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي. فبعـض حـاالت العـدوى تقـترن باخنفــاض 
الوزن عند الوالدة وبالوالدة املبتسرة واإلصابة بداء خلقي مثل مرض الزهـري وسـقوط 
األجنة. كما أن اإلصابات اليت تلحق بعيون حديثي الوالدة ميكـن أن تفضـي إىل العمـى 

إذا مل تلق عالجا مبكرا ومناسبا. 
وقد كان لظهور فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز أثره يف تزايـد احلاجـة إىل 
ضرورة مراقبة األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي. فثمـة عالقـة متبادلـة 
قويـة بـني األمـراض املعديـة التقليديـة املنقولـة باالتصـال اجلنسـي وانتقـال فـــريوس نقــص 
ــــها القـــروح أو  املناعــة البشــرية. وقــد تبــني أن تلــك األمــراض، ســواء مــا يســبب من
ال يسـببها، تزيـد مـن خمـاطر انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية عـــن طريــق االتصــال 
اجلنسي. كما أن عدوى فريوس نقـص املناعـة البشـرية تعقـد عمليـة التصـدي لألمـراض 
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املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي مـن قبيـل قـروح اجلـهاز التناســـلي وزوائــد 
اجلهاز التناسلي وحأل اجلهاز التناسلي. 

 
معدل التعرض لإلصابة بـاألمراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتصـال 

اجلنسي 
تفيد تقديرات منظمة الصحة العاملية بأن ٣٤٠ مليون حالة جديدة من حـاالت 
اإلصابة باألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسـي سـجلت يف عـام ١٩٩٩. 
ـــا جنــوب الصحــراء  وقـد سـجل أكـرب عـدد مـن احلـاالت اجلديـدة يف آسـيا تليـها أفريقي
ـــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب (اجلــدول ٩). والواقــع أن أعلــى  الكـربى وأمريك
معدالت إصابة باألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصـال اجلنسـي توجـد بوجـه عـام 
بني رجال ونساء احلضر يف أكـثر سـنوات عمرهـم نشـاطا مـن الناحيـة اجلنسـية أي بـني 

سن ١٥ إىل ٣٥ عاما. وتصاب املرأة بالعدوى يف عمر أقل من عمر الرجل. 
 

اجلدول ٩ 
املعدل املقدر النتشار األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي والقابلة 

للعالج واملعدل السنوي املقدر حلاالت اإلصابة ا حسب املنطقة(أ) 
 

املنطقة 

السكان الذين 
تتراوح أعمارهم 
بني ١٥ و ٤٩ 

عاما (باملاليني) 

معدل 
االنتشار 
(باملاليني)

معدل االنتشار 
(لكل ٠٠٠ ١)

املعدل السنوي 
حلاالت اإلصابة 

(باملاليني) 
١٤ ١٩ ٣ ١٥٦ أمريكا الشمالية 

١٧ ٢٠ ٤ ٢٠٣ أوروبا الغربية 
١٠ ٢١ ٣,٥ ١٦٥ مشال أفريقيا وغرب آسيا 

٢٢ ٢٩ ٦ ٢٠٥ أوروبا الشرقية ووسط آسيا 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــــراء 

٦٩ ١١٩ ٣٢ ٢٦٩ الكربى 
جنوب آسيا وجنوب شرقي 

١٥١ ٥٠ ٤٨ ٩٥٥ آسيا 
١٨ ٧ ٦ ٨١٥ شرق آسيا واحمليط اهلادئ 
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املنطقة 

السكان الذين 
تتراوح أعمارهم 
بني ١٥ و ٤٩ 

عاما (باملاليني) 

معدل 
االنتشار 
(باملاليني)

معدل االنتشار 
(لكل ٠٠٠ ١)

املعدل السنوي 
حلاالت اإلصابة 

(باملاليني) 
١ ٢٧ ٠,٣ ١١ استراليا ونيوزيلندا 

ـــــة ومنطقــــة  أمريكـــا الالتيني
٣٨ ٧١ ١٨,٥ ٢٦٠ البحر الكارييب 

٣٤٠  ١١٦,٥ ٠٤٠ ٣ اموع 
 

منظمــة الصحــة العامليــة، املعــدل العــاملي النتشــار أمــراض معديــة معينــــة منقولـــة عـــن  املصدر:
طريق االتصال اجلنسي وقابلة للعالج، وحلاالت اإلصابة ا: عــرض عــام وتقديــرات 

(جنيف ٢٠٠١). 
احلراشف الربعمية والسيالن والزهري وداء الوحيدات املشعرة.  (أ)

  
ــة  ويتـهدد املراهقـني(٤)، بوجـه خـاص، خطـر التعـرض لإلصابـة بـاألمراض املعدي
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وبفريوس نقص املناعة البشرية ألن عالقام اجلنسـية 
غالبا ما تكون بال ختطيط وتكون متقطعـة وأحيانـا مـا تـأيت نتيجـة للضغـط أو اسـتعمال 
القوة (منظمة الصحة العاملية)، ١٩٨٦. فعادة مــا تنشـأ عالقـام اجلنسـية قبـل أن تتوفـر 
هلم اخلربة واملهارة حلماية أنفسهم وقبل أن تتوفر لديهم معلومـات كافيـة عـن األمـراض 
املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وأن تتاح هلـم اإلمكانيـات الكافيـة للحصـول 
على اخلدمات املتصلة بتلك األمراض وعلـى لوازمـهم مـن الرفـاالت. فمثـال، يتبـني مـن 
ـــئ، بعــد  عـدد مـن الدراسـات أن حداثـة السـن كـانت يف حـد ذاـا مؤشـرا مسـتقال ينب
 and others, Ar no) استبعاد العوامل السلوكية، بإمكانية اإلصابـة باحلراشـف الربعميـة

 .(1994

والواقع أن املراهقات يكن ألسباب بيولوجية واجتماعية واقتصاديـة أقـل مناعـة 
ـــة بــأمراض عنــق الرحــم  مـن الشـباب والبـالغني. فـهن يتعرضـن، بصفـة خاصـة، لإلصاب
بسبب عدم اكتمال النمو الفسيولوجي للحاجز الطبيعي املقاوم للعدوى (عنق الرحـم). 
كمــا أن املراهقــات يكــن، ألســباب اجتماعيــة واقتصاديــة، أقــل مناعــة مــن الشـــباب 
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والبالغني. فمثال يرتبط النشاط اجلنسي املبكر، أي قبل نـزول الطمـس، كمـا هـو احلـال 
يف زواج الفتيات الصغار، بزيادة معـدالت انتشـار األمـراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق 
االتصال اجلنسي ومرض التهابات احلوض (others, 1990 Duncan and). وال يستخـدم 
كثري من املراهقني وسائل منع احلمـل العازلـة إمـا بسـبب اجلـهل أو ألن احلصـول عليـها 

حمدود ألسباب اجتماعية و/أو اقتصادية. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك فئــات ميكــن حتديدهــا لديــها معــدالت مرتفعــــة 
أو مـتزايدة مـن معـدالت اإلصابـة بفـريوس نقـــص املناعــة البشــرية أو هــي، كمــا تبــني 
معلومات الصحة العامة، أشـد تعرضـا لإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. وتتسـم 
الفئات األخرية بعوامل مثـل التـاريخ احمللـي للوبـاء والفقـر والسـن واملمارسـات اجلنسـية 
والسلوك يف استخدام املخدرات وسبل املعيشة ومكان املؤسسات واهلياكل االجتماعيـة 
املهترئة وتنقــالت السـكان (قسـرا أو غـري ذلـك). ومـع اسـتهداف توفـري الرعايـة جلميـع 
فئـات الســـكان املســتضعفني املعرضــني لإلصابــة بــاألمراض آنفــة الذكــر ينبغــي توفــري 
اخلدمات الصحية املناسبة واملقبولة امليسور احلصول عليها وذلك مع احلرص بقدر أكـرب 

على عدم وصم أولئك األفراد. 
 

االجتاهات يف األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
غالبا ما ال يعرف احلجم احلقيقـي للعـبء الـذي متثلـه األمـراض املعديـة املنقولـة 
عن طريق االتصال اجلنسـي علـى الصعيـد الوطـين. فعلـى الرغـم مـن وجـود نظـم سـلبية 
ملراقبة هذه األمراض يف بعض البلدان، فـإن البيانـات املتاحـة ليسـت موثوقـة أو وافيـة يف 
مجيع األحيان. وتتوقف نوعية البيانـات والتقديـرات املتاحـة ومـدى كماهلـا علـى نوعيـة 
اخلدمات املقدمة للمصابني باألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومـدى 
إقبال هؤالء املرضى على خدمات الرعاية الصحية، ومـدى اسـتقصاء احلـاالت املرضيـة، 

ودقة التشخيص وجودة اإلبالغ. 
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ومثة أكثر من ٢٠ مسببا من مسببات األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق اجلمـاع. 
وميكن الشفاء من العديد منـها باتبـاع العـالج املناسـب املضـاد للجراثيـم. غـري أنـه رغـم 
ـــة املعديــة املنقولــة عــن طريــق االتصــال  توافـر عالجـات فعالـة، فـإن األمـراض اجلرثومي
اجلنسي ال زالت تشكل شاغال رئيسـيا مـن شـواغل الصحـة العامـة يف كـل مـن البلـدان 

الصناعية والبلدان النامية على السواء. 
ويعترب مرض الزهري املثال الكالسيكي الـذي يعطـى لالسـتدالل علـى إمكانيـة 
التحكم بنجاح يف مـرض معـد منقـول عـن طريـق االتصـال اجلنسـي مـن خـالل اعتمـاد 
تدابري الصحة العامة وذلـك نظـرا لتوافـر فحـوص دقيقـة لتشـخيصه وعـالج فعـال ميكـن 
احلصول عليه بأســعار معقولـة. وتعـد فحـوص اكتشـاف الزهـري الـيت تجـرى للحوامـل 
وتوفري العالج الالزم هلن أجنع سبيل للوقاية من داء الزهري اخللقي. وتسـجل الواليـات 
املتحــدة منــذ عــام ١٩٩٢ اخنفاضــا يف معــدالت اإلصابــة بــداء الزهــــري. وال زالـــت 
معدالت اإلصابة ذا الداء منخفضة يف أوروبا الغربية، غــري أـا بلغـت درجـة الوبـاء يف 
أوروبا الشرقية ودول االحتاد السوفيايت السابق املستقلة حديثا. وظلـت مرتفعـة يف آسـيا 

وأفريقيا. 
أمـا مـرض الســـيالن، وهــو مــن األمــراض املعديــة املنقولــة باالتصــال اجلنســي 
الشائعة، ال سيما يف البلدان النامية، فغالبا مــا يكـون عـدمي األعـراض لـدى ٨٠ يف املائـة 
من النساء و ١٠ يف املائة أو أكثر من الرجـال. وهـو يصيـب أساسـا املسـلك التناسـلي، 
غري أنه قد يصيب غريه مـن األعضـاء كـالعينني واملسـتقيم واملفـاصل. ويعتـرب سـببا هامـا 

من أسباب العقم والعمى لدى حديثي الوالدة. 
ويـتراوح معـدل تفشـي مـرض السـيالن يف أوسـاط النسـاء الالئـي يـترددن علــى 
العيادات قبل الوالدة يف بعض البلدان النامية، كجامايكا ومالوي مثال، بـني ١٥ و ٢٠ 
يف املائة. وباملقابل، تسجل بعض بلدان أوروبا، كالسويد مثال، اخنفاضا مطردا يف عـدد 
املصـابني ـذا املـرض بفضـل التدابـري الوقائيـة الـيت تتخذهـا والـيت تســـتند إىل املعلومــات 
والعــالج والقضــاء علــى عوامــل اخلطــر (Cronberg, 1993). لكــن يف عــــام ١٩٩٧، 
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سجلت زيادة يف عدد املصابني وذلك ألول مـرة منـذ عـام ١٩٧٦. والفئـات األساسـية 
املصابة هي املراهقون من ذوي امليول اجلنسية الغريية والرجال مـن ذوي امليـول اجلنسـية 
املثلية (Ferglund, Fredland and Giesecce, 2001). وسـجلت أوروبـا الغربيـة اخنفاضـا 
كبــريا رغــم أن هنــاك زيــادة مطــردة يف لنــدن (اململكــة املتحــدة) منــذ عــــام ١٩٩٧. 
أما بلدان أوروبا الشرقية وبلدان االحتاد السوفيايت السـابق املسـتقلة حديثـا فتظـهر زيـادة 
يف معــدالت اإلصابــة ــذا املــرض، وذلــك إثــــر التغيـــريات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
 Bo risenko,) والسياســية املثيــــرة التـــــي شهدتـــــها ونتيجــة حتريــر الســلوك اجلنســي
Tichonova and Renton, 1999). ويف اسـتراليا، تضـاعفت حـاالت اإلصابـة بالســـيالن 

املبلغ عنها منذ عام ١٩٩١. 
ويعترب مرض احلراشف الربعمية من األســباب الشـائعة النتشـار التـهابات املبـال 
غري املتعلقة باملكورات البنية لدى الرجال وااللتهابات احلوضية اليت تنطـوي علـى خطـر 
اإلصابة بالعقم لدى النساء. وتالحظ أعلى معدالت اإلصابة مبـرض احلراشـف الربعميـة 
لدى املراهقات (Bunnell and others, 1999; Burstien and others, 1998) ويربز ارتباطه 
بفئة الشباب (Cook and others, 1999) أمهية فحص النساء الشابات الناشـطات جنسـيا 
لوقايتهن من اإلصابة بالعقم. غري أن املوارد الالزمـة لكشـف مـرض احلراشـف الربعميـة 
غري متاحة يف معظم البلـدان. ويف الواليـات املتحـدة، يعتـرب هـذا املـرض أكـثر األمـراض 
املعديـة املبلـغ عنـها شـيوعا. وظلـت معـدالت انتشـار وتفشـي هـذا املـرض منخفضـــة يف 
بلـدان مشـال أوروبـا نتيجـة تنفيـذ برامـج واسـعة النطـاق للكشـــف عــن هــذا املــرض يف 

السبعينات. 
ويعتـرب داء الوحيـدات املشـعرة مـن األسـباب الشـائعة لإلفـرازات املهبليـــة لــدى 
النساء وغالبا ما ال تكون له أي أعراض لدى الرجال، غري أنه قد يســبب التـهاب املبـال 
غـري املتعلـق بـاملكورات البنيـة. ورغـم أن هـذا الـداء يعتـــرب مــن أكــثر األمــراض املعديــة 
املنقولة باالتصال اجلنسـي قابليـة للشـفاء، فـإن البيانـات عـن تفشـيه واإلصابـة بـه قليلـة. 
ويرتبط هذا الداء بعواقب وخيمة يف حـاالت الـوالدة مـن قبيـل متـزق األغشـية والوضـع 
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قبل األوان، واخنفاض الوزن عند الوالدة (Cothc and others, 1997). ومثة أدلة تتراكم، 
رغم أا أدلة غري قطعية، تفيد أن داء الوحيدات املشعرة املهبلية قـد يرتبـط خبطـر زيـادة 
 La ga and others,) نسبة التحويل املصلي لفريوس نقــص املناعـة البشـرية لـدى النسـاء

 .(1993

أمـا احلـأل الشـرجي - التناسـلي فينتـج أساسـا عـن فـــريوس احلــأل البســيط مــن 
نوع ٢. وتتفاوت نسـب تفشـي هـذا الفـريوس تفاوتـا كبـريا إذ هنـاك عمومـا معـدالت 
أعلى يف البلدان النامية منه يف البلدان املتقدمة النمو ويف املناطق احلضرية منـه يف املنـاطق 
الريفية. وتعرف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ومنطقة البحر الكارييب معدالت عاليـة 
ويصل معدل تفشي الفـريوس لـدى الكبـار حـوايل ٥٠ يف املائـة يف العديـد مـن البلـدان. 
وبصورة إمجالية، فإن معدل اإلصابة لدى النساء أعلى من معدل اإلصابة لدى الرجـال، 
 Kamali and others, 1999; Fleming and others, 1997, Obasi) ال سيما بني الشباب
and others, 1999). ويف البلـدان الصناعيـة، سـجلت الواليـات املتحـــدة معــدل إصابــة 

أعلـى (٢٢ يف املائـة لـدى الكبـار) (Krone and others, 2000) مـن معـدل اإلصابــة يف 
أوروبـا (حيـث ال يتجـاوز ١٥ يف املائـــة عمومــا). وأدى ظــهور فــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية إىل زيـادة انتشـار احلـأل التناسـلي، ال سـيما يف البلـدان الناميـة. وتشـري البيانــات 
املتراكمة إىل أن فريوس احلأل البسيط مـن نـوع ٢ قـد يكـون مسـؤوال عـن نسـبة كبـرية 
من حاالت اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البشـرية الـيت ظـهرت حديثـا يف بعـض أجـزاء 

أفريقيا. 
 

الوقاية والرعاية 
إن اهلدف من برامج الرعايـة والوقايـة مـن األمـراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق 
االتصـال اجلنسـي هـو احلـد مـن انتشـار هـذه األمــراض مــن خــالل احلــد مــن انتقاهلــا، 

وتقليص مدة اإلصابة ا، ومنع ظهور مضاعفات لدى املصابني ا. 
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وتساعد الوقاية األولية على جتنب العدوى واملرض الناتج عنها. وجيري ترويـج 
برامج الوقاية األولية عن طريق التوعيـة الصحيـة وتشـتمل علـى تشـجيع عـدة ممارسـات 
منها السلوك اجلنسي اآلمن، مبا يف ذلك استخدام الرفاالت واالمتنـاع. وتنطبـق رسـائل 
التوعية بشأن الوقاية األولية بنفس القـدر علـى داء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وغـريه 
من األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي. وتنطـوي الوقايـة الثانويـة علـى 
معاجلة املصابني ذه األمراض ملنـع انتقاهلـا إىل آخريـن. وباسـتثناء فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية وغريه من األمراض الفريوسية املعدية املنقولة عن طريـق االتصـال اجلنسـي، فـإن 
العالج املتاح يشفي العـدوى وحيـد مـن انتقـال املـرض جبعـل املريـض شـخصا غـري معـد 
لآلخريـن. ومـن شـأن برامـج الوقايـة الثانويـة أيضـا تعزيـز مكافحـة األمـراض الفريوســية 
ـــا بتقــدمي عــالج ال يشــفي  املعديـة عـن طريـق تقـدمي املشـورة (ملنـع انتقـال املـرض) ورمب

املصاب من املرض (غري أنه قد حيد من عدواه). 
ويعترب التصدي الفعال لألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي مـن 
اللبنات األساسية ملكافحة هذه األمراض إذ حيد من انتقال العـدوى وحيـول دون ظـهور 
أي مضاعفـات أو عواقـب. ولذلـك، فـإن اسـتفادة املصـابني ـذه األمـراض مـن العــالج 
املناسب يف أول زيارة يقومون ا ألحد مقدمي الرعايـة الصحيـة تعتـرب تدبـريا هامـا مـن 
ـــق األمــر مبراهقــني، فقــد يؤثــر ذلــك يف ســلوكهم  تدابـري الصحـة العامـة. وحينمـا يتعل

اجلنسي يف املستقبل ويف طرق التماس العالج يف مرحلة حرجة من النمو. 
والتشخيص املختربي لألمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصـال اجلنسـي أمـر 
مثايل، غري أنه صعب يف العديـد مـن األمـاكن. وهـو ينطـوي علـى عراقيـل منـها الوقـت 
واملـوارد وإمكانيـة احلصـول علـى العـالج. ويف األمـاكن الـيت توجـد ـا مرافـق خمتربيـــة، 
ال بد من توافر موظفني مؤهلني حصلوا على ما يكفي من التدريب على طـرق تتطلـب 

تقنيات عالية وال بد أن يكون إنشاء مراقبة خارجية للنوعية أمرا إلزاميا. 
وقــد تبــني أن أي تشــخيص ســريري ملســببات األمــراض اســــتنادا إىل اخلـــربة 
السريرية للطبيب غالبا ما ال يكون تشـخيصا دقيقـا مـهما كـانت خـربة األخصـائيني يف 
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ـــق االتصــال اجلنســي. فــهم يفشــلون يف التشــخيص  األمـراض املعديـة املنقولـة عـن طري
الصحيح إما حلدوث إصابـة بـأكثر مـن مـرض معـد يف وقـت واحـد أو لوجـود أشـكال 

غري منطية يف بعض احلاالت. 
ومثـة طريقـة ثالثـة، تتمثـل يف تشـــخيص املتالزمــات املتصلــة بــاألمراض املعديــة 
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسـي، وقـد طـورت وروج هلـا يف عـدد كبـري مـن البلـدان 
الناميــة. وتســتند إىل حتديــد جمموعــات متجانســة مــن األعــراض والعالمــــات املمـــيزة 
(متالزمــات)، وتوفــري العــالج الــذي مــن شــأنه أن يواجــه معظــم الكائنــات أو أكــثر 
الكائنات املسؤولة عن ظهور املتالزمة خطورة. وميزة هذه الطريقة أا رخيصـة وفعالـة 
وتتيح العالج فورا، مما يؤدي إىل اخنفاض معدل العـدوى بـاألمراض واملضاعفـات. بيـد 
أنه ينبغي أن موازنة القدرة على عالج أكرب عدد ممكـن مـن املصـابني يف مواجهـة خطـر 
ـــراط يف العــالج، أوصــت منظمــة الصحــة  اإلفـراط يف العـالج. وللحـد مـن ظـاهرة اإلف
ـــن  العامليـة بضـرورة تكييـف املبـادئ التوجيهيـة للتصـدي لألمـراض املعديـة الـيت تنتقـل ع

طريق االتصال اجلنسي على حنو مناسب تعكس تفشي احلاالت الوبائية الوطنية. 
وتؤدي األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي إىل حاالت مرضيـة 
خطـرية ووفيـات كثـرية يف العـامل. وجيـري علـى مـدى سـنوات عديـــدة حتديــد العنــاصر 
األساسية ملكافحة هذه األمراض. ويعترب العالج مـن أي مـرض معـد منقـول عـن طريـق 
االتصـال اجلنسـي عمليـة فعالـة جـــدا مــن حيــث التكلفــة. ويكمــن التحــدي يف تنفيــذ 

العمليات اليت ثبتت فعاليتها على الصعيد القطري. 
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فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـــة  سابعا -
املكتسب (اإليدز) 

منذ اإلبــالغ عـن أول دليـل سـريري علـى اإلصابـة مبـرض اإليـدز قبـل عقديـن، 
أدى فريوس نقص املناعة البشرية إىل ظهور وبـاء اإليـدز الـذي انتشـر يف كـل جـزء مـن 
أجزاء العامل. ومع اية عـام ٢٠٠١ قـدر عـدد املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية 
حبوايل ٤٠ مليون شخص (اجلدول ١٠). وقد تبني أن هذا الوبـاء مدمـر إذ أدى مـرض 
اإليـدز إىل وفـاة حـوايل ٢٠ مليـون شـخص منـذ اإلعـالن عـن أول دليـل سـريري علـــى 
اإلصابة بــاإليدز يف حزيـران/يونيـه ١٩٨١. ويف عـام ٢٠٠١، أصيـب بـه حـوايل مخسـة 
ماليني شخص يف العامل، ٠٠٠ ٨٠٠ منهم من األطفال. وخالل العقد املقبل، سـينضم 
هؤالء إىل صرعى اإليدز إذا مل تتـح هلـم الرعايـة والعـالج الفعـالني باسـتخدام مضـادات 

فريوسات النسخ العكسي. 
ـــن الشــباب. فقــد بينــت  ومـا زالـت محـالت الوقايـة تغفـل عـددا كبـريا جـدا م
ــــدا أن أكـــثر مـــن نصـــف املراهقـــني  دراســات اســتقصائية أجريــت مؤخــرا يف ١٧ بل
املستجوبني مل يستطيعوا حتديد طريقة واحدة حلمايـة أنفسـهم مـن فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/اإليدز (منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، ٢٠٠٠). ويف العديـد مـن البلـدان الـيت 
ينتشر فيها فريوس نقص املناعة البشرية، ما زال أقـل مـن ٥٠ يف املائـة مـن الشـباب هـم 
الذين يستعملون الرفاالت يف العالقات اليت تنطوي على خطـر، وهـي نسـبة أقـل للغايـة 
مـن أن حتـد بشـكل فعـال مـن انتقـال عـدوى جديـدة بفـــريوس نقــص املناعــة البشــرية. 
ـــري وعالجــات أشــد أثــرا باســتخدام مضــادات فريوســات النســخ  وجيـري تطويـر عقاق
العكسي ملكافحة األمراض االنتهازية. غري أا ما زالت مل تصبح بعد يف متناول الغالبيـة 

العظمى. 
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اجلدول ١٠  
إحصاءات وخصائص فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز حسـب املنـاطق، يف ايـة 

عام ٢٠٠١ 
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أفريقيــــا جنــــــوب 
الصحراء الكربى 

أواخر السبعينات � 
أوائل الثمانينات 

ـــــال ٥٥ ٨,٤ ٠٠٠ ٤٠٠ ٣ ٠٠٠  ١٠٠ ٢٨ عـــن طريـــق االتص
اجلنسي بني اجلنسني 

مشــــــال أفريقيــــــــا 
وغريب آسيا 

ـــــال ٤٠ ٠,٢ ٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٤٤٠ أواخر الثمانينات  عـــن طريـــق االتص
اجلنســي بــني اجلنســــني 
وعــــن طريــــــق حقـــــن 

املخدرات 
ـــــــيا  جنــــــوب آس
وجنــــوب شـــــرق 

آسيا 

ـــــال ٣٥ ٠,٦ ٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٦ أواخر الثمانينات  عـــن طريـــق االتص
اجلنســي بــني اجلنســــني 
وعــــن طريــــــق حقـــــن 

املخدرات 
ـــــــــيا  شـــــــرق آس

واحمليط اهلادئ 
ـــــــن ٢٠ ٠,١ ٠٠٠ ٢٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ أواخر الثمانينات  عـــــن طريـــــق حق

املخدرات، وعن طريـق 
ــــني  االتصــال اجلنســي ب
اجلنســني وعــــن طريـــق 
ــــني  االتصــال اجلنســي ب

الرجال 
أواخر السبعينات � أمريكا الالتينية 

أوائل الثمانينات 
ـــــال ٣٠ ٠,٥ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ٤٠٠ ١  عـــن طريـــق االتص

اجلنســي بــني الرجــــال، 
وعــــن طريــــــق حقـــــن 
املخدرات، وعن طريـق 
ــــني  االتصــال اجلنســي ب

اجلنسني 
منطقــــــة البحـــــــر 

الكارييب 
أواخر السبعينات � 

أوائل الثمانينات 
ـــــال ٥٠ ٢,٢ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٤٢٠  عـــن طريـــق االتص

ـــني اجلنســني،  اجلنسـي ب
وعــن طريــــق االتصـــال 

اجلنسي بني الرجال 
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بداية الوباء املنطقة 
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أوروبــــا الشـــــرقية 

ووسط آسيا 
ـــــــن ٢٠ ٠,٥ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ أوائل التسعينات  عـــــن طريـــــق حق

املخدرات 
أواخر السبعينات � أوروبا الغربية 

أوائل الثمانينات 
ـــــال ٢٥ ٠,٣ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٥٦٠  عـــن طريـــق االتص

اجلنســي بــني الرجــــال، 
وعــــن طريــــــق حقـــــن 

املخدرات 
أواخر السبعينات � أمريكا الشمالية 

أوائل الثمانينات 
ـــــال ٢٠ ٠,٦ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠ ٩٤٠  عـــن طريـــق االتص

اجلنســي بــني الرجــــال، 
وعــــن طريــــــق حقـــــن 
املخدرات، وعن طريـق 
ــــني  االتصــال اجلنســي ب

اجلنسني  
أواخر السبعينات � استراليا ونيوزيلندا 

أوائل الثمانينات 
ـــــال ١٠ ٠,١ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٥  عـــن طريـــق االتص

اجلنسي بني الرجال 
  ٤٨ ١,٢ ٥ مليون ٤٠ مليون  اموع 

املنشور الصادر يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ عن برنامج األمم املتحــدة املشــترك  املصدر:
ـــص املناعـــة البشـــرية/متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب (اإليـــدز)  املعــين بفــريوس نق
�A، (جنيـــف، كـــانون  IDS epidemic update� :ومنظمــة الصحــة العامليــة املعنــون

األول/ديسمرب ٢٠٠١). 
ــــة ١٥-٤٩ ســـــنة احلــــاملني لفــــريوس نقــــص املناعــــة  ــــة العمري ــــالغني يف الفئ نســــبة الب (أ)
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) يف عـــام ٢٠٠١، باســتخدام عــدد الســكان 

يف عام ٢٠٠١. 

 
اجتاهات الوباء 

ال زالت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل حد بعيـد أشـد املنـاطق تـأثرا ـذا 
الوباء يف العامل. فقد شـهدت هـذه املنطقـة ظـهور حـوايل ٣,٤ ماليـني حالـة جديـدة يف 
عام ٢٠٠١، فوصل العدد اإلمجايل للمصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية إىل ٢٨,١ 



02-4867697

ST/ESA/SER.A/214

مليون شخص. كما أن أفريقيا جنـوب الصحـراء الكـربى هـي املنطقـة الـيت يفـوق فيـها 
عدد املصابات من النساء ذا الفريوس عدد املصابني به من الرجــال. وتشـري التقديـرات 

إىل أن ٢,٣ مليون أفريقي توفوا بسبب اإليدز يف عام ٢٠٠١. 
ـــات الســكانية األكــثر تعرضــا  وتتبـاين أمنـاط انتقـال العـدوى، كمـا تتبـاين الفئ
للخطـر، ففـي أفريقيـــا جنــوب الصحــراء ينتشــر الفــريوس بشــكل رئيســي عــن طريــق 
االتصال اجلنسي بني الذكر واألنثى يف مجيـع فئـات اتمـع. غـري أن ضعـف النسـاء مـن 
النواحي الفسيولوجية واالجتماعية واالقتصاديـة يسـهم يف ارتفـاع معـدالت اإلصابـة يف 
أوسـاطهن يف هـذه املنطقـة. وعـرب القـارة، ويف ايـة عـــام ٢٠٠١ قُــدر أن حــوايل ٢,٤ 
مليون طفل دون سن اخلامسة عشرة حيملون الفريوس، مما يدل على أن انتقال العـدوى 
ـــات. ويف الواقــع، تــؤوي  مـن األم إىل الطفـل يتسـبب كذلـك يف عـدد مـتزايد مـن الوفي
املنطقة ما يزيد على ٩٠ يف املائة من جمموع األطفال الذين انتقلـت إليـهم العـدوى مـن 

أمهام يف عام ٢٠٠١. 
وأوغندا هي أول بلـد أفريقـي متكـن مـن دحـر وبـاء رئيسـي. فقـد أدت جـهود 
التعبئة الوطنية االستثنائية فيها إىل ختفيض معدل انتشار الفـريوس يف أوسـاط البـالغني يف 
املـدن مـن حـــوايل ٢٨ يف املائــة يف بدايــة التســعينات إىل أقــل مــن ٨ يف املائــة يف عــام 
٢٠٠٠. وتشـري دالئـل مـتزايدة إىل اخنفـاض ممـاثل النتشـار الفـريوس بـــني البــالغني مــن 
الشبان يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا. أما يف غرب أفريقيا، فبينمـا جنحـت السـنغال 
يف اإلبقاء على معدل النتقال الفريوس يقل عن ٢ يف املائـة، فقـد كـانت كـوت ديفـوار 
إحدى البلدان الـ ١٥ األشد إصابة يف العـامل، كمـا أن انتشـار الفـريوس بـني البـالغني يف 

نيجرييا املكتظة بالسكان قد جتاوز نسبة ٥ يف املائة. 
وتوجد أعلى معدالت لإلصابة حاليا يف أفريقيا اجلنوبية، فواحد على األقل مـن 
ـــوتو  كـل مخسـة بـالغني يف عـدة بلـدان هـي جنـوب أفريقيـا وزمبـابوي وسـوازيلند وليس
وناميبيـا، مصـاب بالفـريوس. ويف بوتسـوانا ينـاهز معـدل انتشـار الفـريوس بـــني البــالغني 
٣٦ يف املائة، مما دفع احلكومة واجلمهور إىل مضاعفـة جـهودهم للسـيطرة علـى الوبـاء. 
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وقد جددت جنـوب أفريقيـا جـهودها الحتـواء الوبـاء. ويف عـام ٢٠٠٠، ارتفـع معـدل 
انتشار الفريوس بني احلوامل يف جنوب أفريقيا إىل أعلى مستوى لـه يف أي وقـت مضـي 
فبلـغ ٢٤,٥ يف املائـة، ونتيجـة لذلـك بلـغ عـدد املصـابني بالفـريوس مـن سـكان جنـــوب 

أفريقيا ٤,٧ ماليني شخص. 
ويف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــارييب، يتســبب عــدد مــن العوامــل يف 
انتشار فريوس نقص املناعة، منـها االتصـال اجلنسـي غـري املـأمون بـني الرجـال والنسـاء، 
الذي يشكل الطريقة الرئيسية النتقال العدوى يف منطقة البحر الكارييب وجزء كبري مـن 
أمريكـا الوسـطى. ويف كوســـتاريكا واملكســيك، توجــد أعلــى معــدالت اإلصابــة بــني 
أوساط الرجال ذوي امليول اجلنسية املثلية، ويف األرجنتني وأوروغواي والـربازيل توجـد 
أعلى معدالت بني مستهلكي املخدرات باحلقن. ومع ذلـك فيعـزى إىل انتقـال العـدوى 

بني اجلنسني نسبة متزايدة من اإلصابات يف أرجاء املنطقة. 
ويف بلدان أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب يوجـد حـوايل ١,٨ مليـون 
من املصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، مبـن فيـهم ٠٠٠ ١٩٠ مـن البـالغني 
واألطفال الذين أصيبوا يف عام ٢٠٠١. وقد غـدا فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
أهم أسباب املوت يف عدة بلدان كاريبية. وأشدها تضـررا هـاييت وجـزر البـهاما، حيـث 
تزيد معدالت االنتشار بني البالغني علـى ٤ يف املائـة. ويبـدو أن الـربازيل يف طريقـها إىل 
احتواء وباء يهدد بالتفشي على نطاق واسع عن طريق االتصال اجلنسـي بـني اجلنسـني، 

وذلك بفضل جهود الوقاية اليت تبذهلا وبفضل برنامج عالج وعناية واسع النطاق. 
ـــات. وحيمــل ســبعة ماليــني  وتشـهد آسـيا ارتفاعـا مثـريا للقلـق يف عـدد اإلصاب
شخص فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف آسيا واحمليـط اهلـادي - وهـو رقـم يتوقـع 

أن يتضاعف عدة مرات إذا مل تتخذ فورا تدابري منسقة وحازمة إليقاف الوباء. 
يف عــام ٢٠٠١، انتقلــت العــدوى إىل أكــثر مــن مليــــون شـــخص يف آســـيا، 
ـــالغني ٢ يف املائــة يف تــايلند وكمبوديــا وميامنــار. ويف  إذ جتـاوز معـدل االنتشـار بـني الب
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تـايلند، يف أعقـاب برنـامج وطـــين شــامل لزيــادة اســتخدام الرفــاالت يف إطــار االجتــار 
باجلنس، بلغ معدل اسـتخدام الرفـاالت بـني املشـتغلني بـاجلنس يف بيـوت الدعـارة أكـثر 
من ٩٠ يف املائة، وتناقصت األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي تناقصـا حـادا، 
واخنفـض معـدل انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز بـــني انديــن بــأكثر مــن 
النصف. وبالنظر إىل ضخامة عدد سكان اهلنـد، فـإن معـدل االنتشـار فيـها، الـذي يقـل 
عــن ١ يف املائــة، يعــــين أن ٣,٨٦ ماليـــني شـــخص حيملـــون فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز. ويعود االرتفاع يف معدل االنتشار يف معظمه إىل االتصال اجلنسـي غـري 
املأمون وممارسات حقن املخدرات. وميكن أن يتسبب االرتفاع احلاد الذي طـرأ حديثـا 
يف األمراض املعدية اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسـي يف الصـني واهلجـرة السـكانية 

الداخلية بأعداد هائلة يف تفشي الوباء. 
ويف الوقـت نفسـه أخــذت معــدالت اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
املنخفضـة حاليـا يف مشـال أفريقيـا وغـرب آسـيا يف االرتفـاع. وتـدل دراســـات حمليــة يف 
ـــال علــى معــدالت انتشــار تبلــغ ١ يف املائــة بــني  اجلزائـر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة مث
احلوامل. وقد قُدر عدد اإلصابـات اجلديـدة يف أحنـاء املنطقـة بــ ٠٠٠ ٨٠ حالـة يف عـام 
٢٠٠١، وبلـغ بذلـك عـدد حـاملي فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز ٠٠٠ ٤٤٠ 

شخص. 
وترتفـع معـدالت اإلصابـة يف أوروبـا الشـرقية وآســـيا الوســطى، حيــث تــؤدي 
األوبئـة املتشـابكة املؤلفـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وتعـاطي املخـــدرات 
بـاحلقن واألمـراض املعديـة الـيت تنتقـــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي إىل زيــادة أعــداد 
احلاملني لفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. وكـان معظـم األشـخاص الذيـن انتقلـت 
إليـهم العـدوى يف عـام ٢٠٠١، والبـالغ عددهـم ربـع مليـــون شــخص، مــن الرجــال � 
مجيعهم تقريبا من متعاطي املخدرات باحلقن، الذين يعيشـون علـى هـامش اتمـع. ويف 
بعض أجزاء املنطقة حدثت إصابات يف عـام ٢٠٠١ تزيـد علـى جممـوع اإلصابـات الـيت 

حدثت يف األعوام السابقة. 
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وقـد ظـهرت أوبئـة جديـدة يف إسـتونيا وأوزبكسـتان، وذلـك يف الوقـــت الــذي 
عاىن فيه ٠٠٠ ٢٤٠ شـخص يف أوكرانيـا يف عـام ١٩٩٩ مـن اإلصابـة بفـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز ويف عـام ١٩٩٦، َأبلـغ عـــدٌد قليــل فقــط مــن املــدن يف االحتــاد 
الروسي عن وجود حاالت إصابة بالفريوس؛ واليوم وصـل الفـريوس إىل ٨٢ إقليمـا مـن 
ـــاحلقن  أقـاليم البـالد الــ ٨٩. وال يـزال الوبـاء مـتركزا بـني أوسـاط متعـاطي املخـدرات ب
وشـركائهم اجلنسـيني؛ غـري أن تفـــاقم الدعــارة وارتفــاع معــدالت اإلصابــة بــاألمراض 
املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي مـــن شــأما أن يســببا انتشــارا ســريعا 

للمرض بني عامة السكان. 
وحيمل حوايل ١,٥ مليون شـخص الفـريوس يف البلـدان الصناعيـة ذات الدخـل 
املرتفـع، وكثـــريون منــهم قــادرون علــى العمــل املنتــج بفضــل شــيوع العــالج املضــاد 
لفريوسات النسخ العكسي. بيد أن تعثر جهود الوقاية يف أغلب البلدان الصناعيـة يعكـر 
صفـو هـذا اإلجنـاز؛ وهنـاك دالئـــل تشــري إىل أن اإلصابــة بالفــريوس مل تتنــاقص خــالل 

السنوات اخلمس األخرية. 
وتشهد بعض البلدان نشوء منـط جديـد، حيـث يتحـول الوبـاء يف اجتـاه الفئـات 
السكانية األفقر واألصغر سنا - وعلــى األخـص األقليـات العرقيـة - الـيت تواجـه ديـدا 
أكرب باإلصابة، واحتمـاالت أكـرب بـأال تشـملها محـالت الوقايـة وأن تحـرم مـن إمكانيـة 
االستفادة من العالج. وتدعو معدالت انتشـار الفـريوس يف أوسـاط متعـاطي املخـدرات 
بـاحلقن إىل القلـق: ١٨ يف املائـة يف شـيكاغو، ومـا ال يقـــل عــن ٣٠ يف املائــة يف بعــض 
أجزاء نيويورك. وباملقابل، مسحت خطط تبادل اإلبر واحملـاقن يف أسـتراليا باإلبقـاء علـى 

معدالت االنتشار منخفضة بني متعاطي املخدرات باحلقن. 
وقـد عـادت معـدالت اإلصابـة إىل االرتفـــاع مــرة أخــرى بــني الرجــال الذيــن 
ميارسـون اجلنـس مـع رجـال مثلـهم يف بعـض مـدن أمريكـا اجلنوبيــة. ووجــدت إحــدى 
الدراسات احلضرية اليت أجريت يف الواليات املتحـدة معـدل انتشـار يبلـغ ٧,٢ يف املائـة 
ـــغ عــن ارتفــاع حــاد يف  وكذلـك ُأبل .(Volleroy and others, 2000) لـدى هـذه الفئـة
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األمراض اليت تنتقل باالتصـال اجلنسـي بـني أوسـاط الشـبان الذيـن ميارسـون اجلنـس مـع 
رجال مثلهم يف أمستردام - وهو دليـل علـى أن االتصـال اجلنسـي غـري املـأمون يوشـك 
مرة أخرى أن يصبـح السـمة الغالبـة. وهنـاك بـوادر تشـري إىل أن االتصـال اجلنسـي غـري 

املأمون بني الرجال قد يشكل عنصرا متزايد األمهية يف وباء أوروبا الشرقية. 
 

التحديات اليت تواجهها احلقوق اإلجنابية للشباب وصحتهم اإلجنابية 
إن النمط املشترك يف مجيع املناطق علـى نطـاق عـاملي هـو انتشـار الفـريوس بـني 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سـنة. ويقـدر أن ١١,٨ مليـون شـخص 
(يف الفئة العمرية ١٥-٢٤) كانوا حيملون فريوس نقص املناعــة البشـرية/اإليـدز يف ايـة 
عـام ٢٠٠١، منـهم ٧,٣ ماليـني (٦٢ يف املائـــة) مــن النســاء، و ٤,٥ ماليــني (٣٨ يف 

املائة) من الرجال. ويبني اجلدول ١١ التصنيفات اإلقليمية حسب اجلنس. 
 

اجلدول ١١ 
معدل االنتشار اإلقليمي لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أوساط الشـباب يف 

الفئة العمرية ١٥ - ٢٤ سنة يف اية عام ٢٠٠١ 
 

املنطقة 
عدد الشباب احلاملني لفريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز 
النسبة املئوية للنساء بني 

حاملي الفريوس/اإليدز 

٦٧ ٠٠٠ ٦٠٠ ٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٤١ ٠٠٠ ١٦٠ مشال أفريقيا وغرب آسيا 

٦٢ ٠٠٠ ١٠٠ ١ جنوب آسيا 
٤٩ ٠٠٠ ٧٤٠ شرق آسيا واحمليط اهلادي 

٣١ ٠٠٠ ٥٦٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٣٥ ٠٠٠ ٤٣٠ أوروبا الوسطى والشرقية 

٣٣ ٠٠٠ ٢٤٠ البلدان الصناعية 
٦٢ ٠٠٠ ٨٠٠ ١١ اموع 

 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعــة  املصادر:

املكتسب (اإليدز) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. 
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وتتباين مستويات االنتشار بني الرجال والنساء يف بعـض أشـد البلـدان تضـررا. 
ففي كثري من اتمعات احمللية يف بوتسوانا والكامـريون وكينيـا، ميكـن أن يكـون معـدل 
اإلصابة بني النساء أزيد خبمسة أو ستة أضعاف مما هو عليه بني الرجال من نفـس الفئـة 
العمرية. ومن أسباب ارتفـاع مسـتويات اإلصابـة لـدى الشـابات، باإلضافـة إىل كوـن 
ـــو أن شــبكات اتصــاهلن  أكـثر عرضـة لإلصابـة بالفـريوس بفعـل التكويـن البيولوجـي، ه
اجلنسي تتكون عادة من رجال أكرب سـنا، اتصلـوا جنسـيا بعـدد أكـرب مـن الشـريكات، 
ممـا يزيـد احتمـاالت إصابتـهم بالفـريوس. وفضـال عـــن ذلــك، مــن األرجــح أال تنــاقش 
الفتيات األقل سنا مسألة استخدام الرفاالت أو إخالص الشريك وذلك بسبب الفـروق 

يف السن والتفاوت االقتصادي واملعايري اجلنسانية. 
ـــة مــن اإليــدز. وتصبــح  وتـؤدي رعايـة الصحـة اإلجنابيـة دورا رئيسـيا يف الوقاي
محايـة وتطبيـق احلـق يف احلصـول علـى خدمـات رعايـة شـاملة وجيـــدة النوعيــة للصحــة 
اإلجنابية يف غاية األمهية نظرا الستمرار انتشـار وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية علـى 

أسرع حنو يف أوساط الشباب والنساء. 
وبعـد مـرور عشـرين عامـا علـى ظـــهور الوبــاء، دل القــدر الكبــري املتوفــر مــن 
املعلومات على وجود تفاعالت معقدة بني عدد كبري من العناصر اليت حتـد مـن قـدرات 
الفرد واتمع احمللي علـى محايـة نفسـيهما مـن اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. 
وجتـري فيمـا يلـي مناقشـة أوجـه الضعــف هــذه الــيت ثبــت أن الشــباب معــرض بصفــة 

خاصة هلا. 
 

 قلة االعتراف باحتمال اإلصابة شخصيا بالفريوس 
يف دراســات أجريــت بــني أوســاط املراهقــني واملراهقــات مــن ذوي التجربــــة 
اجلنسية يف تسعة بلدان أفريقية، تتراوح أعمـارهم بـني ١٥ و ١٩ عامـا، أعـرب مـا بـني 
٤٠ و ٨٧ يف املائة ممن أجابوا على األسئلة يف سبعة بلـدان عـن اعتقـادهم بـأن احتمـال 
إصابتهم باإليدز ضئيل أو معدوم. وهناك اعتقاد شائع يف معظم احلاالت بـأن الشـخص 
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الذي يقيم عالقـة بشـريك واحـد فقـط ال يواجـه أي خطـر. ويرجـع ذلـك االعتقـاد إىل 
اجلهل بعوامل اخلطر األخرى، مثـل املمارسـات اجلنسـية املاضيـة وكـون الطـرف اآلخـر 

يتصل جنسيا بشركاء آخرين. 
 

 عدم كفاية املعلومات والتثقيف يف جمال الصحة اجلنسية 
تظهر االستقصاءات اليت ُأجريت يف منطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبيـة أن 
ثلث الشباب على األقل تلقوا قدرا ضئيال مـن التثقيـف اجلنسـي أو مل يتلقـو أي تثقيـف 
جنسـي علـى اإلطـالق، مبـا يف ذلـك املعلومـات عـن فـريوس نقـص املناعـة البشــرية. ويف 
مجيـع احلـاالت كـانت معرفـة الشـابات أقـل ممـا يعرفـه الشـبان، وذلـك دليـل علـى عـــدم 
حصوهلن على املعلومات وعدم قدرـن علـى التحكـم يف حيـان اجلنسـية. وإضافـة إىل 
ـــهارات احلياتيــة الــيت متكنــهم مــن  عـدم تلقـي املعلومـات الكافيـة، ال يـزود الشـباب بامل
التصـرف بنـاء علـى معرفـة، وتزيـد حتكمـهم يف العالقـات اجلنســـية، وتشــجع التصــرف 
املسؤول. وإذا ما مت توفري املعلومات والتثقيف بشأن الصحة اجلنسية فإن ذلك يأيت بعد 
بدء النشاط اجلنسي، أو يف األوساط املدرسية اليت ال تشـمل نسـبة كبـرية مـن الشـابات 

والشبان الذين قد يكونوا انقطعوا بالفعل عن التعليم النظامي. 
 

 النشاط اجلنسي املبكر 
يشـكل بـدء النشـاط اجلنسـي مبكـرا خطـرا علـى صحـة املراهقـني. ففـي ٦ مــن 
١١ بلدا أفريقيا، مارست ما يقارب ٢٠ يف املائة من املراهقــات العالقـات اجلنسـية قبـل 
ـــع الســكانية، ٢٠٠١). ويف بعــض هــذه البلــدان،  سـن اخلامسـة عشـرة (مكتـب املراج
ـــزواج أو قُبيلــه مباشــرة، بينمــا ميــر  متـارس الشـابات النشـاط اجلنسـي املبكـر يف إطـار ال
الشــبان بالتجــارب اجلنســية خــارج إطــار الــزواج. وتــدل البحــوث العامليــة علــــى أن 
العالقات اجلنسية للمراهقات دون سن اخلامسـة عشـرة تتـم عـادة حتـت الضغـط، إذ أن 
هؤالء الفتيات ضعيفات جدا أمام اإلكراه اجلنسي. ومعظم الشـباب ال يسـتخدمون أي 
شـكل مـن أشـكال وسـائل منـع احلمـل أو الوقايـة مـن األمـــراض الــيت تنتقــل باالتصــال 
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اجلنسي أثناء جتربتهم اجلنسية األوىل، مما جيعلـهم عرضـة لإلجنـاب غـري املنظـم ولإلصابـة 
باألمراض املعدية اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي. ويف العادة ال تكون الشـابات، 
الـاليت هـن أكـثر تعرضـا ألسـباب بيولوجيـة لعـدوى اإلصابـة ـذه األمـــراض وبفــريوس 
نقـص املناعـة البشـرية، يف وضـع يسـمح هلـن مبطالبـة شـركائهن بـأخذ االحتياطـات الــيت 

تكفل املمارسة املأمونة للجنس. 
 

 عدم كفاية اخلدمات الصحية املقدمة إىل الشباب 
ـــة يف الغــالب حنــو خدمــة احتياجــات احلوامــل  توجـه خدمـات الصحـة اإلجنابي
ـــإن الشــباب، وعلــى األخــص املراهقــات واملراهقــني الناشــطني  املتزوجـات. وبالتـايل ف
جنسـيا ال يلتمسـون هـذه اخلدمـات ألسـباب منـــها عــدم مناســبة املواقيــت واألمــاكن، 
وانعدام اخلصوصية والسرية، وخشية العار االجتماعي، واملواقف املنطوية علـى لـوم مـن 
طـرف مقدمـي اخلدمـات، واالتعـاب الـــيت تتجــاوز إمكانيــام. ويشــكل نقــص فــرص 
ـــى  الوصــول إىل اخلدمــات الصحيــة ديــدا خطــريا للصحــة اإلجنابيــة للمراهقــني، وعل
ــاألمراض  األخـص بالنسـبة للشـابات، بفعـل أوجـه الضعـف الفسـيولوجية إزاء اإلصابـة ب
املعديـة الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي. ومعظـم هـذه األمـراض ال ترافقـها أعـراض لــدى 
اإلناث، واملراهقات كثريا مـا ال يسـتطعن التميـيز بـني ظـروف الصحـة اإلجنابيـة العاديـة 
وغري العادية. وبالتايل فال يسعني للحصول على املشورة أو الرعايـة. ومل تتـم االسـتفادة 
بقدر كاف من القدرات الكامنة للخدمات الصحية بوصفها مدخال لتقدمي جمموعة مـن 
خدمات الصحة اإلجنابية امليسرة للشباب، واليت تشمل قبول املشــورة والفحـص طوعـا، 
والتثقيف يف جمال الوقاية من اإليدز، والوقاية من األمراض املعدية اليت تنتقل عـن طريـق 
االتصال اجلنسي، والدعم النفساين. وليست أنظمة الرعاية الصحية األولية يف كثـري مـن 
البلدان النامية مصممة إلدماج مثل هذه اخلدمات، ومقدمو اخلدمات غـري قـادرين علـى 

االستجابة لالحتياجات اخلاصة للشبان والشابات، بسبب نقص تدريبهم. 
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 التفاوت بني اجلنسني يف املعايري ويف العالقات 
تؤثـر التوقعـات االجتماعيـة فيمـا خيتـص بالرجـــال والنســاء تأثــريا عميقــا علــى 
قدرم على محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، والتصدي آلثارمهـا. 
فبالنســبة للنســاء، تكمــن أوجــه ضعفــهن يف تعرضــهن للحرمــان مــن احلصــول علــــى 
املعلومات اجلنسية، وتقييد إمكانية الوصول إىل الفرص االقتصاديـة واالسـتقالل الـذايت، 
وتعـدد أدوارهـن يف األسـرة واتمـع احمللـي. ويصبـح الرجـال معرضـني للخطـــر بســبب 
املعايري االجتماعية اليت تشـجع علـى الكيـل مبكيـالني فيمـا يتصـل بعـدم اقتصـار الذكـور 
على امرأة واحدة واقتصـار اإلنـاث علـى شـريك واحـد، والـيت تدعـم اعتقـادات مضـرة 
تشـجع علـى إدمـان املـواد املخـدرة والعنـف. ويف مجيـــع املنــاطق يشــكل اإلكــراه علــى 
ممارسـة اجلنـس واالتصـال اجلنسـي مقـابل سـد االحتياجـات املعيشـية جتـــارب شــائعة يف 

أوساط الشابات. 
 

 التهميش االقتصادي واالجتماعي  
تتعرض فئات الشباب اليت تعاين أشد قدر من احلرمان االجتماعي واالقتصـادي 
ألقصـى حـد مـن خطـر اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليــدز. ويفــاقم نقــص 
التعليـم وضعـف الصحـة العامـــة واإلصابــات بــاألمراض املعديــة الــيت تنتقــل باالتصــال 
اجلنسي اليت تبقى دون عالج واالستغالل اجلنسي من ضعـف الشـباب الـذي يعـاين مـن 
الفقر. ويعاين على وجه اخلصوص الشباب الذين يعيشون يف الشوارع أو يعملـون فيـها 
يف ظروف معيشية تتسم باخلطورة الشديدة، حيث يصبحـون فرائـس سـهلة لالسـتغالل 

اجلنسي وتعاطي املخدرات والعنف. 
 

 تأثري فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على النظم األسرية اتمعية 
عـاىن الشـباب معانـاة شـديدة مـن آثـار الوبـاء علـى األســـر واتمعــات احملليــة. 
وال يقتصر األمر علـى كـون الفقـر بيئـة مؤاتيـة لفـريوس نقـص املناعـة، بـل إن الفـريوس 
واإليـدز ميكـــن أن يؤديــا إىل الفقــر، الــذي يصيــب خباصــة النســاء والشــباب. وتشــري 
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التقديرات إىل حدوث اخنفـاض مقـداره ٢٠ يف املائـة يف الـثروة يف بعـض بلـدان أفريقيـا 
جنوب الصحراء (هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة، ٢٠٠١). وعلـى املسـتوى احمللـي، يف كـوت 
ديفوار، شهدت األسر احلضرية اليت فقدت واحدا من أفرادها على األقل بسبب اإليـدز 
اخنفاضـا يف الدخـــل يــتراوح بــني ٥٢ و ٦٧ يف املائــة، بينمــا ازدادت نفقاــا الصحيــة 
مبقدار أربعة أضعاف. ويف زامبيا، حيث اخنفض الدخل اُألسـري القـابل لإلنفـاق بنسـبة 
تزيد على ٨٠ يف املائة، يتم سحب األطفال مـن املـدارس ويتوقـع منـهم ممارسـة أنشـطة 
اقتصاديـة متفرقـة يف القطـاع غـري الرمسـي. واحتمـال سـحب البنـات مـن املـدارس أكـــرب 
لكي يعملن كمقدمات رعاية ألفراد األسرة املرضى، أو يقدمـن دعمـا اقتصاديـا، مبـا يف 
ـــاج الكفــاف، وهــو دور رئيســي مــن أدوار املــرأة يف  ذلـك االضطـالع مبسـؤوليات إنت
املنـاطق الريفيـة. ومـن أوجـه الضعـف اإلضافيـــة تضــاؤل نظــم الدعــم االجتمــاعي الــيت 
توفرها األسر، واخنفـاض مشـاركة الشـباب يف التعليـم النظـامي، نتيجـة لوجـود مصـاب 

باإليدز يف األسرة. 
 

الصـالت بـني برامـج رعايـة الصحـة اإلجنابيـة وبرامـج مكافحـة فــريوس 
 نقص املناعة البشرية/اإليدز 

تربز األهداف املتفق عليها يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحـدة، 
املنعقــدة يف نيويــورك يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ (قــرار اجلمعيــة العامـــة ٢٦ (دإ-٢))، 
رعاية الصحة اإلجنابية بوضوح باعتبارها عنصرا جوهريا من عنـاصر الوقايـة مـن اإليـدز 
والعناية باملصابني به. ويظل النهوض بالصحة اإلجنابية للشباب وحبقوقهم موضـع جـدل 
يف كثري من البلدان. واملسائل املتعلقة باجلانب اجلنسي والتقاليد وحقـوق الوالديـن علـى 
ـــة  الشـباب وواجبامـا جتاهـهم يف جمـال السـلوك اجلنسـي مشـحونة باحلساسـيات الثقافي
والسياسية. ومن األمور اليت اتضحـت خـالل عقديـن مـن الزمـان، أن لكـل جـانب مـن 
جوانب رعاية الصحة اإلجنابية دورا استراتيجيا يف الوقاية من اإليـدز والعنايـة باملصـابني 

به. وترد فيما يلي مباشرة مناقشة للعناصر ذات األمهية اخلاصة يف الوقاية من اإليدز. 
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الشــمول باملعلومــات والتثقيــف يف جمــال الصحــة اجلنســية وتوفريمهـــا 
 وحمتوامها 

تلـزم برامـج واسـعة النطـــاق لتوفــري املعلومــات وبنــاء املــهارات، يشــارك فيــها 
القطاعـان العـام واخلـاص وتضـاهي الوبـاء يف حجمـه. وجيـب أن تسـتخدم هـذه الــربامج 
مجيع طرق التثقيف، وتسخر قوى مؤسسات اتمع احمللـي، مثـل املـدارس واحلكومـات 
احملليــة والكنــائس ووســائط اإلعــالم اجلماهرييــة. وبالدرجــة األوىل يرجــع الفضــــل يف 
ختفيض أوغندا معدالت انتشار الفريوس فيها بفعالية على مــدى فـترة عشـر سـنوات إىل 
محالت التثقيف الوقائي اليت جندت القادة على مجيع املسـتويات ويف مجيـع القطاعـات. 
كمـا أن محـالت التثقيـف الواسـعة النطـاق سـاعدت الـربازيل وتـايلند أيضـا علـى حتقيــق 

تقدم كبري حنو احتواء الوباء لديهما. 
وينبغي أن يصل التثقيف يف جمال الصحة اجلنسـية إىل اجلميـع، وبصـورة خاصـة 
إىل الشباب، سواء أكـانوا يف املدرسـة أو خارجـها، وإىل الفئـات الـيت يصعـب الوصـول 
إليـها. وسيسـتلزم اختـاذ إجـراءات بشـأن العقبـات االجتماعيـة والقانونيـة اختـاذ قـــرارات 
اســتباقية وجســورة تتعلــق بالسياســات علــى الصعيديــن الوطــين واحمللــي كــي تضفـــي 
املشروعية والدعم على برامـج التثقيـف يف جمـال الصحـة اجلنسـية واسـعة النطـاق. ومـن 
ـــتبعاد  شـأن وضـع إطـار برامـج التثقيـف حـول مبـادئ حقـوق اإلنسـان أن يقلـل مـن اس
الفئــات الــيت مــش عــادة، مثــل املصــابني بفــريوس نقــص املناعــــة البشـــرية والنســـاء 
واملراهقـني. وباإلضافـة إىل ذلـك، جيـــب أن يراعــي التثقيــف يف جمــال الصحــة اجلنســية 
الديناميات احمللية للوباء، لكفالة أن تعـاجل الرسـائل والتدخـالت كـال مـن عوامـل اخلطـر 
والضعـف ألشـد السـكان تـأثرا، مبـا يف ذلـك �اموعـات احملـددة الـيت تعـاين يف الوقــت 
احلاضر من ارتفـاع أو تزايـد معـدالت اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، أو الـيت 
ـــن  تشـري معلومـات الصحـة العامـة بشـأا إىل أـا معرضـة أو حيتمـل أن تتعـرض أكـثر م
ـــات جديــدة بــالعدوى ...� (قــرار اجلمعيــة العامــة د إ-٢/٢٦، املرفــق،  غريهـا إلصاب
الفقرة ٦٤). وعلى الرغم من أن كثريا من مشاغل الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة مشـتركة 
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بــني الرجــل واملــرأة، إال أن احتياجامــا ختتلــف حبســب أعرافــهما وثقافتــــهما احملليـــة 
وحالتهما الزوجية وسكنامها يف الريف أو احلضر، وعمرمها، وظروف معيشتهما. ومـن 

الضروري توجيه الربامج وفقا هلذه االحتياجات اخلاصة. 
وجيب تطويــر برامـج تعـترف بأمهيـة األسـرة يف تقليـل قابليـة التعـرض لإلصابـة، 
عـن طريـق أمـور يف مجلتـها تثقيـف وتوجيـه األطفـال ومراعـاة العوامـل الثقافيـة والدينيــة 
واإلثنيـة، وتقليـل قابليـة تعـرض األطفـال والشـــباب لإلصابــة. ويف العديــد مــن البلــدان 
الناميـة، تعرقـل بشـدة القيـود املاليـة واحلاجـــة إىل املســاعدة يف الواجبــات املرتليــة قــدرة 
الوالدين على االضطالع مبسؤوليتهما الرئيسية إزاء كفالـة التعليـم األساسـي ألطفاهلمـا، 
وهو عامل من عوامل احلماية من فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويعـرب إعـالن 
االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز الـذي اعتمدتـه الـــدورة االســتثنائية 
السادسة والعشرون للجمعية العامة املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز (قـرار 
اجلمعيـة العامـة د إ-٢/٢٦، املرفـق) بوضـوح عـــن ضــرورة تطويــر احلكومــات لــربامج 
ـــط  تتعـهد بإشـراك األسـر وتعـزز مـن قدرـا علـى ذلـك مـن أجـل توفـري التثقيـف وختطي
وتنفيـذ برامـج الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعــة البشـرية/اإليـــدز وبرامــج الرعايــة ذات 
الصلة (الفقرة ٦٣). وما زال اآلباء يتعاونون بصورة هامة يف املبـادرات الـيت اختـذت يف 
العديد من البلــدان يف أفريقيـا وآسـيا، مثـل حتسـني االتصـال بـني األجيـال بشـأن اجلنـس 
ومسائــل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وتعزيـز قـدرات الدعـم املـايل والنفســـي 
لدى أفراد األسرة من أجل رعاية األقارب املصابني بالفريوس واأليتـام، وتقليـل اخلـوف 
ووصمة العار يف اتمعات احمللية. ويف البيئات الثقافية اليت تعمل فيها نظم أسـرية وثيقـة 
العرى، يؤدي أفراد األسرة اآلخرون عمال مهما يف مراقبة املعلومات بشأن اجلنـس الـيت 
يسـمح ـا للشـباب، وخاصـة الشـابات. ونتيجـة لذلـك، فـــإن تعزيــز معلومــام بشــأن 
فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز وإشـراكهم كشـركاء أمـر حيـوي يف البنـاء اإلجيـايب 
على أساس تأثريهم على تطور املراهقـني يف جمـال الصحـة اإلجنابيـة. وقـد أظـهرت هـذه 
الربامج أن األبوين ونظم األسرة عوامل رئيسـية يف تعزيـز بيئـة لتشـجيع الصحـة والرفـاه 
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الشـاملني للشـباب، وال سـيما يف التمـاس وتلقـي املعلومـات واخلدمـــات بشــأن الصحــة 
اجلنسية وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

 
الوقايـة مـن األمـراض املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنســـي 

 والعناية باملصابني ا 
نظـرا ألن اإلصابـة بـاألمراض املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنســـي، 
وعلى األخص احلأل التناسلي، من شأنه أن يزيد قابلية تعـرض الشـخص لفـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية، فـإن تعزيـز الوقايـة مـن األمـراض املعديـة الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنســـي 
ميكن أن يكون له أثر بالغ على ختفيض معـدالت انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية. 
ـــة الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي والعنايــة  وسـعيا لتحسـني الوقايـة مـن األمـراض املعدي
باملصابني من الشباب، ينبغي أن تكـون عمليـات اكتشـاف هـذه اإلصابـات ومعاجلتـها، 
وكذلك التشجيع على استخدام الرفـاالت عنـاصر أساسـية مـن برامـج الرعايـة الصحيـة 
األوليـة والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية. ومـن شـأن هـذا التكـامل أن يوســع 
نطاق اخلدمات، حبيث تشمل احلوامل الالئي يتوجـهن إىل مراكـز الرعايـة قبـل الـوالدة، 
وعلـى األخـص النسـاء املصابـات بفـريوس نقـــص املناعــة البشــرية؛ والــاليت يســتخدمن 
خدمـات تنظيـم األسـرة؛ والنسـاء الـاليت يلتمسـن خدمـات صحـة األم والطفـــل. وتــدل 
التجارب يف جمال معاجلة األمراض املعدية اليت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي علـى 
ــها  اسـتمرار وجـود حتديـات يف اـاالت التاليـة: ختفيـف وصمـة العـار االجتمـاعي بصفت
عقبـة أمـام السـلوك الـذي يلتمـس الصحـة؛ وجتـــهيز خدمــات الصحــة األوليــة بوســائل 
فحص سريعة ومبسـطة وقليلـة التكلفـة؛ وتوفـري أدويـة ناجعـة وبأسـعار ميسـرة؛ وتوفـري 

اخلدمات للشركاء يف ممارسة اجلنس، وعلى األخص الرجال منهم. 
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خدمات تنظيم األسرة 
توفري خدمات تنظيم األســرة ضمـن اإلطـار األوسـع للصحـة اإلجنابيـة، مبـا فيـها 
الوقاية من اإليدز، سوف يتيح جماالت ملشاركة الناشطني جنسـيا مـن الشـباب العـزب، 
وعلى األخص ملشاركة الذكور. وإضافة إىل ذلك فإن إسداء املشورة يف إطار خدمـات 
تنظيـم األسـرة يسـمح بتوفـري وسـائل مزدوجـة للحمايـة (أي منـــع احلمــل والوقايــة مــن 
فريوس نقص املناعة البشرية/األمراض املعدية اليت تنتقل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي يف 
نفـس الوقـت). واحلمايـة املزدوجـة مسـألة ذات أمهيـة، سـواء مـن زاويـة تنظيـم األســرة، 
ـــاليب القائمــة علــى  نظـرا ألن وسـائل منـع احلمـل األكـثر شـيوعا واألكـثر فعاليـة (األس
اهلرمونــات والوســائل الرمحيــة والتعقيــم) ال توفــر محايــة ضــد فــريوس نقــــص املناعـــة 
البشرية/األمراض املعدية الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي، أو مـن زاويـة انتقـال 
العدوى بالفريوس من األم إىل الطفل. وينبغي خلدمات تنظيم األسـرة واملشـورة املتعلقـة 
بفـريوس نقـص املناعـة أن يسـتطلعا مـع املسـتفيدين أجنـع وســـائل احلمايــة املزدوجــة، يف 

ضوء ممارسام اجلنسية، وإمكانيام وبيئام االجتماعية. 
 

احتياجـات النسـاء والرجـال املصـابني بفـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/ 
اإليدز يف جمال الصحة اإلجنابية  

هناك أعداد كبـرية مـن املراهقـني الذيـن يتلقـون رسـائل تثقيفيـة يف البلـدان الـيت 
تعاين من معدالت إصابة مرتفعة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، حيملون الفـريوس 
بالفعل. وتفرض هذه احلقيقـة إعـادة توجيـه مضمـون الـربامج، حبيـث ال تكتفـي مبعاجلـة 
الوقاية من الفريوس، بل تشمل كذلك حياة املصابني، مبـا يف ذلـك مسـائل مثـل التقليـل 
مــن انتقــال العــدوى مــن املصــابني إىل األصحــاء، وتفــادي إعــــادة اإلصابـــة بعـــدوى 
ـــة الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي، ومعاجلــة هــذه  الفـريوس/األمـراض املعدي
األمراض، والعالقات اجلنسية، وتنظيم األسرة. ومن التحديـات الـيت تواجهـها خدمـات 
تنظيم األسرة أن النساء املصابـات بالفـريوس قلمـا يعلـن حالتـهن، وبالتـايل فـال يسـتطيع 

مقدمو اخلدمات إيصال املساعدات املناسبة إليهن. 
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إشراك الرجال 
يشكل إسهام الرجـال كشـركاء عنصـرا حامسـا مـن عنـاصر الوقايـة مـن اإليـدز 
والعناية باملصابني به، وكما هو احلال يف كثري من السياقات فـإن الرجـال هـم أصحـاب 
القرار فيما خيتص بالصحة اإلجنابية واجلنسية. وينبغي اجلمـع بـني التدخـالت الراميـة إىل 
متكني املرأة وبني اجلهود الراميـة إىل إشـراك الرجـال. وينبغـي أن تشـمل هـذه املبـادرات 
توعية الرجال باحتياجام اخلاصة يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسـية، وتفـهم العالقـات 

بني اجلنسني، وتعزيز السلوك الذي يصون الصحة. 
 

ـــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية: الرفــاالت  تكنولوجيـات الوقاي
ومبيدات اجلراثيم 

يشكل التزويد بالرفاالت عنصـرا أساسـيا يف جنـاح الوقايـة مـن اإليـدز. غـري أن 
استخدام املراهقني الناشطني جنسيا للرفاالت بصورة منتظمة وصحيحة ال يزال يشـكل 
حتديا كبريا يواجه الصحة العامـة. وبينمـا تـدل دراسـات اجلـدوى علـى قبـول الرفـاالت 
بشـكل مـتزايد مـن طـرف الرجـــال والنســاء علــى حــد ســواء، إال أن مســائل التكلفــة 

والتوافر تشكل عقبات أمام استخدامها على نطاق واسع. 
ومـن املتوخـى أن يكـون االسـتخدام املوضعـي ملبيـدات اجلراثيـم وســـيلة لتنويــع 
خيارات الوقاية املتاحة، وعلـى األخـص تلـك الـيت بوسـع املـرأة التحكـم فيـها. ويسـتمر 
البحث عن مبيد فعال ملنع انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشـرية، علـى الرغـم مـن 

أن نقص التمويل يعوق جهود البحث والتطوير. 
 

طريق املستقبل 
لقــد تبــني للعــامل خــالل العقديــن املــــاضيني أن وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز ميثل حالة طوارئ عاملية. ويتطلب التغلب عليه رد فعل عامليا قائمـا علـى 
زيادة املوارد، وحتسني التنسـيق، والتزامـا وروح مبـادرة مل يسـبق هلمـا نظـري مـن طـرف 
الزعماء يف كل مكان. وقد أمثرت الدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املكرسـة لفـريوس 
ـــري املــوارد. والصنــدوق  نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز تعـهدات سياسـية والتزامـات بتوف
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العاملي لإليدز والصحة، وهو مبادرة من األمني العـام لألمـم املتحـدة لتعبئـة الدعـم علـى 
أعلى املستويات السياسية، سيوفر آليـة لتوجيـه هـذه االلتزامـات وحتويلـها إىل إجـراءات 
برناجمية واسعة النطاق الحتواء الوباء. وبالتايل فإن النجاح مرهـون مبـدى جنـاح البلـدان 

يف تنظيم ردود فعلها بنفسها. 
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احلقوق اإلجنابية  ثامنا -
يقدم برنامج العمل املنبثق من املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة (األمـم املتحـدة، 
١٩٩٥-أ، الفصل األول، القرار ١، املرفق)، تفسـريا شـامال للصحـة اإلجنابيـة. إذ تعلـن 

الفقرة ٧-٢ ما يلي: 
ـــا واجتماعيــا يف  �الصحـة اإلجنابيـة هـي حالـة رفـاه كـامل بدنيـا وعقلي
ـــرد  مجيــع األمــور املتعلقــة باجلــهاز التناســلي ووظائفــه وعملياتــه. وليســت جم
السالمة من املرض أو اإلعاقة. ولذلك تعين الصحـة اإلجنابيـة قـدرة النـاس علـى 
التمتـع حبيـاة جنسـية مرضيـة ومأمونـة، وقدرـــم علــى اإلجنــاب، وحريتــهم يف 

تقرير اإلجناب وموعده وتواتره�. 
ويضيف برنامج العمل ما يلي: 

ـــوق اإلجنابيــة بعــض حقــوق  �ومبراعـاة التعريـف السـابق، تشـمل احلق
اإلنسان املعترف ا فعال يف القوانني الوطنية والوثـائق الدوليـة حلقـوق اإلنسـان 
وغريها من الوثائق اليت تظهر توافقا دوليـا يف اآلراء. وتسـتند هـذه احلقـوق إىل 
االعـتراف بـــاحلق األساســي جلميــع األزواج واألفــراد يف أن يقــرروا بأنفســهم 
حبرية ومسؤولية عدد أوالدهم وفترة التبـاعد فيمـا بينـهم وتوقيـت إجنـام، وأن 
تكون لديهم املعلومـات والوسـائل الالزمـة لذلـك، واالعـتراف أيضـا بـاحلق يف 
بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة اجلنسية واإلجنابية. كما تشمل حقـهم يف 
اختاذ القرارات املتعلقة باإلجناب دون متييز أو إكراه أو عنف علـى النحـو املبـني 
يف وثـائق حقـوق اإلنسـان... وينبغـي أن يكـون تعزيـز املمارسـة املسـؤولة هلــذه 
ــيت  احلقـوق بالنسـبة جلميـع النـاس هـو املرتكـز األساسـي للسياسـات والـربامج ال
تدعمها احلكومة واتمع يف جمال الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيـم األسـرة. 
وكجزء من التزامهم، ينبغي إيـالء االهتمـام الكـامل لتعزيـز إجيـاد عالقـات بـني 
اجلنسـني تتسـم بـاالحترام املتبـادل واإلنصـاف، واالهتمـام بوجـه خـــاص بتلبيــة 
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ـــة للمراهقــني كيمــا يتمكنــوا مــن معاجلــة اجلــانب  احلاجـات التثقيفيـة واخلدمي
اجلنسي من حيام معاجلة إجيابية ومسؤولة� (الفقرة ٧-٣). 

 
القضايا األساسية املتعلقة باحلقوق اإلجنابية 

مـن اجلوانـب اهلامـة للحقـوق اإلجنابيـة حـق الوصـــول إىل املعلومــات وأســاليب 
تنظيـم األسـرة. ويعـترف عـدد مـن البلـدان، منـها الـربازيل وجنـوب أفريقيـا وغواتيمــاال 
وكولومبيا بصراحة يف دساتريه الوطنية، حبق األزواج يف تقرير عـدد أطفـاهلم والفواصـل 
العمرية بينهم حبرية وبطريقة مسؤولة. وفضال عـن ذلـك، حصـل تزايـد مطـرد علـى مـر 
السنوات يف نسبة احلكومات اليت تقدم دعما مباشـرا خلدمـات تنظيـم األسـرة، مـن ٦٣ 
ـــام ٢٠٠١. ويف الوقــت احلــاضر يدعــم  يف املائـة يف عـام ١٩٧٦ إىل ٧٥ يف املائـة يف ع
١٤٤ بلـدا بصـورة مباشـرة توفـري وسـائل منـع احلمـل، كمـا يقـدم ٣٢ بلـدا دعمـا غـــري 

مباشر (انظر اجلدول ١٢). 
 

اجلدول ١٢ 
السياسات احلكومية إزاء توفري وسائل منع احلمل، حسب مستوى التنمية، ٢٠٠١ 

(عدد البلدان) 
 

 إمكانية وصول غري حمدودة  

 

إمكانية 
وصول 

دعم مباشرحمدودة 
دعم غري 
مباشر 

انعدام 
اموع الدعم 

١٩٣ ١٦ ٣٢ ١٤٤ ١ العامل 
٤٨ ٨ ١٧ ٢٢ ١ املناطق األكثر تقدما 
١٤٥ ٨ ١٥ ١٢٢ صفر املناطق األقل تقدما 

٤٩ ٢ ٤ ٤٣ صفر أقل البلدان منوا 
 

مصرف بيانات السياسات السكانية اليت حتتفظ ـــا شــعبة الســكان يف األمانــة العامــة  املصدر: 
لألمم املتحدة. 
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وإىل جانب توفري اخلدمات بين برنامج العمل املنبثق عن املؤمتر الدويل للسـكان 
والتنمية اخلطوَط الرئيسية لنهج قائم علـى االحتياجـات لتوفـري خدمـات تنظيـم األسـرة. 
وتؤكـد رابطـة تنظيـم األسـرة يف بنغالديـش مثـال علـــى اتبــاع ــج يف الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيـة يرتكـز علـى املسـتفيدين، ويسـعى إىل زيـــادة مشــاركة الذكــور، ويســتهدف 
فئـات مثـل الشـباب واملوظفـني واملتطوعـني والزعمـاء الدينيـني وقـادة اتمـع احمللـي مـــن 
خالل محالت التوعية وبرامج املعلومات والتثقيف. وتشمل اخلدمات كذلك التحصـني 
واإلماهة الشفوية، والرضاعة الطبيعية وحمو األميـة والتغذيـة. غـري أنـه يف بعـض البلـدان، 

يظل مثل هذا النهج غاية مل تتضح معاملها، ومل تترجم بعد إىل سياسات وبرامج. 
وتتوافر ملراهقي اليوم فرص ختتلف عما شهده آباؤهم أو حىت املراهقون خـالل 
العقد أو العقدين املاضيني. وتزداد املواظبة املدرسية يف مجيـع أحنـاء العـامل. ومـع ارتفـاع 
مسـتويات التعليـم يف العـامل، تـزداد فـرص العمـل والتنميـة الوظيفيـة، وعلـى األخـــص يف 
جماالت املعلومات وااالت املهنية والفنية. ويف نفس الوقت يواجـه املراهقـون حتديـات 
ينفـرد ـا هـذا العـهد التـارخيي. فباإلضافـة إىل حتسـني فـرص النمـو الـذايت، يزيـد البلــوغ 
ــــات  املبكــر وتأخــري الــزواج مــن تعــرض املراهقــني ألخطــار اجلنــس واحلمــل واإلصاب
بـاألمراض املعديـة الـيت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي واإلجنـــاب خــارج إطــار الــزواج. ويف 
بعض البيئات اليت يتفشى فيـها فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز واألمـراض املعديـة 
الـيت تنتقـل عـن طريـــق االتصــال اجلنســي، قــد تكــون الفتيــات املراهقــات املتزوجــات 
معرضـات بصفـة خاصـة للخطـر بسـبب ممارسـتهن املنتظمـة للجنـس وقدرـــن احملــدودة 
على مناقشة األمور اليت تكفل السـالمة عنـد ممارسـته. وهـذا اجليـل هـو يف احلقيقـة أول 

جيل من املراهقني ينمو يف عامل ينتشر فيه فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
والعديد من القضايا الرئيسـية املتعلقـة بالصحـة اإلجنابيـة للمراهقـني واملراهقـات 
تتصـل اتصـاال وثيقـا بـالزواج. والقوانـني الــيت حتــدد الســن األدىن للــزواج هــي قوانــني 
موجودة يف كل أحناء العامل تقريبـا، وغالبيتـها حتـدد احلـد األدىن للـزواج بسـن ١٨ سـنة 
للذكـور و ١٦ سـنة لإلنـــاث. ورغــم التشــريعات الــيت ــدف إىل القضــاء علــى هــذه 
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الظـاهرة، فـإن البنـات يف كثـري مـن البلـدان تـتزوجن بعـد بلوغـهن بفـترة قصـرية، حيــث 
ينتظر منهن أن ينجنب أطفاال على الفور تقريبا، وهو األمـر الـذي يرجـع يف جـانب منـه 
إىل انعدام الفرص البديلة. والكثري من القوانني حتـدد للنسـاء حـدا أدىن منخفضـا للغايـة، 
ـــل لالســتعداد  وأدىن ممـا يف حالـة الرجـال، ممـا يعـين ضمنـا أن النسـاء حيتجـن سـنوات أق
للـزواج، حيـث يتوقـع أن تقتصـر واجبـان علـى إجنـاب األطفـــال والواجبــات املرتليــة. 
وعلى مدار العقدين املاضيني، قام أكثر من ٥٠ بلدا بتغيـري قوانينـه املتعلقـة بـاحلد األدىن 
للسـن القانونيـة للـزواج. غـري أن القوانـني احملـــددة لســن الــزواج ال تنفــذ يف كثــري مــن 
األحيان. ويف بعض أحناء العامل، مثلما يف أفريقيا، تكون السن القانونيـة للـزواج مرتفعـة 
يف الغالب، مما يعكس الرتوع إىل تبين املعايري القانونيـة األوروبيـة، غـري أن السـن الفعليـة 

عند الزواج ال تزال منخفضة. 
وكانت اتفاقية حقوق الطفل (قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفـق) أول صـك 
ـــر  دويل يعـترف حبقـوق املراهقـني واملراهقـات يف الصحـة. ورغـم أن برنـامج عمـل املؤمت
الدويل للسكان والتنمية يعترف حبقوق الوالدين واألوصيـاء يف توفـري التوجيـه واإلرشـاد 
املالئمني فيما يتعلـق بـأمور الصحـة اإلجنابيـة، علـى حنـو يتمشـى مـع القـدرات املتطـورة 
للمراهقـني واملراهقـات، فإنـه يدعـو أيضـا إىل محايـة وتعزيـز حقوقـهم يف احلصـول علـــى 

املعلومات واخلدمات. 
ويف املناطق اليت ينتشر فيها فريوس نقص املناعة البشرية مـن خـالل االتصـاالت 
اجلنسية بني اجلنسني، تكون الصلة قوية بني وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واحلقوق اإلجنابية بأشـكال عديـدة، منـها حـق اإلنسـان 
يف محاية نفسه من اإلصابـة بـاملرض، وكذلـك حقـوق األطفـال الذيـن ميكـن أن يصـابوا 
باملرض. وتعترب بذلك احلماية من األمراض املعدية املنقولة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي 
ـــة األمهيــة، حيــث أن هــذه األمــراض جتعــل الرجــال  قضيـة ذات صلـة بـاملوضوع وبالغ

والنساء أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. 
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وكثريا ما ينظـر إىل قـرار الشـروع يف نشـاط جنسـي والظـروف الـيت يتـم ذلـك 
فيها باعتباره حقا للزوج. ويف هـذه احلـاالت، قـد ال تتمتـع املـرأة بكثـري مـن القـوة الـيت 
متكنها من االعتراض على رغبات الزوج، حىت وإن كان لديـها شـك يف إصابـة زوجـها 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. كمـا أن حقـها يف اسـتخدام ســـبل احلمايــة مــن 
فريوس نقص املناعة البشرية ومن األمراض املعدية املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي 
هو حق حمدود. ففي كثري من األماكن، ينظـر إىل اسـتخدام الرفـاالت � وهـي أرخـص 
ـــع  أســاليب احلمايــة وأكثرهــا فعاليــة � باعتبــاره أمــرا مناســبا عنــد ممارســة اجلنــس م
العـاهرات، غـري أنـه ال يليـق بـني األزواج. واملعـروف أن األمـراض املعديـة املنقولـــة عــن 
طريق االتصال اجلنسي، اليت تتسبب يف حدوث إصابات متقرحة، تزيــد مـن احتمـاالت 
اإلصابة بفريوس اإليدز أثناء املمارسة اجلنسية. واملرأة، باعتبارها الطرف املتلقـي، تعـاين 

من الضعف بصفة خاصة إزاء هذه اإلصابات. 
ــاء  والتميـيز ضـد املـرأة علـى أسـاس نـوع اجلنـس ميكـن أن يـؤدي إىل وقـوع أعب
إضافية على املرأة املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. فعندما تحرم النسـاء مـن 
ـــة  حقـهن يف التملـك، علـى سـبيل املثـال، قـد تضطـر املـرأة املصابـة بفـريوس نقـص املناع
البشرية/اإليدز، أو اليت ميوت زوجها متـأثرا بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، إىل 
مغـادرة بيتـها، وقـد ال يتـاح هلـا سـوى القليـل مـن السـبل القانونيـــة الســترداد ممتلكاــا 
(مركز قوانني وسياسات الصحـة اإلجنابيـة، ٢٠٠٠). ويف بعـض البلـدان اآلسـيوية الـيت 
تتدىن فيها مكانة املرأة، ينتظر أن تسهم الديناميـات اجلنسـانية للوبـاء يف سـرعة انتشـاره 

 .(Crossette, 2001)
وتشـمل احلقـــوق اإلجنابيــة توفــري فــرص الوصــول إىل كــامل خدمــات رعايــة 
الصحة اإلجنابية، ومن بينها الرعاية اليت تكفل إجنـاب املـرأة ألطفـال يتمتعـون بالصحـة. 
ـــق انتقــال  ويصـاب األطفـال بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز بطريقتـني: عـن طري
الفريوس إليهم من األمهات، أو عـن طريـق العـدوى مـن خـالل النشـاط اجلنسـي الـذي 
يبدأ أثناء سنوات املراهقة. وقد حيدث انتقال العـدوى مـن األم إىل الطفـل أثنـاء احلمـل، 
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ـــريوس نقــص املناعــة البشــرية  أو أثنـاء الـوالدة، أو أثنـاء الرضاعـة الطبيعيـة. ويصـاب بف
ـــا مــن األطفــال املولوديــن ألمــهات مصابــات  مـا يـتراوح بـني ٢٥ و٣٠ يف املائـة تقريب
بالفريوس، ومعظمهم ال يعيشون ألكثر من بضع سنوات. ورغم وجـود عقاقـري مأمونـة 
وفعالـة ميكـن أن ختفـض بدرجـة كبـرية مـن خمـاطر إصابـة املولـود بفـريوس نقـص املناعــة 
البشرية، مثل عقار نيفريابني nevirapine، فإن معظم النساء يف البلـدان الناميـة ال ميلكـن 

إمكانية احلصول على هذه العقاقري. 
كذلـك، قـد يصـاب األطفـال، والبنـات منـهم بصفـــة خاصــة، بفــريوس نقــص 
ـــد ممارســة النشــاط اجلنســي يف ســن مبكــرة. وباإلضافــة إىل  املناعـة البشـرية/اإليـدز عن
املخاطر الصحية اليت تنجم عن احلمل املبكر وغـري ذلـك مـن املخـاطر املرتبطـة بالنشـاط 
اجلنسي السابق ألوانه والذي تنعـدم فيـه وسـائل احلمايـة، أصبـح املراهقـون واملراهقـات 
يواجهون اآلن خطــرا إضافيـا يتمثـل يف اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
وقد ال يتوفر هلم سوى القليل من فرص احلصول على املعلومـات واملشـورة فيمـا يتعلـق 
بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز واألمـراض املعديـة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال 
اجلنسي، أو ال تتوفر هلم هذه الفرص على اإلطالق، وقد ال يكونون مؤهلـني للحصـول 

على هذه اخلدمات. 
وتعد دعارة األطفال، اليت ترتبط بالفقر املدقع وبتحلل احلياة األسـرية، انتـهاكا 
آخر حلقوق الطفل ومصدرا آخر لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية. ويـتزايد القلـق 
إزاء عدد األطفال املشردين وازدياد حاالت دعارة األطفال يف بعض البلدان. ووجـدت 
إحـدى الدراسـات أن نســبة كبــرية مــن األطفــال املشــردين يف الشــوارع قــد تعرضــوا 
 .(Kande la, 2000) العتداءات جنسية، وكثريا ما كان ذلك مقابل إيواءهم وإطعامهم

 
احلقوق اإلجنابية والعنف ضد املرأة 

يعرف إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املـرأة (قـرار اجلمعيـة 
العامة ١٠٤/٤٨ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣) العنف ضـد املـرأة بأنـه أي 
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فعل عنيف تدفع إليه عصبيـة اجلنـس ويـترتب عليـه، أو يرجـح أن تـترتب عليـه، أذى أو 
معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسـمانية أو اجلنسـية أو النفسـية، مبـا يف ذلـك التـهديد 
بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي مـن احلريـة، سـواء حـدث ذلـك يف 
احلياة العامة أو اخلاصة (املادة ١). ويشمل العنـف الضـرب واالعتـداءات اجلنسـية علـى 
البنــات الصغــريات، واغتصــاب الزوجــات، واملمارســــات التقليديـــة الضـــارة بـــاملرأة، 
ـــاء وإجبــارهن علــى  والتحرشـات اجلنسـية والتخويـف يف مكـان العمـل، واالجتـار بالنس
ممارسة الدعارة. ومنذ شـيوع مفـهوم احلقـوق اإلجنابيـة، أصبحـت مسـألة العنـف القـائم 

على أساس نوع اجلنس حمل نقاش واسع النطاق يف ميدان السكان. 
وكثريا ما يبدأ العنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلنـس يف سـن مبكـرة. فخـالل 
مرحلـة الطفولـة، ميكـن أن تـترك حمابـاة األطفـال الذكـور يف توزيـع مـوارد األســـرة أثــرا 
ــــة  ســلبيا علــى صحــة البنــات. وهــذه املــوارد ميكــن أن تشــمل الغــذاء والرعايــة الطبي
والدراسـة. ووجـدت دراســات حديثــة أنــه وإن كــانت البنــات ال يتعرضــن يف معظــم 
البلدان بصورة منظمة للتمييز على أساس نوع اجلنس، فإن مثـة أدلـة علـى حمابـاة األوالد 
يف االســتفادة مــن اخلدمــات الصحيــة يف بعـــض البلـــدان اآلســـيوية (األمـــم املتحـــدة، 

٢٠٠٠ ب). 
والعنـف األسـري هـو أكـثر األشـكال شـيوعا للعنـف القـائم علـى أسـاس نـــوع 
اجلنـس، ومـع دخـول النسـاء إىل احليـاة الزوجيـة � كمراهقـات يف كثـري مــن األحيــان، 
وضد رغبتهن يف بعض احلـاالت � ميكـن أن يصبـح العنـف األسـري مشـكلة. وحيـدث 
ـــرية مــن  ذلـك بصفـة خاصـة يف احلـاالت الـيت يكـون فيـها الـزوج أكـرب سـنا بصـورة كب
زوجته، واليت تنظر فيها األعراف احمللية إىل الزوج باعتباره صاحب األمر والنهي. كمـا 
حيدث العنف ضد املرأة أيضا يف احلاالت اليت تعجز فيـها النسـاء عـن ممارسـة حقـهن يف 
املعاملـة العادلـة. وتشــمل هــذه احلــاالت االســتغالل اجلنســي لالجئــات، واالغتصــاب 

كسالح يف احلروب، واالجتار بالنساء يف األعمال اجلنسية، والتمييز ضد األرامل. 
ونظرا ألن العنف ضد املرأة غالبا ما يضرب جبذوره يف انعدام التكافؤ يف القـوة 
بـني الرجـل واملـرأة، فـإن أكـثر التدابـري املضـــادة فاعليــة علــى املــدى الطويــل يتمثــل يف 
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 .(H eise, Ellsberg and Gottemoller, 1999)  مواصلة إحراز تقدم حنو التمكني للمرأة
ويعـين ذلـك تكـافؤ فــرص التعليــم املتاحــة للبنــات، كمــا يعــين بالنســبة للنســاء زيــادة 
سـيطرن علـى مواردهـن، واسـتقالهلن االقتصـادي، وزيـادة قدرـن علـــى املشــاركة يف 

صنع القرار.  
وهناك قرابة مليونني من النساء والبنات تواجهن خطــر التعـرض لشـكل مـا مـن 
أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كل سـنة (منظمـة الصحـة العامليـة، ٢٠٠٠ أ). 
وهذه املمارسة، اليت تسمى أحيانا �ختان اإلناث�، تجرى عـادة للبنـات أو املراهقـات 
الـاليت يقـتربن مـن سـن الـزواج، وتتـم عـادة خـارج النظـام الطـــيب. وهــي تشــمل إزالــة 
األعضاء التناسلية اخلارجية لألنثـى بصـورة كاملـة أو جزئيـة، أو غـري ذلـك مـن أشـكال 
ـــع حــاالت مــن بــني كــل مخــس  اإلضـرار باألعضـاء التناسـلية لإلنـاث. ويف حـوايل أرب
حاالت، يتم استئصال البظـر والشـفرين الصغـريين؛ و١٥ يف املائـة مـن احلـاالت تشـمل 
اخلتان التخييطي الشامل، وهو أكثر أشكال هذه املمارسة تطرفـا. ومعـروف أن تشـويه 
األعضاء التناسلية لإلناث يمارس يف حوايل ٣٠ بلدا يف أفريقيا وبضعـة بلـدان يف غـرب 
آسـيا. كمـــا مت اإلبــالغ عــن ممارســته وســط جاليــات املــهاجرين يف أوروبــا وأمريكــا 
الشـمالية واسـتراليا ونيوزيلنـدا. وتفيـد الدراسـات االســـتقصائية الدميوغرافيــة والصحيــة 
األخرية بأنه يف بعض البلدان، ومنها إريتريا والسودان ومايل ومصر، على سـبيل املثـال، 

تعرضت هلذه املمارسة أكثر من ٩٠ يف املائة من النساء. 
واألسـباب الـيت تسـاق يف أغلـب األحيـان ملمارســـة تشــويه األعضــاء التناســلية 
لإلنـاث هـي التـذرع باعتبـارات القبـول االجتمـــاعي ومحايــة مسعــة البنــات. ويف بعــض 
املنـاطق، تعتـرب الفتيـات غـــري صاحلــات للــزواج مــا مل يكــن قــد مت ختــان. ووجــدت 
االستقصاءات الدميوغرافية والصحية أن أكــثر مـن ٧٠ يف املائـة مـن النسـاء يؤيـدن هـذه 
املمارسـة يف البلـدان الـيت يـزداد انتشـارها فيـها. وحـــىت النســاء الــاليت يعــارضن تشــويه 
األعضاء التناسلية لإلنـاث خيـترن إخضـاع بنـان هلـذه املمارسـة نتيجـة لضغـوط اتمـع 

احمللي ولنفوذ أفراد األسرة األكرب سنا (األمم املتحدة، ٢٠٠٠ ج). 
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وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عـدة قـرارات تدعـو احلكومـات إىل 
القضاء على تشويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، وسـنت بعـض البلـدان تشـريعات حلظـر 
هذه املمارسة. ففي عام ١٩٩٤، أصبحت غانا أول بلد أفريقـي حيظـر تشـويه األعضـاء 
ـــام  التناســلية لإلنــاث؛ وأعقبتــها بوركينــا فاســو، مث كــوت ديفــوار والســنغال. ويف ع
ـــات أو  ١٩٩٥، وضعــت أوغنــدا دســتورا جديــدا، نــص علــى أن �القوانــني أو الثقاف
األعراف أو التقاليد اليت متــس بكرامـة املـرأة أو سـالمتها أو مصاحلـها، حمظـورة مبوجـب 
هـذا الدســـتور� (مركــز قوانــني وسياســات الصحــة اإلجنابيــة، ٢٠٠٠). ويف مقاطعــة 
كابتشوروا يف أوغندا، أدى أحد املشاريع إىل حـدوث اخنفـاض كبـري يف ممارسـة تشـويه 
األعضاء التناسلية لإلناث، من خالل الفصل بـني املمارسـة يف حـد ذاـا والقيـم الثقافيـة 
اليت يقصد تدعيمها من وراء تلك املمارسـة، ومـن خـالل اقـتراح أنشـطة بديلـة لتحقيـق 
تلك املثل العليا. وجرى إشـراك قـادة اتمـع احمللـي يف مجيـع مراحـل العمليـة، ونظمـت 
حلقات توعية جلميع قطاعات اتمع احمللي. وحبلـول عـام ١٩٩٦، اخنفضـت معـدالت 

 .(Ch ekweko, 1998) ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بنسبة ٣٦ يف املائة
وقـد طلبـت اجلمعيـة العامـة، يف دورـا االســـتثنائية الثالثــة والعشــرين، املعنونــة 
ــــني اجلنســـني والتنميـــة والســـالم يف القـــرن احلـــادي  �املــرأة عــام ٢٠٠٠: املســاواة ب
ـــــع واعتمـــاد قوانـــني وتدابـــري أخـــرى حســـب  والعشــرين�، إىل احلكومــــــات �وضـ
االقتضاء، وتنفيذها تنفيذا كامال، وذلـك مـن قبيـل السياسـات العامـة والـربامج التربويـة 
الرامية إىل القضاء على املمارسات العرفية أو التقليدية الضارة مبا يف ذلك ختـان اإلنـاث 
والزواج املبكر واإلكراه على الزواج وما يسمى جبرائم الشـرف الـيت تشـكل انتـهاكات 
حلقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وعقبات يف سبيل متتع املـرأة حبقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساسـية اخلاصـة ـا متتعـا كـامال، وتكثيـف اجلـهود، بالتعـاون مـع اجلمعيـات النســائية 
ــة أو  احملليـة لزيـادة الوعـي اجلمـاعي والفـردي بـالطرق الـيت تنتـهك ـا املمارسـات العرفي
التقليديـة حقـوق اإلنسـان للمـرأة� (قــرار اجلمعيــة العامــة د إ-٣/٢٣، املرفــق، الفقــرة 

٦٩ (هـ)). 
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وطلبــت اجلمعيــة العامــة يف دورــــا االســـتثنائية الثالثـــة والعشـــرين أيضـــا إىل 
احلكومـات �زيـادة التعـاون واسـتجابة السياسـات العامـة والتنفيـــذ الفعــال للتشــريعات 
الوطنيـة وغـري ذلـك مـن تدابـري احلمايـة والتدابـري الوقائيـة الـيت ـــدف إىل القضــاء علــى 
العنف ضد النساء والفتيات، وخباصة مجيع أشكال االسـتغالل اجلنسـي ألغـراض جتاريـة 
واالسـتغالل االقتصـادي، مبـــا يف ذلــك يف مجلــة أمــور االجتــار بالنســاء والبنــات، ووأد 
البنـات، واجلرائـم املرتكبـة باسـم الشـرف، واجلرائـم املرتكبـة باســـم العاطفــة، واجلرائــم 
املرتكبة بدوافع عنصرية، وخطف األطفـال وبيعـهم، والعنـف واملـوت املرتبطـان باملـهر، 
واالعتـداءات باألمحـاض واملمارسـات التقليديـة أو العرفيـة الضـارة مثـل ختــان اإلنــاث، 
والزواج املبكر والقسري� (قرار اجلمعية العامة د إ-٣/٢٣، املرفق، الفقرة ٩٦ (أ)). 

وبعد ذلك اعتمدت اجلمعية العامة قرارا معنونا �العمل من أجـل القضـاء علـى 
اجلرائم املرتكبة ضد املرأة باسم الشرف� (قرار اجلمعية العامة ٦٦/٥٥) وقـرارا معنونـا 
�القضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك اجلرائـم احملـددة يف الوثيقـة 
اخلتاميـة للــدورة االســتثنائية احلاديــة والعشــرين للجمعيــة العامــة املعنونــة �املــرأة عــام 
٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين� (قـــرار 

اجلمعية العامة ٦٨/٥٥). 
 

اخلالصة 
تضمن برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة عـام ١٩٩٤ 
تعاريف صرحية للحقوق اإلجنابية والصحة اإلجنابية. كما أنه ركز االهتمـام علـى حتقيـق 
ــاملي  املسـاواة والعدالـة بـني اجلنسـني والتمكـني للمـرأة. ويف العـام التـايل، أكـد املؤمتـر الع
الرابـع املعـين بـاملرأة املعقـود يف بيجـــني مبــدأ حقــوق اإلنســان املكفولــة للمــرأة، ودعــا 
احلكومات إىل تعزيز ومحايـة حقـوق املـرأة، مبـا فيـها حقوقـها اإلجنابيـة، وإزالـة العراقيـل 

اليت تعترض طريق إعمال هذه احلقوق. 
وقد أحــرز قـدر كبـري مـن التقـدم يف إرسـاء أسـاس للحقـوق اإلجنابيـة، غـري أنـه 
ال يزال يتعني إجناز الكثري من أجل ترمجة هذه احلقوق إىل سياسات وبرامـج. ورغـم أن 
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العديد من البلدان قد شرعت يف تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليـها يف املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية، فإن بلدانا أخـرى � وال سـيما البلـدان املنخفضـة الدخـل � ال متلـك 
من املوارد مـا يكفـي لتوفـري اخلدمـات الصحيـة الشـاملة. غـري أن مـن املرجـح أن توافـق 
اآلراء الدويل الذي مت التوصل إليه يف املؤمتر، والتـأييد املسـتمر ملفـاهيم احلقـوق اإلجنابيـة 
والصحة اإلجنابية الذي ساد االستعراض الذي أجري بعد مخس سـنوات لتنفيـذ برنـامج 
عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، سـيظالن جيعـالن احلقـوق اإلجنابيـة موضـع تركـيز 

رئيسي يف السياسات السكانية يف املستقبل. 
 

احلواشي 
u) بأنه إجراء يتخذ إلاء احلمــل غــري  nsafe abortion) عرف اإلجهاض غري املأموني (١)
املرغوب فيه، إما علــى أيــدي أشــخاص يفتقــرون إىل املــهارات الالزمــة و/أو يف بيئــة 
ال يتوفر فيها احلد األدىن من املعايــري الطبيــة أو كليــهما (اســتنادا إىل منظمــة الصحــة 
العاملية، منع اإلجهاض غري املأمون والسيطرة عليه، تقرير فريــق عــامل فــين (جنيــف، 

 .((W HO/MSM/92.5) (نيسان/أبريل ١٩٩٢
قُدرت حاالت احلمل بأا جمموع حاالت الوالدة واإلجــهاض الــيت تتــم خــالل ســنة  (٢)
تقوميية معينة. ونظرا لالفتقار إىل املعلومات اليت ميكــن الوثــوق ــا، حذفــت حــاالت 
احلمــل الــيت تنتــهي بفقــدان اجلنــني بصــــورة عفويـــة (حـــاالت الســـقط أو اإلجـــهاض 
العفوي وحاالت والدة األجنة امليتة). ونتيجــة لذلــك، ســيكون تقديــر جممــوع عــدد 

حاالت احلمل، وبالتايل معدالت احلمل، أقل مما يف الواقع.  
توصي منظمة الصحة العامليــة باالســتعاضة عــن تعبــري �األمــراض املنقولــة عــن طريــق  (٣)
االتصال اجلنسي� بتعبـــري �األمــراض املعديــة املنقولــة عــن طريــق االتصــال اجلنســي� 
(sexually transmitted infections). وقد اعتمد تعبري �األمراض املعدية املنقولة عــن 
طريق االتصال اجلنسي� ألنه يتضمن بصورة أفضــل حــاالت العــدوى الــيت ال تظــهر 
هلــا أعــراض. وباإلضافــة إىل ذلــك، اعتمــد التعبــري يف جمموعــة واســعة مــن اجلمعيـــات 

واملنشورات العلمية. 
ــــأم  a) ب d olescents) ــــة العامليـــــة املراهقــــني واملراهقــــات ــــة الصحــ عرفّـــت منظمـ (٤)
ــــأم  y) ب o uth) ـــــة ١٠-١٩ ســــنة، والشــــباب األشـــخاص الذيـــن يف الفئـــة العمري
 ،(y o ung people) األشــخاص الذيــن يف الفئــة العمريــة ١٥-٢٤ ســنة. أمــا النــشء
فيشكلون جمموع أفراد هاتني اموعتــني املتداخلتــني، الذيــن يف الفئــة العمريــة ١٠-

٢٤ سنة. 
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البنك الدويل (١٩٩٣) -  تقرير عن التنمية يف العـامل، ١٩٩٣: االسـتثمار يف الصحـة. 
نيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد. 

منظمة الصحة العاملية (١٩٨٦) -  صحة الشباب: حتد للمجتمع. تقرير فريــق الدراسـة 
التــابع ملنظمــة الصحــة العامليــة عــن الشــباب و �توفــري الصحــة للجميــع حبلــول عـــام 

�٢٠٠٠. سلسلة التقارير الفنية ملنظمة الصحة العاملية، العدد ٧٣١. جنيف. 
ـــة:  (١٩٨٧). دراسـة معـدالت وفيـات األمـهات أثنـاء النفـاس يف البلـدان النامي

 .WHO/FHE/87.7 .دليل. جنيف
(١٩٩١) -  عدم اخلصوبة: جدولة البيانات املتوفرة عن انتشار عدم اخلصوبـة 
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