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 تقديم
  وتتطلب األبعاد، متعددة ورفاههم وصحتهم السكان قضايا

 
 والرقابية والتشريعية التنفيذية املستويات مختلف على جهودا

 خالل من السكان أجندة دعم في العالم حول  البرملانيون  به يضطلع هام دور  هناك الخصوص وجه وعلى.  التوعوية واالعالمية

 تأسس فقد السياق هذا وفي. والدولي واالقليمي الوطني املستوى  على املوازنات وتخصيص الجهود وحشد والرقابة التشريع

 بحقوقهم العربي الوطن في السكان تمتع فرص لتحسين يسعى عربي إقليمي كمنبر والتنمية للسكان العرب البرملانيين منتدى

 خالل من وغيرها والتنمية والحياة والسكن العمل في وحقهم والجنسية واالنجابية الصحية حقوقهم ذلك في بما االساسية

 ويعمل. 2013 القاهرة إعالن في تمثل والذي 2014 بعد ملا والتنمية السكان مؤتمر مراجعة لنتائج اإلقليمية األجندة دعم

 وأوروبا وأفريقيا آسيا فى الشبيهة اإلقليمية املنتديات غرار على للسكان املتحدة األمم صندوق  مع استراتيجية بشراكة املنتدى

  .واإلقليمى الوطنى املستوى  على والتنمية السكان قضايا دعم فى البرملانيين دور  لتفعيل وذلك

 منذ والتنمية للسكان العرب البرملانيين منتدى قدرات لتعزيز للسكان املتحدة األمم صندوق  في العربية الدول  مكتب سعى لقد

 تكللت حيث واألردن ومصر تونس في املنتدى وحوارات إجتماعات تنظيم خالل من 2012 عام في افريقيا منتدى عن انفصل ان

 مكتب قام كما.  عامين ملدة اقليمية عمل خطة واعتماد 2016 يناير في املنتدى إطالق عن الرسمي باإلعالن الجهود هذه

 خطته تنفيذ وتمويل املنتدى تفعيل الى يهدف متكامل مشروع لتنفيذ اليابان حكومة من املالى الدعم باستقطاب الصندوق 

. العرب املشرعين واهتمام عمل دائرة ضمن والتنمية السكان قضايا لوضع العربية البرملانية الجهود حشد فى دوره وتعظيم

 االمريكية بالجامعة اإلجتماعية البحوث ومركز العربية الدول  بجامعة والهجرة واملغتربين السكان إدارة مع بالشراكة وذلك

   .املنتدى وسكرتارية بالقاهرة

 وأنماط الشباب وتمكين املرأة وتمكين والهجرة االنجابية الصحة مجاالت فى سياسات أوراق إصدار املنتدى خطة تضمنت 

 ذات الدولية املواثيق على واطالعهم باملعارف البرملانيين تزويد بهدف بها املرتبطة والتحديات العربية املجتمعات فى الزواج

 القائمة التشريعات وتحديث تفعيل من وتمكنهم تدعمهم التى والدولية االقليمية والخبرات والتنمية السكان بقضايا العالقة

 كجزء الوثيقة هذه إعداد ويأتي الفجوات، ملعالجة الالزمة املالية املوارد بتخصيص واملطالبة جديدة داعمة تشريعات وإصدار

 .السياق هذا في إصدارات سلسلة من

 اللجنة وباشراف بالقاهرة، االمريكية الجامعة في االجتماعية البحوث مركز من فني بدعم الوثيقة هذه إعداد تم لقد 

 املتحدة األمم صندوق  عبر اليابان حكومة من املمول  والتنمية للسكان العرب البرملانيين منتدى دعم ملشروع التوجيهية

  .للسكان

 السكان أجندة دعم في الريادي بدورهم لإلضطالع العرب للبرملانيين ومعرفية معلوماتية أداة الوثيقة هذه تشكل أن آمل

 السكان تمتع مستوى  تطور  في للمساهمة املدني واملجتمع التنفيذية السلطات مع تكاملي إطار في العربية املنطقة في والتنمية

 .بها يتمتعون  التي الرفاه مستويات وتحسن واالنجابية الصحية بحقوقهم العربية الدول  في

 شبانه لؤى . د

 العربية دول لل اإلقليمى املكتب مدير

 للسكان املتحدة األمم صندوق 
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الصحة اإلنجابية من منطلق للسياسات السكانية 

 إلى مدخل للتنمية املستدامة

الصحة اإلنجابية هى حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد انعدام 

فى كل ما يخص الوظائف واألجهزة والعالقات اإلنجابية للذكور واإلناث فى  ،1املرض أو العجز

جميع املراحل العمرية. وبالتالى يتضمن مفهوم الصحة اإلنجابية قدرة األفراد من الجنسين 

على أن يحيوا حياة جنسية مسئولة وُمرضية وأن يكون لهم حق االختيار فى ممارسة حياتهم 

  .2هم على املعلومات والخدمات الالزمة ملمارسة هذا الحقاإلنجابية، مع ضمان حصول

وتتضمن الصحة اإلنجابية العديد من األبعاد مثل: األمومة اآلمنة، تنظيم األسرة واملباعدة 

بين الوالدات، مواجهة الزواج واإلنجاب املبكر، الوقاية من ومعالجة األمراض املنقولة 

ى مجال الصحة الجنسية واإلنجابية كختان اإلناث جنسيا، الحماية من املمارسات الضارة ف

واإلجهاض غير اآلمن، صحة املرأة قبل وأثناء وما بعد سن اإلنجاب، مشاكل العقم ونقص 

 الخصوبة، أمراض الجهاز التناسلى للرجال والنساء.

يرتبط مفهوم الصحة اإلنجابية ارتباطا وثيقا بقضايا السكان وبقضايا املرأة واملساواة بين 

الجنسين والنوع االجتماعى 

)الجنسانية/الجندر( والذى 

يقصد به التحديد االجتماعى 

لخصائص وأدوار الرجال 

والنساء والصبية والبنات 

حيث يتماس مفهوم الصحة  ،3بما يتعدى االختالفات البيولوجية والفسيولوجية بينهم

اإلنجابية مع أدوار الذكور واإلناث البيولوجية واالجتماعية. كما ترتبط الصحة اإلنجابية 

بمفهوم التنمية اإلنسانية، ليس فقط الرتباطها بنمو السكان، هدف التنمية وأهم أدواتها، 

ين ومشاركة النساء ولكن أيضا التصالها الوثيق بحقوق املرأة، وخاصة املساواة بين الجنس

 فى املجتمع، وهما من أهم شروط التنمية املستدامة.

الصحة اإلنجابية العديد من األبعاد مثل: األمومة اآلمنة، تتضمن 

تنظيم األسرة واملباعدة بين الوالدات، مواجهة الزواج واإلنجاب املبكر، 

الوقاية من ومعالجة األمراض املنقولة جنسيا، الحماية من املمارسات 

الضارة فى مجال الصحة الجنسية واإلنجابية كختان اإلناث واإلجهاض 

من، صحة املرأة قبل وأثناء وما بعد سن اإلنجاب، مشاكل العقم غير اآل 

 الجهاز التناسلى للرجال والنساء ونقص الخصوبة، أمراض
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وتتميز عالقة الصحة اإلنجابية بقضايا املساواة والنوع االجتماعى والتنمية املستدامة بأنها 

عالقة تبادلية، بمعنى أن االستثمار فى تعزيز الصحة اإلنجابية هو استثمار يدعم تمكين املرأة 

كما يساهم فى دعم جهود التنمية بشكل مباشر، من خالل رفع مستوى  وتحقيق املساواة

الصحة والرفاه، وبشكل غير مباشر، عن طريق ضبط النمو السكانى. وعلى الجانب اآلخر، 

فإن املساواة بين النوعين وتمكين املرأة من أهم املحفزات االجتماعية للصحة بصفة عامة 

االستثمار فى جوانب أخرى للتنمية اإلنسانية وللصحة اإلنجابية بصفة خاصة، كما أن 

بجانب الصحة والسالمة، خاصة التعليم والتوظيف واملساواة ومحاربة الفقر ورفع مستوى 

يؤثر إيجابيا على مستويات الصحة اإلنجابية ويمثل دعما  ،املعيشة وتمكين النساء والشباب

 مباشرا للسياسات السكانية.

سياسات السكان والنوع مؤتمر القاهرة نقلة نوعية ل

 االجتماعى والتنمية  

ى ملقاربة القضايا السكانية فى املؤتمر الدولى بزغ مفهوم الصحة اإلنجابية كمدخل حقوق

حيث ركز املؤتمر على حق األفراد فى ، 1994للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 

االختيار حتى وإن تناقضت اختياراتهم مع األهداف السكانية القومية، كما نظر لتنظيم 

 حرية االختيار.األسرة ليس كوسيلة لضبط النمو السكانى ولكن كأداة لضمان 

وقد نص املؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى 

على التزام الدول األعضاء  4برنامج عمله

بالعمل على توفير خدمات الصحة 

اإلنجابية من خالل نظم الرعاية الصحية 

األولية، متضمنة استشارات وخدمات تنظيم األسرة وخدمات رعاية الحمل والوالدة والرعاية 

اعة الطبيعية ورعاية األمومة والطفولة والخدمات الصحية املالئمة للوقاية النفاسية والرض

من وعالج مشاكل الخصوبة، وكذلك خدمات الوقاية من وعالج األمراض املنقولة جنسيا 

وأمراض الجهاز التناسلى، ومواجهة املمارسات الضارة مثل ختان اإلناث، مع مراعاة 

على حق األفراد فى االختيار حتى وإن  1994القاهرة  ركز مؤتمر 

تناقضت اختياراتهم مع األهداف السكانية القومية، كما نظر 

لتنظيم األسرة ليس كوسيلة لضبط النمو السكانى ولكن 

 تحقيق الرغبات اإلنجابية الواعيةلكأداة 
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قات عند تصميم برامج رعاية الصحة اإلنجابية. كما ركز احتياجات النساء واملراهقين واملراه

برنامج عمل مؤتمر القاهرة على أهمية ربط برامج تنظيم األسرة برغبات واحتياجات األزواج 

وذلك بالتركيز على الحاجات غير امللباة وعلى تحسين جودة خدمات واستشارات تنظيم 

 .5األسرة

وقد مثل املؤتمر الدولى للسكان والتنمية نقلة نوعية للسياسات السكانية، حيث غير النظرة 

فبالرغم من كونه ثالث مؤتمر دولى للسكان  لكل من الهدف من تلك السياسات واملقاربة إليها. 

ومؤتمر مكسيكو سيتى عام  1974مؤتمر بوخارست عام  يعقد تحت رعاية األمم املتحدة بعد

، إال أنه كان األول الذى ربط فى عنوانه بين السكان والتنمية وركز على أن الهدف من 1984

السياسات السكانية هو تحقيق رفاه األفراد وضمان تمتعهم بحقوقهم اإلنجابية وليس 

السيطرة على معدل النمو السكانى 

مو االقتصادى. ملسايرة معدالت الن

وبالتالى انتقلت املقاربة للتعامل مع قضايا اإلنجاب من التركيز على تنظيم األسرة إلى الصحة 

اإلنجابية وما يتبعها من مركزية مراعاة السياسات السكانية لحقوق األفراد واحترام 

 .6اختياراتهم

كامل الستخدام الحوافز السلبية فى مجال السياسات السكانية،  رفض واستتبع ذلك

غام وسيلة فاتفقت الحكومات على رفض برامج تنظيم األسرة التى تتخذ من القهر واإلر 

لتحقيق أهدافها، ورفض أدوات ضبط النمو السكانى التى تمنع الدعم عن األطفال بعد 

ترتيب معين أو تعاقب األسر التى 

يتجاوز إنجابها عدد محدد من 

األطفال، بل والتحذير من بعض 

الحوافز اإليجابية، مثل تلك التى 

تقدم دعما لألسر كبيرة العدد أو 

حيث تعتبر تلك الحوافز تدخال ل التى تستهدف زيادة النمو السكانى، للزواج املبكر فى الدو 

فى اختيارات األفراد تضع األهداف الكلية فى مكانة أعلى من حق األزواج فى االختيار ومن حق 

نقلة نوعية للسياسات السكانية، حيث غير القاهرة مؤتمر مثل 
 من تلك السياسات واملقاربة إليهاالنظرة لكل من الهدف 

استخدام الحوافز السلبية مع  منهج الصحة االنجابية يتعارض 

برامج تنظيم األسرة التى تتخذ ومع   فى مجال السياسات السكانية

بعض كما يتنافى مع من القهر واإلرغام وسيلة لتحقيق أهدافها، 

لألسر كبيرة العدد أو للزواج  دعمتقديم الحوافز اإليجابية، مثل 

 التى تستهدف زيادة النمو السكانىاملبكر فى الدول 
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النساء فى تحديد اختياراتهن املستقبلية وتجعل منهن أدوات لتحقيق السياسة السكانية بدال 

 دفا لتلك السياسات.من وضع صحتهن وسالمتهن ه

وعلى عكس املؤتمرين السابقين له، حقق مؤتمر القاهرة توافقا دوليا نادرا، كما حقق توافقا 

آخر بين الحكومات وبين ممثلى املجتمع املدنى والذين كان لهم حضور قوى على هامش 

حقوقى املؤتمر وساعدوا فى بلورة أجندته. وزادت مشاركة املجتمع املدنى نتيجة للمدخل ال

الذى تبناه املؤتمر، مما شجع املشاركة الفعالة والبناءة من الجماعات الحقوقية املدافعة 

عن املساواة بين الجنسين والداعمة لحقوق النساء. وقد ساعد الحوار املواكب للمؤتمر، 

والذى شارك فيه ممثلون للمؤسسات الدينية اإلسالمية واملسيحية، فى أن يصاغ برنامج 

 ر القاهرة بصورة متوازنة تراعى الخصوصية الثقافية للدول املوقعة عليه.عمل مؤتم

 األهداف اإلنمائية ومحدودية املقاصد واملؤشرات 

بعد سنوات قليلة من مؤتمر القاهرة، اعتمد قادة العالم األهداف اإلنمائية لأللفية والتى 

تضمنت تحسين مستويات الصحة 

اإلنجابية باعتباره الهدف الخامس من 

بين أهداف األلفية الثمانية، مما كان 

له أن يحقق إنجازا يبنى على الزخم 

 نامج عمل القاهرة.الذى نشأ عن بر 

ولكن عند تحويل هذا الهدف ملقاصد 

يمكن مراجعتها، اقتصرت مقاصده على خفض نسب وفيات األمومة بنسبة ثالثة أرباع بين 

والوصول إلى نسبة تغطية كاملة لخدمات الصحة اإلنجابية مع حلول  2015و 1990عامى 

د الثانى على مؤشرات متابعة ، كما اقتصرت املؤشرات املستخدمة ملتابعة املقص2015عام 

الحمل والوالدة تحت رعاية طبية، ثم أضيف إليها الحقا الحاجات غير امللباة لتنظيم األسرة. 

إال أن محدودية  وبالرغم من أهمية السيطرة على وفيات األمومة وتحقيق األمومة اآلمنة،

األهداف اإلنمائية املقاصد واملؤشرات أدت إلى ضياع فرصة إدماج الصحة اإلنجابية بين 

محدودية املقاصد واملؤشرات إلى ضياع فرصة إدماج أدت 

الصحة اإلنجابية بين األهداف اإلنمائية لأللفية لتحقيق طفرة 

مأمولة فى التعامل مع الصحة اإلنجابية بمفهومها املتكامل الذى 

مراض إلى اكتمال السالمة بدنيا وعقليا يتعدى الخلو من األ 

واجتماعيا فى كل ما يخص الوظائف واألجهزة والعالقات 

 واإلناث فى جميع املراحل العمريةاإلنجابية للذكور 
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لأللفية لتحقيق طفرة مأمولة فى التعامل مع الصحة اإلنجابية بمفهومها املتكامل الذى 

واجتماعيا فى كل ما يخص  وعقليا بدنيا السالمة يتعدى الخلو من األمراض إلى اكتمال

 الوظائف واألجهزة والعالقات اإلنجابية للذكور واإلناث فى جميع املراحل العمرية. 

إنجازات املنطقة العربية فى تحقيق أهداف الصحة اإلنجابية 

 لأللفية

حققت معظم دول املنطقة العربية نجاحا تبعا ملراجعة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 

ملحوظا فى خفض نسبة وفيات األمومة، خاصة دول مجلس التعاون والتى وصلت بوفيات 

إنجازات فى هذا املجال فى كثير من الدول األمومة بها ألدنى املستويات. وفى حين تحققت 

إال أنه ما  متوسطة الدخل والتى استثمرت فى برامج األمومة اآلمنة، كمصر وتونس واألردن،

، 7(1زال هناك تفاوت كبير بين مستويات وفيات األمومة بين الدول األقل واألعلى دخال )شكل 

كما لوحظ التباطؤ فى خفض معدالت 

مقارنة  2000عام وفيات األمومة بعد 

باالنخفاض فى العقد األخير من القرن 

أما بالنسبة لشمول خدمات . 8العشرين

الصحة اإلنجابية بالنسبة لرعاية الحمل 

والوالدة، فبالرغم من حدوث تحسن فى املنطقة العربية ككل، إال أن التحسن فى الدول األقل 

 . 9ر والريف داخل بعض الدول دخال ما زال متعثرا كما توجد تباينات كبيرة بين الحض

التنمية املستدامة ومركزية املفهوم املتكامل للصحة 

 اإلنجابية

مع التحول إلى أهداف التنمية املستدامة، تم دمج الصحة اإلنجابية واألمومة اآلمنة ضمن 

، والذى شملت مقاصده، باإلضافة لخفض نسب والرفاهالهدف الثالث الخاص بالصحة 

وفيات األمومة ووضع نهاية لوباء اإليدز، ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة 

حققت معظم دول املنطقة العربية نجاحا ملحوظا فى 

خفض نسبة وفيات األمومة، خاصة دول مجلس التعاون 

 كما ،مة بها ألدنى املستوياتوالتى وصلت بوفيات األمو 

تحققت إنجازات فى هذا املجال فى كثير من الدول متوسطة 
 استثمرت فى برامج األمومة اآلمنةالدخل والتى 
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الجنسية واإلنجابية بما فى ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به 

 . 2030عام  وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول 

تحركا إيجابيا يوسع من النظرة  والرفاهيعتبر إدماج الصحة اإلنجابية فى هدف الصحة 

على األمومة اآلمنة وتنظيم األسرة، إال أنه على الجانب  للصحة اإلنجابية فال يقصرها فقط

اآلخر قد يؤدى لزيادة التركيز على الجانب الطبى وإغفال الجانب االجتماعى ملفهوم الصحة 

ولذلك من املهم أن يواكب تحقيق أهداف التنمية املستدامة العمل على  اإلنجابية املتكامل.

لسكان والتنمية خاصة بالنسبة ملركزية الحقوق استكمال برنامج عمل املؤتمر الدولى ل

اإلنجابية ومقترب الصحة اإلنجابية لسياسات السكان والتنمية، وأيضا تحقيق التوازن فى 

عالقات النوع االجتماعى ومحاربة التمييز من خالل مواجهة التحديات االجتماعية املرتبطة 

به، ويساعد على ذلك 

تداخل السياسات السكانية 

ت الصحة اإلنجابية وسياسا

مع العديد من أهداف 

أجندة األهداف املستدامة 

الطموح، خاصة الهدف الرابع املتعلق بالتعليم والهدف الخامس الخاص باملساواة بين 

 .10الجنسين

وقد ظهر ذلك االهتمام باملفهوم املتكامل للصحة اإلنجابية فى توصيات املؤتمر اإلقليمى  

والتى أكدت على أهمية تعزيز  )2013العربية )إعالن القاهرة للسكان والتنمية فى الدول 

وحماية  الصحة الجنسية واإلنجابية لتحقيق االلتزامات الوطنية والعاملية للتنمية 

املستدامة. وقد شمل إعالن القاهرة عددا كبيرا من التوصيات لتعزيز الصحة الجنسية 

للصحة اإلنجابية، والتأكيد على أهمية  واإلنجابية مع اعتماد دورة الحياة كمنهجية شاملة

أن تستند السياسات املتعلقة باإلنجاب إلى حقوق األفراد والجماعات فى ممارسة حقوقهم 

 .11اإلنجابية بحرية ومسئولية وأن تركز على احتياجات الشباب واملراهقين

 

فى  مةاأهداف التنمية املستد ضمنيعتبر إدماج الصحة اإلنجابية 

تحركا إيجابيا يوسع من الجيدة والرفاه الصحة الثالث املعنى بهدف ال

النظرة للصحة اإلنجابية فال يقصرها فقط على األمومة اآلمنة وتنظيم 

على الجانب األسرة، إال أنه على الجانب اآلخر قد يؤدى لزيادة التركيز 

 الطبى وإغفال الجانب االجتماعى ملفهوم الصحة اإلنجابية املتكامل
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 تحديات الصحة اإلنجابية فى الدول العربية

اختالفا كبيرا فى مستويات الدخل القومى والتنمية تضم املنطقة العربية دوال تختلف 

اإلنسانية، وبالتالى فى نوع التحديات التى تواجهها، ومع ذلك هناك العديد من املشتركات بين 

هذه الدول تنبع من التاريخ املشترك واملوروث الثقافى الجامع. وبالتالى فمع اختالف األولويات 

ن العرب، كما للحكومات العربية، أن تستفيد من املشتركات فى الدول املختلفة يمكن للبرملانيي

من أجل العمل على بناء استراتيجية عامة تتفق فى الهدف وإن اختلفت فى التفاصيل، وذلك 

 لتعظيم االستفادة من دروس النجاح.

فيما يلى عرض سريع ألهم تحديات الصحة اإلنجابية فى الدول العربية، مع تحديد الدول 

 ثرا بكل تحدى. األكثر تأ

ربية من انتشار وفيات ، تعانى العديد من الدول الع112كما يظهر الشكل  .وفيات األمومة

النساء بسبب الحمل والوالدة 

والنفاس، ويتركز انتشار هذه املشكلة 

فى الدول منخفضة الدخل كالصومال 

وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتى 

والسودان واليمن، كما لم تحقق مستويات وفيات األمومة تقدما ملحوظا فى كل من الجزائر 

كمصر وتونس واألردن، تفوقت فى خفض مستويات  واملغرب، بعكس الحال فى دول أخرى 

 وفيات األمومة على دول أعلى منها فى متوسط الدخل. 

تمثل وفيات األمومة قمة جبل الثلج لسياسات قومية وممارسات مجتمعية تنتهك الحقوق  

الصحية للنساء، ففى مجتمعات يعتبر الدور اإلنجابى للنساء أهم أدوارهن، ُيتوقع أن تبلغ 

وتبعا ملنظمة الصحة العاملية، عادة . اية الصحية للنساء أقصاها أثناء الحمل والوالدةالرع

ما يكون ارتفاع نسب وفيات األمومة دليال على التفاوت وعدم اإلنصاف فى إتاحة الخدمات 

الصحية خاصة بين الفقراء واألغنياء، وذلك ألن معظم وفيات األمهات ترجع ألسباب يمكن 

 .13عن طريق توفير خدمات رعاية الحمل والوالدة والنفاس لكل النساءالوقاية منها 

تمثل وفيات األمومة قمة جبل الثلج لسياسات قومية 

وممارسات مجتمعية تنتهك الحقوق الصحية للنساء، ففى 

مجتمعات يعتبر الدور اإلنجابى للنساء أهم أدوارهن، ُيتوقع أن 

 ساء أقصاها أثناء الحمل والوالدةالرعاية الصحية للنتبلغ 



 
 11 التنمية آفاق فتح إلى الفجوات سد من: العربية الدول فى اإلنجابية الصحة سياسات

 

ال تتوافر بيانات تفصيلية حديثة فى العديد من قصور خدمات رعاية األمومة اآلمنة. 

الدول العربية عن توافر واستخدام خدمات رعاية الحمل والوالدة، ولكن تشير املسوح 

ذه الخدمات فى مصر واألردن والعراق وسوريا الصحية املتاحة عن ارتفاع نسب استخدام ه

. ومن الواضح 14فى حين أن مستوياتها ما زالت بعيدة عن االكتمال فى اليمن واململكة املغربية

أن الدول التى استثمرت فى برامج رعاية األمومة، كدول مجلس التعاون ومصر وتونس 

ألمومة، وتمثل الدول واألردن، هى الدول التى تمكنت من تحقيق مقصد خفض وفيات ا

املتوسطة الدخل منها، بصفة خاصة، قصص نجاح يمكن للدول األخرى باملنطقة االستفادة 

 منها. 

يقصد بالحاجات غير امللباة، أو الطلب غير امللبى،  الحاجات غير امللباة لتنظيم األسرة.

تنظيم  لتنظيم األسرة وجود نسبة من السيدات املتزوجات الالتى ال يستخدمن وسائل
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األسرة بالرغم من رغبتهن فى تأجيل اإلنجاب أو منعه. ال تتوافر بيانات عن الطلب غير امللبى 

إال فى القليل من دول املنطقة، كما أن الحكومات التى تستهدف زيادة النمو السكانى بين 

مواطنيها وتلك الراضية عن مستوى النمو السكانى بها قد ال تعير اهتماما لوجود الطلب غير 

امللبى على تنظيم األسرة إذا 

نظرت لتنظيم األسرة 

كوسيلة لضبط النمو 

 السكانى وليس ملساعدة األزواج لتحقيق أهدافهم اإلنجابية.

باستثناء ليبيا واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، تقدم الحكومات 

ألسرة، وتعتبر العديد، وإن كان ليس كل، هذه الدول العربية دعما مباشرا لخدمات تنظيم ا

دعم خدمات تنظيم األسرة جزءا من سياسة سكانية تهدف لخفض معدالت اإلنجاب 

. ولكن تشير البيانات املتاحة عن 15للسيطرة على نمو سكانى تعتبره معوقا لجهود التنمية

سرة بصفة خاصة فى ارتفاع نسبة السيدات املتزوجات الالتى يحتجن لخدمات تنظيم األ 

. أما إذا أخذ فى االعتبار الوالدات األكثر تعرضا 16باملائة( 18وفى موريتانيا ) باملائة(  30اليمن )

للخطر، مثل الوالدات ألمهات صغيرات أو كبيرات فى السن أو الوالدات بعد فترة مباعدة ال 

سب املقدرة للحاجات غير تتجاوز العامين أو ملواليد من ترتيب يزيد عن الثالث، ترتفع الن

تظهر الدراسات .  17امللباة لتصل إلى الثلث فى مصر وإلى حوالى الثلثين فى كل من األردن واليمن

أن الحاجات غير امللباة لتنظيم األسرة ال ترجع فقط لصعوبة الوصول إلى الخدمات أو 

ادة من الخدمات الرتفاع تكلفتها ولكن ألسباب اجتماعية وثقافية متعددة قد تعوق االستف

املتاحة، ولكن أظهرت هذه الدراسات على الجانب اآلخر أن برامج تنظيم األسرة املصممة 

بحيث تتعامل مع واقع 

واحتياجات النساء 

والتى تركز على جودة 

الخدمات وتحترم الخصوصية وتراعى السياق املجتمعى تكون أكثر فاعلية فى مواجهة تلك 

 .18العوائق املجتمعية

برامج تنظيم األسرة املصممة بحيث تتعامل مع واقع واحتياجات النساء 

والتى تركز على جودة الخدمات وتحترم الخصوصية وتراعى السياق 

 تنظيم االسرة تحقيق الطلب علىفى أكثر فاعلية تكون املجتمعى 

هر الدراسات أن الحاجات غير امللباة لتنظيم األسرة ال ترجع فقط تظ

لصعوبة الوصول إلى الخدمات أو الرتفاع تكلفتها ولكن ألسباب 

 اجتماعية وثقافية متعددة قد تعوق االستفادة من الخدمات املتاحة
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تعتبر العنوسة وتأخر السن عند الزواج وازدياد نسب الطالق  .الزواج واإلنجاب املبكر

ت االجتماعية والسكانية فى بعض دول املنطقة، مما يتطلب استراتيجيات خاصة من التحديا

ولكن مواجهة التحديات تبنى على فهم ألسباب تلك الظواهر ولخصائص املتأثرين بها وكيفية 

على الجانب اآلخر هناك ثمان 

دول عربية تعانى من ارتفاع نسبة 

النساء الالتى تتزوجن قبل سن 

فى كل  24-20تزيد تلك النسبة عن الثلث بين اإلناث فى الفئة العمرية الثامنة عشر، حيث 

باملائة فى كل من العراق  25و 17من الصومال وموريتانيا والسودان واليمن، وتتراوح بين 

ومع انتشار الزواج املبكر، ترتفع معدالت اإلنجاب بين املراهقات . 19وفلسطين وسوريا ومصر

حيث تزيد معدالت من خطورة على كل من صحة األم والطفل، فى تلك الدول، مع ما تمثله 

مولود لكل ألف سيدة تحت العشرين فى كل من الصومال  100اإلنجاب بين املراهقات عن 

مولود لكل ألف مراهقة فى كل من موريتانيا واليمن وجزر القمر  50والسودان وتزيد عن 

 .20والعراق ومصر

باملائة  97و 66بين  19-15املختنات فى الفئة العمرية تتراوح نسبة الفتيات  ختان اإلناث.

 . 21فى خمس دول عربية هى الصومال وجيبوتى ومصر والسودان وموريتانيا

ينتشر زواج األقارب فى العديد من الدول العربية حيث تصل نسبته فى  زواج األقارب.

اإلمارات العربية بعض الدول كعمان وقطر واململكة العربية السعودية والكويت والعراق و 

املتحدة إلى ما يقرب من أو يزيد على نصف عدد الزيجات وال تقل نسبته عن الربع فى دول 

أخرى كفلسطين واألردن ومصر وسوريا وتونس، كما أن معظم زيجات األقارب فى تلك الدول 

 . وقد ربطت الدراسات بين زواج22يكون بين أوالد العمومة أو الخؤولة من الدرجة األولى

 .23األقارب ومشاكل العقم ووفيات وتشوه األجنة فى بعض دول املنطقة

تشير الدراسات إلى عدد آخر من القضايا املتصلة بالصحة اإلنجابية والتى  .قضايا أخرى 

تمثل تحديا لواضعى السياسات فى املنطقة العربية، كقضايا النوع االجتماعى الخاصة بتوزيع 

ثار تزداد حدة القضايا االجتماعية واآلمع انتشار الزواج املبكر، 

ترتفع معدالت اإلنجاب بين املراهقات مع الصحية السلبية حيث 
 خطورة على كل من صحة األم والطفلما تمثله من 
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الرجال والنساء والتمييز بينهما، باإلضافة لتأخر سن الزواج األدوار وعالقات القوى بين 

والعنوسة والتفكك األسرى والطالق، وقضايا العنف ضد النساء. وتشترك هذه القضايا 

جميعا فى أنها تتأثر بعوامل هيكلية، تشريعية وثقافية واقتصادية، تكرس التمييز وتعوق 

 .24تمكين النساء

لألسف ال تتوافر معلومات على املستوى القومى فى جل الدول العربية  .قصور املعلومات

عن كثير من جوانب الصحة اإلنجابية والجنسية، على سبيل املثال، فيما يتعلق باحتياجات 

الشباب والنساء غير املتزوجات، والصحة اإلنجابية للرجال، وصحة النساء بعد سن انقطاع 

يعد نقص  .صوبة، واإلجهاض التلقائى أو املتعمدالطمث، ومشاكل العقم أو نقص الخ

املعلومات دليال على 

ضعف االهتمام بجوانب 

الصحة اإلنجابية فيما 

يتجاوز األمومة اآلمنة 

وخدمات تنظيم األسرة، وتكتمل الدائرة بأن يؤدى نقص املعلومات إلى تجاهل فجوات 

املعلومات فى حد ذاته أحد أهم الصحة اإلنجابية فى املجتمعات العربية. ولذلك يعتبر نقص 

  تحديات الصحة اإلنجابية فى املنطقة.

 

 دور البرملانيين

يقوم البرملانيون بعدة أدوار يمكن من خاللها أن يحدثوا تأثيرا إيجابيا على واقع الصحة 

 اإلنجابية فى دولهم.

مراجعة التشريعات املتعلقة بالصحة اإلنجابية ومدى مالئمتها لألهداف  الدور التشريعى.

التنموية. مثال على ذلك: الحد األدنى للعمر عند الزواج، الفحوص الطبية قبل الزواج، 

تجريم املمارسات الخاطئة كختان اإلناث وزواج األطفال، الظروف املبيحة لإلجهاض 

يعد نقص املعلومات دليال على ضعف االهتمام بجوانب الصحة اإلنجابية 

يؤدى نقص املعلومات و فيما يتجاوز األمومة اآلمنة وخدمات تنظيم األسرة، 

إلى تجاهل فجوات الصحة اإلنجابية فى املجتمعات العربية. ولذلك يعتبر 

 نقص املعلومات فى حد ذاته أحد أهم تحديات الصحة اإلنجابية فى املنطقة.
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صة كاالغتصاب وزنا املحارم(، قوانين التأمين )الخطورة على حياة األم، الظروف الخا

 الصحى.

التأكد من قيام الحكومات بالدور املنوط بها لضمان الحق فى الصحة  .الدور الرقابى

اإلنجابية للجميع، ومن كفاية املوارد املخصصة فى امليزانية للقيام بهذا الدور بكفاءة وجودة 

ألسر فى تحديد عدد األطفال واملباعدة بين مالئمة، وبما ال يتعارض مع حقوق األفراد وا

الوالدات. مطالبة الحكومات بتوفير املعلومات الالزمة عن احتياجات وخدمات الصحة 

 اإلنجابية والتأكد من توافر املوارد الالزمة لذلك. 

اكتشاف تحديات الصحة اإلنجابية فى املجتمعات املحلية وتحديد الفجوات  الدور التمثيلى.

 الالزم سدها، وتوصيل صوت الفئات املهمشة واملستبعدة إلى الحكومات. 

 تبنى استراتيجيات دعم الصحة اإلنجابية وإدماجها فى البرامج االنتخابية. الدور السياس ى.

التفاعل مع املجتمع من أجل خلق بيئة ثقافية ومجتمعية مواتية لتحقيق  الدور الريادى.

متطلبات تمتع األفراد بالحقوق اإلنجابية. املشاركة مع قيادات املجتمع املدنى لتغيير 

الثقافات املؤيدة للممارسات الضارة كختان اإلناث وزواج األقارب فى األجيال املتعاقبة بدون 

 ص طبى مسبق. إجراء فح

 

 خصائص السياسات الناجحة

حتى يتمكن البرملانيون من أداء دورهم الرقابى بكفاءة، يجب أن يكونوا على دراية بالخصائص 

اإليجابية التى تميز السياسات الناجحة. وقد أظهرت الدراسات حول التجارب فى العديد من 

 الدول أن سياسات الصحة اإلنجابية الناجحة هى تلك التى:

، خاصة عدم التمييز وحق تقرير املصير ترتكز على أساسيات حقوق اإلنسان .1

 والحرية وحماية السالمة والرفاه واحترام الخصوصية والكرامة اإلنسانية.

، بل تبحث عن ال تضحى بحقوق األفراد وحرياتهم من أجل تحقيق أهداف كلية .2

منها. مثل التركيز على  نقط االلتقاء بين رغبات األفراد واألهداف الكلية وتستفيد

خصائص سياسات الصحة 

 اإلنجابية الناجحة

 ترتكز على أساسيات حقوق

 اإلنسان

 اد ال تضحى بحقوق األفر

وحرياتهم من أجل تحقيق 

 أهداف كلية

تستند إلى توافق مجتمعى 

 تبنى على تحليل للوضع

القائم واالحتياجات 

 الحقيقية

 تتجاوز املقاربة الطبية لتركز

أيضا على املحددات 

 االجتماعية للصحة

 تضع أهدافا محددة قابلة

 للقياس الدقيق

 تستخدم مؤشرات لألداء

تركز على الكيف وليس 

 فقطالكم 

،تتبنى أولويات واضحة 
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الحاجات غير امللباة لتنظيم األسرة والذى يتوافق مع سياسات تستهدف خفض 

معدالت اإلنجاب، والتشريعات والسياسات التى تساعد على التوفيق بين عمل 

املرأة ووظيفتها كأم والتى تتوافق مع سياسات تستهدف رفع معدالت اإلنجاب. 

ة مع اختيارات األفراد وأولوياتهم، تعطى األولوية وعندما تتعارض األهداف الكلي

 لحق األفراد فى االختيار.

، فال تتعارض مع القيم األساسية للمجتمع بل تبحث تستند إلى توافق مجتمعى .3

 .25عن الجذور األصيلة لحقوق اإلنسان فى الثقافة القومية

املشاكل فى بؤرة ، فوضع تبنى على تحليل للوضع القائم واالحتياجات الحقيقية .4

االهتمام هو بداية حلها، فى حين ال يؤدى التجاهل إال إلى تفاقم املشاكل. وهنا تظهر 

 أهمية بناء الشراكات مع الباحثين ومع الجهات اإلحصائية فى الدول.

، كما تتبنى تتجاوز املقاربة الطبية لتركز أيضا على املحددات االجتماعية للصحة .5

 اإلنجابية. املفهوم املتكامل للصحة

، تكون واقعية وطموح فى آن، وتتابع تضع أهدافا محددة قابلة للقياس الدقيق .6

 تحقيق هذه األهداف بمؤشرات دورية. 

، تقيس كال من تستخدم مؤشرات لألداء تركز على الكيف وليس الكم فقط .7

املدخالت واملخرجات والنتائج واآلثار املستهدفة واآلثار الجانبية، كما تركز على 

 .26التباينات وال تكتفى باملتوسطات واإلجماليات

، خاصة فى ظل املوارد املحدودة، مع التركيز على السياسات تتبنى أولويات واضحة .8

 املتعددة النتائج مثل االستثمار فى تمكين املرأة والشباب.

سياسات الصحة اإلنجابية التى تتسم بتلك الخصائص هى التى يمكن أن تواجه 

سد  تحديات الصحة اإلنجابية فى الدول املختلفة، وتكون قادرة ليس فقط على

الفجوات ولكن تحقيق التنمية املستدامة التى ترتكز على حقوق اإلنسان وتضع رفاه 

 الجميع بال تمييز هدفا لها.
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