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الصحة النفاسية 
في أفريقيا

أعدت صحيفة الوقائع هذه في كانون الثاني/يناير 2013 من أجل مؤمتر القمة املعني بحملة 
التعجيل بخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا، الذي عقد في أديس أبابا. 

احلالة الراهنة
خالل الفترة ما بني 1990 و 2010، خفضت أفريقيا معدالت الوفيات النفاسية بنسبة 41 في املائة. 

وعلى مدى الفترة نفسها، خفضت أيضًا معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة 33 في املائة. 

ورغم التقدم احملرز، تستأثر القارة بنسبة 57 في املائة من جميع حاالت الوفيات النفاسية، ما يجعل أفريقيا 
األعلى نسبة في معدالت الوفيات النفاسية في العالم. وتتباين معدالت الوفيات النفاسية من بلد آلخر.

مع أن خطر الوفاة بسبب املضاعفات املتعلقة باحلمل ال ميثل في البلدان الصناعية إال حالة واحدة من بني 
كل 700 4 حالة على مدى العمر، فإن هذا املعدل بالنسبة إلى املرأة األفريقية هو 1 إلى 39 1.

على الرغم من أنه، منذ عام 1990، انخفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة على الصعيد 
العاملي مبعدل الثلث3، ال تزال أفريقيا تعاني من أعلى معدالت وفيات األطفال، حيث ميوت طفل واحد 
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من بني كل ثمانية أطفال قبل بلوغ سن اخلامسة من العمر – أي مبعدل أكبر بقرابة 20 مرة من املعدل في معظم املناطق 
املتقدمة النمو وهو طفل واحد من بني كل 167 طفاًل. 

ما يقدر بنسبة 30 في املائة من بني هذه الوفيات دون سن اخلامسة حتدث بني املواليد، ونحو 60 في املائة خالل السنة 
األولى من العمر4. 

في كل عام، متوت 000 287 امرأة على مستوى العالم ألسباب تتعلق باحلمل5.

في مقابل كل امرأة متوت، تتعرض ما بني 20 و 30 امرأة حلاالت اعتالل أو عجز قصيرة األجل أو طويلة األجل، مبا في 
ذلك األنيميا احلادة، واإلضرار باألعضاء التناسلية، وحاالت العجز احلادة في أعقاب الوالدة )مثل ناسور الوالدة(، 

واآلالم املزمنة أو العقم6.

من بني النساء الالتي تلدن كل عام، وعددهن 123 مليون امرأة، فإن نحو نصفهن فقط هن الالتي حتصلن على الرعاية 
في مرحلة ما قبل الوالدة، وأثناء الوضع، ورعاية املواليد. ومن أجل حماية صحة هؤالء النساء وصحة مواليدهن، يلزم 

أن تتاح لهن فرص احلصول على الرعاية الصحية األساسية أثناء احلمل والوضع. بيد أنه ال تتوافر في البلدان النامية 
سوى أعداد ضئيلة من املرافق الصحية املجهزة جتهيزًا مالئمًا، كما أن ما هو متوافر منها بالفعل نادرًا ما يقدم جميع 

خدمات الرعاية التي يحتاج إليها النساء واملواليد7. 

يبلغ عدد الوفيات النفاسية أعلى معدل له في البلدان التي يقل فيها احتمال حصول النساء على اخلدمات التخصصية 
املاهرة، كتلك التي توفرها القابالت أو األطباء أو غيرهم من األخصائيني الصحيني املدربني أثناء الوضع8 . 

مزايا تنظيم األسرة
هناك قرابة 222 مليون امرأة في البلدان النامية يرغنب في جتنب احلمل أو تأخيره ممن ال يستعملن وسائل منع احلمل 

احلديثة9. 

من شأن الوفاء بجميع االحتياجات غير امللباة من وسائل منع احلمل احلديثة أن يؤدي إلى خفض عدد الوفيات املتصلة 
باحلمل مبا مقداره 000 79 حالة. ومن بني هذه احلاالت، هناك 000 48 حالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط10.
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‘‘ال متوت النساء من جراء أمراض 
يستعصي علينا عالجها. ولكن ألن 

املجتمع لم يقرر بعد أن حياتهن جديرة 
باحلفاظ عليها’’�.

محمود ف. فتح الله 
أخصائي بارز في أمراض النساء في أفريقيا
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قبل بلوغ سن اخلامسة من العمر – 
ما يشكل انخفاضًا كبيراً عن عدد 
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من شأن متكني النساء من تنظيم مرات حملهن أن يفضي إلى نتائج تنطوي على حتقيق صحة أفضل ألطفالهن. وأظهرت 
دراسة أجريت مؤخرًا أنه لو متت املباعدة بني جميع الوالدات بسنتني على األقل، النخفض عدد الوفيات بني األطفال دون 

سن اخلامسة بنسبة 13 في املائة. وسينخفض العدد بنسبة 25 في املائة لو متت املباعدة بني املواليد بفترة ثالث سنوات11.

املخاطر بالنسبة للطفل
كثيرًا ما ترتبط وفيات املواليد بصحة األم. فوفاة األم تزيد بدرجة كبيرة من احتمال وفاة وليدها. ومن بني 3 ماليني مولود 

يولدون كل عام12، تستأثر البلدان النامية بنسبة 99 في املائة منهم.

في عام 2011، مات نحو 6.9 ماليني طفل قبل بلوغ سن اخلامسة من العمر – ما يشكل انخفاضًا كبيرًا عن عدد املتوفني 
في عام 1990، وهو 12 مليون طفل13.

قرابة 40 في املائة من وفيات األطفال دون سن اخلامسة تندرج في إطار وفيات املواليد – أي أنها حتدث خالل فترة الـ 28 
يومًا األولى من عمر الوليد؛ وفي عام 2011، بلغ عدد هذه الوفيات 3 ماليني حالة14.

اآلثار االقتصادية
تؤدي الوفيات النفاسية ووفيات املواليد إلى تباطؤ النمو االقتصادي وحدوث خسائر في اإلنتاج العاملي مبا مقداره نحو 15 
بليون دوالر سنويًا. وعلى العكس من ذلك، فإن االستثمار في صحة النساء واملواليد يحقق لألمم فوائد بعيدة األثر. وعلى 

سبيل املثال، فإن نسبة تتراوح بني ثلث ونصف معدل النمو االقتصادي آلسيا في الفترة من 1965 إلى 1990 عزيت 
إلى إدخال حتسينات على خدمات الصحة اإلجنابية وحتقيق تخفيضات في معدالت وفيات الرضع واألطفال ومعدالت 

اخلصوبة15.

األمهات املراهقات
املضاعفات الناجمة عن احلمل والوالدة هي األسباب الرئيسية للوفاة بني املراهقات في سن ما بني 15 و 19 سنة في 

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، مما ينجم عنه آالف الوفيات سنويا16ً. ويعتبر خطر الوفيات النفاسية بالنسبة 
للمراهقات، وبخاصة دون سن اخلامسة عشرة، أعلى منه مقارنة بالنساء األكبر سنًا17.
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هناك نحو 16 مليون فتاة في سن 15 إلى 19 سنة يلدن سنويًا، ميثلن نحو 11 في املائة من جميع حاالت الوالدة في العالم18. 
وأقل من نصف هذا العدد من املراهقات قمن بأربع زيارات أو أكثر إلى مرافق صحية في مرحلة ما قبل الوالدة أو أجريت لهن 

عمليات الوالدة في تلك املرافق19.

حمل املراهقات يعرض املواليد للخطر. ويزداد خطر احتمال الوفاة خالل الشهر األول من عمر الوليد بنسبة تتراوح بني 50 و 100 في 
املائة في حالة األم املراهقة عنه لو كانت األم أكبر سنًا. وكلما كانت األم أصغر سنًا، زادت احتماالت اخلطورة بالنسبة إلى الوليد20.

فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز
على الصعيد العاملي، ال يزال اإليدز واملضاعفات الناجمة أثناء احلمل والوالدة من األسباب الرئيسية للوفاة بني النساء في سن اإلجناب. 

وميكن جتنب الكثير من حاالت الوفاة تلك إذا أتيحت للنساء فرص احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة والرعاية املتعلقة بصحة األم21.

في كل يوم، يصاب قرابة 200 1 طفل حول العالم بفيروس نقص املناعة البشرية – غالبيتهم من املواليد الذين يصابون باملرض 
عن طريق انتقاله من األم إلى الطفل22.

في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، هناك نسبة 57 في املائة فقط من النساء احلوامل املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية في عام 2011، والالتي يقدر عددهن مبا يصل إلى 1.5 مليون امرأة، يحصلن على العالجات املضادة للفيروسات 

العكوسة الالزمة ملنع انتقال الفيروس إلى مواليدهن23.

احلملــة
في أيار/مايو 2009، أطلق مؤمتر وزراء الصحة باالحتاد األفريقي حملة التعجيل بخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا حتت شعار 

‘‘تعميم الوصول إلى اخلدمات ذات اجلودة: حتسني صحة األم والوليد والطفل’’.

تبع إطالق احلملة على مستوى القارة حمالت على املستوى الوطني ودون الوطني ومتابعة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بصحة األم.

حتى اآلن، بلغ عدد الدول األعضاء التي أطلقت احلملة 37 دولة عضوًا. وزادت هذه احلمالت من مستوى االلتزام السياسي، 
وامتالك البلدان لزمام احلملة، والتعبئة االجتماعية، ومن توضيح قضايا صحة األم والوليد والطفل في أفريقيا.
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قام صندوق األمم املتحدة للسكان بدور الوكالة الرائدة في دعم إطالق احلملة على كل من املستوى اإلقليمي والوطني. 

وترتكز احلملة على التزامات سابقة تعهد بها رؤساء دول أفريقيا بشأن صحة األم والوليد والطفل من أجل التعجيل ببلوغ األهداف 
4 و 5 و 6 من األهداف اإلمنائية لأللفية، في صكوك من قبيل إطار السياسة القارية لتعزيز الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في 

أفريقيا ، ثم الحقا خطة عمل مابوتو. وأهداف احلملة على كل من املستوى العاملي والقاري والوطني هي حتقيق ما يلي: 

تعزيز القيادة وااللتزام السياسيني  t

حتديد القيادات الوطنية والعمل معها لتعبئة دعم احلملة واملشاركة فيها  t

زيادة وتعزيز الوعي واالستجابة  t

إقامة روابط مع احلمالت العاملية التي تسعى إلى ضمان إنشاء آليات مالية جديدة ومبتكرة، وقيام األمني العام لألمم املتحدة   t
بتعيني دعاة للحد من الوفيات النفاسية

تعزيز االعتراف بالوفيات النفاسية كأحد املؤشرات الرئيسية لسالمة أداء النظام الصحي  t

تعزيز تقاسم املعارف وتبادل اخلبرات واملمارسات اجليدة لغرض حتقيق خفض كبير في معدالت الوفيات النفاسية.   t

وفي مؤمتر القمة الذي عقده االحتاد األفريقي في متوز/يوليه 2010، أعاد رؤساء الدول واحلكومات تأكيد التزاماتهم بالتعجيل 
باجلهود الرامية إلى حتسني صحة النساء واألطفال من خالل اجلهود املبذولة في إطار احلملة من أجل ‘‘تعزيز النظام الصحي 
بغرض تقدمي خدمات الرعاية الصحية الشاملة واملتكاملة لألم والوليد والطفل، وال سيما عن طريق توفير الرعاية الصحية 

األولية، وإعادة حتديد وضعية تنظيم األسرة، مبا في ذلك أمن سلع الصحة اإلجنابية، وتنمية هياكلها األساسية، وتوفير املوارد 
البشرية املتخصصة في مجال الصحة ’’24.
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ملعرفة املزيد عن عمل صندوق األمم 
املتحدة للسكان، يرجى زيارة املوقع 
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