
 
 2019 نیسان/أبریل 10بتوقیت غرینیتش،   صباحا05:01ًیُحظَر نشره حتى الساعة 

   
جدیدٍ لتقریرٍ وفقاً للجمیع، واإلنجابیة الجنسیة الحقوق لضمان الجھود من مزیدٍ بذل العالم على یجب 

صادرٍ عن صندوق األمم المتحدة للسكان   
  
 

في انطلقت التي اإلنجابیة، الحقوق أجل من العالمیة الحركة أحدثت  — 2019نیسان/أبریل  10نیویورك، المتحدة، األمم 
ورسم بأجسادھن التحكُّم من مكَّنھنَّ ممَّا النساء، من المالیین مئات حیاة في جذریاً تغییراً العشرین، القرن من الستینیات 
المتحدة األمم صندوق تأسیس منذ أي الماضیة، الخمسین األعوام خالل المُحقَّقة المكاسب من بالرغم لكن، بأنفسھن. مستقبلھن 
أن العالم على یتعیّن طویل شوطٌ ھناك یزال ال المتحدة، األمم في واإلنجابیة الجنسیة بالصحة المعنیة الوكالة وھو للسكان، 
عن الیوم صدرَ الذي  2019العالم سكان حالة لتقریر وفقاً وذلك والخیارات، بالحقوق المطالبة للجمیع یُتاح أن قبل یقطعھ 

صندوق األمم المتحدة للسكان.  
 

خطوة كل في  واقتصادیةاجتماعیة عوائقَ والفتیات النساء واجھت والخیارات، الحقوق إعمال نحو رحلتھن امتداد وعلى 
األمم صندوق مثل ومنظماتٌ وناشطون المدني المجتمع عمادُه تحالفٌ العوائق تلك تحطیم في ساعد وقد الطریق. في  خطَونھا

المتحدة للسكان. 
 

خفض في نجحت اإلنجابیة الحقوق حركات قِبل من المبذولة الجھود أن للسكان المتحدة األمم لصندوق الجدید التقریر ویذكر 
ال لمالیین وإنتاجیةً صحةً أكثر حیاة نحو الطریق مھَّدت كما كبیر، حدٍّ إلى األمھات ووفیات العارض الحمل حاالت عدد 

تُحصى من الناس.  
 

عاماً  50مرَّ فقد الجانب. ھذا في ھامَّین لحدثَین السنویة الذكرى في اإلنجابیة الصحة شھدتھا التي التطوُّرات التقریر ویتابع 
والحاجات السكاني بالنمو تُعنى المتحدة لألمم تابعة وكالة كأول  1969العام في عملَھ للسكان المتحدة األمم صندوق بدء على 

، 1994عام والتنمیة للسكان الدولي المؤتمر النعقاد والعشرون الخامسة السنویة الذكرى أنھا كما اإلنجابیة. بالصحة المرتبطة 
طوعي، بشكلٍ األسرة تنظیم ذلك في بما الناس، لجمیع الشاملة اإلنجابیة الصحیة الرعایة بتوفیر حكومةً  179طالبت حیث 

وخدمات الحمل والوالدة اآلمنین. 
  

الوقت، ذلك في  4.8الواحدة للمرأة الوالدات عدد متوسط بلغ فقد التقریر. ینصُّ كما ، 1969العام منذ الكثیر أُنجز وقد 
في  6.8من انخفض فقد نمواً األقل البلدان في الخصوبة معدل أما الیوم؛ والدة  2.5و 1994في والدة  2.9مع بالمقارنة 

لكل  369من بالحمل مرتبطة ألسباب توفین اللواتي النساء عدد وانخفض ؛ 2019في  3.9و 1994في  5.6إلى ، 1969
الحمل منع وسائل النساء من المائة في  24استخدم ذلك، عن فضالً . 2015في  216إلى ، 1994في حیة والدة ألف  100

. 2019 في المائة في 58، و1994 في المائة في 52، بالمقارنة مع 1969الحدیثة في 
  

منع في یرغبن امرأةً ملیون  200من أكثر فیھنَّ بمن النساء، من لكثیرٍ بالنسبة المنال بعیدة تزال ما اإلنجابیة الحقوق أن غیر 
الحمل لكنھنَّ ال یحظین بسُبل الحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بوسائل منع الحمل الحدیثة. 

  
مع الحمل منع وسائل وفرة تزاید من الرغم "على أنھ كانیم، نتالیا د. للسكان، المتحدة األمم لصندوق التنفیذیة المدیرة وذكرت 
التي اإلنجابیة الخیارات على وال علیھا، الحصول على قادرات غیر الیوم النساء من المالیین مئات تزال ما السنوات، مرور 

بشأن القرارات اتخاذ على القدرة إلى النساء تفتقر علیھا الحصول سبل توفیر دون "من إنھ وقالت الوسائل". تلك توفرھا 
أجسادھن، بما في ذلك القرار بالحمل أو عدمِھ، وتوقیتھ". 



  

إلى التعلیم من الحیاة من عدیدة أخرى جوانب على یؤثر الذي -األمر القدرة ھذه إلى االفتقار شأن "من أنھ  كانیمد. وأضافت 
الدخل واألمان- أن یجعل النساء عاجزات عن رسم مستقبلھن بأنفسھن". 

  
مع الجنسي االتصال رئیسیة: مجاالت ثالثة في القرارات اتخاذ على النساء قدرة عن بیاناتٍ مرّة ألول التقریر یتضمن 

ال بلداً،  51وعددھا المعلومات، تلك فیھا تتوفَّر التي البلدان وفي الصحیة. والرعایة الحمل، منع وسائل واستخدام شریكھن، 
كافةً الثالثة المجاالت ھذه في بأنفسھن خیاراتھن اتخاذ على القدرة یملكن اللواتي المقترنات أو المتزوجات النساء نسبة تزید 
 في المائة.  57عن 

 
الصحة ضمان بھدف القاھرة في عاماً  25قبل قُطِعَت التي بالوعود التزامھم تجدید إلى العالم قادة "أدعو كانیم د. وتقول 

للسكان الدولي للمؤتمر المُنجَزة غیر المھمَّة إلتمام تاریخیةٌ فرصةٌ العالم أمام "ستكون للجمیع". واإلنجابیة الجنسیة والحقوق 
تشرین في كینیا في سیُعقد والذي ، والتنمیةللسكان والعشرین الخامس الدولي المؤتمر في نیروبي قمة خالل والتنمیة 

بالوعد واإلیفاء اآلن، حتى المحققة المكاسب لحمایة معاً المعنیة واألطراف والناشطون الحكومات ستعمل حیث الثاني/نوفمبر، 
الذي تضمَّنھ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، حتى ال یتخلّف أحدٌ عن الرَّكب". 

 
تأثیرٌ لھم وكان حیاتھم في واجھتھم التي العوائق حطموا ممَّن للتغییر ورائدةً رائداً عشر خمسة قصص التقریر یستعرض كما 

في تغییر مشھد الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة لیصبح كما نعرفُھ الیوم.  
  

یكن لم زمنٍ إلى إلعادتنا تتوق التي للقوى التصدِّي في دورٌ منا "لكلٍّ وأضافت الروَّاد". لھؤالء التقدیر "كلُّ كانیم د. وقالت 
الحقوق أجل من النضال مواصلة "یجب حیاتھن". نواحي من أيٍّ في حتى أو اإلنجابیة، القرارات في یُذكَر رأيٌ فیھ للنساء 

والخیارات إلى أن تصبح واقعاً یعیشھ الجمیع".  
  
 حقائق وأرقام تضمَّنھا التقریر: 
   

في  369العالم: مستوى على حیة، والدة ألف  100لكل بالحمل مرتبطةٍ أسبابٍ جراء النساء وفیات عدد بلغ ●
. 2015 في 216؛ مقابل 1994

. 2019 في 58؛ 1994 في 52؛ 1969 في 24المعدل العالمي النتشار وسائل منع الحمل الحدیثة: ●
في  2.5؛ 1994في  2.9؛ 1969في  4.8امرأة: لكل الوالدات عدد متوسط أو للخصوبة، العالمي المعدل ●

2019 .
المجموعات أوساط في واإلنجابیة الجنسیة الصحیة الخدمات مجال في المُلبَّاة غیر االحتیاجات من نسبة أعلى تظھر ●

وفقراء اإلعاقات؛ ذوي واألشخاص المتزوجین؛ وغیر الشباب؛ وفئة العرقیة؛ األقلیَّات مجموعات فیھا بما المُھمَّشة، 
المناطق الریفیة والحضریة. 

 ملیون امرأة على قید الحیاة الیوم قد تزوّجن وھُنَّ طفالت. 800ھناك ما یُقدَّر بنحو ●
 امرأة وفتاة خالل الحمل والوالدة في البلدان التي تمرّ بحاالت طوارئ. 500في كل یوم، یتوفَّى أكثر من ●
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