
بیان صحفي

ما یقرب من نصف حاالت الحمل غیر المقصود - وھو ما یعد أزمة عالمیة، وذلك حسب تقریر جدید لصندوق
األمم المتحدة للسكان

تھیئ الحروب وحاالت الطوارئ اإلنسانیة ظروفاً مالئمًة لزیادة حاالت الحمل غیر المقصود●

ملیون121مجموعھایبلغالتيالحمل،حاالتنصفمنیقربماإن-]2022مارسآذار/30[نیویورك،
سنوًیا، في جمیع أنحاء العالم، غیر مقصودة. وبالنسبة للنساء والفتیات المتضررات، فإن خیار اإلنجاب األكثر
تغییًرا في الحیاة - سواء حملن أم ال - لم یعد خیاًرا أمامھن على اإلطالق، كما یوضح تقریر حالة سكان العالم

الجنسیةبالصحةالمعنیةالمتحدةاألمموكالة-للسكانالمتحدةاألممصندوقالیومأصدرهالذي،2022
واإلنجابیة.

ك لمواجھة أزمة الحمل غیر المقصود الُمھَملة"، من أن أزمة حقوق یحذر التقریر الرائد، "إماطة اللثام: التحرُّ
من%60منأكثروإنالعالمیة.والصحةوالفتیاتوالنساءالمجتمعاتعلىوخیمةعواقبلھاھذهاإلنسان
رباإلجھاض،تنتھيالمقصودغیرالحملحاالت حیثآمنة،غیراإلجھاضحاالتجمیعمن%45أنوُیقدَّ
تحقیقفيالعالمقدرةعلىكبیًراتأثیًرایؤثروبالتالياألمھات،وفیاتجمیعمن%13إلى5فيتتسبب

أھداف التنمیة المستدامة.

من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانیا وغیرھا من النزاعات واألزمات في جمیع أنحاء العالم إلى زیادة
حاالت الحمل غیر المقصود، حیث یعیق ذلك إمكانیة الوصول إلى وسائل منع الحمل ویزید من العنف الجنسي.

وصرحت المدیرة التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتالیا كانیم، "یعد ھذا التقریر بمثابة إنذار،
حیث یمثل العدد المذھل لحاالت الحمل غیر المقصود إخفاقاً عالمًیا في دعم حقوق اإلنسان األساسیة للنساء

والفتیات. وبالنسبة للنساء المتضررات، فإن خیار اإلنجاب األكثر تغییًرا في الحیاة - سواء حملن أم ال - لم یعد
خیاًرا أمامھن على اإلطالق. ویمكن للمجتمعات أن تضمن أن تكون األمومة رغبًة ولیست أمًرا حتمًیا، وذلك

من خالل وضع سلطة اتخاذ ھذا القرار األساسي مباشرًة في أیدي النساء والفتیات."

النتائج الرئیسیة: تؤدي أوجھ عدم المساواة بین الجنسین وتعثر التنمیة إلى ارتفاع معدالت الحمل غیر
المقصود

یستخدمنالالحملتجنبفيیرغبنممنامرأةملیون257أنإلىالتقدیراتتشیرالعالمي،الصعیدعلى
وسائل منع الحمل اآلمنة والحدیثة، وحیث تتوفر البیانات، فإن ما یقرب من ربع النساء غیر قادرات على رفض
العالقة الحمیمیة. كما تساھم مجموعة من العوامل الرئیسیة األخرى في حاالت الحمل غیر المقصود، بما یشمل:

االفتقار إلى المعلومات ورعایة الصحة اإلنجابیة والجنسیة●
خیار وسائل منع الحمل التي ال تناسب جسد المرأة أو ظروفھا●
العادات واألعراف الضارة المحیطة بالمرأة التي تتحكم في خصوبتھا وجسدھا●
العنف الجنسي واإلكراه اإلنجابي●
إصدار أحكام مسبقة أو التشھیر أثناء تقدیم الخدمات الصحیة●
الفقر وتعثر التنمیة االقتصادیة●
أوجھ عدم المساواة بین الجنسین●

تعكس كل ھذه العوامل الضغط الذي تضعھ المجتمعات على النساء والفتیات لیصبحن أمھات. ال یعتبر الحمل
غیر المقصود بالضرورة عجًزا شخصًیا وقد یكون مرده االفتقار إلى االستقاللیة التي یسمح بھا المجتمع أو

القیمة التي تولى لحیاة المرأة.

عند حلول األزمة، ترتفع حاالت الحمل غیر المقصود
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تسلب األزمات والصراعات النساء حریتھن في االختیار على جمیع المستویات، مما یزید زیادة كبیرة من خطر
الحمل غیر المقصود في اللحظات األكثر تھدیًدا. وغالًبا ما تفقد النساء إمكانیة الحصول على وسائل منع الحمل

الالجئاتوالفتیاتالنساءمن%20منأكثرأنالدراساتبعضُتظِھرحیثالجنسي،العنفویزداد
سیتعرضن للعنف الجنسي. وفي أفغانستان، من المتوقع أن تؤدي الحرب واضطراب النظم الصحیة إلى ما یقدر

البالد.فيوالتعافيوالسالم،االستقرار،یھددمما،2025عامبحلولمقصودغیرحملحالةملیون4.8بنحو

دقیقة15أمامككان"إذاكانیم،ناتالیاالدكتورةللسكان،المتحدةاألمملصندوقالتنفیذیةالمدیرةصرحت
لمغادرة منزلك، فماذا ستأخذین معِك؟ ھل ستأخذین جواز سفرك؟ أم طعاماً؟ ھل ستتذكرین وسائل منع الحمل

الخاصة بك؟ في األیام واألسابیع واألشھر التالیة لبدء األزمة، فإن خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة وخدمات
الحمایة تنقذ األرواح، وتحمي النساء والفتیات من الضرر، وتمنع الحمل غیر المقصود، وعلیھ تعتبر أساسیة

كالغذاء، والماء، والمأوى."

مسؤولیة اتخاذ اإلجراءات
ُیظھر التقریر مدى سھولة وضع الحقوق األساسیة للنساء والفتیات في آخر األولویات في أوقات السلم وفي

خضم الحرب. ویدعو صانعي القرارات والنظم الصحیة إلى إعطاء األولویة للحمایة من الحمل غیر المقصود
من خالل تحسین إمكانیة الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو

كبیر في المعلومات ورعایة الصحة الجنسیة واإلنجابیة عالیة الجودة.

ویحث صانعي السیاسات وقادة المجتمع وجمیع األفراد على تمكین النساء والفتیات من اتخاذ قرارات حاسمة
بشأن العالقات الحمیمیة ووسائل منع الحمل واألمومة وعلى تعزیز إدراك المجتمعات القیمة الكاملة للنساء

والفتیات. وإذا حدث ذلك، ستتمّكن النساء والفتیات من المساھمة الكاملة في المجتمع وسیمتلكن األدوات
والمعلومات والسلطة التخاذ ھذا الخیار األساسي بالنسبة لھن؛ وھو إنجاب أطفال أم ال.

مالحظات للمحررین

یعد تقریر حالة سكان العالم التقریر السنوي الرئیسي لصندوق األمم المتحدة للسكان، حیث یتم نشره سنوًیا منذ
وتعمیمھا،واإلنجابیة،الجنسیةوالحقوقالصحةمجالفيالناشئةالقضایاعلىالضوءویسلط،1978عام

ویستكشف التحدیات والفرص التي تقدمھا للتنمیة الدولیة.

المتحدةاألممصندوقشریكمارسآذار/24فيأصدرھاالتيالجدیدةالبیاناتعلىالتقریرھذاتحلیلیعتمد
Guttmacher(جوتماشرمعھدللسكان، Institute.(

یساعد صندوق األمم المتحدة للسكان، بصفتھ وكالة األمم المتحدة المعنیة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة،
األشخاص في الحصول على خدمات تنظیم األسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وخدمات ومعلومات الصحة

اإلنجابیة المنقذة للحیاة ویمّكن النساء والفتیات من اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن أجسادھن وحیاتھن.

یمكنك الوصول إلى تقریر حالة سكان العالم الصادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان، "إماطة اللثام:●
ك لمواجھة أزمة الحمل غیر المقصود الُمھَملة"، من خالل الموقع اإللكتروني التالي: التحرُّ

www.unfpa.org/swp2022
لمزید من المعلومات حول صندوق األمم المتحدة للسكان، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي:●

www.unfpa.org
للمقابالت الشخصیة أو لمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:●
oرایت:إیديewright@unfpa.org، 2074 831 917 1+
oعالم:زینةzialam@unfpa.org، 9431 378 929 1+
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2022لعامالعالمسكانحالةتقریرمنرئیسیةحقائقخمس

مقصودة.غیرالحملحاالتنصفمنیقربماسنوًیا،-1

علىسنوًیامقصودغیرحملحالةملیون121منیقربماھناككان،2019و2015عاميبین●
مستوى العالم.

یستخدمنالالحملتجنبفيیرغبنممنامرأةملیون257أنإلىالتقدیراتتشیرالعالمي،الصعیدعلى-2
وسائل منع الحمل اآلمنة والحدیثة.

منعوسائلمنأًيالحمیمیة،العالقةیمارسنالالتيالنساءمن%40حواليتستخدملمبلًدا،47في●
الحمل لتجنبھ.

البیانات).تتوفرالحمیمیة(حیثالعالقةرفضعلىقادراتغیرالنساءجمیعربعمنیقربما-3

الحمیم.الشریكلعنفتعرضنالالتيالنساءبین%53بنسبةالحملمنعوسائلاستخدامیقل●
عنحدوثھااحتمالیةتزیدأوتتساوىاالغتصابعنالناجمةالحملحاالتأنإلىالدراساتتشیر●

حاالت الحمل الناجمة عن العالقات الحمیمیة بالتراضي.

تنتھيالحملحاالتجمیعمن%30وحواليالمقصود،غیرالحملحاالتمن%60منأكثر-4
باإلجھاض.

آمنة.غیرالعالممستوىعلىإجراؤھایتمالتياإلجھاضعملیاتجمیعمن%45تعتبر●
العالم،مستوىعلىسنوًیاالمستشفیاتامرأةملیون7حواليدخولإلىاآلمنغیراإلجھاضیؤدي●

األمھات.لوفیاتالرئیسیةاألسبابأحدوھواألمھات،وفیاتجمیعمن%13إلى5فيویتسبب
ملیون553حواليإلىوحدھااآلمنغیراإلجھاضعملیاتعالجتكالیفتصلالنامیة،البلدانفي●

دوالر سنوًیا.

إلىالوصولإمكانیةالنساءمنالعدیدتفقدأوكرانیا،فيالقائمةالحربمثلاإلنسانیة،الطوارئحاالتفي-5
وسائل منع الحمل و/أو یتعرضن للعنف الجنسي.

والفتیاتالنساءمن%20منأكثرأنإلىعموماًاإلنسانیةبالسیاقاتالمتعلقةالدراساتبعضتشیر●
الالجئات یتعرضن للعنف الجنسي.

الضطراباتنتیجة2025بحلولأفغانستانفيمقصودغیرحملحالةملیون4.8حدوثیقدر●
النظام الصحي وأوجھ عدم المساواة بین الجنسین.

إمداداتانقطاعاستمر)،19(كوفید-كورونافیروسجائحةمناألولىعشراإلثنياألشھرفي●
غیرحملحالةملیون1.4إلىأدىمماشھًرا،3.6بمعدلبھاالمتعلقةوالخدماتالحملمنعوسائل

مقصود.

النساءمنالمائةفي20إلىاإلشارةأنلتوضیح2022أبریلنیسان/1فيالصحفيالبیانھذاتعدیلتم
والفتیات الالجئات الالئي یواجھن العنف الجنسي تتعلق بالبحوث في حاالت الطوارئ اإلنسانیة بشكل عام
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