صحيفة وقائع

تكاليف وفوائد االستثمار في خدمات وسائل منع احلمل
في البلدان النامية
األهمية احلاسمة الستعمال وسائل منع
احلمل

• هناك فوائد صحية كبيرة الستعمال وسائل
منع احلمل .فهي متنع احلمل غير املرغوب
فيه ،وحتد من حاالت اإلجهاض ،وتقلل من
معدالت الوفيات واإلعاقة املتصلة مبضاعفات
احلمل والوالدة.
• وهناك فوائد على األجل الطويل تشمل
زيادة فرص التعليم للمرأة وتوفير فرص صحية
أفضل للطفل ،وزيادة مدخرات األسرة،
وتقوية االقتصادات الوطنية.
• وتعد زيادة استعمال وسائل منع احلمل واحلد
من االحتياجات غير امللباة من هذه الوسائل
أمر ًا جوهري ًا لتحقيق ثالثة من أهداف األمم
املتحدة اإلمنائية لأللفية – وهي حتسني الصحة
النفاسية ،وتقليل وفيات األطفال ،ومكافحة
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز – كما
يسهمان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
حتقيق جميع األهداف الثمانية لأللفية.

استعمال وسائل منع احلمل احلديثة

• سجلت زيادات أكبر في معدالت انتشار
استعمال وسائل منع احلمل احلديثة في شرقي
أفريقيا (من  20في املائة في عام  2008إلى
 27في املائة في عام  )2012وفي جنوب شرق
آسيا (من  50في املائة إلى  56في املائة).
وطرأ تغير طفيف في هذا املضمار في غربي
أفريقيا ووسط أفريقيا ،وهما املنطقتان اللتان
تستعمل فيهما نسبة تقل عن  10في املائة من
املتزوجات وسائل منع احلمل احلديثة.
• في عام  ،2012سيؤدي استعمال وسائل
منع احلمل احلديثة في البلدان النامية إلى منع
حدوث  218مليون حالة من حاالت احلمل
غير املرغوب فيه ،وسيؤدي بالتالي إلى جتنب
 55مليون حالة والدة غير مرغوب فيها و 138
مليون حالة إجهاض (منها  40مليون حالة
غير مأمونة) و  25مليون حالة إجهاض عفوي
(إسقاط اجلنني) ،و  118 000حالة وفيات
نفاسية .وسيؤدي ذلك أيض ًا إلى جتنب قرابة
 1.1مليون من وفيات املواليد (ممن ميوتون في
غضون  28يوم ًا من مولدهم) و 700 000من
وفيات املواليد املتقدمي العمر (ما بني  28يوم ًا
وسنة).

• في عام  ،2012كانت هناك ،وفق ًا
للتقديرات 645 ،مليون امرأة في سن اإلجناب
( 49 – 15سنة) في البلدان النامية تستعمل
وسائل منع احلمل احلديثة – بزيادة قدرها
 42مليون امرأة عن عام  .2008وتعزى قرابة
نصف هذه الزيادة ( 52في املائة) إلى النمو
السكاني ،أما النصف اآلخر ( 48في املائة)
فيعزى إلى الزيادة في نسبة النساء الالتي
تستعملن وسيلة حديثة من وسائل منع احلمل.

• من بني النساء الالتي في سن اإلجناب في
البلدان النامية ،هناك نسبة  57في املائة
( 867مليون) في حاجة إلى استعمال وسائل
منع احلمل ألنهن ناشطات جنسي ًا وعلى درجة
عالية من اخلصوبة ،لكنهن ال يردن اإلجناب
خالل عامني من الزواج.

• في البلدان النامية ،لم يكد يطرأ أي تغيير
على نسبة النساء املتزوجات الالتي تستعملن
وسائل منع احلمل احلديثة – والالتي تشكلن
نسبة  92في املائة من جميع مستعمالت
وسائل منع احلمل احلديثة – ما بني عامي
 56( 2008في املائة) و  57( 2012في
املائة).

• ومن بني هذا العدد من النساء (867
مليون) ،هناك  645مليون امرأة ( 74في
املائة) ممن يستعملن وسائل منع احلمل
احلديثة .أما الباقيات وعددهن  222مليون
( 26في املائة) فهن ال يستعملن أي وسائل
أو يستعملن وسائل منع احلمل التقليدية (وهي
الوسائل التي يرجح لها أن تفشل أكثر من

االحتياجات غير امللباة من وسائل منع
احلمل احلديثة
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غيرها من الوسائل احلديثة) ،ومن ثم ،فإنه
ال يتم تلبية احتياجهن من وسائل منع احلمل
احلديثة.
• وفي بعض املناطق يكون مستوى عدم تلبية
االحتياج اخلاص بوسائل منع احلمل احلديثة
أعلى منه في مناطق أخرى .ففي غربي
أفريقيا ،ووسط أفريقيا ،وشرقي أفريقيا،
وغربي آسيا ،تتراوح نسبة النساء ممن ال تلبى
حاجتهن من وسائل منع احلمل احلديثة ما بني
 50في املائة و  81في املائة ،باملقارنة مع 34
في املائة في جنوب آسيا و 22في املائة في
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
• وفي الفترة ما بني  2008و  ،2012طرأ
انخفاض طفيف على عدد النساء في البلدان
النامية ممن ال تلبى حاجتهن من وسائل منع
احلمل احلديثة ،من  226مليون إلى 222
مليون .بيد أنه في أفقر البلدان ،البالغ عددها
 69بلد ًا ،والتي تضم  73في املائة من جميع
النساء في البلدان النامية من ذوي االحتياجات
غير امللباة ،زاد هذا الرقم من  153إلى 162
مليون امرأة.
• ومن بني األسباب الشائعة لعدم استعمال
وسائل منع احلمل الشواغل املتعلقة بالصحة
واآلثار اجلانبية ،وتصور أن املرء ليس عرضة
للحمل ،واملعارضة من جانب الوالدين
أو غيرهما ،واالفتقار إلى املعرفة الكافية
بوسائل منع احلمل وصعوبة احلصول على
اللوازم (لعوامل من قبيل املسافات ،أو
التكلفة ،أو نفاد املخزون ،أو ساعات العمل
غير املواتية).
• ومن بني النساء ممن هن في حاجة إلى توفير
وسائل منع احلمل لهن ،فإن نسبة الالتي
تستعملن وسائل منع احلمل احلديثة زادت وإن
بصورة أبطأ ما بني عامي  2008و ( 2012من
 73في املائة إلى  74في املائة) عن الفترة
ما بني  2003و ( 2008من  71في املائة إلى
 73في املائة).

• وتواجه الشابات ،الناشطات
جنسي ًا ،الالتي لم يسبق لهن
الزواج صعوبـات في احلصول على
وسائل منع احلمل أكبر من النساء
املتزوجات ،ويعزى ذلك بدرجة
أكبر إلى الوصمة املرتبطة بالنشاط
اجلنسي قبل الزواج .وهناك نحو 44
في املائة من النساء الالتي لم يسبق
لهن الزواج وممن هن في حاجة إلى
احلصول على وسائل منع احلمل
(ومعظمهن شابات) ال يستعملن
وسائل منع احلمل احلديثة ،باملقارنة
مع نسبة  24في املائة بالنسبة إلى
النساء املتزوجات ممن هن في حاجة
إلى هذه الوسائل.
• وفي عام  ،2012يقدر أنه
سيكون هناك  80مليون حالة حمل
غير مرغوب فيه في بلدان العالم
النامي نتيجة لفشل وسائل منع
احلمل أو عدم استعمالها بني النساء
غير الراغبات في احلمل سريع ًا.
وسينتج عن حاالت احلمل غير
املرغوب فيه هذه  30مليون حالة
والدة غير مرغوب فيها ،و 40
مليون حالة إجهاض ،و  10ماليني
حالة إجهاض عفوي (إسقاط).

تفادي حدوث وفيات وحتسني
الصحة

• تشيـر التقديـرات إلى أن
 291 000امرأة في البلدان النامية
ستموت في عام  2012ألسباب
تتعلق باحلمل؛ وأن  104 000من
حاالت احلمل هذه ليس مرغوب ًا
فيها.

• لو أن االحتياجات احلالية غير
امللباة متت تلبيتها ،النخفض عدد
حاالت احلمل غير املرغوب فيه
مبقدار الثلثني ،من  80مليون إلى
 26مليون حالة ،مبا سيؤدي إلى
انخفاض حاالت اإلجهاض مبقدار
 26مليون حالة ،وحاالت الوالدة
غير املرغوب فيها مبقدار  21مليون
حالة ،وحاالت اإلجهاض العفوي
مبقدار  7ماليني حالة.
• ستؤدي تلبية جميع االحتياجات
غير امللباة من وسائل منع احلديثة
إلى خفض عدد حاالت الوفيات
املتصلة باحلمل مبقدار 79 000

حالة .ومن بني مجموع هذه
احلاالت ،سيكون نصيب أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى 48 000
حالة.
• في عام  ،2012سيموت قرابة
ستة ماليني من الرضع في البلدان
النامية – منهم  3.1مليون وليد
و  2.5مليون من املواليد املتقدمي
العمر .ومن شأن التلبية الكاملة
لهذه االحتياجات غير امللباة أن مينع
حدوث  600 000حالة وفاة بني
املواليد و  500 000حالة وفاة بني
املواليد املتقدمي العمر.
• ومن شأن إتاحة الفرصة للنساء
لكي يخططن حلملهن أن تؤدي
أيض ًا إلى حتقيق نتائج صحية
أفضل بالنسبة ألطفالهن .وأظهرت
دراسة أجريت مؤخر ًا أنه لو متت
املباعدة بني جميع الوالدات بسنتني
على األقل ،فإن وفيات األطفال دون
سن اخلامسة ستنخفض بنسبة 13
في املائة .وسيكون هذا االنخفاض
بنسبة  25في املائة لو متت املباعدة
بني الوالدات بفترة ثالث سنوات.

تكلفة توفير اخلدمات

خدمات وسائل منع احلمل احلديثة
سيوفر قرابة  5.7باليني دوالر في
تكاليف خدمات رعاية صحة األم
واألطفال حديثي الوالدة.

التوصيات

• يلزم بذل املزيد من اجلهود من
أجل إدماج خدمات تنظيم األسرة
في اخلدمات الصحية األخرى،
وضمان استمرار توفير اإلمدادات
بطائفة عريضة من وسائل منع
احلمل ،وبناء القدرات في مجال
توفير اخلدمات ،وحتسني كفاءة
مقدمي اخلدمات في مجاالت
اإلرشاد والتثقيف وتوفير الوسائل
(مبا في ذلك مساعدة النساء على
التحول من وسيلة إلى أخرى بناء
على طلبهن).
• على حكومات البلدان النامية
إعطاء أولوية لتوفير خدمات ذات
نوعية عالية في مجال توفير وسائل
منع احلمل لدى حتديد املخصصات
في امليزانيات ووضع السياسات
الصحية ،وعلى املانحني زيادة
استثماراتهم في توفير خدمات
وسائل منع احلمل في بلدان العالم
النامي.

• تبلغ تكلفة توفير الرعاية املتصلة
بوسائل منع احلمل في البلدان النامية • يلزم التوسع في اجلهود املبذولة
واألخذ بنهج ثقافية مالئمة لتلبية
حالي ًا  4باليني دوالر سنوي ًا.
احتياجات النساء واألزواج من
• وتبلغ تكلفة التلبية الكاملة
وسائل منع احلمل ،وبخاصة هؤالء
احلمل
لالحتياجات من وسائل منع
الذين يواجهون أكبر العوائق في
احلديثة في البلدان النامية 8.1
احلصول على وسائل منع احلمل
تقاسم
باليني دوالر سنوي ًا .وسيتم
احلديثة واستعمالها :وهـم األفراد
التكاليف اإلضافية ،شأنها شأن
من الفقراء واألقل تعليم ًا وغير
التكاليف احلالية ،بني احلكومات
املتزوجني أو الذين يعيشون في
الوطنية ،والوكاالت املانحة ،واألسر مناطق ريفية أو قرب املدن من ذوي
املعيشية.
الفرص األقل للحصول على هذه
اخلدمات.
• وسيزداد متوسط التكلفة السنوية
لكل مستعمل في البلدان النامية
• هناك حاجة إلى وسائل جديدة
من  6.15إلى  9.31من دوالرات
ملنع احلمل لضمان استفادة النساء
الواليات املتحدة ،وتعزى الزيادة ،والرجال من الوسائل املناسبة
إلى حد كبير ،إلى إدخال حتسينات لظروف حياتهم واختياراتهم.
على اخلدمات املقدمة وهو أمر
• يلزم القيام بتدخالت للتصدي
أساسي إذا أريد توفير اخلدمات
للعوامل االجتماعية التي تكبح
للنساء ذوات االحتياجات غير
استعمال وسائل منع احلمل احلديثة.
امللباة.
ومن هذه العوائق انخفاض مستوى
• بيد أن االستثمار اإلضافي مببلغ
سلطة اتخاذ القرار داخل األسرة،
واالختالفات املتعلقة بتفضيل
 4.1باليني دوالر من أجل توفير

خيارات اخلصوبة بني العشراء،
والوصمة املرتبطة بالنشاط اجلنسي
للنساء غير املتزوجات واالنتفاع
بخدمات وسائل منع احلمل.
ويتطلب التصدي لهذه األشكال من
العوائق االلتزام بالتدخالت الطويلة
األجل من قبيل توفير التربية
اجلنسية وبذل اجلهود التثقيفية العامة
على نطاق واسع.
* هناك اختالف طفيف بني التقدير احلالي
لعام  2008عن العدد الذي ورد في تقرير
حساب التكاليف والفوائد لعام 2009
( 215مليون امرأة) ،ويعزى ذلك إلى
أننا قمنا بإعادة حساب التقدير باستخدام
التعريف املنقح للحاجة غير امللباة املستعمل
أيض ًا في تقديراتنا لعام .2012

املعلومات الواردة في هذه الورقة
مستمدة من التقرير التالي الذي
يتضمن مصادر معلومات وبيانات
ومنهجية تقدير :سينغ ،س ،.و داروخ،
ج.إ ،.حساب تكاليف وفوائد خدمات
وسائل منع احلمل – التقديرات لعام
 ،2012نيويورك :معهد غومتاخر
وصندوق األمم املتحدة للسكان،
.2012
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