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 غير ملباة احتياجات

مليون سيدة  215تعانى حوالي 

حول العالم من عدم القدرة علي 

الحصول علي وسائل منع الحمل 

 في استخدامهاالتى يرغبن 

وسائل أي مً الالحى وغعً حدًثا دون اسخخدام 

 منهًجخعسع سُدة مً بين ول زالزت و  ؛جىغُم ألاسسة

خالٌ خمست عشس شهسا مً للحمل مسة أخسي 

ًحدر هرا في حين أهه  . بشيل غير مخطط ؤلاهجاب

مً خالٌ الىثير مً هره الحاالث مً اإلامىً ججىب 

أزىاء  الالشمت مشىزة وخدماث جىغُم ألاسسة جلدًم

  خدماث زعاًت ألامىمت والطفىلت. جلدًم

 

ٌعمل الخيامل بين جلدًم خدماث جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت علي ئهلاذ حُاة السُداث بالخالي 

 وألاطفاٌ ئغافت ئلي جىفير الخيالُف والىكذ مً خالٌ:

 إطالة الفترة بين الحمل وآلاخر 

, أهه لى اهخغسث حمُع السُداث لفترة حدًثامىلىد أعهسث دزاست, غمذ أهثر  مً ملُىن طفل 

ملُىن طفل  :.1ًلدز بــــ  سىف ًخم ججىب حدور وفُاث لعدد   والري ًلُهشهسا بين اإلاىلىد  68

ا  . دون الخامست مً العمس سىٍى
 

   الحمل الخطرحاالت عدد ثقليل 

أو في سً مبىسة حدا أو مخأخسة حدا ًإدي ئلي  مخلازبمساعدة السُداث علي ججىب حدور حمل 

عمل علي جللُل الىفلاث  جحجُم عدد حاالث الىفاة وحدور ئعاكاث بين اليساء وألاطفاٌ, َو

 .في الىكذ هفسه الصحُت والاحخماعُت
 

  التأكيد علي أن الخدمات الصحية يتم ثقديمها بشكل كاف مع ضمان الاستغالل ألامثل

 املتاحة للموارد

ازة الىاحدة  أعهسث العدًد مً الدزاساث اإلاعىُت بالخيالُف أن الٍص

مخعددة ألاغساع )التى حشمل الحطٌى علي خدماث جىغُم ألاسسة وزعاًت 

مً  ألامىمت والطفىلت في آن واحد( ًمىً أن جىفس الىثير مً الىفلاث

وملدم الخدمت ذاجه مما ٌعمل خالٌ اسخغالٌ هفس ميان جلدًم الخدمت 

ًخطلب ميان جلدًم خدمت للُل الىفلاث العامت. وهرا بالطبع ج علي 

مً آلخلدًم الخدماث اإلاخىىعت بشيل  ىن خدمت مإهل ى مجهص حُدا وملدم

 .وحىدة عالُت

  



Page 3 of 6 

35% 

من السيدات الالتى وضعن حديثا 

في العالم النامى يتعرضن للحمل 

شهرا بشكل  15مرة أخري خالل 

 غير مخطط في العموم

 ن الخدمةعمعيشة السيدات ورضائهن  مستوي  ثحسين 

ازة واحدة  الخىلل ًإدي ذلً ئلي جللُل هفلاث عىدما جخللي السُداث الخدماث اإلاخىىعت أزىاء ٍش

 .ًم الخدمتدواإلاجهىد الري ًبرلىه للىضٌى ئلي أماهً جل والىكذ )السفس(

 

ال جخمىً معغم السُداث في الفرص.  حجم زيادة (2

مً الحطٌى علي الخدماث الالشمت الدٌو الىامُت 

% منهً 97سعاًت الحمل والطفل, بالسغم مً أن ل

ازة ملدم الخدمت علي ألاكل مسة واحدة  ًلمً بٍص

مس الري ٌعد بمثابت فسضت هبيرة أزىاء فترة الحمل, ألا 

للدشاوز معهً حٌى أهمُت ممازست جىغُم ألاسسة 

والاسخفادة مً خدماث الصحت ؤلاهجابُت اإلاخاحت. 

أو ٍيسين و ًمُل معغم اليساء علب الىالدة ئلي جىحُه معغم مىازدهً ئلي أطفالهً  وبطفت عامت,

احخُاحاتهً مً السعاًت. مً هىا ًيخج عً الخيامل بين خدماث جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت ًدىاسين 

ازة الى والطفىلت جىسُع  احدة وجللُل معدالث ئطاز الفسص اإلامىىت لخلبُت الاحخُاحاث اإلاخخلفت أزىاء الٍص

 الفسص الػائعت.

 

 ناجحة  مناذج

مً الىماذج التى اسخطاعذ جطبُم الخيامل بين جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت  ازىينوسخعسع هىا 

 بشيل ٌسخحم الدزاست.

 ألاسرة ورعاية ألامومة والطفولة الهند: رسائل موجهة حول ثنظيم 

ب ما ًلسب مً  أوجاز " ملاطعت مجخمعى, في زالر ئدازاث غمً هطاقهاشط  6222جم جدٍز

الفليرة, علي جلدًم مشىزة جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت والخغرًت بشيل  "بسادٌش

ًلىم اإلاخطىعىن بخلدًم خدماث اإلاشىزة علي  مخيامل. 

هما ؛ هفساء..( واحخُاحاتها - حسب حالت اإلاىخفعت )حامل

مً خالٌ  بُت والحبىب الالشمتبخىشَع العىاٌش الط اًلىمى 

لىمىن أًػا باحساء اإلاساعدة الاسخعاهت ببعؼ الىسائل , ٍو

ت  الث الػسوٍز للحطٌى علي وسائل جىغُم ألاسسة أو الخحٍى

د مً الخدماث اإلاخاحت باإلاساهص الصحُت.    اإلاٍص
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اسخخدام وسائل جىغُم ألاسسة والخغرًت  ثفي مػاعفت معدال الهىدًت وجلخطذ هخائج الخجسبت 

بِىما ازجفع معدٌ الخغطُت بالخطعُماث ئلي ما  ؛0229ئلي  0226في الفترة مً  لألطفاٌ السلُمت

د علي  في ول علُه, كامذ السلطاث اإلاخخطت بيشس الخجسبت  ا% خالٌ هفس الفترة. بىاء82ًٍص

 أهحاء اإلالاطعت.

 

  الخاصكينيا: التحفيز وإشراك القطاع 

جىسُع هطاق ؤلاكباٌ علي خدماث زعاًت ألامىمت وجىغُم ألاسسة, لخللُل الحىاحص الاكخطادًت و 

الحطٌى علي الخدماث  سطتهاابى كامذ وشازة الصحت الىُيُت ببُع ئًطاالث للسُداث ٌسخطعً 

التى ًسغبنها مً خالٌ ملدم الخدمت اإلاعخمد باللطاع العام أو 

عالُت. وبلغ سعس ؤلاًطاٌ الخاص بأسعاز مخفػت وحىدة 

حىيهاث, والخاص بسعاًت  :الخاص بدىغُم ألاسسة ما ٌعادٌ 

  حىيها. 18ألامىمت )كبل وأزىاء وبعد الىالدة( ئلي ما ًلسب مً 

ادة ؤلاكباٌ علي خدمسدود  وجمثل بشيل  ماث جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمتهره الخجسبت في ٍش

سُدة مً الحطٌى علي وسائل  10822آلامىت و  سُدة مً الىالدة 0722:وجمىين , ملحىظ

. لت اإلافعٌى  جىغُم ألاسسة طٍى

 

 

 التحديات  أهم

علي فىائد عدًدة للىغام الطحى بِىما ًىػىي الخيامل بين خدماث جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت 

 ه مع ذلً ًىاحه بعػا مً الخحدًاث, مثل:والسُداث وألاسسة بشيل عام, ئال أه

 غالبا ما جداز هه ئ, حُث زؤٍت مشترهت بين الجهاث اإلاسئىلت ملخ

  بسامج جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت بشيل مىفطل.

  لالسدثماز   -بالدلُل-حشجُع اللُاداث السُاسُت وضاوعى اللساز

 في هرا اإلاجاٌ.

 ب ملدمى الخدمت اإلاستهدف الخدماث اإلاخياملت بجىدة ن بشيل خاص حتى ًخمىىىا مً جلدًم يجدٍز

 عالُت.

 .وحىد ميىن مجخمعى ًدسم باللىة للىضٌى بالخدماث ئلي ألاماهً الىائُت واإلاحسومت مً الخدمت 
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 الشياسية  اخلطوات   أهم

الخالُت لبىاء هغام الخيامل اإلايشىد بين خدماث جىغُم  ؤلاحساءاث الاسخفادة مًًمىً لطاوعى السُاساث 

 ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت 

 لالزمة لعملية التحول ثأمين املصروفات ا 

حخُاحاث الصحُت سىف ٌعمل الخيامل بين زعاًت ألامىمت والطفىلت وجىغُم ألاسسة علي جلبُت الا 

علي اإلادي البعُد؛ لرلً سىف جحخاج عملُت للمجخمع اإلاستهدف وجىفير الىثير مً ألامىاٌ ولىً 

ب ملدمى  اإلاخياملالخحٌى مً جلدًم الخدماث بشيل مىفطل ئلي الشيل  إلايزاهُاث خاضت لخدٍز

الخدمت علي الىغام الجدًد وحعدًل الشيل الهُىلي داخل أماهً جلدًم الخدمت لػمان ئًجاد 

 مثال. ميان مخطظ لخلدًم اإلاشىزة

 

  النظام الجديد الاحتياجات ألاساسية لبناءثحديد املعمول بها و ثقييم ألاهظمة 

جحخاج عملُت الخحٌى ئلي الىغام اإلاخيامل لىىعُت حُدة مً 

 وجحدًد الاحخُاحاث واإلاىازد الالشمت إلحساء الخغُيراث فيالخخطُط 

ت السُاساث اللائمت و ب وؤلاشساف ألاهغمت الجاٍز بما فيها الخدٍز

ً واإلاعلىماث...   وؤلامداد والخمٍى

 

 إشراك القطاع الخاص 

لخىسُع هطاق ئجاحت ًمثل ئشسان اللطاع الخاص في عملُت جلدًم الخدماث أحد عىامل اللىة 

الخدماث اإلاخياملت, حُث ًفػل الىثير مً السُداث الاعخماد علي اإلاإسساث الخاضت للحطٌى 

 علي الخدماث.

 

  الفقراء علي قمة ألاولوياتوضع 

جحخاج ول السُداث لخدماث جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت 

جغل أشد احخُاحا وأضعب والطفىلت, ئال أن الطبلاث الفليرة 

وضىال ئلي الخدماث؛ مً زم ًجب أن ًخعامل الىغام الجدًد 

ت اإلاالُت  بفاعلُت مع الحىاحص  التى جحٌى  والجغسافُتوؤلاداٍز

  وضٌى الفئاث ألاشد احخُاحاث للخدماث التى ًسغبن فيها.دون 

 

 



Page 6 of 6 

  ذات الصلة الجهاتمع فتح قنوات ثواصل 

 حعمُم الخجازب الىاجحت  وئمياهُت والخىفُر الىفء لػمان الخخطُط الفعاٌ

علي ول  ول اللطاعاث والهُئاث اإلاعىُتمع  اإلاسخمسة مً جىطُد الطلتالبد 

اث  . ودولُامحلُا وئكلُمُا , اإلاسخٍى

 
 

 اخلالصة

عد أحد أكىي ألادواث التى جدعم جلدم الدٌو هحى جحلُم ألاهداف حجىغُم ألاسسة  بسامج أن مً بالسغم

عد   ..أهه في العمىم ال ًخم جحلُم الاسخفادة اإلاثلي منها. , ئال ؤلاهمائُت الخيامل بين جلدًم خدماث هرا, َو

 لخلبُت احخُاحاث اإلاجخمعاث اإلاستهدفتألاساسُت أحد أهم اإلاداخل جىغُم ألاسسة وزعاًت ألامىمت والطفىلت 

ٌساعد علي جللُل معدالث وفُاث ألاطفاٌ وألامهاث وجمىين ألاسس مً ئهجاب بشيل فعاٌ, ألامس الري 

 .باإلاجخمع .., ومً زم النهىع بالخطائظ السياهُت والصحُتالعدد اإلاسغىب فُه مً ألاطفاٌ
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