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االستثمار في تنظيم األسرة
والصحة النفاسية
وصحة األطفال حديثي الوالدة

موجز تنفيذي
يف بلدان العامل النامي ظلت معدالت الوفيات واالعتالل بني النساء واألطفال
حديثي الوالدة شديدة االرتفاع ألمد طويل ،عىل الرغم من انقضاء عرشات
السنني التي أبرمت فيها عقود دولية تعلن عن رضورة اتخاذ إجراءات عاجلة
من أجل تحسني رفاه هاتني الفئتني .وهناك حاجة اآلن إىل اتخاذ إجراءات أكرث
فعالية ،وبخاصة يف ضوء الدالئل القوية التي برهنت عىل فوائد االستثامر يف
صحة النساء واألطفال حديثي الوالدة :أال وهي تخفيض عدد حاالت الحمل
غري املقصود؛ وتحسن صحة األمهات واألطفال؛ وزيادة مدخرات األرسة
وإنتاجيتها؛ وآفاق أفضل لتعليم األطفال ،وتعزيز االقتصادات والحد من
الضغوط عىل املوارد الطبيعية يف البلدان النامية.
وبفضل هذه الفوائد بعيدة األثر ،فإن زيادة االستثامر يف تنظيم األرسة
وتحسني الصحة النفاسية وصحة األطفال حديثي الوالدة من شأنه أن يع ِّجل
بإحراز التقدم صوب تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التي وضعت يف عام
 2000متضمنة غايات يُتوخى بلوغها يف عام  .2015ذلك أن هذه الخدمات
املتعلقة بالنساء والرضَّ ع تعد مجدية بدرجة عالية من حيث التكلفة ،كام أنها
خدمات مك ِّملة لبعضها بعضاً ألن صحة األمهات ومواليدهن ال ميكن تجزئتها.
وهناك حاجة إىل إيجاد حلقة متواصلة من الرعاية ملساعدة األفراد واألزواج
عىل التخطيط لحاالت حملهن ،ولتوفري الخدمات يف حينها ،قبل الوالدة وعند
الوضع ،وفيام بعد الوالدة ،مبا يف ذلك توفري الرعاية العاجلة يف حالة حدوث
ما ينجم من مضاعفات سواء بالنسبة إىل النساء أو األطفال حديثي الوالدة.
ورغم األهمية األساسية ملسألة العناية بصحة النساء ومواليدهن ،فإن خدمات
تنظيم األرسة والخدمات النفاسية والخدمات التي يحصل عليها األطفال
حديثو الوالدة هي دون االحتياجات املطلوبة يف البلدان النامية إىل حد كبري.
وإذ يستعني هذا التقرير بالتقديرات الجديدة لعام  ،2008فهو يبني ما ييل:
■ ■هناك ما يقدر عددهن بـ  215مليون امرأة ممن يرغنب يف تفادي الحمل،
ال يستعملن وسائل فعالة ملنع الحمل ،عىل الرغم من تزايد معدالت
استعامل هذه الوسائل يف السنوات األخرية؛

■ ■هناك قرابة النصف فقط من النساء الاليت تضعن مواليد سنوياً ،وعددهن
 123مليون امرأة ،تحصلن عىل ما يلزمهن من الرعاية السابقة للوالدة،
وعند الوضع ،والرعاية باملواليد (مبا يف ذلك الرعاية العادية ويف حالة
حدوث مضاعفات) ،وكثري ممن يحصلن عىل هذه الرعاية ال تتلقني جميع
عنارص الرعاية املطلوبة؛
■ ■هناك نحو  20مليون امرأة تجرى لهن عمليات إجهاض غري آمنة سنوياً،
ومن بني الاليت تحتجن إىل رعاية الحقة لحدوث مضاعفات صحية ،ويقدر
عددهن بـ  8.5مليون امرأة ،ال تحصل عىل هذه الرعاية سوى ثالثة ماليني
امرأة فقط.
وتبني التحليالت الجديدة أيضاً أن تلبية االحتياجات عىل نحو كامل يف مجال
الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة والصحة النفاسية وصحة األطفال حديثي
الوالدة ستكون لها منافع صحية هائلة ومبارشة ،من قبيل ما ييل:
■ ■ستنخفض معدالت حاالت الحمل غري املقصود بأكرث من نسبة الثلثني ،من
 75مليون حالة إىل  22مليون حالة سنوياً.
■ ■سوف ميكن تجنب  70يف املائة من حاالت الوفيات النفاسية ــ مبا يحقق
انخفاضاً من  550 000حالة يف عام  2008إىل  160 000حالة.
■ ■سوف ميكن تجنب  44يف املائة من حاالت وفيات األطفال حديثي
الوالدة ــ مبا يحقق انخفاضاً من  3.5ماليني حالة إىل  1.9مليون حالة.
■ ■ستنخفض حاالت اإلجهاض غري اآلمنة بنسبة  73يف املائة ،من  20مليون
حالة إىل  5.5مليون حالة (مع افرتاض عدم حدوث تغيري يف قوانني
اإلجهاض) ،وسينخفض عدد النساء الاليت سيحتجن إىل رعاية طبية نتيجة
لحدوث مضاعفات صحية بسبب املامرسات غري املأمونة من  8.5مليون
امرأة إىل ما يرتاوح عددهن بني مليون ومليوين امرأة.

■ ■سينخفض العبء الراهن لحاالت االعتالل ،أو عدد سنوات السالمة الصحية
التي يفقدها املرء بسبب العجز أو املوت املبكر بني النساء أو األطفال
حديثي الوالدة ،بأكرث من نسبة  60يف املائة( .ويقاس هذا العبء مبعدل
سنوات العمر املع َّدلة حسب اإلعاقة ،أو معدل ( ،)DALYوهو معيار
يستخدم دولياً ملقارنة فعالية الخدمات الصحية) .وسوف ميكن إنقاذ عدد
أكرب من النساء من حاالت النزيف أو األخامج ،وسيقل عدد الاليت ستعانني
من ناسور الوالدة ،والعقم ،وغري ذلك من املشاكل الصحية املرتبطة بالحمل
أو بالوالدة .وسيحظى األطفال حديثو الوالدة بفرص أفضل للبقاء عىل قيد
الحياة والنجاة من االختناق والوزن املنخفض عند الوالدة واألخامج.
وستتحقق أيضاً فوائد ج َّمة أخرى لقطاع الصحة وللمجتمعات عموماً ،عىل
الرغم من أنها فوائد غري قابلة للقياس الكمي .ويف ما ييل بعض هذه الفوائد:
■ ■تحسني النظم الصحية عىل نحو يوفر الرعاية املتعلقة بإنقاذ حياة النساء
وأطفالهن حديثي الوالدة مام سيعزز استجابات النظم الصحية لالحتياجات
الطبية العاجلة األخرى.
■ ■ستؤدي زيادة استعامل الرفاالت (الواقيات الذكرية) كوسيلة ملنع الحمل
إىل الحد من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض املنقولة عن
طريق االتصال الجنيس ،ومن ث َّم املساعدة عىل دحر وباء اإليدز.
■ ■من شأن تخفيض عدد الوالدات غري املخطط لها وتقليص حجم األرسة أن
يحققا وفورات يف مجال إنفاق القطاع العام عىل الصحة واملياه واملرافق
الصحية والخدمات االجتامعية ،ويقلال من الضغوط عىل املوارد الطبيعية
الشحيحة ،مام ييرس من تحقيق أهداف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
■ ■سيؤدي تخفيض عدد حاالت الحمل غري املقصود ،وال سيام بني املراهقات،
إىل تحسني فرص التعليم والعاملة للمرأة ،األمر الذي سيسهم بدوره يف
تحسني وضع املرأة ،وزيادة مدخرات األرسة ،والحد من الفقر ،وحفز النمو
االقتصادي.
فكم ستبلغ تكلفة الوفاء بالكامل باحتياجات تنظيم األرسة وخدمات الصحة
النفاسية واألطفال حديثي الوالدة يف البلدان النامية؟
■ ■تبلغ تكلفة تلبية االحتياجات غري امللباة من األساليب الحديثة لتنظيم
األرسة  3.6باليني دوالر (بسعر دوالر الواليات املتحدة يف عام ،)2008
باإلضافة إىل  3.1باليني دوالر تنفق حالياً عىل مستخدمي األساليب
الحديثة ،مام يصل مجموعه إىل  6.7باليني دوالر سنوياً.
■ ■سيؤدي توفري معايري الرعاية املوىص بها يف مجال الرعاية النفاسية ورعاية
األطفال حديثي الوالدة لجميع الحوامل وأطفالهن حديثي الوالدة إىل زيادة
اإلنفاق الحايل من  8.7باليني دوالر إىل  17.9بليون دوالر ،عىل افرتاض أنه
ستتم تلبية االحتياج غري امللبى املتعلق بتوفري وسائل منع حمل فعالة.
وسيؤدي تخفيض عدد حاالت الحمل غري املقصود من خالل تلبية الحاجة
إىل تنظيم األرسة إىل توفري مبلغ  5.1باليني دوالر الذي يلزم الحصول عليه
خالفاً لذلك من أجل توفري الرعاية املوىص بها للحوامل واألطفال حديثي
الوالدة.
■ ■ستبلغ التكلفة اإلجاملية لالستثامر يف آن واحد يف الخدمات املتعلقة بتوفري
األساليب الحديثة لتنظيم األرسة والصحة النفاسية وصحة األطفال حديثي
الوالدة بغرض تلبية االحتياجات الحالية  24.6بليون دوالر ،مام ميثل زيادة

مببلغ  12.8بليون دوالر سنوياً .ويف حني أن هذا املبلغ ال يزيد كثريا ً عن
ضعف اإلنفاق الحايل عىل هذه الخدمات يف بلدان العامل النامي ،فإن املبلغ
اإلجاميل ال ميثل سوى مبلغ  4.50دوالرات للفرد الواحد.
وكام هي الحال بالنسبة لإلنفاق الحايل عىل الرعاية الصحية ،فإن األموال
اإلضافية الالزمة لهذه الخدمات سوف تتأىت من مجموعة من املوارد املحلية
والدولية .ويجب أال يغيب عن بال مقرري السياسات أن الناس الذين هم
أشد احتياجاً لهذه الخدمات هم أنفسهم األقل قدرة عىل الدفع .وعىل
الرغم من أن الحكومات يف مختلف أنحاء العامل أعلنت التزامها بتوفري هذه
الخدمات للجميع ،فإن التمويل من الحكومات والوكاالت املانحة انخفض إىل
حد بعيد عن املبالغ التي جرى التعهد بها من أجل الصحة اإلنجابية .ويف واقع
األمر ،فإن املساعدة املقدمة من الجهات املانحة واملخصصة عىل وجه التحديد
لتنظيم األرسة طرأ عليها انخفاض هائل من حيث القيمة املطلقة للدوالر منذ
منتصف تسعينات القرن املايض.
ويف ضوء املرحلة التي بلغها اآلن تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة
بالصحة ،فإن هذه األهداف لن يتسنى بلوغها بحلول عام  .2015ولقد كان
معدل التقدم املحرز يف الحد من الوفيات النفاسية ووفيات األطفال حديثي
الوالدة منخفضاً للغاية ،وبخاصة يف املنطقتني األشد فقرا ً ،وهام جنوب آسيا
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وستكون هاتان املنطقتان األشد فقرا ً ــ
وكذلك أشد الناس فقرا ً يف مناطق أخرى ــ أكرب املستفيدين من االستثامرات
اإلضافية ألنهم يعانون بصورة غري متناسبة من االعتالل الصحي املرتبط
بالحمل والوالدة.
وهناك الكثري من التحديات املرتبطة بالتنفيذ يتعني التغلب عليها من خالل
قيام مقرري السياسات ومخططي الربامج بالعمل عىل تعزيز النظم الصحية
وإتاحة الفرص للجميع للوصول إىل الخدمات الصحية .ومع ذلك ،فال تزال
أوجه القصور يف التمويل تشكل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ األهداف املتصلة
بالصحة .ومن ث َّم ،ينبغي للحكومات واملجتمع الدويل أن يعمال فورا ً ،ويف
رشاكة كاملة ،من أجل زيادة التمويل وتوجيه تلك املوارد نحو أشد فئات
السكان فقرا ً لوضع حد ملعاناتهم التي ميكن تجنبها ،وللتخلص من العبء
الذي يثقل به االعتالل الصحي كاهل االقتصادات.
فهل يستعيص عىل البلدان النامية واملجتمع الدويل املساهمة مببلغ إضايف
قدره  13بليون دوالر من أجل تحسني صحة النساء واألطفال حديثي الوالدة؟
ليس هذا باألمر املعقول .إن تحقيق زيادة بنسبة  1يف املائة يف معدل سنوات
العمر املعدلة حسب اإلعاقة (معيار  )DALYعن طريق تنظيم األرسة
والرعاية النفاسية ورعاية األطفال حديثي الوالدة تكلف أقل من  100دوالر،
وهي تكلفة ضئيلة لو قورنت بأي استثامرات صحية أخرى من حيث فعالية
الكلفة ،مثل العالج املضاد للفريوسات الرجعية ،أو تطعيم األطفال ضد السل،
أو العالج باإلماهة الشفوية.
وإذا أُخذت يف االعتبار ماليني األرواح التي سيتم إنقاذها واألجيال املتعددة
التي ستحقق االستفادة من هذا االستثامر ،فإن السؤال الهام الذي يطرح
نفسه هو :ملاذا يستغرق األمر كل هذا الوقت؟

ميكن احلصول على نسخ إضافية من هذا املوجز التنفيذي لتقرير حساب التكاليف والفوائد :االستثمار في تنظيم األسرة والصحة
النفاسية وصحة األطفال حديثي الوالدة عن طريق حتميلها مجانا ً من املوقع الشبكيwww.guttmacher.org :
ويباع التقرير كامال ً مقابل  20دوالرا ً ( 10دوالرات فقط للقراء من البلدان النامية) ،باإلضافة إلى مصاريف البريد والشحن .وميكن احلصول
على تخفيضات على الكميات الكبيرة عند طلب ذلك .ويرجى االتصال مبعهد غومتاخر هاتفيا ً أو الكتابة بريديا ً أو عن طريق البريد
اإللكتروني على العنوان املبني أدناه إلرسال الطلبات أو احلصول على أي معلومات إضافية .وميكنكم أيضا ً إرسال طلباتكم عن طريق املوقع
الشبكي املؤ َّمن على العنوان التاليwww.guttmacher.org/shopper :
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