ُكل ّ حاالت حملي كانت غير

اﻟﻧﺻف.
ﺗﻠك ھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣل اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧﺗرھﺎ اﻟﻧﺳﺎء
واﻟﻔﺗﯾﺎت
ﻓﺈن اﻟﺧﯾﺎر اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ اﻷﺷد ﺗﺄﺛﯾرا ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ھؤﻻء اﻟﻧﺳﺎءّ ،

ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم 2022

مخطط لها.
بصفتي طبيبة أعرف أنه من الصعب

ﯾُﻘدﱠر ّ
أن ھﻧﺎك  121ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻣل ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺗﺣدث ﻟﻧﺳﺎءٍ ﻟم ﯾﺧﺗرنَ
ﯾﻛن ﯾ ِ ّ
اﻟﺣﻣل أو اﻷﻣوﻣﺔ ،وﻟم ّ
ُﺧططن ﻹﻧﺟﺎب طﻔ ٍل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻋد ﻓﻲ ﺗﻠك

– االسم غير معروف ،أوكرانيا

الحصول على غرس موانع الحمل بالحقن

اﻟظروف.

ولوازم تنفيذ العواقم الرحمية.
– االسم غير معروف ،البرازيل

إﻧّﮭﺎ أزﻣﺔ ﻏﯾر ﻣرﺋﯾﺔ ،ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾ ٍﺔ ھﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  -ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﻣرت ﺑﺣﺎﻟ ِﺔ ﺣﻣ ٍل ﻏﯾر ﻣﻘﺻود  -وﻣن ﻧﺎﺣﯾ ٍﺔ أﺧرى ھﻲ
ﯾﻌرﻓون ﺳﯾدة ً ﻣﺎ ّ

زوجي وحماتي يتدخالن كثيراً

ﺧﯾﺎر ﻻ ﯾﺣظﯾن
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭن  -وھو أن ﯾﺣﻣﻠن أم ﻻ -ھو
ٌ
ﺑﺎﺗﺧﺎذه ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.

ﻣﺳﺗﺗرة.

في خياراتي.

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﺗُﻠﺣﻖ ﺧﺳﺎﺋر ﻻ ﺗُﺣﺗ َﻣل ﺑﺣﯾﺎة اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻌﺎﻟم.

– االسم غير معروف ،األردن

ﺳ ﱠﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم  2022ﺳؤاﻻً ﺻﻌﺑﺎً:
ﯾطر ُح ﺗﻘرﯾر ﺣﺎﻟﺔ ُ
ﻣﺎذا ﺗﻛﺷف ھذه اﻷزﻣﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﻧﺎ وأوﻟوﯾﺎﺗﻧﺎ – وﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ؟

أزﻣﺔ ﺗﺗﻛﺷف

ﯾﺟﻣﻊ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر أﺣدث اﻷدﻟﺔ وﯾﻛﺷف ّ
أن اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود
ھو ﻗﺿﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺣﻘوﻗﯾﺔ وإﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.

سمعتُ أن وسائل منع الحمل غير

أنا حامل حاليا ً حمالً غير مقصود…

مجدية ،وأنها تنتقل في كل أنحاء

سأكون أما ً عازبة.

الجسم.

– االسم غير معروف ،الواليات المتحدة األمريكية

– االسم غير معروف ،نيجيريا

قال لي "ال" ،لن أستخدم الواقي
الذكري.
– دانكاي ،سيراليون

لم نكن نتل ّقى تربية جنسية كالتي
تحصل عليها الفتيات اليوم .أردتُ
أن أستفسر ،وكانت اإلجابة :الزمي
الصمت .ال يصح أن تسألي عن هذه
األشياء
– ياجيرا ،السلفادور

© arovÉ lediF/APFNU

قابلتُ سيدة لديها ستة أطفال .لم تكن ترغب في أي حمل آخر ،لكنها لم
تعرف ماذا تفعل.
– االسم غير معروف ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

قيل لي إنّ حبوب منع الحمل تسبب العقم.

إماطة اللثام

التحرُّ ك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُه َملة

– االسم غير معروف ،الواليات المتحدة األمريكية

تسليط الضوء

ضمان الحقوق والخيارات للجميع
www.unfpa.org/swp2022

العمل الفني األصلي© UNFPA/Fidel Évora :

حتول َ
دون االختيار
حتديات ُ

تكاليف باهظة
ينتهــي أكثــر مــن  60في المائة من حاالت الحمل غير المقصود باإلجهاض .وتشــير أفضل
التقديــرات المتاحــة إلــى أنّ  45في المائة من جميع حاالت اإلجهاض غير آمنة .ويُشـ ّكل
اإلجهاض غير اآلمن ســببا ً رئيســيا ً من أســباب وفيات األمهات على مســتوى العالم ودخول
الماليين من النســاء إلى المستشــفيات كل عام.
إنّ النســاء والفتيــات متــى ح ُِرمْن الفرصة الختيــار الحمل من عدمه يرين تضاؤالً في
ً
عملية غيــر مقصودة فإنها غالبا ً ما تفضي
طفل
الفُــرص األخــرى .فحيــن يكون إنجاب ٍ
إلى صحة بدنية وعقلية أســوأ .وقد ُتج َبر الفتيات الحوامل على الزواج أو ترك الدراســة.
ويتســرّ ب عدد كبير من النســاء من القوى العاملة .وتتعرض النســاء الالتي يعشــن في إطار
عالقا ٍ
ت مســيئة لخطــر الحمل غير المقصود بمعدل
الضعــف ،وغالبـا ً ما ُتصعِّب حاالت الحمل هذه من
اتخاذ قرار قطع العالقات مع الشــركاء المُســيئين.
يشــهد العالم الماليين من حاالت الحمل غير
المقصود ،وكثير منها يتلقاه األفراد بالســرور.
ويتســبب بعضها اآلخر في الشــعور بالخوف أو
القلــق ،لكنها جميعـا ً تنتهي بميالد أطفال يُغ َمرون
بمشــاعر الحب ويصبحون مصدراً للبهجة.

االبتعاد عن القوالب النمطية
كثيراً ما يفترض الناس أن النساء المتزوجات الالتي یحملن حمالً غیر مقصود يُردن
الحمل ،أو أنه يجب عليهن الحمل ،أو أنهن قادرات على التعايش معه على أدنى تقدير.
وفي هذا محوٌ لرغباتهن واختياراتهن.
لقد حان الوقت لالبتعاد عن القوالب النمطية – والتركيز على البيانات .فاألدلة الحديثة
المستقاة من أهداف التنمية المستدامة (المؤشر  )5.6.1تبيّن أ ّنه في البلدان التي تتوافر فيها
البيانات ،ال يستطيع ما يقرب من ربع النساء أن يقلن ال لممارسة العالقة الحميمية ،وما
يقرب من ربعهن ال يكون بمقدورهن اتخاذ قرارا ٍ
ت بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهن.
وما يقرب من  10في المائة ال يمكنهن اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن وسائل تنظيم األسرة.
إن هذا الواقع هو تذكي ٌر بعدد األشخاص الكبير المقيَّدين في ممارسة حقوقهم األساسية.
وهذا تذكير صارخ بأن التمييز القائم على النوع االجتماعي متغلغل في كل جنبات حياتنا.

إنّ كل وليد من حمل غير مقصود هو إنســانٌ له قيمة وكرامة وحقوق إنســانية أصيلة .ومع
ذلــك ،فــا شــيء مــن ذلك يتعارض مع قدرة حاالت الحمــل غير المقصود على إحداث تبعات
ســلبية متفاقمة يتردد صداها ألجيال.
هناك خسائر تلحق بفرص التعليم والدخل .وقد يكون االنزالق نحو الفقر حاداً وسريعاً.
ويترتب عن ذلك خسائر تراكمية هائلة ،األمر الذي يُكلّف ال ُّنظم الصحية المليارات.
يســتند البحث األصلي الوارد في هذا التقرير إلى التقديرات الصادرة حديثا ً بشــأن الحمل
غيــر المقصــود علــى الصعيد القُطري ،ومقارنتها بمقاييــس التنمية االجتماعية واالقتصادية،
وانعدام المســاواة بين الجنســين ،ووفيات األمهات،
وتوفــر خدمــات اإلجهاض .ويخلصُ التقرير إلى أنّ
معــدالت الحمل غيــر المقصود ترتفع في البلدان التي
تشــهد مســتويات نمو منخفضة ،وفي البلدان التي تقل
فيها المســاواة بين الجنســين ،وفي البلدان التي ترتفع فيها
معــدالت وفيات األمهات ،وفــي البلدان التي لديها قوانين
إجهاض أكثر تقييداً.

أحدثــت برامــج تنظيــم األســرة فرقا ً هائالً على الصعيد العالمي :فاســتخدام وســائل منع الحمل
يتزايــد فــي كل مناطــق العالــم ،ويواكبه تراجــع في االحتياجات غيــر الملباة منها .ومع ذلك،
يكشــف اإلحصــاء العالمــي عــن وجود نحو  257مليون امرأة راغبة فــي اجتناب الحمل
لكنهــن ال يجــدن وســيلة آمنــة حديثــة لمنع الحمل .ومن هؤالء  172مليون امرأة ال يســتعنّ
بأي وســيلة إطالقاً .فلماذا؟

وســعيا ً إلــى بلــوغ الفئات المتخلفة عــن الركب ،يلزمنا التصـدّي للوصم والمعلومات
المغلوطــة ،وتدريــب مقدمي الخدمات الصحية ،ونشــر التربية الجنســية الشــاملة ،والتصدي
النعدام المســاواة بين الجنســين .وتســتحق النســاء في كل مكان أن ُتتاح لهنّ ســبل الحصول
علــى مجموعـ ٍة كاملـ ٍة من وســائل منــع الحمل ،وأن يكنّ على علم ودعــم كام َلين في قراراتهن،
وأن يحصلــن علــى خدمــات الرعايــة الالحقــة ،وأن تتاح لهنّ خيــارات جديدة إذا تعرّ ضن آلثار
جانبيــة أو ظــروف حياتية متغيرة.

على عكس المتوقع ،يبيّن التقرير أن االفتقار إلى الوصول والمعرفة لم يعُد أكثر األسباب
شيوعا ً لعدم استخدام وسائل منع الحمل الحديثة أو اإلقالع عنها .فبدالً من ذلكُ ،تظهر النتائج
نحو منتظم،
أن الخوف والمعاناة من اآلثار الجانبية ،وعدم ممارسة العالقة الحميمية على ٍ
ومعارضة وسائل منع الحمل ،وانقطاع الطمث بعد الوالدة  /الرضاعة هي أسبابٌ أكثر
شيوعاً .عالوة على ذلك ،فإنّ الخرافات والمعلومات المغلوطة موجودة في كل مكان،
ويُروَّ ج لها مِن قِبل جميع المصادر ،حتى مِن قِبل المعلمين أو العاملين الصحيين.

 172مليون امرأة
ال يستعنّ بأي وسيلة
إطالقاً .فلماذا؟

وبالتالي ،يشير ما سبق إلى أنّ النساء ال يتلقين معلومات دقيقة كافية عن أجسادهن
وحقوقهن ،وليس لديهن خيارات كافية لمنع الحمل ،وال يتلقين الدع َم عندما يخشين
اآلثار الجانبية أو يعانين منها.

القدرة على االختيار هي احلل
ن  1 0في المائة ال
ما يقر ب م
قرا ر اتهن الخا صة
يمكنهن اتخا ذ
سائل تنظيم ا أل سرة
بشأ ن و
في الواقعُ ،تظهر األبحاث أنّ كل امرأة أو فتاة في مرحلة
الخصوبة معرّ ضة لبعض مخاطر الحمل غير المقصود .وتنطوي
كل وسيل ٍة من وسائل منع الحمل على معدل إخفاق .فكثير من النساء
يتعذر عليهن تدبير الوسائل المناسبة ألجسادهن وظروفهن ،هذا إن تسنى
لهن الوصول إلى تلك الوسائل أساساً .وقد بلغت سعة انتشار الضغوط االجتماعية
والعنف واإلكراه الجنسيين ح ّداً مزعجا ً في كل ناحية من أنحاء العالم ،حيث تتفاقم هذه
العوامل بسبب وصمة العار اإلضافية وزيادة الحواجز أمام الرعاية الصحية اإلنجابية.

يجب على العالم التوقف عن النظر إلى الحمل غير المقصود على أنه مقبول أو ال مناص منه
أو حتى مرغوب فيه .ويجب أال يظل الخطاب غارقا ً في اللوم والخزي .لذا يتناول تقرير حالة
ُس َّكان العالم  2022أساسا ً قائما ً على حق من حقوق اإلنسان والتنمية للتخلي عن تلك المفاهيم.
ويدعو صانعي السياسات والمجتمعات المحلية والقادة وغيرهم إلى إعادة صياغة خطة عملهم،
لمستقبل أفضل.
وإعطاء األولوية لالستقاللية الجسدية كمفتاح
ٍ
إنّ الخطوات للمُضي ق ُدما ً واضحة ال لبس فيها .فيجب علينا تعزيز نظمنا الصحية والتعليمية،
إذ ينعقد عليها التزام حقوقي يتعلق بتوفير معلومات دقيقة عن اإلنجاب ومنع الحمل .وتستحق
ً
ُغرس فيهم
فئة الشباب
توعية وافية وتمكينا ً حقيقيا ً من تحديد أهدافهم واختياراتهم ،على أن ي َ
واجب احترام أهداف الشريك واختياراته.
يجب علينا العمل على تيسير الوصول إلى وسائل منع الحمل ،وأن تكون بتكلف ٍة ميسّرة ومُتاحة
بأشكال مختلفة تالقي القبو َل لدى فئات المستخدمين .ويجب أن نستثمر في البحوث العلمية من
أجل فهم أسباب الحمل غير المقصود وعواقبه فهما ً أفضل ،وأن ننشر تكنولوجيات منع الحمل
التي ُتطمئن المرأة بشأن اآلثار الجانبية ،وأن ُنوسّع الخيارات المتاحة للرجال.

يجب علينا أيضا ً إصالح النظم القضائية التي تخفق في الغالب األعم في محاسبة مرتكبي
العنف واإلكراه الجنسيين ،مما يُخلِّف ناجيات يحملن وزر ممارسة عالق ٍة حميمية غير
مرغو ٍ
حمل مُرت َقب.
ب فيها وتبعات
ٍ
ً
أزمة غير مرئية .فعندما يكون
ويجب علينا أن نغيّر المعايير التي جعلت هذه األزمة
النصف تقريبا ً من جميع حاالت الحمل غير مقصودة ،هل يمكن للمجتمع أن يدّعي أنه
يقدّر تماما ً إمكانات المرأة بما يتجاوز قدراتها اإلنجابية؟ هل ُتقدّر األمومة حق التقدير حتى
عندما تكون أمراً حتميا ً ال يُمكن تجنبه؟ لقد حان الوقت لالرتقاء بقيمة النساء والفتيات .وقد
حان الوقت لتمكينهنّ من اتخاذ قرار اإلنجاب بأنفسهن .وقد حان الوقت لالعتراف بقيمتهن
دون أن ُت َ
ختزل فيها.
الحقيقية – بحيث تشمل األمومة َ

