
حقائق حـول الصحة اجلنسية واإلجنابيـة 
للمراهقات في البلـدان الناميـة

السياق
• تشكل مساعدة املراهقات على حماية صحتهن 

إحدى األولويات الهامة في مجال الصحة 
العامة. ففضاًل عما حتققه زيادة االستثمار في 

أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني 
من فوائد للشباب أنفسهم، فإن ذلك من شأنه 

أن يسهم في حتقيق األهداف اإلمنائية األعم، 
وبخاصة حتسني وضع املرأة بوجه عام واحلد في 

نهاية املطاف، من حدة الفقر بني األسر. 

• وفي جميع البلدان النامية، يعتبر الزواج املبكر 
واإلجناب املبكر أكثر شيوعًا بني النساء الفقيرات 

والالتي نلن حظًا قلياًل من التعليم، وهذان 
العامالن في حد ذاتهما يرتبط كل منهما باآلخر 

بصورة وثيقة1.

• ومعظم هؤالء املراهقات، سواء كن عازبات أو 
متزوجات، يعانني من الفقر أو شحة املوارد املالية 

التي تخصهن ــ إما ألن بعضهن ال يزلن طالبات في 
املدارس، أو ألن البعض اآلخر أقدمن على الزواج دون 

أن تكون لديهن أي سيطرة على دخول أسرهن، فهن 
إما ال يعملن وإما ال يحصلن إال على أدنى األجور1.

• ومن األسباب األخرى التي جتعل الكثير من 
املراهقات في البلدان النامية معرضات حلاالت 
الضعف بوجه خاص عدم توافر املعرفة الكافية 

بوسائل تنظيم األسرة وكيفية احلصول على 
اخلدمات الصحية، وتعرضهن ملخاطر العنف 

اجلنسي بدرجة عالية2، وضعف مدى استقاللهن 
في اتخاذ قرارات بشأن حتديد مواعيد الوالدات 

أو استخدام وسائل تنظيم األسرة3.

• وباإلضافة إلى ذلك، فإن املراهقات غير 
املتزوجات، في معظم أنحاء العالم النامي، كثيرًا 

ما يواجهن حاالت من النفور واإلدانة من املجتمع 
إن كن من الناشطات جنسيًا4، 5.

أين تعيش املراهقات املتزوجات
• تشير التقديرات إلى أن هناك 250 مليون امرأة 

و 280 مليون رجل في البلدان النامية تتراوح 
أعمارهم بني 15 و 19 سنة6. 

• وتشير التقديرات إلى أن نسبة 70 في املائة من 
هؤالء املراهقات يعشن في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى )45 مليون(، وجنوب وسط وجنوب 
شرقي آسيا ) 113 مليون(، وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي )45 مليون(. وتركز 

صحيفة الوقائع هذه على تلك املناطق. وهي تستبعد 
كاًل من أوقيانوسيا، وشمال أفريقيا، وغربي آسيا 

ألن هذه املناطق ليست مشمولة بصورة كافية 
بالدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية أو 

بالدراسات الوطنية املماثلة. 

• وميثل عدد النساء في سن املراهقة قرابة خمس 
جميع النساء ممن هن في سن اإلجناب )49-15 

سنة( في هذه املناطق ــ أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى: 23 في املائة، وجنوب وسط وجنوب 

شرقي آسيا: 19 في املائة، وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي: 17 في املائة. 

• ويعيش معظم النساء الالتي تتراوح أعمارهن 
بني 15 و 19 سنة في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى ــ قرابة 83 في املائة ــ في بلدان منخفضة 
الدخل، بينما يعيش 71 في املائة ممن تقع أعمارهن 

في هذه الفئة في بلدان منخفضة إلى متوسطة 
الدخل، و 70 في املائة منهن في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي في بلدان ذات دخول 
تتراوح ما بني املتوسطة املرتفعة والعالية*.

• وترتبط معامالت االختالف في أمناط الزواج، 
واستعمال وسائل تنظيم األسرة، ومستويات حاالت 

احلمل غير املرغوب فيه بني املراهقات ارتباطًا وثيقًا 
باملنطقة التي يعشن فيها ومستوى الفقر في بلدانهن. 

معدالت الزواج وإقامة العالقات اجلنسية
• هناك 29 في املائة من النساء في سن املراهقة في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متزوجات، و 22 

في املائة في جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، 
و 15 في املائة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. 

• كلما زاد معدل الفقر في البلد أو املنطقة، زادت 
فرص زواج النساء في سن املراهقة. وحسب 

التقديرات، هناك 39 في املائة من النساء الالتي 
تتراوح أعمارهن بني 15 و 19 سنة ممن يعشن في 

البلدان املنخفضة الدخل من بلدان هذه املناطق 
متزوجات، و 27 في املائة في البلدان املنخفضة 
إلى املتوسطة الدخل، و 13 في املائة في البلدان 

ذات الدخول املتوسطة املرتفعة إلى العالية. 

• هناك نحو ثالث من بني كل عشر مراهقات غير 
متزوجات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وواحدة من بني كل أربع مراهقات في أمريكا 
اجلنوبية أقمن عالقات جنسية1. )وتفيد النساء 

غير املتزوجات في آسيا، في الغالب األعم، 
بأنهن لم يقمن أي عالقات جنسية، أو أنه لم 

يجر، بالنسبة لعدد كبير من البلدان، إدراجهن 
في الدراسات االستقصائية(. 

معدالت احلمل بني املراهقات
• في عام 2008، ذكرت التقديرات أنه كانت هناك 

14.3 مليون حالة والدة بني املراهقات في البلدان 
النامية. 

• وقعت نسبة 91 في املائة من هذه احلاالت في 
املناطق التي يشملها هذا التقرير: خمسة ماليني 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وستة ماليني 
في جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، ومليونان في 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

• في كل سنة، متثل حاالت الوالدة بني املراهقات 
نسبة 16 في املائة من بني جميع حاالت الوالدة في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 12 في املائة 
في جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، و 18 في 

املائة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

• في جميع املناطق، انخفضت إلى حد ما معدالت 
الوالدة بني النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 15 

* استنادًا إلى تقديرات البنك الدولي للدخل القومي اإلجمالي 
بالنسبة للفـرد لعام 2007 التي تبلـغ أقل مـن 936 دوالرًا 

في البلدان املنخفضة الدخل، و 937- 705 3 دوالرات في 
البلدان املنخفضة إلى املتوسطة الدخل، و 706 3 دوالرات 
فأكثر في البلدان ذات الدخول التي  تتراوح ما بني املتوسطة 

املرتفعة والعالية. 

بإيجـاز



• ومن بني املراهقات الناشطات جنسيًا 
غير املتزوجات الالتي ترغنب في جتنب 

احلمل، تستعمل 41 في املائة منهن في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 50 

في املائة في أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي  إحدى الوسائل احلديثة 

لتنظيم األسرة. أما النسبة املتبقية 
فتستعمل إحدى الوسائل التقليدية 
)17 في املائة و 8 في املائة، على 

التوالي(، أو ال يستعملن أي وسائل 
)42 في املائة و 43 في املائة(. 

• والغالبية من املراهقات الناشطات 
جنسيًا الالتي ال ترغنب في احلمل 

سريعًا ال تلبى احتياجاتهن من وسائل 
تنظيم األسرة احلديثة في جنوب وسط 

وجنوب شرقي آسيا وفي أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى )68 في املائة في 

كلتا املنطقتني(؛ وتنخفض هذه النسبة 
قلياًل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي )48 في املائة؛ الشكل 2(‡. 

• وفي كل من جنوب وسط وجنوب 
شرقي آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، تناهز نسبة املراهقات 
الالتي ترغنب في جتنب احلمل أكثر 

من ضعف نسبة النساء الالتي تتراوح 
أعمارهن بني 20 و 49 سنة من حيث 

احتياجاتهن غير امللباة من وسائل 
تنظيم األسرة احلديثة ــ 68  في املائة 

مقابل 31 في املائة، و 48 في املائة 
مقابل 22 في املائة، على التوالي. وفي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث 
تكون مستويات االحتياجات غير امللباه 

عمومًا أعلى بكثير، فإن االحتياجات 
غير امللباه بالنسبة للمراهقات أعلى 

بقليل من تلك بالنسبة للنساء األكبر 
سنًا ــ 68 في املائة مقابل 60 في املائة. 

• وال يزال عدم توافر املعارف الكافية 
يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام 

املراهقات: فقد خلصت دراسة متعمقة 
أجريت في أربعة من بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى إلى أن 60 في 
املائة أو أكثر من املراهقني من الذكور 
واإلناث يؤمنون مبفاهيم شائعة خاطئة 
أو يفتقرون إلى املعارف الكافية حول 
منع احلمل غير املرغوب فيه واإلصابة 

بفيروس نقص املناعة البشرية؛ وهناك 
الثلث أو أكثر ممن ال يعرفون مصدرًا 

للحصول على وسائل تنظيم األسرة4.

إلى أن الشابات الالتي تعشــن فـي 
أوضاع من الفقر يكن أقل فرصًا في 

التمتع بخيارات أو أولويات أخرى في 
حياتهن عدا أن يعجلن بإجناب طفلهن 

األول أو الثاني. 

• وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
هناك 15 في املائة من املراهقات غير 

املتزوجات ناشطات جنسيًا ويرغنب 
في جتنب احلمل، مقابل 11 في املائة 

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. وفي واقع األمر، فإن قرابة 

نصف الناشطات جنسيًا من املراهقات 
في هاتني املنطقتني والالتي ترغنب في 

تنظيم األسرة هن من غير املتزوجات. 

استعمال وسائل تنظيم األسرة
• من بني املراهقات املتزوجات الالتي 

ال ترغنب في احلمل، تستعمل نسبة 
54 في املائة منهن في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي إحدى وسائل 

تنظيم األسرة احلديثة*، باملقارنة مع 
32 في املائة في جنوب وسط وجنوب 

شرقي آسيا، و 21 في املائة في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. 

• وفي أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، هناك 67 في املائة من 

املراهقات املتزوجات الالتي ترغنب في 
جتنب احلمل على األقل لفترة السنتني 

األوليني ال تستعملن أي وسائل لتنظيم 
األسرة، وتستعمل 12 في املائة منهن 

إحـدى الوسائل التقليدية†. وفي 
جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، 
وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي، تبلغ هاتان النسبتان 54 في 
املائة و 14 في املائة، على التوالي. 

أما في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي  فهما 36 في املائة و 10 في 

املائة. 

• وفي املتوسط، فإن قرابة ثلث 
املراهقات املتزوجات في البلدان 

املنخفضة واملنخفضة إلى متوسطة 
الدخـل والالتي ترغـنب في جتنـب 

احلمل تستعملن وسائل حديثة لتنظيم 
األسرة، باملقارنة مع 58 في املائة في 

البلدان ذات الدخول املتوسطة املرتفعة 
والدخول العالية في تلك املناطق. 

الرغبة في جتنب احلمل
• تتباين تباينًا كبيرًا حسب املناطق 

رغبة املراهقات املتزوجات في احلمل 
خالل العامني التاليني للزواج. ففي 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يكنَّ 
أكثر مياًل من نظيراتهن في جنوب 

وسط وجنوب شرقي آسيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 

احلمل سريعًا )67 في املائة مقابل 54 
في املائة و 20 في املائة، على التوالي: 

انظر الشكل 1(.

• أما النسب املتبقية من املتزوجات 
في سن املراهقة ــ 33 في املائة في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 46 
في املائة في جنوب وسط وجنوب 

شرقي آسيا، و 80 في املائة في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ــ فقد 

أبدين الرغبة في جتنب الوالدة خالل 
العامني التاليني للزواج. 

• وعلى وجه اإلجمال، فإن املتزوجات 
في سن املراهقة الالتي تعشن في 

بلدان منخفضة الدخل في تلك املناطق 
هن أقل مياًل من نظيراتهن في البلدان 
املرتفعة الدخل إلى جتنب احلمل )40 

في املائة مقابل 74 في املائة(، مبا يشير 

و 19 سنة على مدى الثالثني عامًا 
املاضية، ولكنها ال تزال تتباين تباينًا 

كبيرًا حسب املناطق. وحدث أكبر 
معدل انخفاض في جنوب وسط آسيا، 

حيث انخفضت معدالت الوالدة مبا يقدر 
بنسبة 90 لكل 000 1 امرأة ما بني 

سن 15 و 19 سنة في عام 1975 إلى 
73 لكل 000 1 امرأة في عام 2005. 

وكانت معدالت االنخفاض أكثر تواضعًا 
في املناطق األخرى: من 133 إلى 128 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
ومن 86 إلى 80 في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، ومن 43 إلى 
39 في جنوب شرقي آسيا6. 

* جميـع وسائل تنظيم األسرة احلديثة تعتمد على 
الهرمونات )أي األقراص، واحلقن، وزرع املوانع 

الرحمية(، والوسائل الرحمية، وتعقيم الرجال 
والنساء، والرفاالت، واألساليب الرحمية احلديثة 

)مثل غشاء منع احلمل ومبيدات النطاف(. 

† تعتمد الوسائل التقليدية أساسًا على االمتناع 
لفترة معينة أو العزل اجِلماعي.

‡ تعتبر النساء في عداد ذوات االحتياجات غير 
امللبـاة مـن وسائل تنظيم األسرة احلديثـة إذا كن 

متزوجات أو غير متزوجات وناشطات جنسيًا 
وال يرغنب في اإلجناب خالل العامـني األولني أو 
ال يرغنب في اإلجناب على اإلطالق، أو كن من 
عاليات اخلصوبة وال تستعملن إحدى وسائل 

تنظيم األسرة احلديثة. 

2  معهد غومتاخر حقائق حول املراهقات في البلدان النامية  

الرغبة في احلمل واستعمال وسائل تنظيم األسرة
 تتباين تباينًا كبيراً حسب املناطق نسبة املراهقات املتزوجات احلوامل أو الالتي 

ترغنب في احلمل 

الشكل 1
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التكاليـف والفـوائـد
تقديرات تكاليف وفوائد منع حاالت احلمل غير املرغوب فيه بني املراهقات

فئات الدخل حسب البنك الدولياملنطقــة
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التكلفة التقديرية لتلبية 100 في املائة من االحتياجات 
من وسائل تنظيم األسرة احلديثة بني النساء الناشطات 

جنسيًا الالتي تتراوح أعمارهن بني 15 و 19 سنة 
104 دوالرات132 دوالر271 دوالر82 دوالر132 دوالر293 دوالر)مباليني دوالرات الواليات املتحدة في عام 2008(

عدد حاالت احلمل غير املرغوب فيه التي ميكن جتنبها 
عن طريق تلبية االحتياجات من وسائل منع  احلمل 

احلديثة بنسبة 100 في املائة، باملقارنة مع عدم 
650 1 دوالر930 2 دوالر880 2 دوالر900 1 دوالر040 3 دوالر510 2 دوالراتاستعمال وسائل تنظيم األسرة )باآلالف(

متوسط التكلفة لتجنب كل حالة حمل واحدة من 
حاالت احلمل غير املرغوب فيه )بدوالرات الواليات 

83 دوالر45 دوالر94 دوالر43 دوالر43 دوالر117 دوالراملتحدة لعام 2008(

احلمل غير املرغوب فيه 
واإلجهاض املستحث

• حسب التقديرات، هناك كل عام 
2.7 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه 
بني املراهقات الالتي تعشن في جنوب 

وسط وجنوب شرقي آسيا، و 2.2 
مليون في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، و 1.2 مليون في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

• وحتدث تقريبًا جميع حاالت احلمل 
غير املرغوب فيه في جنوب وسط 

وجنوب شرقي آسيا بني النساء 
املتزوجات، باملقارنة مع نسبة تقديريه 

تبلغ 54 في املائة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، و 51 في املائة في 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

• وحتدث معظم حاالت احلمل غير 
املرغوب فيه بني املراهقات الالتي 

ال تستعملن وسائل لتنظيم األسرة أو 
الالتي تستعملن الوسائل التقليدية: 

وتبلغ هذه النسبة 92 في املائة في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 93 

في املائة في جنوب وسط وجنوب شرقي 
آسيا، و 83 في املائة في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي )الشكل 2(. 

• وتبلغ حاالت اإلجهاض بني املراهقات 
ما يناهز 2.5 مليون حالة من بني قرابة 

19 مليون حالة إجهاض غير مأمونة 
حتدث سنويًا في بلدان العالم النامي7. 

• وتستأثر املراهقات بنسبة 14 في 
املائة من جميع حاالت اإلجهاض غير 
املأمونة في بلدان العالم النامي. وتبلغ 

النسبة 25 في املائة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى7. 

• وليس معروفًا في بلدان العالم  
النامي عدد املراهقات الالتي أجريت 

لهن عمليات إجهاض مأمونة وقانونية. 
واإلجهاض مسموح به مبوجب معايير 

عامة في بعض البلدان النامية، 
وبخاصة في جنوب وسط وجنوب 

شرقي آسيا8.

تلبية االحتياجات من وسائل 
تنظيم األسـرة

• بالنسبة للمراهقات الالتي ترغنب 
في  جتنب احلمل، تقل كثيرًا فرص 

احلمل غير املرغوب فيه إذا استعملن 
هن وشركاؤهن وسائل تنظيم األسرة 

احلديثة وليس الوسائل التقليدية أو 
عدم استعمال وسائل احلمل باملرة. 

• وفي كل عام، يجري جتنب 3.1 
ماليني حالة حمل غير مرغوب فيه 

بني املراهقات نتيجة الستعمال وسائل 
تنظيم األسرة احلديثة: 0.9 مليون في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 1.1 
مليون في جنوب وسط وجنوب شرقي 
آسيا، و 1.1 مليون في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. 

• وتبلغ التكلفة التقديرية السنوية 
لتوفير خدمـات وسائـل تنظيم األسرة 

للنساء الناشطات جنسيًا الالتي تتراوح 
أعمارهن بني 15 و 19 سنة )املتزوجات 

وغير املتزوجات( والالتي تستعملن 
حـاليـًا وسائل تنظيم األسرة احلديثة 

30 مليون دوالر في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، و 40 مليون دوالر 

في جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، 

و 41 مليون دوالر في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. 

• وتبلغ تكلفة توفير فرص احلصول 
على خدمات تنظيم األسرة باستعمال 

الوسائل احلديثة جلميع املراهقات 
الناشطات جنسيًا الالتي يرغنب في 

جتنب احلمل ما يقدر مببلغ 293 مليون 
دوالر في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، حيث تعاني الهياكل الصحية 
عمومـًا حالة من التردي الشديد كما 

أن املعدالت احلالية الستعمال وسائل 
تنظيم األسرة منخفضة للغاية؛ وتبلغ 

هذه التكلفة 132 مليون دوالر في 
جنوب وسط وجنوب شرقي آسيا، 

و 82 مليون دوالر في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي )اجلدول 1(. 

• وباملقارنة مع عدم استعمال وسائل 
حديثة لتنظيم األسرة، فإن تلبية جميع 

االحتياجات من اخلدمات احلديثة لتنظيم 
األسرة ستؤدي إلى جتنب 7.4 ماليني 

حالة من حاالت احلمل غير املرغوب فيه 
بني املراهقات كل سنة: 2.5 مليون حالة 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 3 
ماليني حالة في جنوب وسط وجنوب 

شرقي آسيا، و 1.9 مليون حالة في 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

3  حقائق حول املراهقات في البلدان النامية معهد غومتاخر  

االحتياجات غير امللباة من وسائل تنظيم األسرة احلديثة
ال تلبى احتياجات الكثير من املراهقات: وهن ميثلن الغالبية العظمى من حاالت احلمل غير املرغوب 

فيه ضمن هذه الفئة العمرية

الشكل 2
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الكاريبي
 مراهقات يرغنب في 

جتنب احلمل
 حاالت احلمل غير املرغوب فيه 

بني املراهقات
ال تستعملن وسائل لتنظيم األسرة        تستعملن وسائل تقليدية        تستعملن وسائل حديثة

اجلدول 1
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• ومن شأن توفير استثمارات إضافية 
في هذا املضمار من جانب احلكومات 

واجلهات املانحة الدولية واألسر 
املعيشية أن تكون له جدواه البالغة 

من حيث التكلفة في جميع املناطق. 
وتتراوح تكلفة جتنب كل حالة واحدة 

من حاالت احلمل غير املرغوب فيه عن 
طريق استعمال وسائل تنظيم األسرة 

احلديثة بني النساء الالتي تتراوح 
أعمارهن بني 15 و 19 سنة ما بني 43 
دوالرًا لكل من جنوب وسط وجنوب 
شرقي آسيا وأمريكا الالتينيـة ومنطقة 

البحر الكاريبي، و 117 دوالرًا ألفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. 

• وسيكون حجم التكلفة اإلجمالية 
لتلبية االحتياجات مـن وسائل تنظيـم 
األسرة للمراهقات الناشطات جنسيًا 
هو األعلى )271 مليون دوالر( في 
البلدان املنخفضة الدخل، التي هي 
في أشد احلاجة إلى إنشاء وتوسيع 

الهياكل األساسية للخدمات الصحية، 
بينما سيكون هذا احلجم هو األدنى في 
البلدان ذات الدخول املتوسطة املرتفعة 

إلى العالية )104 ماليني دوالر(. 

• وسيؤدي منع حاالت احلمل غير 
املرغوب فيه بني املراهقات إلى خفض 

كبير في عدد الوفيات النفاسية 
واألطفال حديثي الوالدة وفي معدالت 

سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة 
)التي حتسب سنوات العمر املفقودة 
جراء اإلعاقة والوفاة املبكرة( ضمن 

هذه الفئة العمرية، وكذلك بالنسبة إلى 
جميع النساء في سن اإلجناب. 

• وتعزى إلى الوفيات النفاسية واعتالل 
األمهات نسبة 16 في املائة من جميع 

سنوات العمر املفقودة جراء اإلعاقة بني 
النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 15 

و 29 سنة في البلدان النامية9. 

• وسيؤدي تخفيض عدد حاالت احلمل 
غير املرغوب فيه إلى حتسني فرص 

التعليم والعمالة للشابات، مما يسهم، 
بالتالي، في حتسني وضع املرأة بوجه 
عام، وزيادة مدخرات األسرة، واحلد 
من الفقر، وزيادة النمو االقتصادي. 

اآلثار املترتبة
• لكي تستفيد الشابات في البلدان 

النامية من االستمرار في املدارس 
لفترات أطول، ولكي حتصلن على 
خبرات منتجة في سوق العمل قبل 
الزواج واحلمل، وتنمية االستعداد 

ملواجهة مسؤوليات األمومة، يلزم أن 
تتوافر لهن فرص احلصول على وسائل 

تنظيم األسرة واخلدمات الصحية 
واإلجنابية التي متكنهن من حماية 

صحتهن وجتنب حاالت احلمل غير 
املرغوب فيه. 

• ومن شأن تلبية االحتياجات من 
وسائل تنظيم األسرة للمراهقات 

املتزوجات وغير املتزوجات الناشطات 
جنسيًا أن تساعد على التقليل من 

حاالت احلمل غير املرغوب فيه )مبا في 
ذلك احلاالت التي تفضي إلى عمليات 

إجهـاض غـير مـأمونـة(، ومـن ثـم 
التقليل من الوفيات النفاسية واعتالل 

األمهات. 

• وينبغي خلدمات توفير وسائل تنظيم 
األسرة أن تستجيب لالحتياجات 

اخلاصة للمراهقات، وأن يجري 
توفيرها على نحو ال يؤدي إلى وصم 

املراهقات الناشطات جنسيًا، وأن تقدم 
هذه اخلدمات في إطار من االحترام 

والسرية.

• وينبغي حتسني وتوسيع سبل توفير 
املعلومات للشابات عن طريق االستعانة 
مبجموعة متنوعة من السبل، مبا في ذلك 

توفير التثقيف للشباب في املدارس 
حول شؤون احلياة األسرية والوصول 
إلى الشباب غير امللتحقني بالدراسة.

ما لم يشر إلى خالف ذلك، املعلومات 
املقدمة في صحيفة الوقائع هذه مستقاة 

من: سوشيال سينغ وآخرون، حساب 
التكاليف والفوائد: االستثمار في تنظيم 

األسرة والصحة النفاسية وصحة 
األطفال حديثي الوالدة، نيويورك: 

معهد غومتاخر وصندوق األمم املتحدة 
للسكان، 2009.
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ساهم االحتاد الدولي لتنظيم األسرة في 
دعم  هذا العدد من صحيفة الوقائع.
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