
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

5اهلدف   

حتسني الصحة النفاسية 	  
	  

اتــالغاي  
1 - ٢٠١٥ و ١٩٩٠ ما بني الفترة أرباع يف ثالثة مبقدار النفاسية الوفيات معدل ختفيض   
2 - 2015تعميم احلصول على اإلمكانيات املتعلقة بالصحة اإلجنابية حبلول عام    

حقائق سريعة  
. يف املائة على مدى العقدين املاضيني 47النفاسية بنسبة ، اخنفض معدل الوفيات عاملياً •  
. اخنفض معدل الوفيات النفاسية بنحو الثلثني يف شرق آسيا ومشال أفريقيا وجنوب آسيا •  
عاية من بني مجيع النساء احلوامل يف املناطق النامية، ال حيصل سوى نصفهن على احلد األدىن املوصى به بالقيام بأربع زيارات خاصة بالر •

. يف ما قبل الوالدة  
.تعترب املضاعفات اليت حتدث أثناء احلمل والوالدة أحد األسباب الرئيسية لوفاة املراهقات •  
مليون من النساء املتزوجات أو املقترنات على نطاق العامل يفضلن تأخري احلمل أو جتنبه، لكن ال تتوفر هلن فرص  150هناك حنو  •

.ياحلصول على تنظيم األسرة الطوع  
معظم الوفيات النفاسية يف البلدان النامية ميكن تفاديها عن طريق توفري التغذية الكافية والرعاية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك فرص  •

.احلصول على خدمات تنظيم األسرة، ووجود قابالت ماهرات أثناء الوضع والرعاية التوليدية الطارئة  
 

أين حنن اآلن؟  
النفاسية بقرابة النصف منذ عام اخنفضت معدالت الوفاة 

من  5ومع أن التقدم احملرز ال يرقى إىل بلوغ اهلدف . 1990
األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول املوعد النهائي احملدد له عام 

، فإن مجيع املناطق حققت مكاسب هامة. فعلى الصعيد 2015
حالة من وفيات األمهات  400العاملي، اخنفضت املعدالت من 

حاالت  210إىل  1990مولود حي يف عام  100 000لكل 
. ومع ذلك، فإن بلوغ اهلدف املتعلق بتخفيض 2010يف عام 

معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع، احملدد يف األهداف 
اإلمنائية لأللفية، يقتضي التعجيل باجلهود وبوجود دعم سياسي 

قوي للنساء واألطفال.   

 4عامل رئيسي لتحقيق اهلدف  هو أيضاً وحتسني الصحة النفاسية
من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بتخفيض معدالت وفيات 
األطفال. ويعد توفري الرعاية اجليدة للمرأة أثناء احلمل وعند 

بالغ األمهية ليس فقط إلنقاذ أرواح النساء ولكن  الوضع أمراً
. مواليدهن أيضاً  

ود عاملني صحيني متخصصني؛ زاد عدد الوالدات املصحوبة بوج
ومع ذلك، استمر التفاوت يف التقدم احملرز داخل املناطق والفئات 

، مل تتجاوز نسبة الوالدات املصحوبة 1990ويف عام السكانية. 
يف املائة يف املناطق الريفية و  44بوجود عاملني صحيني ماهرين 

معدل  ، زاد2011يف املائة يف املناطق احلضرية. وحبلول عام  75
يف املائة يف املناطق  53التغطية املتعلق بوجود قابالت ماهرات إىل 



يف املائة يف املناطق احلضرية. وعلى النطاق العاملي،  84الريفية و 
مليون حالة وضع دون وجود  47ما جمموعه  2011شهد عام 

قابالت ماهرات.   

تكشف البلدان األفريقية عن وجود تفاوتات كبرية يف الصحة 
ومتيل معدالت الوفيات النفاسية إىل نفاسية والصحة اإلجنابية. ال

يف ما يتعلق  االخنفاض يف البلدان اليت حتظى مبستويات أعلى نسبياً
باستخدام وسائل منع احلمل ووجود قابالت ماهرات. ويف ظل 

يف املائة  25عدم انتشار استعمال وسائل منع احلمل إال بنسبة 
لقابالت املاهرات عند الوالدة، تعترب واخنفاض مستويات توافر ا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى املنطقة ذات املعدل األعلى يف 
العامل بالنسبة للوفيات النفاسية.   

لتخفيض معدالت  رئيسياً ويعد توفري التعليم للبنات عامالً
ويزداد خطر التعرض للوفاة النفاسية مبقدار الوفيات النفاسية. 

ساء غري املتعلمات، ومبقدار مرتني بني النساء مرة بني الن 2.7
الاليت حصلن على التعليم لفترة تتراوح بني سنة واحدة وست 
سنوات، عن غريهن من النساء الاليت حصلن على التعليم لفترة 

. سنة 12تزيد عن   
ما الذي ثبت جناحه؟  

-بنغالديش: القابالت يعدن إىل الدراسة  بغية إحراز املزيد من   
م يف ختفيض معدالت الوفيات النفاسية وحاالت العجز، التقد

. وبدعم 2015قابلة حبلول عام  3 000التزمت احلكومة بنشر 
من  من صندوق األمم املتحدة للسكان، أنشأت بنغالديش طاقماً

ملعايري القبالة الدولية.  القابالت املتفرغات الاليت مت تدريبهن وفقاً
ني مستوى معارفهن، ومتضني وتقوم مئات القابالت اآلن بتحس

عدة أشهر يف فصول الدراسة يعقبها تدريب عملي.   

اهلند: التحويالت النقدية جتتذب النساء إىل الوالدة املأمونة يف 
–املراكز الصحية  يقع أكثر من ثلثي مجيع الوفيات النفاسية يف  

اهلند يف عدد يعد على األصابع من الواليات الفقرية، ويعد العجز 
حلصول على الرعاية الطبية يف الوقت املناسب أحد األسباب عن ا

الرئيسية اليت تسهم يف هذه املأساة. وتعمل اليونيسيف وشركاؤها 
على جتنب هذه الوفيات النفاسية اليت ميكن تفاديها من خالل 
اتباع خطط مبتكرة مثل برنامج التحويالت النقدية املشروطة 

ة. للنساء الاليت تلدن يف مرافق صحي  

–ينقذ األرواح )SMSرواندا: نظام خدمة الرسائل القصرية (  
) RapidSMS(يساعد نظام خدمة الرسائل القصرية والسريعة 

الذي تدعمه اليونيسيف جمتمع العاملني يف اال الصحي على 
تتبع حاالت احلمل، واإلبالغ عن بوادر اخلطر أثناء احلمل، 
واالشتراك يف إرسال التنبيهات يف حاالت الطوارئ لضمان 
حصول النساء على خدمات الرعاية التوليدية يف حالة حدوث 

للمراقبة اآلنية للصحة  آلية وطنية مضاعفات. ويوفر النظام أيضاً
النفاسية.   

–سرياليون: الرعاية الصحية اانية حتقق مكاسب وفرية  بعد عام  
من إطالق مبادرة توفري الرعاية الصحية اانية للنساء واألطفال 

 150، كان هناك حتسن بنسبة 2010دون سن اخلامسة يف عام 
فق الصحية يف املائة يف معاجلة املضاعفات النفاسية يف املرا

يف املائة يف معدل الوفيات النفاسية.  61واخنفاض بنسبة   

الصومال: خطة وطنية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات 
–األطفال  من شأن املباعدة بني الوالدات على فترات أطول أن  

يف معدالت الوفاة النفاسية وحيسن من فرص  حاداً حيدث ختفيضاً
د احلياة. وتركز االستراتيجية الوطنية استمرار بقاء األطفال على قي

وخطة العمل للصحة اإلجنابية يف الصومال على ثالث أولويات: 
املباعدة بني الوالدات، والوالدة املأمونة، والتصدي للممارسات 
الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. وتعمل منظمة 

ة، وصندوق الصحة العاملية مع احتاد املنظمات احلكومية الدولي
األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف لدعم السلطات يف زيادة 
عدد القابالت املدربات وحتسني فرص احلصول على خدمات 

املباعدة بني الوالدات.   

–اليمن: القابالت احملليات ينقذن األرواح  يف اليمن، يلد قرابة  
ثالثة أرباع النساء خارج مرافق صحية، وال تتوفر قابالت 

يف املائة من حاالت الوالدة. وتدعم  36رات إال لنسبة ماه
اليونيسيف تدريب القابالت احملليات يف املناطق الريفية، وتقيم 
شراكات مع السلطات احمللية والقيادات الدينية لدعم املبادرة 

. وزيادة التوعية مبا حتققه القابالت من أثر  
الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  

خالل قمة األمم املتحدة  امرأة، كل طفل كلأطلقت مبادرة 
، وهي حركة عاملية غري مسبوقة تصدرها 2010لأللفية يف عام 

األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، من أجل تعبئة  -



مليون من النساء  16وتكثيف العمل العاملي إلنقاذ أرواح 
واألطفال حول العامل وحتسني صحة وحياة ماليني آخرين. ومن 

من احلكومات واملنظمات  70ل العمل مع قادة ما يربو على خال
املتعددة األطراف والقطاع اخلاص واتمع املدين متكنت املبادرة 

من الشركاء.  280من تأمني االلتزامات من أكثر من   

وتنتشر على نطاق واسع اجلهود اليت يبذهلا الشركاء يف مبادرة 
: ، على النحو التايلكل امرأة، كل طفل  

صندوق التمويل املماثل ملنظمة التحالف العاملي للقاحات   •
) هو مبادرة مشتركة بني القطاعني العام GAVIوالتحصني (

واخلاص، وهو عبارة عن برنامج تسهم فيه إدارة التنمية الدولية 
باململكة املتحدة ومؤسسة بيل وميلندا غيتس بأموال مماثلة 

لغرض توفري اللقاحات اهلامة  لألموال املقدمة من القطاع اخلاص
. ألقل البلدان دخالً  

) بتقدمي اخلربات واملوارد MERCKالتزمت مؤسسة مريك (  •
البشرية واملالية للمساعدة على ختفيض الوفيات النفاسية بنسبة 

سنوات على  10يف املائة من خالل مبادرا اليت تستغرق  75
باحلصول على  للتعجيل، Merck for Mothersنطاق املؤسسة، 

حلول جمدية واستحداث تكنولوجيات جديدة ومبتكرة.   

يف نيجرييا، يعترب كبار رجال األعمال وأرباب األعمال    •
. وتركز كل امرأة، كل طفلاخلريية من أهم الدعاة ملبادرة 

مؤسسة الرفاه النيجريية على منح اهلبات االستراتيجية، وتدير 
ة استثمارية مؤثرة معنية بصحة مؤسسة توين إيليوميلو أول مؤسس

املرأة والطفل، ويقوم حتالف القطاع الصحي اخلاص يف نيجرييا 
للجهود الوطنية لتحقيق  حبشد األعمال التجارية الوطنية دعماً

الغايات الصحية لألهداف اإلمنائية لأللفية.   

بتنفيذ برنامج مشترك يف هيئة األمم املتحدة للمرأة وتقوم •  
، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا، ومايل، تشاد، وتوغو

والنيجر، وهاييت إلبراز الصالت القائمة بني العنف ضد املرأة 
والصحة النفاسية، وتعمل على تعزيز التمويل وتدريب القابالت 
والعاملني يف جمال الصحة اتمعية. وهذا الربنامج املبتكر هو جزء 

، واليونيسيف، كانصندوق األمم املتحدة للسمن شراكة مع 
  Muskoka Fundبدعم من صندوق ومنظمة الصحة العاملية 

. الفرنسي  
 

، األمم املتحدة، 2013تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام املصادر:  
؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ صندوق األمم املتحدة للسكان؛ 2013

. ؛ منظمة الصحة العامليةهيئة األمم املتحدة للمرأةاليونيسيف؛   
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