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 والتنمیة  السكان �شأن للحكومات عشر الثالث  المتحدة  األمم  استقصاء

 �الصحة اإلنجابیة المتعلقة الوحدة

تتضــمن هذه الوحدة أســئلة عن ســیاســات الحكومات وقوانینها وأنظمتها المتعلقة �صــحة األم والصــحة الجنســیة واإلنجابیة، وتنظیم األســرة، 
المعد�ة المنقولة جنســـــــیا، ومنها فیروس نقص المناعة البشـــــــر�ة/اإلیدز، واإلجهاض المقصـــــــود. ومن المهم اإلجا�ة على جمیع األســـــــئلة واألمراض  

ــتدامة   ــد العالمي لمؤشــــر أهداف التنمیة المســ ــئلة ضــــرور�ة للرصــ �شــــأن ضــــمان حصــــول   2-6-5الواردة في هذه الوحدة ألن الردود على هذه األســ
 والمعلومات والتثقیف في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة. الجمیع على الرعا�ة

ــال �المســــؤول الذي قام �ملء هذه   یرجى تحدید المكتب المســــؤول عن تنســــیق الردود على هذه الوحدة، و�دراج معلومات عن ســــبل االتصــ
 الوحدة.

*البلد

المكتب: *

 مسمى الوظیفة/المنصب:االسم:

 الهاتف:*العنوان اإللكتروني: 

 العنوان البر�دي:

 إعادة الوحدة المملوءة من االستقصاء مع أي مرفقات �استخدام معلومات االتصال التالیة:یرجى 

2366 / 4632-367-917-1+ الهاتف: POPPOLICY@UN.ORG البر�د اإللكتروني:

 Population Division العنوان البر�دي:
Department of Economic and Social Affairs 

Two United Nations Plaza, DC2-1950 
New York, NY 10017, USA 

و�مكن أ�ضا ملء هذه الوحدة من االستقصاء وتقد�مها على الموقع الشبكي: 

 https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=ar

حقل الزامي *

:

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=ar
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 2 واالجتماعیة �األمم المتحدة/شعبة السكان إدارة الشؤون االقتصاد�ة 

تضمن الحصول على رعا�ة األمومة؟ )1(هل لدى الحكومة أي قانون (قوانین) أو الئحة (لوائح) - 1

 ال نعم

 تتعارض مع ما سبق؟ )2(، هل هناك أي نظم قانونیة متعددة1اإلجا�ة بنعم على س. إذا �انت  - 2

 ال نعم

أي قیود مفروضــــــــة على أســــــــاس أي من الســــــــمات    1المحددة في س.    )1(هل یتضــــــــمن القانون (القوانین) أو الالئحة (اللوائح) - 3
التالیة؟ 

 ال نعمالقید 

 العمر  (أ)

 الحالة االجتماعیة (ب)

 إذن طرف ثالث (على سبیل المثال الزوج، الوالدان/الوصي، طبي) (ج)

الحصول على الخدمات/الحقوق التالیة؟تضمن  )1(هل لدى الحكومة أي قانون (قوانین) أو الئحة (لوائح) - 4

 ال نعم خدمة/الحق في وسائل منع الحمل

 الحصول على خدمات وسائل منع الحمل (أ)

 الحصول على وسائل منع الحمل في الحاالت الطارئة (ب)

تقد�م موافقة �املة حرة ومســــــــــــــتنیرة لجمیع األفراد قبل تلقي خدمات وســــــــــــــائل منع الحمل  (ج)
 ذلك التعقیم)في  (�ما

__________ 
ــمـل   )1( ــ ــــ ـــ ــیم اإلدار�ـة األخرى. وُ�نظر فقط في اللوائح التي تطبق عل “اللوائح”تشـــ ــ ــــ ـــ ــیم التنفیـذ�ـة أو الوزار�ـة أو غیرهـا من األوامر أو المراســـ ــ ــــ ـــ ى األوامر أو المراســـ

 الوطني. المستوى

(على ســــــبیل المثال، الدینیة، أو الخاصــــــة �الســــــكان األصــــــلیین)، التي قد تقید   “القوانین العرفیة” النظم القانونیة التقلید�ة و  “النظم القانونیة المتعددة”تشــــــمل  )2(
 إمكانیة تطبیق القانون (القوانین) أو الالئحة (اللوائح) على فئات معینة من السكان.



 �الصحة اإلنجابیة  المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 
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تتعــارض مع  )2((ج) بنعم، فهــل هنــاك أي نظم قــانونیــة متعــددة  4س.    (ب) و  4س.   (أ)، و  4إذا �ــانــت اإلجــا�ــة على س.   - 5
 سبق؟ ما

 ال نعم خدمة/الحق في وسائل منع الحمل

 الحصول على خدمات وسائل منع الحمل (أ)

 الحاالت الطارئةالحصول على وسائل منع الحمل في  (ب)

ــائـل منع الحمـل   (ج) تقـد�م موافقـة �ـاملـة حرة ومســــــــــــــتنیرة لجمیع األفراد قبـل تلقي خـدمـات وســــــــــــ
 في ذلك التعقیم) (�ما

(ب) أي قیود مفروضة على أساس أي   4(أ) أو س.   4  المحددة في س.  )1(هل یتضمن القانون (القوانین) أو الالئحة (اللوائح) - 6
 [یرجى اختیار �ل ما ینطبق]من المعاییر التالیة؟ 

 الجنس الحد األدنى للعمر  خدمة وسائل منع الحمل

الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــة  
 االجتماعیة

إذن طرف ثالث (على ســـبیل المثال  
 الزوج، الوالدان/الوصي، طبي) 

ــات  (أ) ــدمـ الحصــــــــــــــول على خـ
 وسائل منع الحمل

الحصــــول على وســــائل منع  (ب)
 الحمل في الحاالت الطارئة

تضمن الخدمات/الحقوق التالیة؟ )1(هل لدى الحكومة أي قانون (قوانین) أو الئحة (لوائح) - 7

 ال نعم خدمة/حق المصابین �فیروس نقص المناعة البشر�ة/اإلیدز 

 خدمات المشورة والفحوص الطوعیة الخاصة �فیروس نقص المناعة البشر�ة (أ)

 عالج مرض نقص المناعة البشر�ة وخدمات الرعا�ة المتعلقة �ه (ب) 

 معلومات جمیع األشخاص المصابین �فیروس نقص المناعة البشر�ةحما�ة سر�ة  (ج)

تتعـارض مع   )2((ج) هي نعم، فهـل هنـاك أي نظم قـانونیـة متعـددة 7س.   (ب) و 7س.   (أ)، و 7إذا �ـانـت اإلجـا�ـة على س.   - 8
 سبق؟ ما

 ال نعم خدمة/حق المصابین �فیروس نقص المناعة البشر�ة/اإلیدز 

 المشورة والفحوص الطوعیة الخاصة �فیروس نقص المناعة البشر�ةخدمات  (أ)
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 4 واالجتماعیة �األمم المتحدة/شعبة السكان إدارة الشؤون االقتصاد�ة 

 عالج مرض نقص المناعة البشر�ة وخدمات الرعا�ة المتعلقة �ه (ب)

 حما�ة سر�ة معلومات جمیع األشخاص المصابین �فیروس نقص المناعة البشر�ة (ج)

(ج) أي قیود مفروضــة 7(ب) أو س.   7(أ) أو س.  7المحددة في س.    )1((اللوائح)هل یتضــمن القانون (القوانین) أو الالئحة   - 9
 [یرجى اختیار �ل ما ینطبق]على أساس أي من المعاییر التالیة؟ 

ــابین �فیروس نقص المناعة   خدمة/حق المصــــــ
 الحالة االجتماعیة الجنس الحد األدنى للعمر  البشر�ة/اإلیدز 

(على   ــث  ــالــــ ثــــ إذن طرف 
المثـــــــال   الزوج،ســــــــــــــبیـــــــل 

 الوالدان/الوصي، طبي) 

خــدمــات المشــــــــــــــورة والفحوص الطوعیــة   (أ)
 الخاصة �فیروس نقص المناعة البشر�ة

عالج مرض نقص المنــاعــة البشــــــــــــــر�ــة   (ب)
 وخدمات الرعا�ة المتعلقة �ه

ــخاص   (ج) حما�ة ســــر�ة معلومات جمیع األشـ
 المصابین �فیروس نقص المناعة البشر�ة 

تضمن وصول لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري إلى المراهقات؟ )1(هل لدى الحكومة أي قانون (قوانین) أو الئحة (لوائح) - 10

 ال نعم

 تتعارض مع ما سبق؟ )2(، فهل هناك أي نظم قانونیة متعددة10إذا �انت اإلجا�ة بنعم على س.  - 11

 ال نعم

أو ســـــیاســـــات وطنیة تجعل التر�یة الجنســـــیة جزءا إلزامیا من المناهج    )1(الحكومة أي قانون (قوانین)، أو الئحة (لوائح)هل لدى   - 12
 الدراسیة الوطنیة؟

 ال نعم



 �الصحة اإلنجابیة  المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 
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 تتعارض مع ما سبق؟ )2(، فهل هناك أي نظم قانونیة متعددة12إذا �انت اإلجا�ة بنعم على س.  - 13

 ال نعم

 ، فهل �شمل منهج التر�یة الجنسیة المواضیع الثمانیة التالیة؟12إذا �انت اإلجا�ة بنعم على س.  - 14

 ال نعم موضوع المنهج

 العالقات (أ)

القیم، والحقوق، والثقافة، والحیاة الجنسیة (ب)

 فهم الجنسانیة (ج)

 العنف والبقاء آمنا (د)

 والرفاهیةمهارات للصحة  (ه)

 جسم اإلنسان والنمو (و)

 الحیاة الجنسیة والسلوك الجنسي (ز)

 الصحة الجنسیة واإلنجابیة (ح)

 یرجى تحدید ما إذا �ان اإلجهاض المقصود مسموحا �ه حالیا في البلد استنادا إلى األسس القانونیة التالیة: - 15

 ال نعم األساس القانوني لإلجهاض

 إلنقاذ حیاة امرأة  (أ)

 للحفاظ على صحة امرأة  (ب)

في حاالت االغتصاب  (ج)

 في حاالت اعتالل األجنة (د)



 �الصحة اإلنجابیة  المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 

 6 واالجتماعیة �األمم المتحدة/شعبة السكان إدارة الشؤون االقتصاد�ة 

 إذا �ان اإلجهاض المقصود جائزا قانونا وفقا لبعض األسباب أو جمیعها، ولكن تطبق قیود إضافیة، یرجى توضیح القیود. - 16

 ال نعم القید

 ضرورة الحصول على إذن االختصاصي الطبي (االختصاصیین الطبیین) (أ)

 ضرورة الحصول على موافقة قضائیة للقاصرات (ب)

 ضرورة الحصول على موافقة الزوج للمتزوجات (ج)

هل �مكن توجیه تهمة جنائیة إلى امرأة �سبب حصولها على اإلجهاض غیر القانوني؟ - 17

 ال نعم

تضـــــــــمن الحصـــــــــول على رعا�ة ما �عد اإلجهاض، �غض النظر عن   )1(هل لدى الحكومة أي قانون (قوانین) أو الئحة (لوائح) - 18
 الوضع القانوني لإلجهاض؟

 ال نعم

 تتعارض مع ما سبق؟ )2(، فهل هناك أي نظم قانونیة متعددة18�انت اإلجا�ة بنعم على س. إذا  - 19

 ال نعم

أي قیود مفروضــــــــة على أســــــــاس أي من المعاییر   18المحددة في س.    )1(هل یتضــــــــمن القانون (القوانین) أو الالئحة (اللوائح) - 20
 التالیة؟

 ال نعم القید

 العمر  (أ)

 الحالة االجتماعیة (ب)

 إذن طرف ثالث (على سبیل المثال الزوج، الوالدان/الوصي، طبي) (ج)



 �الصحة اإلنجابیة  المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 
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القائمة الوطنیة/اإلقلیمیة المســــموح بها لألدو�ة الموصــــى بها هل تشــــمل القائمة الوطنیة لألدو�ة األســــاســــیة أو أي نوع آخر من   - 21
 التالیة؟ 13السلع األساسیة الـ 

 ال نعم السلعة

 أو�سیتوسین (أ)

 میزو�روستول (ب)

 كبر�تات المغنیز�وم (ج)

 المضادات الحیو�ة القابلة للحقن (د)

 الكورتیكوستیرو�د السا�قة للوالدةمر�بات  (هـ)

 كلورهیكسیدین (و)

 أجهزة اإلنعاش للموالید الجدد (ز)

 أمو�سیسیلین (ح)

 أمالح اإلماهة الفمو�ة (ط)

 الزنك (ي)

 العازالت األنثو�ة (ك)

 وسائل لمنع الحمل �الزرع (ل)

حاالت الطوارئ (لیفونورغیستر�ل)وسائل منع الحمل في  (م)



 �الصحة اإلنجابیة  المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 

 8 واالجتماعیة �األمم المتحدة/شعبة السكان إدارة الشؤون االقتصاد�ة 
 

یرجى تقد�م أ�ة تعلیقات ومعلومات إضــــــــافیة، �ما في ذلك أي مراجع أو روا�ط تحیل إلى الوثائق القانونیة ووثائق الســــــــیاســـــــات   - 22 
 ذات الصلة.

      

 

 - نها�ة الوحدة  -
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