
ــي  ــاص ه ــاع الخ ــدات القط ــد أن وح ــاع، فنج ــب القط األرسة حس

األقــل يف توفــر وســائل اللولــب والحقــن، الذيــن يعتــرون الوســيلة 

األوىل والثالثــه مــن بــن وســائل تنظيــم األرسة أكــر شــيوعاً يف 

االســتعامل يف مــر. ولدعــم التوســع يف توزيــع وســائل تنظيم األرسة 

ــى  ــب ع ــاص، يج ــي والخ ــن الحكوم ــن القطاع ــق كل م ــن طري ع

وزارة الصحــة والســكان العمــل عــى زيــادة توفــر وســائل تنظيــم 

األرسة املتنوعــه وضــامن تدريــب األطبــاء يف كل مــن القطاعــن 

الحكومــي والخــاص لتقديــم هــذه الوســائل للســيدات. عــى وجــه 

ــد، ينبغــي عــى وزارة الصحــة والســكان: التحدي

ــتوردة  ــم األرسة املس ــائل تنظي ــل وس ــات لجع ــر السياس تغي    •

ــي  ــة. ع ــعار معقول ــا وبأس ــول عليه ــهولة يف الحص ــر س أك

ســبيل املثــال، يجــب عــي الحكومــة ان تعفــي الرســوم 

مــن  الخــاص  القطــاع  رشكات  متنــع  التــي  الجمركيــة 

ــون  ــوالت اإلمبالن ــل كبس ــم األرسة مث ــائل تنظي ــتراد وس اس

ديبو-بروفــرا.  و 

تشــجيع جميــع األطبــاء ســواء كانــوا يعملــون يف املنشــآت     •

الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــه عــى تعزيــز اســتخدام وســائل 

تنظيــم األرسة بــن املــرددات. 

ــالل  ــن خ ــاء م ــراض النس ــد وأم ــاء التولي ــارات أطب ــن مه تحس    •

ــه يف  ــي الخدم ــن مقدم ــب م ــد التدري ــاق وتجدي ــيع نط توس

القطاعــن الحكومــي والخــاص.

ــال  ــن يف مج ــب املتخصص ــى تدري ــة ع ــجيع رشكات األدوي تش    •

تنظيــم األرسة وفقــاً ملعايــر املامرســة التــي وضعتهــا وزارة 

الصحــة والســكان.

العمــل مــع رشكات األدويــة يف مــر الســتراد وســائل أحــدث     •

لتنظيــم األرسة، عــى ســبيل املثــال، كبســوالت اإلمبالنــون، 

يف  وللبيــع  األطبــاء،  ومكاتــب  العيــادات  يف  لتوزيعهــا 

الصيدليــات.

مقدمة
ــن  ــة م ــات الصحــة اإلنجابي ــدم وزارة الصحــة والســكان خدم تق

ــل،  ــة األم والطف ــز صح ــفيات، مراك ــي للمستش ــام قوم ــالل نظ خ

الوحــدات الصحيــة والعيــادات املتنقلــة ممولــة ومــدارة مــن قبــل 

ــة األمومــة وخدمــات  ــم أيضــاً إتاحــة خدمــات رعاي الحكومــة. ويت

ــالل  ــن خ ــم األرسة م ــك تنظي ــا يف ذل ــرى مب ــة األخ ــة اإلنجابي الصح

ــه  ــي الخدم ــح، مقدم ــة للرب ــدات الهادف ــاص يف الوح ــاع الخ القط

حكوميــه  الغــر  املنظــامت  وكذلــك  والصيدليــات،  الصحيــة، 

ــة.  ــامل الخري ــى األع ــة ع ــة القامئ ــامت الديني واملنظ

معظــم  إدارة  إىل  باإلضافــة  والســكان،  الصحــة  وزارة  تعتــر 

ــن وضــع  ــام، مســئولة ع ــة للقطــاع الع ــة التابع الوحــدات الصحي

ــة  ــة اإلنجابي ــات الصح ــودة خدم ــراتيجيات لج ــات واالس السياس

يف وحــدات القطاعــن الحكومــي والخــاص وكذلــك ملتابعــة هــذه 

الخدمــات لضــامن تلبيــة معايــر الجــودة. وتعتــر الرشاكــة عمــل 

ــاً لضــامن اســتمرار  ــن القطــاع الحكومــى والخــاص أمــراً رضوري ب

حصــول املــرأة املريــة عــى جــوده عاليــة لصحــة األم وخدمــات 

ــم األرسة. تنظي

زيــادة التعــاون بــن وزارة الصحــة والســكان 
ومقدمــي الخدمــة الصحيــة. مــن الناحيــة املثاليــة، يجــب 
عــى نظــم الرعايــة الصحيــة يف القطاعــن الحكومــي والخــاص أن توفر 

ــة  ــة الوقائي ــة. الرعاي ــات العالجي ــك الخدم ــة وكذل ــات الوقائي الخدم

وتعزيــز املامرســات الصحيــة الجيــدة أمــر حاســم لصحــة األم والطفل. 

ومــع ذلــك، وحيــث أن تقديــم املشــورة للمــرىض هــو مضيعــة 

للوقــت وأقــل ربحيــة لألطبــاء مــن وجهــة نظــر األطبــاء، فقــد يقومــوا 

ــه  ــداف القومي ــق األه ــة. ولتحقي ــن الرعاي ــر م ــذا العن ــامل ه بإه

لرنامــج الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة، ولــي تتفــق مــع املعايــر 

الدوليــة لجــودة الرعايــة الصحيــه لــألم والطفــل، تحتــاج وزارة الصحــة 

والســكان للعمــل بشــكل وثيــق مــع نقابــات األطبــاء والتمريــض يف 

مــر لتحســن املشــورة. وعــى وجــه التحديــد، فــإن التعــاون بــن 

ــض ووزارة الصحــة والســكان يجــب أن:  ــاء / التمري ــة األطب نقاب

يشــجع األطبــاء عــى تقديــم املشــورة للســيدات أثنــاء الحمــل     •

ومــا بعــد الــوالدة حــول الرضاعــة الطبيعيــة املطلقــة للمباعــدة 

بــن الــوالدات وتغذيــة األطفــال.

ــات  ــوالدة لألمه ــد ال ــا بع ــات م ــم خدم ــاء لتقدي ــز األطب يحف    •

واألطفــال خــالل شــهر عــى األكــر بعــد الــوالدة.

يشــجع األطبــاء عــى تقديــم املشــورة للســيدات حــول وســائل     •

تنظيــم األرسة، واالســتخدام الصحيــح لوســائل تنظيــم األرسة 

ــاء يف الوحــدات  ــارة. وعــى األطب ــك خــالل كل زي ــارة وذل املخت

الحكوميــة والخاصــة مســاعدة الســيدات عــى تحقيــق أفضــل 

اختيــار لوســائل تنظيــم األرسة ألرسهــم، وتقديــم املشــورة 

ــة، وتوفــر  ــار الجانبي ــح واآلث للســيدات عــن االســتخدام الصحي

ــن. ــارة إذا أمك ــت الزي ــيلة يف وق الوس

تعزيــز املناقشــات حــول ســبل الحــد مــن ارتفــاع املعــدل     •

الزائــد يف الــوالدات القيريــة يف كل مــن القطاعــن الحكومــي 

والخــاص. 

أهم النتائج

الرعايــة الصحيــة لألمهــات: إن رعايــة الحمــل يف 
ــيدات  ــن الس ــن 90٪ م ــر م ــث أك ــة، حي ــون عام ــكاد تك ــر ت م

ــل  ــا قب ــة م ــل للرعاي ــى األق ــدة ع ــارة واح ــن زي ــل يتلق الحوام

الــوالده. وبالتــايل، فــإن املامرســن األطبــاء لديهــم الفرصــة لتقديــم 

ــوالدة حــول  ــد ال ــا بع ــرة م ــل وف ــاء الحم املشــورة للســيدات أثن

الطبيعيــة  الرضاعــة  وخاصــة  الرضــع،  وتغذيــة  األرسة،  تنظيــم 

ــدات  ــل )87٪( يف الوح ــيدات الحوام ــة الس ــد غالبي ــة. وتل املطلق

الصحيــة، 26٪ تلــدن يف املنشــأت الصحيــة الحكوميــة، 61٪ يف 

ــن  ــن ب ــائعة، ولك ــة ش ــوالدات املنزلي ــر ال املنشــأت الخاصــة. تعت

الســيدات يف األرس املعيشــية األكــر فقــراً )25 ٪( ويف املناطــق 

الريفيــة يف صعيــد مــر )24 ٪(.

يف خــالل الخمــس الســنوات الســابقة للمســح الســكاين الصحــي 

الزنايت ومشاركوه وزارة الصحة والسكان
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تــم اعــداد موجــز السياســات مــن خــالل ورشــة عمــل مــن اجــل اســتخدام بيانــات املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014 و قــد تــم تنظيــم ورشــة العمــل بواســطة 

وزارة الصحــة و الســكان مــع رشكــة الزنــايت و مشــاركوه. و املشــاركن خــراء يف مجــال البحــوث والسياســات الصحيــة و الســكانية.

ــر هــذا املســح هــو جــزء مــن برنامــج املســوح  ــايت ومشــاركوه. ويعت ــذ املســح الســكاين الصحــي - مــر 2014 تحــت إرشاف وزارة الصحــة بواســطة الزن ــم تنفي ت

الســكانية الصحيــة والــذي يتــم متويلــه مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(. وكانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية/القاهــرة هــي املمــول 

.UNFPA وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان UNICEF لهــذا املســح، كــام تــم تقديــم دعــم أيضــاً مــن منظمــة االمــم املتحــدة للطفولــة

ــس الشــعب، القاهــرة،  ــوزارة الصحــة والســكان، شــارع مجل ــة حــول املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014، الرجــاء االتصــال ب ــات إضافي للحصــول عــى معلوم

ــس 20-2-27924156 ــف: 27948555-2-20 وفاك ــة؛ الهات ــر العربي ــة م جمهوري

يلعب القطاع الخاص دور أسايس
يف خدمات الصحة اإلنجابية
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الشراكة بين القطاعات الحكومية
والخاصة لتحسين صحة المرأة



لألمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة، فضــال عــن األعبــاء املاليــة عــى 

نظــام الرعايــة الصحيــة. والحــد مــن الــوالدات القيرية التي ليســت 

رضوريــة طبيــاً يتطلــب مزيجــاً مــن التدخــالت التــي تســتهدف كال 

ــز  ــود األن يف الركي ــدأ الجه ــب أن تب ــم. يج ــيدات وأطبائه ــن الس م

عــى األطبــاء يف التدريــب واملامرســة لتغيــر االتجــاه نحــو الــوالدات 

القيريــة الغــر رضوريــة. هــذه الجهــود ينبغــي أن تشــمل:

يجــب عــى كليــات الطــب أن تكــون مســتعدة لتعليــم وتعزيــز     •

الــوالدة الطبيعيــة عــى أنهــا األســلوب املفضــل للــوالدة.

يجــب أن يركــز التعليــم الطبــي املســتمر ملامرســة التوليــد، عــى     •

تكنولوجيــا مراقبــة الجنــن الحديثــة أثنــاء املخــاض للحــد مــن 

الــوالدات القيريــة التــي ال لــزوم لهــا، وضــامن قيــام مقدمــي 

نفــس  بتقديــم  والخــاص  الحكومــي  القطاعــن  الخدمــة يف 

ــة. املســتوى مــن الخدم

ــوزارة الصحــة والســكان إىل التأكــد  ــاج إدارة العــالج الحــر ب تحت    •

مــن أن جميــع أماكــن وحــدات الخدمــات الصحيــة للــوالدة 

لديهــا املعــدات الالزمــة ملتابعــة الجنــن أثنــاء املخــاض والــوالدة 

ــدات. ــذه املع ــتخدام ه ــى اس ــى اإلرشاف ع ــدرة ع ــة والق الطبيعي

يجــب عــى وزارة الصحــة والســكان بالتعــاون مــع نقابــة األطباء     •

ــة  ــوالدات القيري ــن ال ــاء م ــاب األطب ــة أتع ــر يف معالج النظ

الــوالدات  املاليــة عــى  واســتعراض ســبل خفــض الحوافــز 

ــة. ــر الرضوري ــة غ القيري

تنظيــم األرسة عــي نطــاق  توفــر خدمــات 
أوســع. يجــب أن تقــوم خدمــات تنظيــم األرسة بتوفــر )كافيريــا( 
لوســائل تنظيــم األرسة حتــى ميكــن لــألزواج العثــور عــى ما يناســب 

احتياجاتهــم. ففــي الوقــت الحــايل، يختلــف مصــدر وســائل تنظيــم 

األقــل  الســيدات  وتعتــر  ســيدات.  صحيــة  خدمــة  مقدمــي 

تعليــامً ويعشــن يف أفقــر األرس املعيشــية لديهــن املشــاكل األكــر 

ــة. ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع يف الحص

توصيات موجز السياسات
ال تســتطيع مــر وحدهــا - مثــل معظــم البلــدان - تلبيــة 

احتياجــات الرعايــة الصحيــة للســكان مــع املــوارد العامــة. إن رشاكــة 

التعــاون بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص هــي األكــر وعــداً بتوفر 

ــرى أن  ــة أخ ــدان نامي ــة يف بل ــرت التجرب ــكان. أظه ــات للس الخدم

رشاكات عمــل وثيقــة بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص تعمــل عــى 

تحســن حصــول املــرأة عــى الرعايــة الصحيــة. ففــي تايالنــد، عــى 

ــم األرسة عــرشة أضعــاف  ــال، زاد اســتخدام وســائل تنظي ســبيل املث

بعــد أن بــدأت الحكومــة يف رشاكــة مــع املنظــامت غــر الحكوميــة2. 

يف أفغانســتان، زادت الــوالدات التــي تتــم مبســاعدة األطبــاء املدربــن 

بخمســة أضعــاف بعــد الــرشوع يف رشاكــة مــع القطــاع الخــاص3.

ــة  ــام الرعاي ــه نظ ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــد م ــن العدي ــن ب م

الصحيــة يف مــر، هــو الحاجــة لــكل قطــاع لتوفــر خدمــات ذات 

جــودة مامثلــة وفقــاً للمعايــر القوميــة والدوليــة. وتركــز التوصيــات 

الــواردة أدنــاه عــى طــرق ضــامن جــودة األمومــة والرعايــة الصحيــة 

اإلنجابيــة عــى الصعيــد القومــي. 

توســيع نطــاق الــوالدات يف الوحــدات الصحيــة. 
شــهدت مــر منــوا مطــردا يف معــدل الــوالدات يف املرافــق الصحيــة. 

ومــع ذلــك، فــإن أقليــة كبــرة مــن الســيدات وخاصــة الفقــراء الــاليت 

ــزل دون مســاعدة  ــدن يف املن ــن يل ــد مــر، ال يزل يعيشــن يف صعي

ــن  ــود للحــد م ــه الجه ــي توجي ــرة. فينبغ ــة مه ــي خدم ــن مقدم م

معــدل الــوالدات املنزليــة يف هــذه املجموعــات. وينبغــي أن تشــمل 

هــذه الجهــود:

العمــل عــى ضــامن التغطيــة الشــاملة لخدمــات الرعايــة الصحية     •

ــى  ــادة ع ــن ع ــاليت يحصل ــيدات ال ــا أن الس ــوالده مب ــل ال ــا قب م

رعايــة مــا قبــل الــوالده أكــر حظــاً  للــوالده يف الوحــدة الصحيــة.

ضــامن أن التخطيــط للــوالدة هــو مكــون مــن زيــارات الرعايــة     •

ــدة  ــوالدات يف الوح ــق ال ــوالدة وأن عوائ ــل ال ــا قب ــة م الصحي

ــط. ــة التخطي ــالل عملي ــا خ ــا وتناوله ــم تحديده ــد ت ــة ق الصحي

ــوالده،  ــة بال ــكل مصــادر العناي ــة الســيدات ب ــن دراي ــد م التأك    •

القطاعــن الحكومــي والخــاص، يف مجتمعاتهــن.

تقليــل عمليــات الــوالدة القيرصيــة. إن ارتفــاع 
معــدل الــوالدات القيريــة يف مــر، يُزيــد مــن املخاطــر الصحيــة 

ــد  ــوع املوالي ــف مجم ــن نص ــر م ــاك أك ــد أن هن ــر 2014، نج م

ــذا  ــر ه ــة، ويعت ــة قيري ــم بعملي ــت والدته ــر مت ــاء يف م األحي

ــر  ــة أك ــوالدة القيري ــامل. فال ــدالت يف الع ــى املع ــن أع ــد م واح

ــاً  ــة، ووفق ــوالدة الطبيعي ــن ال ــال م ــات واألطف ــى األمه ــورة ع خط

ملنظمــة الصحــة العامليــة، فهــي رضوريــه فقــط مــن الناحيــة الطبيــة 

ــوالدة  ــت ال ــد أصبح ــك، فق ــع ذل ــوالدات. وم ــن ال يف 10٪-15٪ م

القيريــة هــي القاعــدة يف مــر، فلقــد ارتفعــت مــن 28٪ يف عــام 

2008 إىل 52٪ يف عــام 2014. وقــد ســاهم القطــاع الخــاص يف هــذا 

االتجــاه.1 فقــد تــم إجــراء والدة قيريــة لحــوايل إثنــن مــن ثــالث 

والدات يتــم إجرائهــا يف املنشــأت الصحيــة الخاصــة، مقارنــة بـــ أقــل 

مــن نصــف الــوالدات )45٪( التــي تــم إجرائهــا يف الوحــدات الصحية 

الحكوميــة. الســيدات مــن األرس الغنيــة اكــر ميــال للــوالدة القيرية 

ــوايل. مــن الســيدات مــن األرس الفقــرة ، 67٪ و 38٪ عــي الت

تنظيــم األرسة: تُســتخدم وســائل تنظيــم األرسة عــى نطــاق 
ــة  ــن كل خمس ــة م ــن ثالث ــرب م ــا يق ــاك م ــر، فهن ــع يف م واس

ســيدات متزوجــات يســتخدمن وســيلة مــن الوســائل. ومــع ذلــك، 

ــدة  ــام 2005، فواح ــذ ع ــتقراً من ــتخدام مس ــدل االس ــل مع ــد ظ فق

مــن بــن مثــاين ســيدات متزوجــات يكــون لديهــا حاجــة غــر ملبــاة 

لتنظيــم األرسة، إمــا لتباعــد بــن الــوالدات )5٪( أو الحــد مــن 

اإلنجــاب )8 ٪(. 

وتحصــل األغلبيــة مــن الســيدات الــاليت تســتخدمن وســائل تنظيم 

األرسة )57٪( عــى الوســائل مــن القطــاع الحكومــي. وهــذه الزيــادة 

ملحوظــه منــذ عــام 1995، عندمــا كان فقــط ثلــث الســيدات الــاليت 

ــدن  ــم األرسة يعتم ــائل تنظي ــتخدمن وس ــزواج ويس ــن ال ــبق له س

عــى القطــاع الحكومــي. 

املناطــق  يف  األرسة  تنظيــم  وســائل  مســتخدمي  ويعتمــد 

أكــر مــن  الحكومــي  القطــاع  كبــر عــى  الريفيــة إىل حــد 

األرسة.  تنظيــم  وســائل  عــى  الحصــول  يف  الخــاص  القطــاع 

ســيدات  خمســة  كل  مــن  ثالثــة  مــن  أكــر  أن  فنجــد 

يســتخدمن وســائل تنظيــم األرسة يف الريــف، يحصلــن عــى 

40٪ يذهــن  الوســائل مــن القطــاع الحكومــي؛ وأقــل مــن 

إىل وحــدات القطــاع الخــاص. الفــرق أقــل وضوحــاً بكثــر 

ــاليت  ــيدات ال ــن الس ــن 60٪ م ــر م ــة. فأك ــق الحرضي يف املناط

الحقــن  يســتخدمن  الــاليت  مــن  و٪83  اللولــب  يســتخدمن 

ــي.  ــاع الحكوم ــن القط ــيلتهن م ــى وس ــن ع 2(، يحصل ــكل  )ش

ــتخدمن  ــاليت يس ــيدات ال ــث الس ــوايل ثل ــط ح ــن أن فق يف ح

ــي  ــتخدمي الواق ــن مس ــوايل 20٪ م ــل وح ــع الحم ــوب من حب

ــي.  ــاع الحكوم ــى القط ــدن ع ــرأة، يعتم ــم امل ــري وتعقي الذك

ــال،  ــض قلي ــد انخف ــم األرسة ق ــائل تنظي ــتخدام وس ــا أن اس ومب

ومعــدل اإلنجــاب  قــد ارتفــع يف مــر منــذ عــام 2008، فــإن 

ــى  ــودة وع ــة الج ــم األرسة عالي ــات تنظي ــر خدم ــامن توف ض

ــي والخــاص هــو  ــن الحكوم نطــاق واســع يف وحــدات القطاع

أمــر حاســم بالنســبة للمصلحــة العامــة والتنميــة يف مــر. 

العوائــق التــي تحــول دون حصــول املــرأة 
إىل الرعايــة الصحيــة. فحــوايل ثلثــي الســيدات الــاليت 
شــملهن تقريــر املســح الســكاين الصحــي، مــر 2014  قــد 

واجهــن عائــق واحــد عــى األقــل يف الحصــول عــى الرعايــة 

الصحيــة، وغالبــاً مــا يتعلــق بنقــص يف األدويــة ) ٪54( أو مبقــدم 

ــن  ــرب م ــا يق ــاك م ــة  )٪48(. فهن ــدات الصحي ــة يف الوح الخدم

ثالثــة مــن كل عــرش ســيدات يصيبهــن القلــق مــن نقــص وجــود 
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