
 

 

 منعهي يمكن ذاإلمالص الحاالت  إنهاء سلسلة

الخاص بمجلة "ذا  ،نهاء حاالت اإلمالص )والدة جنين ميت( الذي يمكن منعهإملخص عن سلسلة 

 تم إعداده بواسبة تحالف اإلمالص الدولي ،نست"البييةال

 

 ۲۱۰خمسة مقاالت كتب فيها أكثر من  منعهاإلمالص الذي يمكن  حاالت إنهاء سلسلةتتضمن 

يولد  مليون طفال ۲،٦ ما يقرب إلىأن  سلسلةظهر اليحث في هذه الي   دولة مختلفة. ٤٣من  باحثا

مقدمي الرعاية  و هذه األسرعلى  فيه حالة الوفاة بسيالذي تتييرز األثر الكيير عام كما  ميتا كل

 للمرأة أفضل رعايةعن طريق  هايمكن تجني معظم هذه الوفيات ،والمجتمعات والحكومات. لألسف

اإلمالص الخاصة بمجلة "ذا  سلسةل مكملة سلسلةهذه الو قد جائت أثناء فترة الحمل والوالدة. 

ه لم يتم إحراز ماتم  أو  مامن خالل استعراض . ۲۰۱۱التي تم إصدارها في عام  النست" البيية

جل إنهاء اإلمالص الذي يمكن ما يجب أن يتم من أ سلسلةظهر هذه الت   ،۲۰۱۱ عامتقدم منذ من

 .تحسين صحة األمهات واألطفال(ت فيه دول العالم ب)العام الذي تعهد ۲۰٣۰بحلول عام  منعه

 هي: منعهاإلمالص الذي يمكن  حاالت إنهاء سلسلةاألساسية من  نقاطلا

 منها  %٩٨، مليون حالة إمالص تحدث كل عام۲،٦يقرب إلى  ما

فعادة ما تحدث نصف  .متوسطة الدخلالمنخفضة والتحدث في الدول 

مل والوالدة. تنجم معظم الوفيات عن ححاالت اإلمالص أثناء ال

 من مثل الوقاية الرعاية الجيدة لألمومةمشكالت يمكن تجنيها من خالل 

المضاعفات المتعلقة بالحمل )مثل ارتفاع معالجة  وأ ىأو معالجة العدو

 ضغط الدم أو مرض السكر أو النمو الضعيف للبفل قيل الوالدة(.

 كبير على عاتق األسر والمجتمع يضع اإلمالص عبء. 

ويمكن أن يتسيب في آثار نفسية واجتماعية  اإلمالص هو مأساة لألسر

الصحية أن  مقدمي الرعايةالبييب والداية المولدة وآخرون من  يمكن من خاللومادية طويلة األمد. لكن 

اآلثار السليية على  من قللنن أ جيدةعن طريق الرعاية الفيمكن  ؛الوالدين تجربةيشكلوا فرقا حقيقيا ل

يعتير  في هذا الوقت المأسوي هام جدا. فاإلمالص بين بالوالدينياألشخاص المح سلوك . فالوالدين

على الرغم من ن بسيب موت طفلهم. ن ومالماا منفورابأنهم وأغلب األحيان يشعر الوالدان ،ة عاروصم

يتأثر أيضا مقدمي الرعاية والمجتمعات  ،وأسرهمبشكل خاص على السيدات  أن أثر اإلمالص يؤثر

 .به المحلية

  والتي غاليا ما تكون  ،ثناء الحمل والوالدةأ من خالل الرعاية الجيدة امنعهمعظم حاالت اإلمالص يمكن

جزءا من الرعاية الصحية البييعية  لناقصة. الجهود التي تيذل للوقاية من اإلمالص يجب أن تشك

كما  ،الوالدةوفاة األمهات واألطفال حديثي  أيضا للسيدات واألطفال. التحسينات في رعاية األمومة تمنع

به  هذا ما يسمى ب" العودة الرباعية" على االستثمار المالي الذي تقوم ؛لنمو البف من أنها تحسن



 
 

وفيات  حاالت تقليلالفائدة ) أربعة أنواع منيعني هذا  -ن في الرعاية الصحيةالحكومات والمتيرعو

لتحسين الرعاية ييذل حاالت اإلمالص ومشكالت النمو( لكل مجهود و ،السيدات واألطفال حديثي الوالدة

 الصحية.

  حاالت وفاة األطفال حديثي الوالدة وحاالت وفاة  هو الحال فييجب أن يتم إحصاء حاالت اإلمالص كما

مما يجعل األمر صعيا لرصد عدد  ،في الوقت الحالي ال يعتد بحاالت اإلمالص في كل دولة  األمهات.

 المسئولية. جهات المانحةحتى تتحمل الحكومات وال حتياج إليهايتم اال اتعلوممال فهذههذه الحاالت. 

بعض النجاح. فعادة  ۲۰٣۰أهداف اإلمالص في األهداف العالمية لعام  دخالإل ضغطسياسة الأحرزت 

كل ل"خبة عمل وضعت  ،مثالعلى سييل الية. اإلمالص في السياسات العالم حاالت ضي عنما يتم التغا

عالمية التنمية المستدامة ال لكن أهدافو ،ت اإلمالص في كل دولةأهدافا لتقليل عدد حاالحديثي الوالدة" 

 ،السيدات واألطفال بشكل أفضل الرتقاء بصحةتتضمن أهدافا ل بل ،اإلمالص منع حاالتال تتضمن 

اإلمالص. تبلب  تقليل حاالتب وثيقة ذات صلة اهداف وهيلمزيد من المساواة اللحد من الفقرو أهدافاو

معدل اإلمالص تماشيا مع أهداف  من جميع الدول أن تقلل "منعهإنهاء اإلمالص الذي يمكن " سلسلة

في كما هو الحال  ،ااإلبالغ عنهوحاالت اإلمالص  يتم إحصاء لتأكيد على أنمع ا كل حديثي الوالدة""

 حديثي الوالدة واألمهات.وفيات 

  األقليةخلفيات البعض  ذوات السيدات تعتير  على السيدات " المهمشين". بشكل خاصيؤثر اإلمالص 

 .متوسبة الدخلالمنخفضة وال في الدول أكثر عرضة لخبر اإلمالص خاصة ،والالتي ال يعملنأعرقية ال

أن تتأكد من أن جميع  تحتاج ذات الدخل المرتفع. جميع الدول الدول توجد هذه الحاالت أيضا في كما

 .جيدة أمومةية االسيدات تتلقى رع

  أسى المحرومين" شيئ شائع,  .خفيةاإلمالص عادة ما يكون مأساة"

وال يتم  فيوهو يعني أن أسى الوالدين بعد وفاة طفلهما يكون مخ

االعتراف به بشكل صحيح أو حتى ال يتم االعتراف به قبعيا من قيل 

خرى من العائلة أو المجتمع. أعراض األفراد األالعاملين بالصحة أو 

قدر كاتيي يو   ;االكتئاب تكون شائعة و طويلة االمد بعد اإلمالص

تعاني اء العالم في جميع أنحالدراسة أن ما يقرب من أربعة مليون سيدة 

 ميتا. من أعراض االكتئاب بعد أن تضع طفال

 أقل تقديرا منأنها ووالوحدة بالعار ميتا  طفال تضعالتي  تشعر السيدات 

بسيب العنف الذي أن يعانين من سوء المعاملة أو الضرر  يمكن لهن ،وفي بعض الحاالت .المجتمع قبل

التي تعمل عن كثب مع عاملي  "اآلباءمنظمات "يمكن أن تساعد لكن يتعرضن له بعد اإلمالص. 

 .منعهالرعاية الصحية على تقليل تلك الوصمة والشعور باليأس بأن اإلمالص ال يمكن 

 ؟غيير في المستقبلوما الذي يحتاج للت ۲۰۱۱ما الذي تغير منذ عام 

حالة ۱۰۰۰   حالة إمالص من كل ۱٨،٤ كان هناكاإلمالص.  سرعة العمل من أجل تقليل معدلنحتاج أن نزيد 

انخفض  ،. في المتوسط۲۰۰۰حالة في عام  ۲٤،۷مقارنة بال  ،۲۰۱٥والدة على المستوى العالمي في عام 

ذي وفيات السيدات الحوامل )المعدل لكن هذا االنخفاض أقل من  ،في السنة %۲معدل اإلمالص بحوالي 

(. ففي %٤،٥في نفس الفترة( أو وفيات األطفال أقل من خمسة أعوام )الذي انخفض بعدل  %٣بمعدل  انخفض

 استجابت جمعية الصحة العالمية التي تقرر السياسات لمنظمة الصحة العالمية )منظمة األمم المتحدة ،۲۰۱٤عام 



 
 

 

حالة والدة في كل  ۱۰۰۰لكل  او اقل حالة إمالص ۱۲"  الوصول الى على الصحة العالمية(  لهدفركزت التي

 ،بشكل أساسي الدول متوسبة ومرتفعة  الدخل ،دولة فقط ٩٤توصلت  ،۲۰۱٥. في عام ۲۰٣۰دولة بحلول عام 

أن تضاعف  ،خاصة في أفريقيا والدول المتأثرة بالحروب ،دولة على األقل ٥٦على يجب  هذا الهدف.تحقيق ل

معدل حاالت  بها خاصة تلك التي ،لب من الدولط  لقد من أجل الوصول لهذا الهدف.  الحالي للتقدم معدلها

لسد الفجوات في معدالت  سعى لتحقيقهاأن تضع األهداف وت ،حالة والدة ۱۰۰۰لكل  ۱۲الص أقل من اإلم

 تدعوف(. ةواالجتماعي ةالعرقي من التفرقةمختلفة من السيدات ) كالالتي يعانين المجموعات الاإلمالص بين 

 هذه االلتزامات. جميع الدول أن تحترم سلسلةال

على  قوية قيادةالسياسات والبرامج المحلية والعالمية. فهناك حاجة إلى  فيتضمين اإلمالص  هناك حاجة إلى 

والوطنية  الجهود المحلية وذلك من أجل تنسيق وقيادة ،حدة ى العالمي وعلى مستوى كل دولة علىالمستو

أنه لم يخصص ما يكفي من فمن الغريب  ،صبالنظرإلى مدى حجم أثر اإلمالووالعالمية لألمهات وأطفالهم. 

القيام بأبحاث أكثر عن  كما أنالتي تهدف إلى منع اإلمالص وتحسين الرعاية بعده.  العلمي المال ليرامج اليحث

 .هميةفي غاية األيعتيرأمر  الفقدان منع اإلمالص ورعاية

 التي ساليبة إليها في الخطط العالمية باألتحتاج أن تقوم بالتغيرات التي تمت الدعو ،تحقق الدول تقدما لكي 

فهم مدى ألنه سيساعدنا على  ،. فيجب تحسين جمع المعلومات عن حاالت اإلمالصالخاصة ظروفها تناسب

حاالت الوالدة وحاالت اإلمالص وحاالت وفاة  جميعيجب أن يتم إحصاء منع حاالت اإلمالص. نجاح الدول في 

ويجب قياس معدل اإلمالص أثناء الحمل )"معدل اإلمالص قيل الوالدة"( وأثناء  ،األمهات وحديثي الوالدة

كل عام في كل دولة. ولكي نستبيع فهم حاالت اإلمالص بشكل أفضل,  الوالدة"( أثناءالوالدة )"معدل اإلمالص 

هناك أنظمة عديدة مختلفة  حاليا ،وافق على استخدام نظام واحد لتحديد أسياب اإلمالصيجب على كل دولة أن ت

 لكن ال يعمل أي منهم بشكل جيد. ،يتم استخدامها

 في منع حاالت اإلمالص أم ال؟ تقدماحرز يف نكتشف ما إذا كان العالم يك

( هل تم ۱:  طرح ثالثة أسئلة سلسلةهذه التقترح  ،لكي نستنتج ما إذا كانت الدول تتبور في منع اإلمالص أم ال

( هل الرعاية ۲وفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال في كل دولة؟  عدالتاإلمالص في محاالت إحصاء 

بالرعاية التي تمنع حاالت  اخاص اهتماممع إيالء ا ،الجيدة أثناء الحمل والوالدة متضمنه في خبط الدولة المحددة

 ؟الدوله يعتير جزءا من خبة أو سياسة بنسيه محدده اإلمالص ( هل خفض٣اإلمالص؟ 

سين حاالت اإلمالص وتح تقليلسرعة من تزيد ن هناك أشياء معينة يجب أن يتم القيام بها لأ السلسلةاهذه تؤكد 

المتزايدة ( األصوات ۲) ؛هو التحدي األكيرهذا و قرارخاصة من صانعي ال قيادة الواعية( ال۱الرعاية بعدها: )

 ،و األطفال ية للمرأةحاالت اإلمالص في خبط وسياسات الرعاية الصح تضمين (٣) ؛وخاصة أصوات السيدات

 ؛اإلمالص التقدم لتقليل معدل ( جمع المعلومات للتحقق من٤)؛باإلضافة إلى زيادة التمويل لمنع حاالت اإلمالص

 .العلمىيحث لزيادة التمويل ل (٥)

 



 
 

 
 حاالت اإلمالص متكامل لتقليلنهج  -۲۰٣۰ نحو

ى العمل إلنهاء تدعو هذه السلسلة أيضا إل ،۲۰۱۱ عام مالصاإلعلى غرار الدعوة إلى العمل في سلسلة 

ل " أهداف التنمية المستدامة" و . إن تنفيذ أستراتيجيات عالمية مثنعهي يمكن محاالت اإلمالص الذ

" )الخبة العالمية لمساعدة تنفيذ أهداف التنمية والمراهقين"األستراتيجية العالمية لصحة المرأة واألطفال 

التعامل مع أي حالة وفاة  كما يتم المستدامة المتعلقة بالصحة( سيكون أسهل إذا تم التعامل مع حاالت اإلمالص

رعاية جيدة أثناء الحمل والوالدة في  أن جميع السيدات تم منحهن أخرى وتم إحصائها عن طريق التأكد من

 حالة إمالص و  ٨۲٣،۰۰۰يمكننا أن نمنع  بذكو ،دولة التي لديها أسوأ معدالت اإلمالص ۷٥ال

وذلك ،۲۰٣۰حالة وفاة للمرأة الحامل كل عام بحلول عام  ۱٦٦،۰۰۰حالة وفاة لحديثي الوالدة و ۰۰۰،۱،۱٤٥

 لكل حياة يتم إنقاذها. جنيه أسترليني ۱٤٣٦دوالر أمريكي أو  ۲،۱٤٣إضافية قدرها بتكلفة 

يجب على مجتمع الصحة العالمي وقادة الدول 

والعاملين بالرعاية الصحية والنساء والرجال 

المنفردين أن يرفعوا أصواتهم الجماعية لكسر 

معالجة حاجز الصوت حول قضية اإلمالص و

ا المرأة متحملهن تالذي فهمتالاالحترام و انعدام

 طفلهم ميتا.عندما يولد عادة واألسر

 


