
  ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار: ٣الهدف 
ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات : ٧-٣الغاية 

، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية، ومعلومات تنظيم األسرة والتثقيف بشأنها
 ٠٢٣٢بحلول عام 
سنة( والالتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم  94-51نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ) :١-٧-٣المؤشر 

 األسرة بطرق حديثة
 

 

 المعلومات المؤسسية

ة/ المنظمات:المنظم  

 (DESA) جتماعيةالقتصادية واالشعبة السكان، إدارة الشؤون ا

 (UNFPA) للسكانصندوق األمم المتحدة 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 تأجيلب( أو مجّددا  ) بعدم االنجابتي يرغبن سنة( اللوا 94-51لنساء في سن اإلنجاب )من االنسبة المئوية 

 .ا  وسيلة حديثة لمنع الحملن حاليويستخدم تاليالطفل ال إنجاب

 األساس المنطقي:

ييم مستويات في تق مفيدهي ألمر الحديثة التي تتم تلبيتها بالطرق تنظيم األسرة على خدمات  طلبالإن نسبة 

الوصول إلى واستخدام وسائل فعالة لمنع الحمل على يساعد والتغطية الشاملة لبرامج وخدمات تنظيم األسرة. 

عدة بين الوالدات بحرية تمكين النساء وشركائهن من ممارسة حقوقهن في تقرير عدد أطفالهن والمبا

ظيم األسرة تن طلب تلبيةكما ومن شأن  لقيام بذلك.الوسائل لوة، والحصول على المعلومات والتعليم ومسؤولي

الذي ، وحمل غير المقصود والحمل المتقاربصحة األم والطفل من خالل منع ال أن يساهم في حديثةال بالطرق

التي رة تنظيم األسى خدمات علتعتبر مستويات الطلب  وفي العادة   .يكون أكثر عرضة لضعف نتائج الوالدة

أو أقل  % 15البالغة  نسبة، وتعتبر الأو أكثر عالية عموما   % 51 تي تبلغ نسبتهاالحديثة ال تتم تلبيتها بالّطرق

 منخفضة عموما .نسبة 

 

 المفاهيم:



أسرة  تنظيملُبّيت حاجاتهّن إلى سنة( اللواتي  94-51يشار أيضا إلى النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب )
شيوع  نممكونات المؤشر وتتمثّل بالطرق الحديثة. على هذه الخدمات التي تُلبّى كنسبة الطلب بطرق حديثة 

 حديثة( والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة.ال الطرق وأوسائل منع الحمل )أي طريقة 
 

هن حاليا ، أو اللواتي يستخدمن شريكانتشار وسائل منع الحمل هي النسبة المئوية للنساء اللواتي يستخدمن 
الجنسي حاليا ، وسيلة واحدة على األقل لمنع الحمل، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة. يتم تعريف الحاجة 
غير الملباة لتنظيم األسرة على أنها النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب، سواء المتزوجات أو المقترنات، 

 أو تأخير اإلنجاب ولكنهن ال يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل.اللواتي يرغبن في إيقاف 
 

طرق تشمل الإذ غالبا  ما يتم تصنيف وسائل منع الحمل على أنها إما حديثة أو تقليدية، ألغراض التحليل. 
 الزرع والحقن وحبوب منع الحديثة لوسائل منع الحمل التعقيم بين اإلناث والذكور والجهاز الرحمي وعملية

)بما في ذلك الحجاب العازل األنثوي  الفموية والواقيات الذكرية واألنثوية والوسائل العازلة المهبلية الحمل
إسفنج(، وسيلة انقطاع الطمث وومرهم غطاء عنق الرحم ورغوة قاتلة للحيوانات المنوية والهالم و

، ووسائل منع الحمل الطارئة والطرق الحديثة األخرى التي ال يتم اإلبالغ عنها بشكل منفصل اإلرضاعي
ريقة طتشمل الطرق التقليدية لمنع الحمل في حين )على سبيل المثال، رقعة منع الحمل أو الحلقة المهبلية(. 

يب اإلنقطاع واألسالدوري(، النظم )على سبيل المثال، األساليب القائمة على الوعي بالخصوبة واإلمتناع ال
 التقليدية التي لم يبلغ عنها بشكل منفصل.

 
 

 التعليقات والقيود:

وتدار  بالطريقة التي تصاغ ختالف الحاصلالوتنفيذها، وكذلك ا مسوحتصميم الفي  ختالفالؤثر اييمكن أن 
ائل منع شيوع ا بمجموعة وس وتتعلق اإلختالفات األكثر. البيانات مقارنة قابلية، على بها مسوحاستبيانات ال

األشخاص الذين يُقدر معدل انتشار  اإلرتباط( العمر والجنس والحالة الزوجية أوالحمل المدرجة وخصائص )
(. كما يمكن أن يختلف اإلطار الزمني المستخدم لتقييم انتشار األساسيين ع الحمل لديهم )السكانوسائل من

 ستخدم حاليا" وسيلة لمنع الحمل.تمقصود بـ "ف ليوجد تعريال  مسوحالفي معظم فوسائل منع الحمل. 
ل فهم المجيب لمعنى وسائقلة األسئلة اإلستقصائية، المطروحة لضمان  يمكن أن تؤدي ،وفي بعض المسوح
يمكن و ة.األساليب التقليديما خّص انتشار وسائل منع الحمل، ال سيما في  سوء تقديرإلى منع الحمل المختلفة، 

ا، خاصة  عندما يتم قياس انتشار وسائل منع الحمل لفئة فرعية  شّكلأن ي اختالف أخذ العينات مشكلة أيض 
 محددة )وفق ا للطريقة والمجموعة العمرية والمستوى، إلخ( أو عند تحليل اإلتجاهات على مدار الوقت.

 
ن دما ال تتوفر بيانات ع، عنيتم اإلبالغ عن المعلومات الخاصة بمجموعة األشخاص األكثر قابلية للمقارنة

سنة. أما الرسوم التوضيحية لقاعدة السكان التي  94و 51اللواتي تتراوح أعمارهن بين النساء المتزوجات أو 
 99-51يتم تقديمها في بعض األحيان فهي: النساء المتزوجات أو المرتبطات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

عن الحالة الزوجية(، أو النساء المتزوجات من قبل أو الرجال  طات جنسي ا )بغض النظريسنة، والنساء النش
. تشير المالحظات في مجموعة البيانات إلى أي اختالفات بين البيانات والنساء المتزوجين أو في حالة ارتباط

ق لالمقدمة والتعاريف الموحدة النتشار وسائل منع الحمل أو الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة أو عندما تتع
 البيانات بالسكان غير الممثلين لجميع النساء المتزوجات أو المرتبطات في سن اإلنجاب.

 



 المنهجية

 طريقة اإلحتساب:

 تي يستخدم، أو اللواسنة( اللواتي يستخدمن حاليا   94-51هو النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب ) المقسوم

ظيم تنعلى هو إجمالي الطلب  والقاسم. وسيلة حديثة واحدة على األقل لمنع الحمل ،شريكهن الجنسي حاليا  

تقديرات الوتتعلّق األسرة )مجموع انتشار وسائل منع الحمل )أي طريقة( والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة(. 

 بالنساء المتزوجات أو المرتبطات.

 التفصيل:

بيانات مصدر الل وفقا  اإلقتصادية وفئات أخرى، -العمر والموقع الجغرافي والحالة الزوجية والحالة اإلجتماعية

 وعدد المالحظات.

 معالجة القيم الناقصة:

 بلدالمستوى ى عل 

 ال توجد محاولة لتقديم تقديرات للبلدان أو المناطق الفردية عندما ال تتوفر بيانات البلد أو المنطقة.

 المستويين اإلقليمي والعالمي على 

تقديرات إقليمية وعالمية ألي سنة مرجعية معينة، تستخدم شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون  حقيقمن أجل ت

وسي.  ليونتين ألكما وفي. كانتوروفا، تم وصفه بالتفصيل في: االقتصادية واالجتماعية نموذج بايزي هرمي

(. المعدالت واإلتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية في انتشار وسائل منع 3552مينوزي واَن بيدلكام )

 ّ . مجلة النست. : تحليل منهجي وشامل3551و 5445ة لتنظيم األسرة بين عامي الحمل والحاجة غير الملبا

 .5413 – 5493ت ، الصفحا4858، المسألة 285المجلد 

ال لحساب المتوسطات اإلقليمية والعالمية وتُستخدم التقديرات على مستوى البلد والقائمة على النموذج فقط 

د ل عدوكلما ق تجاهات على المستوى القطري.لتنمية المستدامة العالمية لإلتُستخدم في إعداد تقارير أهداف ا

ة للبلدان خرى، بينما بالنسباألبلدان ال اربمدفوعة بتجتقديراته ، كلما زادت لبلد المعنيالمالحظات بالنسبة ل

 تلك المالحظات. بحسبتتحدد النتائج بدرجة أكبر فذات المالحظات العديدة، 

:اإلقليميةالمجاميع    

تقديرات وإسقاطات إقليمية وعالمية للمؤشر. التقديرات واإلسقاطات  حقيقنموذج بايزي الهرمي لتيستخدم 

، باستخدام عدد النساء المتزوجات أو ئمة على النموذجاإلجمالية هي متوسطات مرجحة لتقديرات البلدان القا

يتم توفير المتوسطات . سنة للسنة المرجعية في كل بلد 94و 51اللواتي تتراوح أعمارهن بين المرتبطات 

من النساء في  % 15الحمل لما ال يقل عن إلقليمية فقط إذا كانت البيانات متاحة بشأن انتشار وسائل منع ا

نتين ألكما : ليوفي تفاصيل عن المنهجيةالوتّم وصف اللواتي يتزوجن أو يرتبطن في المنطقة.  سن اإلنجاب



واإلتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية في (. المعدالت 3552وفي. كانتوروفا وسي. مينوزي واَن بيدلكام )

: تحليل منهجي 3551و 5445انتشار وسائل منع الحمل والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة بين عامي 

 .5413 – 5493، الصفحات 4858، المسألة 285وشامل. مجلة النست. المجلد 

تمدة من التوزيعات الخلفية للنموذج. إلجراء ، تعدل التقديرات المقدمة متوسط القيم المس3555من عام  بدء  

إلجمالي، وسائل منع الحمل ا نتشارخلفيات بايزي النموذج القائمة على  متوسطاتال تم اإلبقاء على التعديالت،

 سبة  ن حتياجات غير الملباةالاو، إلجمالي انتشار وسائل منع الحمل نسبة  تشار وسائل منع الحمل الحديثة انو

وسائل منع الحمل، على النحو المقدر في النموذج. استخدمت هذه القيم لتعديل جميع القيم مستخدمي لغير 

وانتشار وسائل منع الحمل التقليدية والحاجة غير  الوسطية األخرى، أي، أن انتشار وسائل منع الحمل الحديثة

الحديثة  طرقنسبة انتشار ال، نفسه 5-5-٣الملباة وإجمالي الطلب على تنظيم األسرة، واألهم من ذلك، المؤشر 

 التي تم القيام بها هي: حسابيةالعمليات الوإلى إجمالي الطلب على تنظيم األسرة. 

𝐶𝑃𝑚𝑜𝑑∗ = 𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦 × (
𝐶𝑃𝑚𝑜𝑑

𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦
) 

 

𝐶𝑃𝑡𝑟𝑎𝑑∗ = 𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦 − 𝐶𝑃𝑚𝑜𝑑∗ 

 

𝑈𝑛𝑚𝑒𝑡𝑁𝑒𝑒𝑑∗ = (1 − 𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦) × (
𝑈𝑛𝑚𝑒𝑡𝑁𝑒𝑒𝑑

1 − 𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦
) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑∗ = 𝐶𝑃𝑎𝑛𝑦 + 𝑈𝑛𝑚𝑒𝑡𝑁𝑒𝑒𝑑∗ 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑆𝑎𝑡𝑏𝑦𝑀𝑜𝑑∗ = (
𝐶𝑃𝑚𝑜𝑑∗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑∗
) 

 

وتضمن هذه التعديالت أن تتطابق القيم المبلّغة مع الهويات المطلوبة . x لالقيمة المعّدلة  *xحيث يمثّل المتغيّر 
 بحسب تعاريفها، وخاصة :

وسائل  اراجمالي انتش=  انتشار وسائل منع الحمل الحديثة + نسبة انتشار وسائل منع الحمل التقليديةنسبة 
إجمالي الطلب على تنظيم =  نسبة اإلحتياجات غير الملباةوسائل منع الحمل +  اجمالي انتشار؛ منع الحمل
 األسرة = نسبة انتشار وسائل منعونسبة انتشار األساليب الحديثة إلى إجمالي الطلب على تنظيم األسرة؛ 

 الحمل الحديثة / إجمالي الطلب على تنظيم األسرة.
 

 مصادر التفاوت:

امت شعبة . ومع ذلك، قمسوحتقارير ال، ال يوجد تفاوت بين البيانات المقدمة والبيانات المنشورة في بشكل عام

جموعة تستخدم المالحظات في موقارنة. السكان بتعديل بعض البيانات الوطنية المنشورة لتحسين قابلية الم

 تكون البيانات مختلفة عن التعاريف الموحدة.البيانات لتوضيح متى تم إجراء التعديالت وحيث 

 



 مصادر البيانات

ح ذات مسوبرامج ال تتمثّل .ممثّلة على الصعيد الوطنيال مسوح األسريةبيانات اليتم حساب هذا المؤشر من 
ع الحمل انتشار وسائل منب مسوح الخاصة: الفيهذا المؤشر بالتي تشمل البيانات ذات الصلة البلدان المتعددة 

ات لصحة اإلنجابية والدراسالخصوبة وبا مسوح الخاصةالو ستقصائية الديموغرافية والصحيةاالوالدراسات 
 3535والمساءلة لعام متعددة المؤشرات والدراسات اإلستقصائية ألداء الرصد ستقصائية العنقودية اإل

 الوطنية. مسوحالالدولية األخرى ولمسوح ابرامج والدراسات اإلستقصائية للخصوبة في العالم و

للحصول على معلومات عن مصدر كل تقدير، انظر األمم المتحدة وإدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية 
 .3554عام (. اإلستخدام العالمي لوسائل منع الحمل ل3555وشعبة السكان )

 توافر البيانات

 إلى تنظيم األسرة نّ حاجته بّيتلُ سنة( اللواتي  94-51تتوافر بيانات النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب )

. توجد نقطتين متاحتين من البيانات 3554 – 3555بلدا  أو منطقة للفترة الزمنية  525لطرق الحديثة في با

 أو منطقة. بلدا   84على األقل، بالنسبة إلى 

 التوزيع اإلقليمي لتوافر البيانات هو كما يلي:

  0202و 0222بين عامي 

نقطة واحدة من البيانات على  نقطتان أو أكثر من البيانات
 األقل

أهداف التنمية المستدامة لألقاليم 
 والعالم

   

 العالم 525 84

 كا الشمالية وأوروباميرأ 52 4

 كا الشماليةميرأ 5 5

 أوروبا 53 1

كا الالتينية ومنطقة البحر يرمأ 32 55
 الكاريبي

 آسيا الوسطى والجنوبية 52 4

 آسيا الوسطى 9 5

 آسيا الجنوبية 4 1

 آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا 55 55

 ا الشرقيةسيا   2 3

 جنوب شرق آسيا 8 8

 آسيا الغربية وأفريقيا الشمالية 55 55

 آسيا الغربية 55 5

 أفريقيا الشمالية 4 2

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 91 24

 أوقيانيا 4 5



أستراليا  أوقيانيا باستثناء 4 5
 ونيوزيلندا

 أستراليا ونيوزيلند 5 5

 البلدان النامية غير الساحلية 25 33

 أقل البلدان نموا   94 29

 الدول الجزرية الصغيرة النامية 34 55

 

 الجدول الزمني

 البيانات:جمع 

 يتم تجميع البيانات وتحديثها سنوي ا في الربع األول من العام.

 إصدار البيانات:

البيانات المحدثة عن المؤشر في الربع الثاني من كل عام. ومن المتوقع صدور  قوم شعبة السّكان بإصدارت

ير تشو. تنشر شعبة السكان سنويا  مجموعة شاملة من البيانات. 3555اإلصدار التالي في الربع الثاني من عام 

ر: األمم المتحدة سنة(. انظ 94-51هذه البيانات حالي ا إلى النساء المتزوجات أو المرتبطات في سن اإلنجاب )

(. اإلستخدام العالمي لوسائل منع الحمل لعام 3554وإدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية وشعبة السكان )

3555. 

 الجهات المزودة بالبيانات

حية الديموغرافية والص مسوحالمثل  –المنسقة دوليا  مسوح األسرية المن  لمسوحايتم الحصول على بيانات 

 مسوحن الم وغيرها-لصحة اإلنجابية والدراسات اإلستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات با مسوح الخاصةالو

منظمة أمم المتحدة للطفولة )التقارير القطرية بشأن مؤشرات األهداف( ومعلومات  تديروالتي ترعاها الدول. 

 هاقة بالبيانات المتعل عداتاقو الدولية مسوحبرامج الات بحث منهجية لعملي، من المكاتب الميدانية للصندوق

واستفسارات مخصصة باإلضافة إلى استخدام الردود الخاصة بكل ( لمسوح األسريةا)مثل قاعدة بيانات شبكة 

  .ستبيانات الخاصة بالبياناتالبلد على ا

 الجهات المجمعة للبيانات

الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية يتم إعداد هذا المؤشر على المستوى العالمي من قبل شعبة السكان وإدارة 

 واألمم المتحدة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان.

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.un.org/en/development/desa/population/ ; www.UnfpaOpendata.org 



 المراجع:

واإلقليمية والعالمية في انتشار وسائل منع (. المعدالت واإلتجاهات الوطنية 3552أل.إي ألكما واَخرون )
: تحليل منهجي وشامل. مجلة النست، 3551و 5445الحمل والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة بين عامي 

مع الملحق على شبكة اإلنترنت  انظر أيضا   .5413 – 5493، الصفحات 4858، المسألة 285المجلد 
 على الرابط التالي:متاحة تفاصيل تقنية 

  
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/index.shtml 

 

ت التحليلية لإلستقصاءات (. مراجعة الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة. الدراسا3553برادلي وآخرون )
 كالفيرتون ومريالند: التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة.، 31الديمغرافية والصحية رقم 

  
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25[12June2012].pdf 

 

 كتيب عن مؤشرات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، األمم المتحدة،
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/MainPage.ashx 

 

تكت(: )كوني جالستنبري. 3535رصد التقدم في تنظيم األسرة. المؤشرات األساسية لتنظيم األسرة لعام 
 35مشروع مسار 

http://www.track20.org/pages/data/indicators 
 

(. رصد صحة األم والوليد والطفل: فهم مؤشرات التقدم الرئيسية. جنيف: 3555منظمة الصحة العالمية )
 منظمة الصحة العالمية.

http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn
_child_health.pdf 

 

من المؤشرات الصحية األساسية،  555القائمة المرجعية العالمية لـ  (.3551منظمة الصحة العالمية )
: بيانات وصفية، 3551  

http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning
.pdf?ua=1 

 

(. رصد صحة األم والوليد والطفل: فهم مؤشرات التقدم الرئيسية. جنيف: 3555منظمة الصحة العالمية )  
 منظمة الصحة العالمية.

http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn
_child_health.pdf 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/index.shtml
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5b12June2012%5d.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/MainPage.ashx
http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn_child_health.pdf
http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn_child_health.pdf
http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn_child_health.pdf
http://www.who.int/entity/healthmetrics/news/monitoring_maternal_newborn_child_health.pdf


 

من المؤشرات الصحية األساسية،  555(. القائمة المرجعية العالمية لـ 3551منظمة الصحة العالمية )
: بيانات وصفية،3551  

http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning
.pdf?ua=1 

 

 مؤشرات ذات صلة

 ،المخاطر المالية من حمايةالما في ذلك ، ب)تحقيق التغطية الصحية الشاملة 8-٣ غايةيرتبط هذا المؤشر بال

األدوية  على الجميع حصولإمكانية الصحية األساسية الجيدة والحصول على خدمات الرعاية إمكانية و

الذين  االفراد لجميع تنظيم األسرةتتعلّق بتوفير معلومات  ألن( واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة

 عنصرا  هاما  في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.يشّكل يرغبون في منع الحمل 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واالنجابية ) 4-٥لغاية با ضا  أي المؤشرهذا يرتبط كما 
وعلى الحقوق االنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا  لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج 

يتم تسهيلها  ةألن تلبية الطلب على خدمات تنظيم األسر( عمل بيكين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
من خالل زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، وكذلك تحسين الصحة 

 الجنسية واإلنجابية والقدرة على ممارسة الحقوق اإلنجابية.

 

http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/chi_2015_74_family_planning.pdf?ua=1
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