
ات�ج  والمباعدة تنظ�م اال�ة�ة الوطن�ة لاالس�ت

ن الوالدات  )2025-2021( بني

 جمهور�ة العراق

 وزارة الصحة

�ن األول (  )2020��ش



 تمه�د

ي و  ،والتنم�ة للسكان الدو�ي  المؤتمر عمل برنامج ع� الموقعة الدول أحد �ي  العراق جمهور�ة  اليت

ي  بما المتحدة، األمم وثائق تبعت
ي  )5 و 3 (الهدفان المستدامة" التنم�ة "أهداف ذلك �ف  قّر ت اليت

ف  المباعدة /  اال�ة بتنظ�م مةالو  اإل�سان" حقوق "أحد باعتبارها الوالدات بني ف ف  مل�ت  "بتمكني

 وأن بينهم، ف�ما والمباعدة أطفالهم عدد مسؤول�ة�و  بح��ة �قرروا أن من واألفراد األزواج

ةال خ�اراتال ولضمان بذلك للق�ام الالزمة والوسائل المعلومات ع� �حصلوا  إتاحة مع مستن�ي

م 1". والفعالة اآلمنة وسائلال من كاملة مجموعة ف  الس�اق، هذا ضمن العراق، حكومة وتل�ت

ف  ف ،األم صحة بتحسني ف  المباعدة /  اال�ة بتنظ�م وتع�ت ي  امهم اعن�  بوصفها الوالدات بني
 �ف

ي  اعليه المنصوص الجهود
ات�ج�ة �ف ي  واالطفال المهاتا وصحة اإلنجاب�ة الصحة اس�ت  حديي�

ف   الوالدة   . 2)2020-2016( وال�افعني

ي 
ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م إن ،األمر  حق�قة �ف ي  �ّ�ع فعال خلاتد عن عبارة الوالدات بني

 الم�ف

ف  ا� باإلضافة األطفال، ووف�ات األمهات وف�ات تقل�ل نحو  االمهات ورفاه�ة صحة تحسني

 مئ��ة درجة بمقدار ز�ادة كل "مع أنه قّدر� بلدان، عدةل الب�انات تحل�ل خالل ومن وأطفالهن. 

ي 
 ل�ل وفاة حالة 4.8 بنسبة األمهات وف�ات معدل ينخفض الحمل، منع وسائل استخدام �ف

ي  الوف�ات وتنخفض %،10 بنسبة الرضع األطفال وف�ات تنخفضو . ح�ة والدة 100.000
 �ف

ف  المباعدة تمت إذا  %21 بنسبة  سنة 4 ا� 1 من األعمار ف  امدها مباعدة األطفال بني   . عامني

ف  المباعدة/  اال�ة تنظ�م فإن ذلك، ا� باإلضافة   هو الوالدات بني
�
 ح�ث من فعال خلاتد أ�ضا

ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م برامج تقي�مات نتبيّ  فقد تكلفة. ال ي  الوالدات بني
 أن ،بلدان عدة �ف

ي  االستثمار
ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م �ف ي  فور�ة ادخارات �حقق الوالدات بني

 الرعا�ة تكال�ف �ف

ف  الطفل ورعا�ة االمهاتورعا�ة الحوامل رعا�ة مثل ،األخرى الصح�ة ة ذلك �عدو  ،والتحصني  بف�ت

ة  كل "مع فإنه:  جوتماش�ي  معهد وحسب والتعل�م.  بالمدرسة االلتحاق تكال�ف من �قلل ،قص�ي

ي  دوالر
ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م خدمات ع� ُ��ف إضا�ف ، المستوى فوق الوالدات بني  الحا�ي

  دوالر 2.20 بمقدار الحمل خالل الرعا�ة كلفة ستنخفض

ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م تجلب ذلك، ا� باإلضافة ي  إضاف�ة ادخارات الوالدات بني
 التكال�ف �ف

 بالمدرسة وااللتحاق الطفل رعا�ة مثل االجتماع�ة الخدمات ضمنها من ،المتوسط المدى   ع�

ي  الخ.  ...   تنظ�م تحقق والمتوسطة، الفور�ة االدخارات هذە عن فضالو  آلخر.  بلد من تتباين واليت

ف  المباعدة /  اال�ة ف  إلناثل أع� تعل�م فرص خلق خالل من ئدعوا الوالدات بني  الصحة وتحسني

ي  وز�ادات للمرأة العامة
ف  النس��ة العاملة القوة و�يرادات مشاركة �ف  (الممتدة الطفل صحة وتحسني

                                                           
 
 



ي  المتحقق األثر حيت 
ي المال رأس وز�ادة )بعدە وما األطفال وف�ات تقل�ل مجال �ف  ع��زوت الب�ش

 قام لقد االقتصادي.  النمو ع� العوامل هذە من العد�د ستؤثرو  للفرد.  المح�ي  الناتج اجما�ي 

ف  من مجموعة ي  �أخذ نموذج بتط��ر االقتصاديني
 التكلفة �سبة لتقي�م ذكرە، مر ما كل االعتبار �ف

ي  استثمارە يتم دوالر كل أن وجدواف �ة،األ  لتنظ�م والفائدة
ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م مجال �ف  بني

ف  المباعدة /  اال�ة تنظ�م �جعل مما ،ا أم��ك� ادوالر  120 قدرها فائدة س�حقق الوالدات  بني

  . االقتصاد�ة العوائد أع� �حقق تنموي خلاتد الوالدات

 

 

  



 المقدمة

 بالسكان، المرتبطة التحد�ات من مجموعة عن ناجمة تحد�ات وتواجه معقدة العراق تنم�ة إن

ي  بما
ي  النمو ذلك �ف

 والهجرة البل�غ مرحلة ا� ينتقلون الذين للشباب الهائل والعدد المفرط السكايف

ا�دة ف �ة المناطق ا� الم�ت ي واالست�طان الح�ف ا�د والضغط ،النمو  ��ــــع الح�ف ف  ع� الم�ت

�ة الخدمات �ة.  للمرا�ز البيئ�ة القدرات وضعف التوظ�ف وفرص الح�ف   الح�ف

ف إذ   اوح بني " ي�ت  , ) طفل/إمرأة4.2) و (3.6(كشفت المسوحات السابقة أن "معدل الخص��ة ال��ي
ي المنطقة (

ف أع� المعدالت �ف  ). �افعةفتاة  70/1000وأن معدل خص��ة ال�افعات  ال يزال من بني

ي و�النظر لما ورد 
ف الوالدات" كأول��ة تنم��ة �ف أعالە، قام العراق بتحد�د "تنظ�م اال�ة / المباعدة بني

ي 2015-2012وطن�ة خالل السنوات (
الوطن�ة"  �ةس�اسة السكانال"وث�قة)، ح�ث انعكس ذلك �ف

ي خطة التمن�ة الوطن�ة العراق�ة (/ 2014(
ي عام 2017-2013وزارة التخط�ط) و�ف

، 2013)". �ف
وضعت وزارة الصحة  ،مم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالم�ة واليون�سفو�دعم صندوق األ 

ات�ج�ة متكاملة للصحة اإلنجاب�ة  ي  واالطفال مهاتاال  وصحةاس�ت ف وال  الوالدة حديي� -2013( �افعني
ات�ج�ة ). و�يّ 2017 ا�د توفر ووصول نت هذە االس�ت ف ف  م�ت لخدمات تنظ�م اال�ة / المباعدة بني

ي عام كواحدة   الوالدات
ات�ج�ة العالم�ة لصحة  2016من محصالتها الرئ�س�ة. و�ف  مع "االس�ت

�
وتماش�ا

ف المرأة والطفل و  ي أطلقت )" ال2030-2016( ال�افعني ، قامت وزارة الصحةيت
�
بدعم من منظمة  ،حديثا

ات�ج�ة ،الصحة العالم�ة وصندوق األمم المتحدة للسكان واليون�سف الصحة  ب�جراء مراجعة الس�ت
ي  واالطفال االمهات وصحةاإلنجاب�ة  ف   الوالدة حديي� ). إال أن 2020-2016للسنوات (وال�افعني

ات�ج�ات، و�التحد�د حاالت و  زماتسلسلة من اال الطوارئ أبطأت تقدم تنف�ذ مكونات هذە االس�ت
  . تنظ�م اال�ة تلك المتعلقة بمكونات

ي تنظ�م اال�ة هم�ة ألو  ،لما ورد أعالە نظرا و 
ولتنم�ة العراق، قررت وزارة  الطفالوا االمهات  صحة�ف

ها ع�  ف ات�ج�ة وطن�ة تخصتنظ�م اال�ة الصحة ز�ادة ترك�ي وث�قة و . تنظ�م اال�ة ووضع اس�ت
ات�ج�ة هذە ستضع أساس اتها إلتط��ر خطة العمل الوطن�ة  ا االس�ت انيتها ومؤ�ش ف � جانب مع م�ي

  . تنظ�م اال�ة تع��ز برنامجالمحددة وستكون بمثابة التوج�ه العام ل

نامج ذلك،و�ناَء ع�  ات�ج�ة محددة مخصصة ل�ب . تنظ�م اال�ة أطلقت الوزارة عمل�ة لص�اغة اس�ت
ح�ث  ر، و�دعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالم�ة، اضمن هذا المنظمن و 

ات�ج�ة وطن�ة لتع��ز وورش العمل التشاور�ة نظمت الوزارة سلسلة من االجتماعات  لص�اغة اس�ت
امج من وزارة الصحة تنظ�م اال�ة وتط��ر خدمات والجهات . وشملت هذە السلسلة مدراء ال�ب

ي والجمع�ات الطب�ة المعن�ة،
. وأسفرت ورش العمل هذە عن والعلم�ة  ومنظمات المجتمع المديف

ات�ج�ة الصحة اإلنجاب�ة وخطة عمل  نام خطط متكاملة ضمن اس�ت تنظ�م اال�ة / المباعدة ج ل�ب
ف الوالدات(  ). 2025-2021بني



ات�ج�ة  ن اس�ت                 تنظ�م اال�ة / المباعدة بني
 )2025-2021( الوالدات

ات�ج�ة الوطن�ة للتنظ�م 2023-2014ة الوطن�ة (�س�اسة الصحالاستنادا� ا�  )، يتوقع من االس�ت
ف الوالدا ) أن تكون بمثابة خارطة ط��ق لتحقيق األهداف 2025-2021( تاال�ة / المباعدة بني

 العالم�ة التال�ة: 

ودمج تنظ�م اال�ةمع  ا� خدمات تنظ�م اال�ة لشامل، ضمان الوصول ا2030أ) بحلول عام 
امج األخرى.   ال�ب

 . اال�ةاة لتنظ�م غ�ب الملب ات، تحقيق الهدف العال�ي المتمثل ب�نهاء االحت�اج2030ب) بحلول عام 

 أ. الرؤ�ة: 

ي سن اإلنجاب2025بحلول نها�ة عام 
ي كل  ،، ستدرك كل امرأة �ف

ي الصحة  س�اق كان،�ف
حقوقها �ف

ي رسم مالمح 
البدن�ة والعقل�ة والرفاه�ة المتعلقة باإلنجاب وتكون قادرة ع� المشاركة �شكل كامل �ف

 مجتمع مزدهر ومستدام. 

 ب. المبادئ التوجيه�ة: 

 مع 
�
ات�ج�ة العالم�ة لصحة النساء واألطفال تماش�ا ) ومجاالت 2030-2015والیافعین ("االس�ت

ات�ج�ة العراق  ف الوالدات/ وال تنظ�م اال�ةلعملها"، ستتبيف اس�ت المبادئ التوجيه�ة  مباعدة بني
 التال�ة: 

ي تحد�د حجمها وعدد األطفال والمباالستناد ا� حقوق اال�سان. 1
اعدة : تحتفظ كل أ�ة بالحق �ف

ي أسال�ب تنظ�م اال�ة
ف أطفالها، باإلضافة ا� حقها بالوصول ا� المعلومات وتل�ت ي تمكنهم  بني اليت

 من تق��ر عدد االطفال مرغوب به. 

: الدولة �ي الجهة المسؤولة الرئ�س�ة، أوً� تقد�م خدمات تنظ�م اال�ةكجزء من الق�ادة الدولة. 2
 لمعاي�ي 

�
 رفع حزمة صحة إنجاب�ة متكاملة وفقا

�
الجودة العال�ة ومجان�ة لألزواج قل��ي الدخل، وثان�ا
ة.  ات قص�ي ي تفصل بينها ف�ت  و�ي المجتمع حول تداع�ات حاالت الحمل المبكرة والمتكررة اليت

ف القطاعات. 3 ف الوالدات " �شكل تحد�ات و  ة: تع��ز "أسال�ب تنظ�م األ� التعاون بني المباعدة بني
ي متعددة األبعاد تتطلب بيئة 

ف بالصحة، بما �ف كاء غ�ي المختصني تمكين�ة لضمان مشاركة أ��ب لل�ش
 .(... ، ف  ذلك القطاعات الحكوم�ة األخرى والسلطات المحل�ة (المحافظني



ف القطاع العام والخاص. 4 ا�ة الفعالة بني ا�ة أقوى من ال�ش : ع� نفس المنوال، من المهم بناء �ش
ي المحل�ة فضً� عن ال

. منظمات المجتمع المديف  قطاع الخاص الص�ي

ي التنف�ذ الالمركزي. 5
ت�ج�ة، �مكن أن �ساعد �ف ي إدارة االس�ت

ي نهج ال مركزي �ف : �جب مواصلة تبيف
ي  ةتحقيق ال�فاء

ي الوقت نفسه مراعاة الس�اق الثقا�ف
العال�ة والمل��ة ع� مستوى المحافظات و�ف

 المح�ي والتحد�ات والفرص. 

ات�ج�ة جميع التداب�ي ذات العالقة لتقل�ل الفجوات : �جب أن تعتمد واإلنصاف لشمول�ةا. 6 االس�ت
 . ف ال��ف والح�ف ف المحافظات، و�التحد�د بني  والتباينات ا� أديف حد بني

ات�ج�ة ع�  أ�س : من المهم أن �عتمد و�ستاالستناد ا� األدلة. 7 تصم�م وتخط�ط وتنف�ذ االس�ت
، فضً� عن المسوحات الوطن�ة ذات ب�انات موثوقة مستمدة من نظام المعلومات الصح�ة ال حا�ي

 التحل�ل المتعمق. 

اك مختلف القابل�ة ع� االستدامة.  ال8 ي / دوائر : لضمان استدامة الجهود، من المهم إ�ش
األقسام �ف

اك القطاعات األخرى ذات الصلة باإلضافة ا� منظمات المجتمع  وزارة الصحة و�نفس األهم�ة إ�ش
ي العراق�ة والقطاع ال

. المديف  خاص الص�ي

ف حول عدد أطفالهم والمباعدة بينهم مراعاة الن�ع االجتما�ي . 9 ي قرار الزوجني
: بالنظر لدور األزواج �ف

ف الوالدات ، �جب إتخاذ وتنف�ذ  ة و تنظ�م األ�  اتواستخدام خدم التداب�ي المباعدة بني
ات�ج�ات لتوع�ة   الذكور. / الشباب و الرجال  واالس�ت

 : ةالمستهدف فئاتج. ال

ي الفئة العم��ة اإلنجاب�ة والشباب 
ف (من الرجال والنساء) �ف وجني ف ف ع� الزواجالم�ت  . المقبلني

ي د.  ات��� ي االس�ت
 : اإلطار المنط�ت

ي استنادا� ا�  ، و�ناًء ع� "الركائز األساس�ة" لمنظمة الصحة تحل�ل واقع الحال، والتحل�ل السبيب
ي العالم�ة الخاصة باألنظمة الصح�ة، ستعتمد اال 

ات�ج�ة الوطن�ة ع� "اإلطار المنط�ت س�ت
 : " التا�ي ي ات��ب  االس�ت

 الهدف/األثر: 

ن رفاه�ة النساء واأل  ، وخاصة الفئات  زواجتحسني ن ي ما تزال وراء العراقيني
ي ذلك  اليت

الركب، بما �ن
 . ن ي مجال الصحة اإلنجاب�ة، البع�دة عن اإل�راە والتمي�ي

 ممارستهم لحقوقهم �ن

 



/ال ضمن هذا المنظور س�كون ف تني ف ف تحقيق هذا "الهدف/األثر" عن ط��ق الرك�ي نت�جتني
ف  ات�جيتني ف االتياالس�ت ف تهدفان ا� تق��ة/ز�ادة: لال  تني  تني

ف الوالدات ذات الجودة (توف�ي و  أ) توافر/امكان�ة الوصول ا� خدمات تنظ�م اال�ة المباعدة بني
 الخدمة)

ف الوالداتلتنظ�م اال�ة الحديثة  لوسائلب) الطلب ع�/قبول ا  . والمباعدة بني


