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املباعدة ال�صحية بني الولدات يف الأردن

فر�صة وحتدي

فانتظار  االأقل،  على  �صنوات  ثلث  هي  الوالدات  بني  للمباعدة  املثالية  الفرتة  اأن  عدة  درا�صات  اأظهرت 

الزوجني �صنتني على االأقل قبل حماولة احلمل ثانية من �صاأنه اأن يقلل واإىل حد كبري من املخاطر اجل�صيمة 

التي تهدد �صحة االأم والطفل.    

لقد ازدادت ممار�صة املباعدة ال�صحية بني الوالدات يف االأردن ولكن لي�س بوترية كافية، حيث اأن حوايل 

ثلث الوالدات الراهنة يف االأردن قد حدثت قبل م�صي �صنتني على الوالدات ال�صابقة لها، كما اأن اأكرث من 

اإن ملعدالت مرا�صة ووفيات  اأي�صًا.   ن�صفها قد حدث قبل م�صي ثلث �صنوات من الوالدات ال�صابقة لها 

االأمهات واالأطفال �صلة مبثل هذه االأمناط من املباعدة بني الوالدات مما يقلل من رفاه االأ�صر واملجتمعات 

على حد �صواء.

اإن �صيوع ممار�صة املباعدة ال�صحية بني الوالدات يف االأردن من �صاأنه اأن يخف�س من وفيات حديثي الوالدة 

والر�صع واالأطفال واالأمهات ويح�صن �صحة االأمهات واملواليد ويعزز من قدرة االآباء على رعاية اأ�صرهم، 

االأمر الذي يجعل املجتمعات املحلية ب�صحة اأف�صل.  

ويقدم مقرتحات ميكن  الوالدات  بني  ال�صحية  املباعدة  عن  بحوث  اإىل  ت�صتند  اأدلة  الكتيب  هذا  يعر�س 

اأجل تعزيز هذه  ال�صحية من  والتعليم واخلدمات  والتثقيف  ال�صيا�صات  اأن يقوم بها يف جماالت  للأردن 

املمار�صة ال�صحية.
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املباعدة بني الوالدات يف القراآن الكرمي

(( َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه ثاَلثُوَن َشْهًرا))
(15) سورة الأحقاف الآية

(14)  سورة لقمان الآية

(( ِ
ن
ْ ي َعاَم�ي ِ

((َوِفَصاُلُه �ن
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التعاريف

هي  االأحمال«  بني  ما  »الفرتة 

املدة الزمنية بني اإجناب مولود 

حي واحلمل اللحق له.   

هي  الوالدات«  بني  ما  »الفرتة 

اإجناب  بني  ما  الزمنية  املدة 

طفلني حيني.  وت�صاوي املدة ما 

بني االأحمال باالإ�صافة اإىل مدة 

ت�صعة  تكون  ما  وعادة  احلمل 

اأ�صهر منذ حدوث احلمل وحتى 

الولدة.  

تو�صيات منظمةال�صحة العاملية 

للمباعدة بني الوالدات 

للمباعدة  التالية  التو�صيات   2006 عام  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  قدمت 

ال�صحية بني الوالدات بعد االأخذ باآراء ثلثني خمت�صًا يف هذا املجال: 

اأن  قبل  االأقل  على  �صهرًا   24 حي  مولود  اإجناب  بعد  املدة  تكون  اأن   •
ي�صعى الزوجان اإىل حمل جديد من اأجل تقلي�س خطورة العواقب ال�صلبية 

اخلا�صة باالأمومة وبفرتة ما حول الوالدة وتلك اخلا�صة باالأطفال الر�صع. 

وبعبارات ب�صيطة، فاإن ت�صجيع الزوجني على االنتظار حتى بلوغ طفلهم االأخري 

من  عامني  فبانتظارهم  جديد.  من  للحمل  ال�صعي  حماولة  قبل  الثاين  عامه 

والدة طفلهم ال�صابق ي�صبح من املرجح اأن يولد طفلهم التايل بعد مرور حوايل 

ثلث  �صنوات،  والتي تعد الفرتة التي تتحقق عندها معظم الفوائد املرجوة.   

اأ�صهر قبل ح�صول حمل  �صتة  االإجها�س، فيو�صى مبدة ال تقل عن  بعد  • اأما 
جديد للحد من املخاطر ال�صحية التي تهدد االأم وطفلها.   
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الفرتات املو�سى بها بني مولود

 واآخر وبني مولود وحمل لحق له

 World Health Organization (WHO). 2006. Report of a Technical Consultation on Birth Spacing, :امل�صدر

 Geneva, Switzerland: WHO, Department of Making Pregnancy Safer and .2005 ,15–13  Geneva June
 .Department of Reproductive Health and Research
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ما اأهمية املباعدة بني الولدات؟

تبني االإح�صاءات باأنه اإذا كانت فرتة املباعدة بني الوالدات تقل عن 33 �صهرًا، فاإن هذا يقلل من فر�س بقاء االأم والطفل على 

قيد احلياة.  وتزداد احتمالية الوالدة املبكرة و�صغر حجم اجلنني وقلة وزنه االأمر الذي يعيق من منوه. وتكون االأمهات  اأكرث 

عر�صة للإ�صابة بارتفاع �صغط الدم الناجم عن احلمل عدا عن غريه من امل�صاعفات اخلطرة. 

تلقي  اأعباء  الوالدات يف خلق  املباعدة بني  املرتبطة بق�صر فرتات  واالأطفال  االأمهات  ارتفاع معدالت وفيات ومرا�صة  يت�صبب 

بوطاأتها لي�س فقط على اأفراد االأ�صرة بل على املجتمع باأ�صره. يف حني اأن اتباع االأزواج ممار�صات املباعدة ال�صحية بني الوالدات 

�صيجعل اجلميع يف حال اأف�صل. 

 Extending Service Delivery (ESD) Project. 2006. Healthy Timing and Spacing of Pregnancies: A Pocket Guide for Health :امل�صدر

 .Practitioners، Program Managers، and Community Leaders. Watertown، MA: Pathfinder International، USAID ESD Project 
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فوائد غذائية للمباعدة 

ال�صحية بني الولدات
قد يتمتع االأطفال الذين تباعد اأمهاتهم فرتات �صحية بني الوالدات  

ملنظمة  فوفقًا  بغريهم.   قيا�صًا  اأطول  لفرتة  الطبيعية  الر�صاعة  من 

الر�صاعة  على  يعتمدون  الذين  االأطفال  �صيجني  العاملية،  ال�صحة 

بذلك  وي�صتمرون  حياتهم  من  اأ�صهر  �صتة  اأول  يف  املطلقة  الطبيعية 

اأكرث  اأو  عامني  بلوغهم  حلني  م�صاندة  اأغذية  تناولهم  جانب  اإىل 

يحتوي  االأم  حليب  الأن  وذلك  ال�صحية،  الفوائد  من  العديد  على 

على االأج�صام امل�صادة التي حتمي االأطفال من االأمرا�س كاالإ�صهال 

يف  االأطفال  لوفيات  �صيوعًا  االأ�صباب  اأكرث  وهما  الرئوي،  وااللتهاب 

جميع اأنحاء العامل.

World Health Organization. Fact file: 10 facts on breastfeeding. امل�صدر: 

 :Geneva، Switzerland: World Health Organization. Available from
 .http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index.html
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الفوائد العائدة على املواليد اجلدد والر�ضع 

واالأطفال دون �ضن اخلام�ضة 

ملدة  بالن�صبة  حجمهم  و�صغر  املواليد  وزن  ونق�س  املبكرة  الوالدة  خماطر  بانخفا�س  الوالدات  بني  ال�صحية  املباعدة  ترتبط 

بانخفا�س خطر  ارتباطها  الوزن، هذا عدا عن  نق�س  اأو  التقزم  بانخفا�س حاالت  املجتمعات   بع�س  ترتبط يف  حملهم. كما 

الوفاة.

 Extending Service Delivery (ESD) Project. 2006. Healthy Timing and Spacing of Pregnancies: A Pocket Guide for Health   :امل�صدر

.Proctitioners، Program Managers، and Community Leaders. Watertown، MA: Pathfinder International، USAID ESD Project
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فوائد للأمهات

ت�صمح املباعدة ال�صحية بني الوالدات للأمهات باال�صتمرار يف الر�صاعة 

عامني  ملدة  االإر�صاع  الأن  للأم  فائدة  هذه  وتعد  اأطول،  ملدة  الطبيعية 

يرتبط بتقليل خماطر االإ�صابة ب�صرطان الثدي واملبي�س.

كما ت�صاعد املباعدة ال�صحية بني الوالدات على تقليل خماطر ارتفاع 

مثل  احلمل  م�صاعفات  من  وغريها  احلمل  عن  الناجم  الدم  �صغط 

ت�صمم احلمل، واملخا�س املتع�صر والطويل، وفقر الدم الناجم عن نق�س 

احلديد ووفيات االأمهات.

متنح املباعدة ال�صحية بني الوالدات االأم املزيد من الوقت لل�صتعداد 

ج�صديًا وعاطفيًا وماديًا حلملها القادم )اإن اأرادت احلمل ثانية(، كما 

متنحها الوقت للعناية مبولودها اجلديد وزوجها واأطفالها االآخرين.

 Extending Service Delivery (ESD) Project. 2006. Healthy Timing and    :امل�صدر

 Spacing of Pregnancies: A Pocket Guide for Health Practitioners، Program
 Managers، and Community Leaders. Watertown، MA: Pathfinder International،

 .USAID ESD Project
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فوائد للآباء

ت�صاعد املباعدة ال�صحية بني الوالدات االآباء يف احلفاظ على 

الوقت  االآباء  متنح  فهي  واأطفالهم،  زوجاتهم  ورفاه  �صحة 

اختار  اإن  اآخر  طفل  لقدوم  وعاطفيًا  ماديًا  للتخطيط  الكايف 

خلل  من  الر�صا  املباعدة  ومتنحهم  كما  ذلك،  الزوجان 

دعمهم لزوجاتهم يف اتخاذ القرارات التي ت�صب يف م�صلحة 

االأ�صرة.

 Extending Service Delivery (ESD) Project. 2006. Healthy    :امل�صدر

 Timing and Spacing of Pregnancies: A Pocket Guide for Health
 Practitioners، Program Managers، and Community Leaders.

 .Watertown، MA: Pathfinder International، USAID ESD Project



13

الفوائد العائدة على املجتمع

املجتمعات من خلل خف�س  على  بالنفع  الوالدات  بني  ال�صحية  املباعدة  تعود 

معدالت املرا�صة والوفاة بني االأمهات وحديثي الوالدة والر�صع واالأطفال، وهذا 

ي�صاهم يف احلد من الفقر وحت�صني نوعية حياة هذه املجتمعات.

 Extending Service Delivery (ESD) Project. 2006. Healthy Timing and  :امل�صدر

 Spacing of Pregnancies: A Pocket Guide for Health Practitioners، Program
 Managers، and Community Leaders. Watertown، MA: Pathfinder International،

 .USAID ESD Project
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تاأثري املباعدة بني 

الوالدات على بقاء 

االأطفال على قيد 

احلياة

تت�صبب املباعدة غري ال�صحية بني الوالدات بعواقب 

حد  على  املجتمعات  وعلى  االأ�صر  على  املدى  بعيدة 

الوالدة  حديثي  وفيات  على  املباعدة  فاأثر  �صواء، 

والر�صع واالأطفال دون �صن اخلام�صة هو اأمر مثبت 

عامليًا. 
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تزيد املباعدة غري ال�صحيةمن وفيات حديثي الولدة

املباعدة ثالث �سنوات بني الولدات عو�ساً عن �سنتني تقلل من عدد الوفيات بن�سبة ٪25

وجدت درا�صة حول تاأثري املباعدة بني الوالدات على وفيات مرحلة حديثي الوالدة وما بعد حديثي الوالدة والطفولة املبكرة، والتي 

اأجريت يف 17 بلدًا، ح�صول زيادة وا�صحة يف وفيات الر�صع بني االأ�صبوع الثاين والرابع من العمر عند ق�صر فرتة املباعدة.  

يظهر الر�صم البياين املرفق العلقة بني فرتة املباعدة واحتمال الوفاة )قام الباحثون بتعديل ن�صبة احتمال الوفاة لكي تاأخذ 

باالعتبار العوامل االأخرى التي قد تكون عوامل موؤثرة يف الوفاة(.

ووفقا للدرا�صة، فاإن الر�صيع الذي يولد الأم قبل م�صي  مدة تقل عن 15 �صهرًا من مولودها ال�صابق هو اأكرث عر�صة بثلث مرات 

للوفاة يف �صهره االأول مقارنة بالر�صيع الذي يولد بعد فرتة مباعدة ترتاوح ما بني 33 اإىل 38 �صهرًا )وهي الفرتة التي اأو�صت 

بها منظمة ال�صحة العاملية(. 

 26-21 15 �صهرًا ومباعدة ترتاوح بني  على الرغم من اأن االنخفا�س ال�صديد يف الوفيات الذي يح�صل بني مباعدة تقل عن 

�صهرًا، اإال اأن االإنخفا�س يف الوفيات عند املباعدة ل�صنتني وثلث �صنوات كان هامًا اأي�صًا. فالطفل الذي يولد بعد مرور ثلث 

�صنوات من اآخر والدة للأم تزداد فر�صته يف البقاء على قيد احلياة مبقدار 25%  باملقارنة مع ر�صيع ولد بعد �صنتني فقط.   

وبالن�صبة جلميع الفئات العمرية الثلث يف الدرا�صة التي اأجريت يف 17 بلدًا، فاإن الزيادة يف معدل وفيات الر�صع عندما تكون 

فرتة املباعدة بني الوالدات ملدة خم�س �صنوات اأو اأكرث ميكن تف�صريها بتقدم االأمهات يف ال�صن.
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تاأثري املباعدة بني الوالدات على معدل وفيات حديثي الوالدة

Rutstein، S. 2005. “Effects of Preceding Birth Intervals on Neonatal، Infant، and Under-five Years Mortality and Nutritional  :امل�صدر

Status in Developing Countries: Evidence from the Demographic Health Surveys.” International Journal of Gynecology and 

.Obstetrics 89: S7–S24 
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تزيد املباعدة غري ال�صحية بني الولدات من وفيات 

مرحلة ما بعد حديثي الوالدة

بالن�سبة لهذه الفئة العمريه  فاإن زيادة فرتة املباعدة بني الولدات من �سنتني اإىل ثالث �سنوات 

من �ساأنه اأن يقلل عدد الوفيات بن�سبة ٪38

17 بلدًا على وفيات حديثي الوالدة ووفيات مرحلة ما بعد حديثي الوالدة والطفولة  اأظهرت الدرا�صة نف�صها والتي اأجريت يف 

املبكرة اأن االأطفال الر�صع والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني خم�صة اأ�صابيع و�صنة واحدة تقل فر�صهم بالبقاء على قيد احلياة 

كلما ق�صرت فرتة املباعدة. 

ويبني الر�صم البياين لهذه الفئة العمريه انخفا�صًا حادًا يف معدل الوفيات مــع زيادة فرتة املباعدة من اأقل من 15 �صهرًا اإىل 

33 -38 �صهرًا. اإذ تظهر الن�صبة املعدلة الحتمال الوفاة زيادة فر�صة بقاء الر�صيع على قيد احلياة بن�صبة 38% عندما يولد بعد 

ثلث �صنوات من اآخر مولود قيا�صًا بالر�صيع الذي يولد بعد �صنتني فقط.   
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Rutstein، S. 2005. “Effects of Preceding Birth Intervals on Neonatal، Infant، and Under-five Years Mortality and Nutritional  :امل�صدر

Status in Developing Countries: Evidence from the Demographic Health Surveys.” International Journal of Gynecology and 

Obstetrics 89: S7–S24 
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تزيد املباعدة غري ال�ضحية للوالدات من وفيات 

مرحلة الطفولة املبكرة

اإن زيادة فرتة املباعدة بني الولدات من اأقل من 18 �سهراً اإىل ثالث �سنوات اأو اأكرث يح�سن من 

احتمالية بقاء الأطفال دون �سن اخلام�سة على قيد احلياة مبقدار ثالث مرات

اأظهرت الدرا�صة التي اأجريت يف 17 دولة اأي�صًا اأن املباعدة بني الوالدات توؤثر على فر�س بقاء االأطفال دون �صن اخلام�صة على 

قيد احلياة، فاحتمال الوفاة  لهذه الفئة العمرية ينخف�س ب�صورة ملحوظة عند االنتقال من فرتة املباعدة التي تقل عن 18 �صهرًا 

اإىل فرتة ترتاوح بني 36 - 41 �صهرًا.

تبني الن�صبة املعدلة الحتمال الوفاة لهذه الفئة العمريه اأن فر�س بقاء الطفل على قيد احلياة اأف�صل بثلث مرات عندما تكون 

فرتة املباعدة 36-41 �صهرًا من تلك التي تقل عن 18 �صهرًا.
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تاأثري  فرتات املباعدة بني 

الوالدات على املخرجات ال�ضحية 

للأطفال يف االأردن

االأطفال  وبقاء  الوالدات  بني  املباعدة  فرتة  بني  الوثيقة  العلقة  اإن 

حديثي الوالدة والر�صع وخلل مرحلة الطفولة املبكرة تظهر اأي�صًا 

عند درا�صة معدالت وفيات هذه الفئات العمرية يف االأردن.

�ضحة االأم والطفل

اخلا�صة  الوفيات  واإح�صاءات  ال�صحية  االإح�صاءات  تكون  قد 

االعتبار  بعني  النظر  عند  فائدة  ذات  االأردن  يف  واالأطفال  بالن�صاء 

اإىل اأثر املباعدة بني الوالدات.
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183000                                     ✷(2012) ó«dGƒª∏d …ƒæ°ùdG Oó©dG
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4                  ✷✷(2012) ∫ÉØWC’G äÉ«ah ∫ó©e

  19                       ✷✷✷( 2008/2007) äÉ¡eC’G äÉ«ah áÑ°ùf

✷

 *    Calculated using the DemProj Module of the Spectrum System of Policy Models, Futures Group.

 **   Department of Statistics (DOS). 2013. Jordan Population and Family Health Survey 2012.  Amman, Jordan.

 *** The Higher Population Council (HPC). 2010. The National Maternal Mortality Study Jordan (2007 - 2008). Amman, Jordan

قد ي�ضاعد التوقيت والتباعد ال�ضحي بني االأحمال على التقليل من املخاطر ال�ضحية على الأمهات واملواليد 

اجلدد. 
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تاأثري املباعدة بني الوالدات على وفيات حديثي 

الولدة يف الأردن

اأف�سل ب�سورة جلية عند فرتات مباعدة مدتها  الولدة  الأطفال حديثي  يكون معدل وفيات 

اأربع �سنوات مقارنًة مبباعدة مدتها �سنتني

تظهر بيانات م�صح ال�صكان وال�صحة االأ�صرية الذي اأجري يف االأردن عام 2009 وجود علقة بني فرتات املباعدة بني الوالدات 

ومعدالت وفيات حديثي الوالدة، ويتطابق هذا مع االأمناط التي وجدت يف نتائج الدرا�صات العاملية.

فعند فرتات املباعدة التي تقل عن �صنتني، يبلغ معدل الوفيات 24 وفـــاة مـــن كل األف مـــولــــود حي، وينخف�س معــــدل الوفــاة 

لهم  ال�صابقني  املواليد  من  �صنوات  اأربع  اإىل  ثلث  بعد  ولدوا  الذين  املواليد  بني  حي  مولود  األف  كل  من  فقط  وفيات   9 اإلــى 

وباحتمال بقاء على قيد احلياة يبلغ 2٫75 مقابل 1.  

ومن اجلدير بامللحظة اأنه حتى املواليد الذين ولدوا بتباعد مدته �صنتني اإىل ثلث �صنوات كان معدل وفاتهم مرتفع وبلغ 22، 

وهو معدل مماثل تقريبًا للمعدل الذي �صجل بني املواليد الذين ولدوا بتباعد اأق�صر من �صنتني.  

ويطراأ ارتفاع طفيف على معدل الوفيات عند فرتات املباعدة التي ترتاوح بني اأربع اإىل خم�س �صنوات، وارتفاع �صديد عند فرتات 

املباعدة  العمر عند فرتات  االأم يف  لتقدم  امل�صاحبة  ال�صحية  املخاطر  اإىل  ومرد ذلك  �صنوات،  تتجاوز خم�س  التي  املباعدة 

الطويلة هذه.  هذا وظهرت مثل هذه االرتفاعات يف الوفيات اأي�صًا بني االأطفال يف عامهم االأول واالأطفال دون �صن اخلام�صة 

عند فرتات مباعدة طولها اأربع �صنوات اأو اأكرث. 
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العلقة بني املباعدة بني الولدات ووفيات حديثي الولدة يف الأردن

 Department of Statistics (Jordan) and ICF Macro. 2010. Jordan Population and Family Health Survey 2009. Calverton، امل�صدر:   

MD: Department of Statistics and ICF Macro. Additional analysis
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تاأثري املباعدة بني الوالدات على وفيات االأطفال 

الر�صع يف الأردن

اإن معدل وفيات الأطفال الر�سع يف ال�سنة الأوىل من العمر عند فرتات مباعدة مدتها ثالث 

اإىل  �سنتني  امل�سجل عند مباعدة طولها ما بني  املعدل  اأقل من ن�سف  يكون  �سنوات  اأربع  اإىل 

ثالث �سنوات

اإن تاأثري فرتات املباعدة على وفيات مرحلة ما بعد حديثي الوالدة )اأي معدالت وفيات االأطفال الر�صع بني عمر خم�صة اأ�صابيع 

اإىل �صنة واحدة( مياثل اإىل حد كبري تاأثريها على معدالت وفيات االأطفال حديثي الوالدة.  اإذ يبلغ معدل وفيات االأطفال الر�صع 

الذي �ُصجل بني املواليد الذين ولدوا بتباعد اأقل من �صنتني 35 وفاة من كل األف مولود حي،  يف حني كان معدل الوفيات بني 

املواليد الذي ولدوا بتباعد يرتاوح بني �صنتني اإىل ثلث اأف�صل بكثري وبلغ 28 وفاة من كل األف مولود حي.  ويربز حت�صن هام 

يف معدل الوفيات عند فرتات مباعدة مدتها ثلث اإىل اأربع �صنوات حيث يهبط هذا املعدل اإىل 11 وفاة من كل األف مولود حي 

م�صريًا اإىل احتمال بقاء على قيد احلياة مقداره 3٫5 اإىل 1. 
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العلقة بني املباعدة بني الوالدات ووفيات االأطفال الر�ضع

 Department of Statistics (Jordan) and ICF Macro. 2010. Jordan Population and Family Health Survey 2009. Calverton،   :امل�صدر

.MD:Department of Statistics and ICF Macro. Additional analysis provided by Dr. Ali Arbaji، USAID/Amman
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تاأثري املباعدة بني الوالدات على وفيات مرحلة 

الطفولة املبكرة يف االأردن

يبلغ معدل بقاء �سغار الأطفال على قيد احلياة والذين ولدوا بتباعد مدته ثالث اإىل اأربع 

�سنوات اأكرث من ال�سعف مقارنة بالذين ولدوا بتباعد مدته �سنتني اإىل ثالث �سنوات

وفيات  فمعدل  اأي�صًا،  اخلام�صة  �صن  دون  االأطفال  وفيات  معدالت  على  والر�صع  الوالدة  وفيات حديثي  معدالت  وينطبق منط 

املواليد الذين ولدوا بتباعد مدته اأقل من �صنتني يبلغ تقريبًا 41 وفاة من كل األف مولود حي، ولكن مباعدة مدتها �صنتني اإىل 

ثلث �صنوت تت�صبب يف انخفا�س هذا املعدل اإىل 32 وفاة فقط من كل األف مولود حي، اأما عند مباعدة بني الوالدات مدتها ثلث 

اإىل اأربع �صنوات، فينخف�س املعدل بحدة اإىل 15 وفاة من كل األف مولود حي.    
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العلقة بني املباعدة بني الوالدات ووفيات االأطفال دون �ضن اخلام�ضة

 Department of Statistics (Jordan) and ICF Macro. 2010. Jordan Population and Family Health Survey 2009. Calverton،  :امل�صدر

.MD:Department of Statistics and ICF Macro. Additional analysis provided by Dr. Ali Arbaji، USAID/Amman



31



32

اجتاهات املباعدة بني 

الولدات يف الأردن

عامي  بني  الوالدات  بني  ال�صحية  املباعدة  نحو  هامًا  تقدما  االأردن  حقق 

1990 و2002، اإال اأن التقدم منذ ذلك احلني كان �صئيًل ن�صبيًا.  اإن نظرة 

متفح�صة على اجتاهات املباعدة بني الوالدات من عدة اأوجه خمتلفة تبني 

لنا اأين كنا واأين اأ�صبح حالنا اليوم واإىل اأين يتعني علينا اأن ن�صري. 
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خطوات بطيئة يف االجتاه ال�ضحيح

وفقًا للر�صم البياين، فقد كانت فرتات املباعدة ملا يقارب ن�صف الوالدات يف االأردن اأقل من 24 �صهر عام 1990، ولكن بحلول 

عام 2002، �ُصجلت هذه املباعدة الق�صرية بني حوايل ثلث املواليد.  

وخلل الفرتة نف�صها، ارتفعت ن�صبة الوالدات عند فرتات مباعدة مدتها اأكرث من 36 �صهرًا من 19% اإىل 37%. وبحلول العام 

2009، ارتفعت اإىل %42 .

وكانت ن�صبة الوالدات عند فرتات مباعدة ترتاوح بني 24 و35 �صهرًا ثابتة ن�صبيًا طوال الفرتة، وانخف�صت قليًل من 31% يف عام 

1990 اإىل 25% عام 2009.

يو�صح هذا الر�صم البياين يف االأ�صا�س توجهًا هامًا نحو زيادة طول فرتات املباعدة بني عامي 1990 و2002، ثم ثباتها منذ ذلك 

احلني دون اأي تغري يذكر. رمبا لي�س من امل�صتغرب اأن يتوافق هذا النمط من الثبات مع ثبات معدل ا�صتخدام و�صائل تنظيم 

االأ�صرة ومعدل االإجناب الكلي يف االأردن.
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املباعدة بني الوالدات يف االأردن من منظور اآخر

يظهر م�صار و�صيط فرتة املباعدة بني املواليد بني العامني   1990 و2009 ملحة عن تاريخ املباعدة بني الوالدات يف االأردن. فعلى 

الرغم من الزيادة امل�صطردة يف و�صيط مدة املباعدة بني املواليد بني عامي 1990 و2002، اإال اإن تغريًا طفيفًا طراأ عليه خلل 

العقد املا�صي فبقي ثابتًا ن�صبيًا عند حوايل 30 �صهرًا. 
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املباعدة بني الولدات حاليًا

ال تزال غالبية الوالدات يف االأردن حت�صل �صمن فرتات مباعدة اأق�صر من ال�صنوات الثلث التي اأو�صت بها منظمة ال�صحة 

العاملية، فحوايل ثلث الوالدات تقع على فرتات مباعدة تقل عن �صنتني، بينما يقع ربعها على فرتات ترتاوح بني �صنتني اإىل ثلث 

�صنوات.  وب�صكل عام، فاإن 58 % من اإجمايل الوالدات يف االأردن تقع بفرتة مباعدة تقل عن ثلث �صنوات.
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فرتات املباعدة احلالية بني الوالدات يف االأردن

 Department of Statistics (Jordan) and ICF Macro. 2010. Jordan Population and Family Health Survey 2009. Calverton، MD:  :امل�صدر

.Department of Statistics and ICF Macro
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حمددات فرتات املباعدة بني الوالدات

ما هي العوامل املوؤثرة يف فرتة املباعدة بني الولدات ؟

من املرجح اأن حتقق اجلهود املبذولة لزيادة وترية التقدم نحو بلوغ املباعدة ال�صحية بني الوالدات يف االأردن جناحًا اإن اأخذت 

العوامل التي توؤثر يف فرتة املباعدة بعني االعتبار. 

وكما يظهر يف اجلدول، فاإن عددًا من اخل�صائ�س مثل العمر، ترتيب املولود، دخل االأ�صرة وما اإذ تويف الطفل ال�صابق اأم ال لها 

علقة بطول مدة املباعدة بني الوالدات.  فكلما تقدمت االأم يف العمر وازداد عدد اأطفالها وارتفع دخل اأ�صرتها، كلما طالت مدة 

املباعدة بني مواليدها، كما يرتبط بقاء الطفل الذي ولد موؤخرًا بطول املدة بينه وبني املولود التايل له.    

ال يبدو اأن الأي من العوامل االأخرى تاأثري يف فرتة املباعدة، وهناك مثاالن على ذلك هما مكان �صكن االأم )ح�صب االإقليم، البادية 

اأو املناطق احل�صرية مقابل املناطق الريفية( وم�صتواها التعليمي. كما يبدو وعلى غري ما هو متوقع اأن جن�س الطفل االأخري ال 

يوؤثر يف فرتة املباعدة الفا�صلة بينه وبني الطفل اللحق به.  
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و�ضيط فرتة املباعدة بني املواليد يف االأردن ح�ضب خ�ضائ�ص خمتارة 

اخل�سائ�س غري املرتبطة 

بو�سيط فرتة املباعدة
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ثلثة �ضيناريوهات لوفيات االأطفال الر�ضع 

اإن متكن الردن من الو�سول اإىل فرتة املباعدة بني الولدات التي اأو�ست بها منظمة ال�سحة 

العاملية، فاإنه �سيتمكن بحلول العام 2040 من اإنقاذ حياة 4300 طفل ر�سيع �سنوياً 

منها  كل  افرتا�س يف  االأردن )مت  امل�صتقبلية يف  الر�صع  وفيات  املباعدة يف  تاأثري فرتات  لقيا�س  �صيناريوهات  ثلثة  اإعداد  مت 

ا�صتمرار اأمناط وفيات الر�صع احلالية وفقًا لفرتة املباعدة مع تثبيت جميع املتغريات االأخرى(. 

يف ال�صيناريو االأول، مت اإبقاء فرتات املباعدة بني املواليد على حالها، وكنتيجة لذلك، فاإن العدد ال�صنوي لوفيات الر�صع �صريتفع 

من حوايل 5000 يف العام 2010 اإىل 7200 يف العام 2030، لي�صل يف العام 2040 اإىل 9100 )وال�صبب الرئي�صي لتوقع زيادة عدد 

وفيات الر�صع خلل هذه الفرتة هو زيادة عدد املواليد وذلك وفقًا لتوقعات معدل املواليد يف االأردن(. 

اأما ال�صيناريو الثاين فيفرت�س عدم وجود فرتة مباعدة تقل عن عامني، ومبوجب هذا ال�صيناريو �صيقل عدد وفيات الر�صع قليًل: 

4500 يف العام 2010، و6600 يف العام 2030، و8300 يف العام 2040. 

وا�صتنادًا اإىل تو�صية منظمة ال�صحة العاملية، فاإن ال�صيناريو الثالث يفرت�س عدم وجود فرتة مباعدة تقل عن ثلث �صنوات. وهنا 

�صتقل وفيات الر�صع ب�صكل اأكرب من ال�صيناريوهني االآخرين: 2700 يف العام 2010، و3800 يف العام 2030، و4800 يف العام 

2040. وبذلك �صنتمكن من اإنقاذ 4300 ر�صيع �صنويًا بحلول العام 2040.
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النتائج الرتاكمية لل�ضيناريوهات الثلثة 

لوفيات الر�صع 

ف�سنخ�سر حياة حوايل   الأردن،  الولدات  يف  بني  املباعدة  على فرتات  تغيري  اأي  يطراأ  اإن مل 

211000 ر�سيع بحلول العام 2040

اإن التاأثريات املرتتبة على فرتات املباعدة يف ال�صيناريوهات الثلثة جتعل االختلفات بينها مذهلة.

فاإن مل يطراأ اأي تغيري على فرتات املباعدة، �صيبلغ العدد االإجمايل لوفيات الر�صع بني عامي 2010 و2040 حوايل 211000.

اأما مع عدم وجود فرتات مباعدة تقل عن عامني، �صيبلغ العدد االإجمايل لوفيات الر�صع بني عامي 2010 و2040 حوايل 192000 

لننقذ بذلك حياة ما يقارب 19000 ر�صيع. 

ولكن مع عدم وجود فرتات مباعدة تقل عن ثلثة اأعوام، �صيبلغ العدد االإجمايل لوفيات الر�صع خلل الفرتة نف�صها 112000، 

وبذلك �صنكون قد اأنقذنا حياة ما يقارب 100000 ر�صيع من خلل تغيري النمط احلايل لفرتات املباعدة لت�صل اإىل ثلثة اأعوام 

وفقًا لتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية.

.Projections computed using the DemProj Module of the Spectrum System of Policy Models، Futures Group :امل�صدر
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عدد الر�ضع الذين  ميكن انقاذ حياتهم  من خلل املباعدة ال�ضحية بني الوالدات 

يف الأردن
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الإجراءات 

الواجب القيام بها

ال�صيا�صات  جماالت  يف  للمداخلت  ميكن 

اأن  اخلدمات  وتقدمي  والتوعية  والتعليم 

ت�صد الفجوة بني فرتات املباعدة احلالية يف 

االأردن وبني الفرتات التي ترتاوح بني ثلث 

املباعدة   فرتة   تعد  والتي  اأكرث،  اأو  �صنوات 

املثلى ب�صورة جلية ل�صحة الن�صاء واالأطفال 

ولرفاهية االأ�صر واملجتمعات. 
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ال�صيا�صات

ك�ضب تاأييد �ضناع القرار واحل�ضول على دعمهم لل�ضيا�ضات والربامج ذات العلقة 

زيادة  تاأييدهم هو  لك�صب  االأوىل  فاإن اخلطوة  لذا  القرار،  �صناع  اإىل دعم  الوالدات  بني  ال�صحية  للمباعدة  املبادرات  حتتاج 

بني  ال�صحية  باملباعدة  معرفتهم  زادت  فكلما  الوالدات.  بني  ال�صحية  للمباعدة  املدى  وبعيدة  العديدة  بالفوائد  معرفتهم 

الوالدات، كلما ازداد احتمال دعمهم لرباجمها ولتخ�صي�س موارد لتعزيزها.
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التعليم والتثقيف

باملباعدة  الأفراد   جميع  تثقيف  يتم  اأن  يجب 

ال�سحية بني الولدات 

االأقل  على  �صنتني  االنتظار  بفوائد  املتزوجات  الن�صاء  توعية 

قبل احلمل ثانية، وبالعواقب ال�صحية املرتتبة على ق�صر فرتة 

املباعدة بني الولدات.  

واملتزوجني حديثًا حاجة  للمخطوبني  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 

خا�صة للمعرفة بفوائد املباعدة ال�صحية بني املواليد وا�صتخدام 

الو�صائل احلديثة لتنظيم االأ�صرة.  

-االآباء،  االأ�صرة  اأفراد  كافة  لتثقيف  حاجة  هناك  اأن  كما 

بني  ال�صحية  املباعدة  بفوائد  االأبناء-  احلموات،  االأمهات، 

الولدات.  

اإ�صراك  التاأييد  ك�صب  مبادرات  على  القائمني  على  يتعني  كما 

زيادة  للم�صاعدة يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  االإعلم  و�صائل 

الوعي بفوائد املباعدة بني الوالدات. 
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تقدمي اخلدمات

يجب اأن تت�سمن خدمات الرعاية ال�سحية يف الأردن تقدمي امل�سورة 

ال�سحية  للمباعدة  الداعمة  التدابري  من  وغريها  الأ�سرة  وتنظيم 

بني الولدات 

هناك حاجة لتدريب مقدمي الرعاية ال�صحية ليتفهموا فوائد املباعدة ال�صحية بني الوالدات 

ولت�صجيعهم على تقدمي امل�صورة للن�صاء يف �صن االإجناب حول تلك الفوائد.

اإن الن�صاء والرجال بحاجة اإىل امل�صورة كي ي�صتخدموا و�صائل تنظيم االأ�صرة احلديثة الفعالة، 

وبالتايل تفادي تقارب الوالدات. 

املقدمة  االأولية  ال�صحية  اخلدمات  يف  اأ�صا�صية  كخدمة  االأ�صرة  تنظيم  خدمات  دمج  يجب 

للأمهات واالآباء مل�صاعدتهم على بلوغ املباعدة ال�صحية بني الوالدات.

يجب تخ�صي�س موارد كافية، مبا يف ذلك املوارد الب�صرية واملالية، ل�صمان ح�صول الن�صاء 

والرجال على اختيارهم من و�صائل تنظيم االأ�صرة عندما يحتاجون اإليها. 
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اآفاق املباعدة ال�صحية بني 

الولدات يف الأردن

املباعدة  فرتة  كانت  االأردن  يف  الوالدات  ن�صف  من  اأكرث   •
بينها اأقل عن ثلث �صنوات. 

والر�صع  الوالدة  حديثي  االأطفال  وفيات  معدالت  ترتبط   •
بني  املباعدة  بفرتات  وثيقًا  ارتباطًا  االأردن  يف  واالأطفال 

الوالدات. واإن زيادة مدة فرتة املباعدة بني الوالدات �صتنقذ 

حياة العديد من الر�صع واالأطفال.

ثلث  االأحمال  بني  املباعدة  على  الن�صاء  ت�صجيع  �صي�صهم   •
ودعم  والطفل  االأم  �صحة  حت�صني  يف  االأقل  على  �صنوات 

النمو ال�صحي للأطفال يف االأردن.
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