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عن سلسلة الندوات العلمية "األدلة العالمية من أجل 
مصر"

في إطار عملهم المشترك، أطلقت منظمة يونيسف مصر، 
ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الوسط 

القاهرة  ا )J-PAL MENA( في الجامعة األمريكية ب وشمال أفريقي
)AUC( سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "األدلة العالمية 
من أجل مصر". جمعت تلك الندوات صانعي السياسات 

المصريين واألساتذة المنتسبين لمعمل عبد اللطيف جميل، 
اء  ن ا السياسات ذات األولوية في مصر. وأث لمناقشة قضاي

كل لقاء، يطرح صانعي السياسات المصريين أحد إشكاليات 
 J-PAL التنمية ذات األولوية في مصر، ويقوم أساتذة

بعرضها كقضية سياسات من منظور عالمي، ويقدموا رؤى 
برامج  مدعومة باألدلة من أجل دعم صنع السياسات ووضع ال

انات التجارب العشوائية  ي ادًا إلى قاعدة ب المتعلقة، إستن
)RCTs( التي أجراها معمل عبداللطيف جميل في مناطق 

مختلفة على مستوى العالم. ومن خالل الحوار يقوم صانعي 
السياسات المعنيين وأساتذة J-PAL، معًا، ببحث قابلية 
تطبيق تلك األدلة في السياق المصري، ومن ثم دراسة 

الحلول والسياسات الممكنة. 

راير2022،  اء 22 فب سيتم عقد الندوة الخامسة يوم الثالث
وتناقش السؤال "كيف يمكن ألدلة التقييمات العشوائية 

رِشد( جهود  ه )ُت وِج التي تم إجراؤها على مستوى العالم أن ُت
خفض معدل اإلنجاب وتعزيز برامج تنظيم األسرة في مصر". 
وسيضم اللقاء ممثلين من وزارة الصحة والسكان، صندوق 

األمم المتحدة للسكان في مصر، يونيسف مصر، ود. كارولين 
ـ J-PAL وأستاذة مشاركة في قسم  كرافت، باحثة منتسبة ل
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سانت كاثرين. يهدف 

اللقاء إلى تعزيز الحوار بين أولويات السياسات المصرية، 
واألدلة العالمية الُمدققة ذات الصلة، مما يوفر في النهاية 

رؤى حول كيفية تعزيز السلوكيات الصحية وتشجيع تنظيم 
زيادة السكانية في مصر. األسرة، للحد من معدل ال

عن معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في الجامعة األمريكية بالقاهرة

صناعة سياسات قائمة على األدلة العلمية. یرتكز معمل 
عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر )J-PAL( على شبكة تضم 

ا من جامعات رائدة حول العالم.  اًذا منتسًب أكثر من 260 أست
ائج التقییمات العشوائية في  ويعتمد المعمل على نت
ا الملحة في مجال مكافحة الفقر. يبني  معالجة القضاي

المعمل شراكات مع الحكومات، المنظمات غیر الحكومية، 
الجهات المانحة، وغیرھا، لمشاركة المعرفة، توسيع نطاق 

برامج الفعالة في مكافحة الفقر، وتعزیز عملیة صنع القرار  ال
المبني على األدلة العلمية. تأسس معمل عبداللطيف 

ا عام 2003،   لتكنولوجي جميل في معهد ماساتشوستس ل
ا، أمريكا  ا، أوروب ویضم الیوم سبع مقرات إقليمية في أفريقي

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الشرق األوسط وشمال 
ا. ا، وجنوب شرق آسي ا، أمريكا الشمالية، جنوب آسي أفريقي

القاهرة،  ومعمل عبد اللطيف جميل في الجامعة األمريكية ب
هو المقر اإلقليمي السابع الذي يغطي منطقة الشرق 

إجراء التقييمات  ا. حيث يقوم ب األوسط وشمال أفريقي
العشوائية على مستوى المنطقة، وبناء شراكات من أجل 

عملية صنع سياسات قائمة على األدلة، ومساعدة الشركاء 
الة.  في توسيع نطاق برامجهم الفّع

برامج والسياسات االجتماعية  ر ال باحثين بتقييم أث يقوم ال
ا، ونغطي مجاالت  بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

عديدة تشمل؛ الحماية االجتماعية، التوظيف، التعليم، والنوع 
االجتماعي. ومن خالل تدريبات، فعلية وعبر اإلنترنت، حول 

كيفية انتاج واستخدام األدلة الُمدققة، وذلك لرفع قدرات 
اع السياسات، المانحين، والمدافعين عن  التنفيذيين، صّن
الحقوق االقتصادية واالجتماعية. أما الفريق المسئول عن 
السياسات، فيعمل على مأَسَسة وتنظيم عملية التعُلم 

ائج األبحاث بين المسئولين الحكوميين  من األدلة، ونشر نت
والشركاء اآلخرين. 

عن يونيسف مصر

تركز منظمة يونيسف مصر على تعزيز التنمية المستدامة 
مع اإلنصاف متعدد األبعاد لألطفال، بما يجسد الفرص 

العادلة لكل طفل. يساهم برنامج اليونيسف بمصر في 
راعية  ُم تعزيز قاعدة المعرفة لمزيد من الحماية االجتماعية ال

للطفل، وتحسين ثالثة عناصر أساسية في سنوات الطفولة 
المبكرة )الصحة، التغذية، والتنمية(. يغطي عمل اليونيسف 
في مجال التعُلم والحماية جميع األطفال من جميع األعمار، 
اجًا، األطفال ذوي اإلعاقة،  تركيز على األطفال األكثر احتي مع ال

والفتيات المراهقات. يساهم عمل اليونيسف بمصر في 
تلبية األولويات الوطنية التي حددتها االستراتيجية الوطنية 

لتنمية المستدامة 2030، وكذلك محددات إطار شراكة األمم  ل
المتحدة من أجل التنمية.
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خلفية عن السياق: معدالت اإلنجاب وتنظيم األسرة في 
مصر

يمثل ارتفاع معدالت اإلنجاب والزيادة السكانية أحد أهم التحديات 
للصحة والتنمية في مصر. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء، بلغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة، مما يجعلها الدولة 
األكثر كثافة سكانيا بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والقاهرة 

الكبرى هي واحدة من أكثر المدن كثافًة على مستوى العالم.1 وفي 
الوقت الحاضر، يولد طفل جديد في مصر كل 13.9 ثانية، وفقًا 

لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.2 ومن ثم، فإن تعزيز 
ثقافة تنظيم األسرة وتحقيق التنمية هما متطلبات أساسية للحد من 

الزيادة السكانية في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة. 

فتنظيم األسرة يلعب دور أساسي في تحسين صحة األم والطفل، 
وييسر التنمية البشرية، ويحد من الفقر. وتشكل عديد من المحددات؛ 
كمعايير النوع االجتماعي، مستوى التعليم، الحالة االقتصادية، وفرص 

التوُظف، القرارات المتعلقة باإلنجاب وتنظيم األسرة. ومع ذلك، 
فغالبًا ما يوجد تناقض بين تفضيالت النساء فيما يتعلق باإلنجاب، 

واستخدامهم الفعلي لوسائل تنظيم الحمل، نظرًا لضعف المعلومات 
والموارد الالزمة، وعدم توافر خدمات ذات جودة مالئمة، ومعارضة 

شركائهن أو أسرهن، والثقافة السائدة ضد استخدام وسائل منع 
الحمل، باإلضافة لعوامل أخرى.3 كما أن الفتيات المراهقات، بشكل 

خاص، هن األكثر عرضة للمضاعفات الصحية للحمل والوالدة، حيث إن 
الحمل المبكر له آثار سلبية على نمو الفتيات بشكل صحي وصواًل 
لمرحلة البلوغ، وأيضًا يُحد من إمكانات وفرص تعليمهن وعملهن.4  
وبالتالي، فإن خفض معدالت اإلنجاب ومعالجة العوائق التي تحول 

دون وصول النساء إلى خدمات تنظيم األسرة هو أمر حيوي وأساسي 
في مجال المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر.

الوضع الحالي لمعدالت اإلنجاب وتنظيم األسرة في مصر

شهدت معدالت اإلنجاب في مصر انخفاضًا في ثمانينيات القرن 
الماضي وحتى التسعينيات. ومع بداية األلفية، عادت معدالت 
اإلنجاب لالرتفاع بشكل ملحوظ، مسببًة زيادة سكانية وتغيرات 

ديموجرافية.5 وصاحب تلك الزيادة تضخم في شريحة الشباب، مما 
أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المواليد في أواخر العقد األول وبداية 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.6 وأخذت معدالت اإلنجاب 
في التصاعد لترتفع من 3.0 مولود لكل امرأة في فترة 2006-2008 

إلى 3.5 مولود في فترة 2014-2012. 7 وبحلول عام 2018، وفقًا 
لمسح سوق العمل المصري )ELMPS(، انخفضت معدالت اإلنجاب 

إلى 3.1 مولود لكل امرأة. ويمكن لزيادات معدل اإلنجاب في الفترة 
من 2014-2008 وما صاحبها من طفرة في حجم شريحة الشباب أن 

تفسر البنية الُعمِرية )الهياكل الُعمِرية( الحالية للسكان في مصر. 

وُيوِضح مسح مصر الُسكاني الصحي لعام 2014 كيف أصبح سن 
الزواج للنساء وإنشاء أسرة مبكرًا نسبيًا.9ففي توقيت المسح، أكثر 

من %25 من النساء في الشريحة العمرية ما بين -25 49عام أنجبن 
مولودهن األول في سن العشرين، و%45 أنجبن مولودهن األول 

في سن الثانية والعشرين. 10وبالمثل، فإن نسبة النساء من سن 15 
وحتى 34 عام ممن لديهن ثالثة أطفال فأكثر قد زادت من %30 في 

2008 إلى %33 في 2014، تلك الزيادة ُلوحظت بشكل خاص بين 
النساء من سن 20 إلى 24 عام. 11وبشكل عام فقد زاد عدد النساء 

ممن لديهن ثالثة أطفال فأكثر، وأصبحت فترات التباعد بين الوالدات 
أقصر، وزادت نسبة الحمل غير الُمخطط له في عام 2014 مقارنة بعام 

12.2008
 

في عام 2014، بلغت نسبة النساء الالئي شملهن المسح ممن 
يستخدمن وسيلة لتنظيم األسرة 59 % فقط،13 أما إجمالي معدل 
اإلنجاب في المناطق الريفية فقد كان أعلى بحوالي %30 مقارنة 

بمعدالت المناطق الحضرية.14 وتعتبر الزيادة في خدمات تنظيم 
األسرة سببًا مهمًا في انخفاض معدل اإلنجاب بين عام 2014 و2018، 

حيث زادت نسبة النساء الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة 
إلى %63 طبقًا لمسح سوق العمل المصري لعام 2018. 15 وبالرغم 
من ذلك، فإن معدالت اإلنجاب ظلت أعلى من أدني معدل خصوبة 

إجمالي في مصر، وأعلى من معدل اإلنجاب العالمي والُمقدر بـ 2.3 
طفل لكل امرأة.16  

العوامل المساهمة في معدالت اإلنجاب المرتفعة في مصر

هناك عديد من العوامل التي يمكن أن تكون قد ساهمت في 
ارتفاع معدالت اإلنجاب في مصر خالل السنوات األخيرة، منها تراجع 

استخدام وسائل منع الحمل بين النساء ممن أنجبن بالفعل طفلين 
فأكثر، وتزايد استخدام وسائل منع الحمل قصيرة المدى، وعدم 

استمرارية النساء بشكل عام في استخدام وسائل تنظيم األسرة.17  
ويمكن أن يكون تراجع الدعاية العامة بشأن تنظيم األسرة قد عزز من 

أثر تلك العوامل، وأيضًا المعايير االجتماعية بشأن اإلنجاب والتغير 
في تفضيالت وخيارات حجم األسرة، والمفاهيم الخاطئة السائدة حول 
وسائل تنظيم األسرة، واالعتبارات االقتصادية كتراجع فرص التوظيف 

بالقطاع العام للنساء، من بين عوامل أخرى. 

ربما لعبت التغيرات في الدعاية الخاصة بتنظيم األسرة دورًا في 
ارتفاع معدالت اإلنجاب، فنسبة النساء الالتي تعرضن لحمالت رفع 

الوعي عن تنظيم األسرة من خالل التلفاز قد انخفضت من 60% 
في 2008 إلى %40 في 2014، 18 وبالمثل، انخفضت نسبة التعرض 

لذات الدعاية عبر المذياع من %20 إلى %5. 19 أما نسبة النساء 
المتزوجات، في الفئة العمرية من 15 لـ34عام، والالتي لم يتعرضن 
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ألي نوع من الدعاية بشأن تنظيم األسرة خالل الستة أشهر السابقة 
للمسح، قد زادت من %30 في 2018 إلى %51 في 2014. 20 كما 

تحولت النساء من استخدام وسائل أكثر فعالية إلى وسائل أقل 
فعالية لتنظيم األسرة خالل الفترة من2008 حتى 2014. 21 

وأيضًا، ُلوِحظ التحول في تفضيالت حجم األسرة بين فئة الشباب 
في السنوات األخيرة. فبينما رغبت النساء من عمر 24-20 عام في 

متوسط عدد أطفال يبلغ 2.6 في عام 2008، 22 لكنها ارتفعت في عام 
2014 إلى متوسط 2.8 بين نفس الفئة العمرية من النساء. 23 وقد 
أشار تقرير مجلس السكان أن المشاركين/ات في المسح قد أفادوا 

بأنهم يفضلون عدد طفالن إذا ما كان لديهم صبي وفتاة. وكثير من 
المشاركين/ات أفادوا أيضًا أنهم يفضلون عدد ثالثة أطفال إذا لم 

يضعوا في حسبانهم األعباء االقتصادية.

وبالرغم من عدم اعتراض المشاركين/ات على مبدأ تنظيم األسرة 
بشكل عام، فإن الكثير من الرجال والنساء أرادوا البدء في استخدام 

أي من وسائل تنظيم األسرة بعد والدة الطفل األول.24 الضغوط 
االجتماعية والعائلية أيضًا لعبت دور في تحديد حجم األسرة، حيث 

ذكرت بعض النساء في ريف محافظة سوهاج أنهن تعرضن لضغوط 
من قبل عائالتهن كي ينجبن أكثر من ثالثة أطفال، بالرغم من رغبتهن 

في عدد أطفال أقل.25 فالضغوط االجتماعية بشأن إنجاب طفل ذكر 

والمفهوم الشائع بأن حجم األسرة األكبر هو مؤشر على قدرة الرجل 
على إعالة أسرته ماديًا، يمكن أن يكونوا قد لعبوا دورًا في التشجيع 

على تكوين أسر أكبر حجمًا. وباألخذ في االعتبار أيضًا تراجع معدل 
فرص التوظيف في القطاع الرسمي)العام( بما تمنحه من مزايا 

التأمينات االجتماعية والمعاشات،26 فقد أصبحت األسر األكبر حجمًا 
محل تفضيل كنوع من األمان المالي لآلباء واألمهات عند بلوغهم 

سن التقاعد.27 

التحيزات والمفاهيم المغلوطة حول وسائل تنظيم األسرة قد يمكن 
أن تكون ساهمت أيضًا في ارتفاع معدالت اإلنجاب، حيث عّبَر البعض 

عن مخاوفهم من تأثيرات استخدام وسائل منع الحمل طويلة المدى 
على مستوى اإلنجاب في المستقبل. فربما قد ساهم مقدمو 
الرعاية الصحية في انتشار التحيزات ضد استخدام تلك الوسائل 

بترويجهم عن اآلثار الجانبية السلبية الستخدامها.28 أما جودة خدمات 
الصحة االنجابية الُمَقّدمة، لها أيضًا أثر على خيارات وتفضيالت األسر، 

حيث أفاد بعض النساء بتلقيهن معلومات منقوصة وغير وافية من 
ِقبل مقدمي الخدمة الصحية بشأن كافة اختيارات خطط ووسائل 

تنظيم األسرة. كما أشرن أيضًا إلى تفضيلهن التعامل مع منشآت 
صحية خاصة، حيث يجدن مقدمي تلك الخدمات في المؤسسات 

الصحية العامة أقل تدريبًا، وبالتالي يتلقين خدمات أقل كفاءة 
وفعالية.29

 
االنخفاض الملحوظ في فرص وظائف القطاع العام المتاحة للنساء 

المتزوجات ربما يكون قد ساهم بشكل أكبر في ارتفاع معدالت 
اإلنجاب مؤخرًا في مصر. حيث يظل القطاع العام هو قطاع العمل 

الذي تفضله النساء في مصر، نظرًا لما يوفره نسبيًا من ظروف 
عمل مالئمة ومراعية لإلناث، والتي تشمل ساعات عمل أقل، أمان 

وظيفي أعلى، والمفهوم الشائع عن أن مخاطر التعرض للتحرش 
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الجنسي أقل، ومزايا أفضل كاإلجازات الطويلة مدفوعة األجر، 
باإلضافة إلى اإلجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.30 وبالتالي، 

فإن تراجع فرص َتوُظف النساء في القطاع العام مؤخرًا، وعدم قدرة 
القطاع الخاص على تعويض ذلك النقص بتوفير فرص عمل بعقود 

رسمية وبظروف مالئمة للنساء، يمكن أن يكون قد ساهم في ارتفاع 
معدالت اإلنجاب في مصر.31 

بالرغم من أنه لم يتم بعد تقدير أثار جائحة كوفيد19- على ارتفاع 
معدالت اإلنجاب في مصر بشكل دقيق، لكن من المتوقع ارتفاع 

معدل الحمل غير الُمخطط له نظرًا النخفاض نسبة الوصول إلى 
خدمات تنظيم األسرة، وعدم االنتظام في استخدام وسائل منع 
الحمل بسبب الخوف من التعرض للعدوى. ومن المرجح أن تعاني 
النساء األفقر، وأيضًا النساء في المناطق الريفية أو المعزولة عن 
الخدمات، من تلك اآلثار بنسب متفاوتة، حيث يتزايد العبء المادي 

لَمرافق تقديم الخدمة، وسائل التنقل، والتكاليف المتزايدة نظرًا 
لمحدودية المخزون، مما َيُحد بشكل أكبر من وصول النساء للخدمات 

المطلوبة.32 وعلى نقيض ذلك، فيمكن أن تتسبب الجائحة في 
انخفاض معدالت اإلنجاب، حيث مصاعب وتقلبات الحالة االقتصادية 

الناتجة عنها يمكن أن تدفع األسر إلى تأجيل قرار إنجاب األطفال.

الجهود الوطنية للتقليل من معدالت اإلنجاب في مصر

إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحد من ارتفاع إجمالي معدل اإلنجاب 
وما يترتب عنه من زيادة سكانية في مصر. ومن ثم، تقوم بالتعاون 
مع عديد من المانحين والشركاء الُمنفِذين، بإطالق عدد من البرامج 

لرفع الوعي وزيادة الوصول لخدمات تنظيم األسرة في كافة 
محافظات الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية.33 

و تركز المبادرات الوطنية الجارية على تحسين كفاءة وجودة ُمقدمي 
الخدمات، توسيع نطاق برامج تنظيم األسرة لزيادة الخيارات المتاحة، 

وجذب مستخدمين جدد.34 

في ابريل 2021، قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
بعرض خطة المشروع القومي لتنظيم األسرة )2021-2030( 

متضمنًا تدخالت على المستوى الثقافي، والخدمي، ورفع الوعي، 
والتي تهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية ورفع جودة حياة 

المواطنين. تستهدف الخطة النساء من سن 18 إلى 45 عامًا، 
وتتضمن خطوات تدعم التحوالت الرقمية وإجراء إصالحات تشريعية 

لدعم تمكين النساء اقتصاديًا.35 كما تعتزم توفير وسائل وخدمات منح 
الحمل مجانًا، وإطالق حملة إعالمية واسعة النطاق لرفع الوعي العام 

بشأن تنظيم األسرة واآلثار السلبية للزيادة السكانية. وعالوة على 
ذلك، تتضمن الخطة أيضًا إصالحات تشريعية لقانون زواج األطفال، 

وصندوق تأمين األسرة لتقديم حوافز مالية للنساء، لحثهن على اتباع 
ارشادات تنظيم األسرة.36

وعلى نحو مماثل، أطلقت وزارة التضامن االجتماعي مبادرة "اتنين 
كفاية"، والتي تهدف إلى زيادة الوصول لخدمات تنظيم األسرة ورفع 

الوعي بأهميتها. وصل البرنامج بنجاح لعدد 5.8 مليون سيدة عن 
طريق الزيارات المنزلية، وقام بتوجيه ما ُيقارب المليون سيدة لعيادات 

تنظيم األسرة، محققًا نسبة %115 من أهدافه األولية. 37 

وتنفذ الحكومة أيضًا برامج لتحسين جودة خدمات تنظيم األسرة 
المتاحة وإشراك القطاع الخاص في تلك البرامج. وتعمل وزارة الصحة 

والسكان على تقديم التدريبات والدعم الفني للعاملين في مجال 
تقديم خدمات الصحة االنجابية وتعزيز السلوكيات اإلنجابية الصحية 

في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص في المحافظات ذات 
معدالت اإلنجاب المرتفعة.38 باإلضافة إلى جهود القطاع الخاص 

المصري لرفع وعي وتقديم الخدمات الالزمة للشباب العاملين 
بالمصانع والمناطق الحضرية.39    

 
وبشكل عام، فإن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز برامجها المتعلقة 

بتنظيم األسرة من خالل التعاون المشترك مع مختلف األطراف 
المعنية لرفع وعي الشرائح والفئات المختلفة في الريف والحضر 

بموضوعات اإلنجاب وأهمية تباعد الفترات بين الوالدات. وأيضًا تبذل 
الجهود من أجل إدماج األطراف المعنية في مجال تحسين خدمات 

الرعاية الصحية المتاحة، بما يعزز من وصول المصريين لخدمات تنظيم 
األسرة.

األدلة العالمية: رؤى بشأن اإلنجاب وتنظيم األسرة

تشير أدلة التقييمات العشوائية التي ُأجريت حول العالم إلى أن 
خدمات تنظيم األسرة يمكن أن يكون لها أثرًا إيجابيًا على النتاجات 

االقتصادية واالجتماعية، وأيضًا على جهود الحد من الفقر. وأن العمل 
على رفع المستوى التعليمي للنساء وزيادة فرصهن االقتصادية 

يساعد على تخطي الحواجز القائمة على النوع اإلجتماعي، التي تحد 
من وصول النساء إلى خدمات تنظيم األسرة. كما أن تقديم حوافز 

للتشجيع على تبني ممارسات أفضل لتنظيم األسرة، يسمح للنساء 
بإختيارالتوقيتات األمثل لإلنجاب، ما يؤدي إلى تراجع معدالت اإلنجاب. 

وتشير األدلة حول موضوع اإلنجاب في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل إلى اآلتي: 

زيادة الفرص التعليمية واالقتصادية للفتيات والنساء الشابات   أ .   
يمكن أن يخفض من معدالت الحمل المبكر، كينيا، الهند، وجمهورية    

الدومينيكان  
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خفض التكاليف الدراسية عن طريق توفير إعانات التعليم، يمكن أن 
يساعد الفتيات على االستمرار في المدرسة، مما يساهم في تجنب 

الحمل بين المراهقات. قام الباحثون بتقييم أثر دعم التعليم، من 
خالل برنامج لتوفير الزي المدرسي مجانًا، على معدالت السلوكيات 

الجنسية الخطرة والتعرض للحمل المبكر بين الفتيات المراهقات في 
كينيا. 40 وساهم توفير الزي المدرسي المجاني في خفض معدل 
التسرب من التعليم بنسبة %17، وخفض حاالت الزواج في فترة 

المراهقة بنسبة %20، وخفض حاالت الحمل بين المراهقات بنسبة 
%17. وتوصلت نتائج التقييم إلى أن االستمرار في المدرسة يمكن 
أن يساعد الفتيات المراهقات في اتخاذ قرارات أفضل بشأن قرارات 
اإلنجاب، كما يعيد تشكيل تفضيالتهن بشأن اإلنجاب بشكل أفضل. 

كما يمكن أن يؤدي المزيد من التعليم أيًضا إلى زيادة في الدخل 
المستقبلي للمراهقات، مما يؤدي إلى تأجيلهن لقرار اإلنجاب سعيًا 

لكسب أجور أعلى.

البرامج المتعلقة بتعزيز المعتقدات واألفكار حول إمكانيات الفتيات 
والنساء وآفاق فرصهن االقتصادية، يمكن أن تشجعهن على تأجيل 

قرار اإلنجاب. في الهند، قام الباحثون بتقييم أثر أحد البرامج حيث 
يقوم خاللها وكالء التوظيف بزيارة القرى لنشر معلومات بين األهالي 

عن فرص وظائف متاحة في مراكز خدمة العمالء.41ونتج عن ذلك، أن 
الفتيات والنساء بين سن 15 و21 عام في القرى التي تلقت تلك 

الزيارات، قد سجلن انخفاض بنسبة %13 في أرجحية اتخاذهن لقرار 
اإلنجاب مقارنة بفتيات ونساء القرى التي لم تتلق ذلك البرنامج. 

وأفادت نساء وفتيات القرى التي تلقت الزيارات بانخفاض رغبتهن في 
إنجاب أطفال على مدى حياتهن بفارق 0.35 عن نساء القرى التي لم 

تتلق تلك الزيارات. وعلى نحو مماثل في جمهورية الدومينيكان، فإن 
المراهقات الالتي أتممن برنامج تدريب الشباب كان لديهن توقعات 
أكثر تفاؤاًل بشأن مستقبلهن، وبالتالي قررن تأجيل اإلنجاب. 42 فبعد 

عامين من إتمام البرنامج، سجلت النساء والفتيات بين16و19 عاًم 
أرجحية أقل بنسبة %20 أن يتخذن قرار الحمل في ذلك العمر. ويشير 
ذلك إلى أن رفع قدرات ومهارات النساء والفتيات وتحسين توقعاتهن 

عن المستقبل وفرص التوُظف، يمكن أن يغير تطلعات النساء 
المهنية، ما يؤدي إلى تأخير قرارات الزواج واإلنجاب. 

في السياقات التي يكون لآلباء وأطراف آخرين سلطة التاثير على 
قرارات اإلنجاب، يجب أن تشمل البرامج أولئك المسئولين عن 

اتخاذ تلك القرارات. في الهند، َغيرت زيارات وكالء توظيف مراكز 
خدمة العمالء من توقعات اآلباء عن الفرص االقتصادية التي يمكن 

لفتياتهن أن يحظين بها. 43 مما زاد من استثماراآلباء في تعليم وصحة 
فتياتهن، وأدى ذلك إلى إرتفاع نسبة التحاق الفتيات بالمدارس. وذلك 

يشير إلى أن قرارات اآلباء بشأن الفرص التعليمية واإلقتصادية 
لفتياتهن، يمكن أن تكون أحد المحددات الهامة لتشكيل خيارات 

اإلنجاب.

ب . رسائل التوعية يمكن أن تساعد في تغيير التوجهات     
بشأن اإلنجاب، زامبيا وبوركينا فاسو

توفير معلومات للرجال حول مخاطر وفيات األمهات جراء الحمل 
والوالدة، يمكن أن يزيد من قبولهم لتنظيم األسرة. في زامبيا، قام 

الباحثون بتقييم أثر اإلجراءات التثقيفية حول أهمية تنظيم األسرة 
على تفضيالت وقرارات الرجال بشأن اإلنجاب.44 أظهرت نتائج التقييم 
أن توفير معلومات لألزواج حول الخطورة المتزايدة لوفاة الزوجة، إذا 

ما قامت بإنجاب أطفال بفوارق زمنية قصيرة بين الوالدة واألخرى، 
قد قلل بنسبة %46 من احتمالية إنجاب الزوجة لطفل آخر خالل العام 

الالحق لتلقي تلك المعلومات.45 وأيضًا أظهر أولئك األزواج تفضيالت 
أقل بشأن اإلنجاب مقارنة باألزواج الذين لم يتلقوا تلك المعلومات. 

كما أظهروا معرفة أكثر دقة بخصوص تفضيالت اإلنجاب بالنسبة 
لزوجاتهم. زاد البرنامج من تواصل األزواج والزوجات فيما بينهم 

بشأن خيارات ووسائل تنظيم األسرة، ما يشير إلى أن زيادة الرسائل 
الموجهة للرجال عن السلوكيات اإلنجابية الخطرة، يمكن أن تزيد من 

قبولهم لخدمات تنظيم األسرة.

وعلى نحو مماثل، فإن الحمالت اإلعالمية العامة يمكن أن تساعد 
في تغيير المعتقدات حول النوع االجتماعي وتشجع على االلتزام 
بتنظيم األسرة. قام الباحثون بتقييم أثر الحمالت اإلعالمية العامة 

على االلتزام بتنظيم األسرة في بوركينا فاسو، وهدفت تلك 
الحمالت إلى زيادة المعرفة والقبول المجتمعي لوسائل منع الحمل 

ومعالجة المفاهيم المغلوطة حول منافع ومخاطر ارتفاع معدل 
اإلنجاب.46 أدت الحملة إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل، 

وصححت من المفاهيم المغلوطة حول آثاراها الجانبية، حيث انخفضت 
نسبة النساء الالتي يعتقدن بأن استخدام وسائل منع الحمل يسبب 
العقم بنسبة %35 بعد الحملة اإلعالمية.47 وبشكل عام، فإن الحملة 

اإلعالمية قد صححت المفاهيم المغلوطة، وغيرت المعتقدات 
السلبية، وحسنت من التوجهات فيما يتعلق بتنظيم األسرة، ما يشير 
إلى أن الحمالت اإلعالمية العامة يمكن أن تكون أداة مؤثرة بقوة في 

تغيير السلوكيات المجتمعية السائدة.

ج. إتاحة خصوصية وصول النساء لخدمات تنظيم األسرة يمكن أن    
يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمل، زامبيا  

في األطر اإلجتماعية التي ال تتمتع فيها النساء بالقوى التفاوضية 
حول قرارات تنظيم األسرة، فإن إتاحة وصولهن لوسائل منع الحمل 
بدرجة من الخصوصية والسرية يمكن أن يكون طريقة فّعالة لتمكين 
النساء من تحقيق خياراتهن الشخصية بشأن اإلنجاب.48 في زامبيا، 

وجد الباحثون أن النساء الالتي حصلن بشكل خاص على قسائم 
الحصول على وسائل منع الحمل دون إشراك أزواجهن في األمر، كّن 

أكثر أرجحية للحصول على وسائل منع الحمل، حيث زاد حجم صرف 
القسائم بنسبة %20 مقارنة بالنساء الالتي تم إشراك أزواجهن في 
برنامج صرف القسائم. وكان اإلقبال األكبر على صرف القسائم بين 

النساء الالتي إعتقدن أن أزواجهن يرغبون في مزيد من األطفال أكثر 
من رغبتهن. فالفارق بين استخدام وسائل منع الحمل بين النساء 

الالتي تلقين القسائم بشكل خاص والنساء الالتي تلقينها بمشاركة 
أزواجهن، كان بسبب رغبة النساء في إخفاء رغباتهن بشأن اإلنجاب 

عن أزواجهن، حيث بلغت نسبة النساء الالتي أخفين أمر القسيمة أو 
لم يفصحن عن الغرض الحقيقي منها ألزواجهن بلغت من 60-85% 

فرق في االستخدام بين المجموعتين. ذلك يشير إلى أن إتاحة وصول 
النساء بقدر من الخصوصية لوسائل منع الحمل، يجعل قدرة النساء 

أفضل في إتخاذ قرارات تنظيم األسرة، حيث لن يصبحن قادرات على 
إتخاذها بغير ذلك. وعلى الرغم من أن إخفاء استخدام وسائل منع 

الحمل يمكن أن يكون له تبعات نفسية على النساء. ومن ثم، يجب 
على صناع السياسات وضع ذلك األمر وما يحتمله من عواقب في 

االعتبار أثناء تصميم برامج تنظيم األسرة.
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د. تصميم برامج مخصصة لتالئم تفضيالت وخيارات المستهدفين،    
يمكن أن تؤدي إلى تبني استخدام وسائل منع الحمل، ولكن تلك    

الفرضية تحتاج لمزيد من األدلة، إثيوبيا، واألردن   

توصل الباحثون أن الربط بين خدمات االئتمان متناهي الصغر 
وبرامج تنظيم األسرة لم يؤِد إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمل، 

ولم يكن فّعااًل في إحداث تغييرات في السلوكيات والتفضيالت 
اإلنجابية في أثيوبيا، ويمكن إرجاع ذلك إلى التناقض بين ما قدمه 

البرنامج وتفضيالت المستهدفين.49يمكن أن يرجع سبب األثر 
المحدود للبرنامج، جزئيًا، إلى أن برنامج االئتمان قد غطى فقط ربع 

حجم األشخاص البالغين المستهدفين، واعتمد فقط على توفير 
المعلومات، والتي يمكن أن تكون ليست العائق األساسي الستخدام 

وسائل منع الحمل. يفترض الباحثون أن عدم التوافق بين ما يفضله 
المستهدفين من وسائل منع الحمل )الوسائل التي تعتمد على 

الَحقن( وبين ما تم توفيره في العيادات المحلية )الحبوب والواقيات 
الذكرية( أدى إلى ضعف إقبال النساء على استخدام وسائل منع 

الحمل. ويفيد ذلك بأن تغيير بنية الحوافز من أجل الحث على استخدام 
وسائل منع الحمل، مثاًل، بتوفير ائتمان بشروط أفضل للنساء أو 

لمستخدمي وسائل منع الحمل، يمكن أن يحقق أثرًا أكبر. 

وعلى نحو مشابه في األردن، قام الباحثون بتقييم أثر توفير المعرفة 
الطبية القائمة على األدلة، على تحيزات مقدمي خدمات تنظيم 

األسرة ضد وسائل منع الحمل المعتمدة على الَحْقن. 50 أتم 38% 
فقط، من مقدمي الخدمات الطبية المشاركين، البرنامج بشكل كامل. 

ويرجع السبب في الغالب النشغالهم الشديد. ولم ُتظهر النتائج أي أثر 
ملحوظ على مدى إلمام أو معرفة مقدمي الخدمات الطبية بوسائل 

منع الحمل المعتمدة على الَحْقن وآثاراها الجانبية، وال على تحسن 
توجهاتهم بشأن استخدام ذلك النوع من وسائل منع الحمل، وال 

على مدى ثقتهم في طرحه ومناقشته كأحد الوسائل مع عمالئهم/
مرضاهم. يفترض الباحثون أن مقدمي الخدمة الصحية يولون اعتبارًا 

كبيرًا ألفكار وتفضيالت عمالئهم، مما يجعل إمكانية المناقشة أو 
التوصية بوسائل الَحْقن مع عمالئهم ضعيفة للغاية، نتيجة التحيزات 
الراسخة لدى عمالئهم عن استخدام ذلك النوع من الوسائل. وتلك 
الفرضية ُتلقي الضوء على أهمية استهداف المفاهيم والتحيزات 

المغلوطة لدى مستهلكي تلك الوسائل، إضافة إلى مقدمي 
الخدمات الطبية.

هـ. توفير تدريبات موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية يمكن أن    
يكون فعااًل في تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة، نيجيريا  

توصل الباحثون أن التدريبات الموجهة لمقدمي خدمات الرعاية 
الصحية زادت من جودة وسائل منع الحمل الُمَقدمة، وجودة خدمات 
المشورة األسرية بالمنشآت الطبية الخاصة في نيجيريا.51 المنشآت 

الصحية التي تلقت التدريبات كانت قادرة على توفير وسائل أكثر لمنع 
حمل بنسبة %10 مقارنة بالمنشآت التي لم تتلق أي تدريبات. ساعد 

التدريب أيضًا على تحسين جودة خدمات المشورة األسرية المتاحة، 
حيث سجل مقدمو الخدمة المدربون نقاط أعلى فيما يتعلق بحجم 

المعلومات المتبادلة بين الطرفين، إدارة العالقة الشخصية، وحجم 
المعرفة حول تنظيم األسرة. ومع ذلك، لم يكن للبرنامج أثرعلى تنوع 
الوسائل الُمَقدمة، مدى الكفاءة المهنية، أو االستمرارية، مما يشير 
إلى أن اإلشكاليات المهمة ما زالت في حاجة للمعالجة خالل جلسات 

المشورة.
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لماذا نهتم باألدلة: لماذا نجري التقييمات؟ ما هي التقييمات؟ ما 
هي التقييمات العشوائية؟

لماذا نقوم بالتقييم؟

ليس دائمًا ما يكون الهدف من التقييم واضحًا، وخاصة ألولئك الذين 
شهدوا مرارًا إجراء المسوحات، وإدخال البيانات، ثم كتابة التقارير، 

ليصبح مكانها أخيرًا على األرفف لتتراكم عليها األتربة. وهذا هو األمر 
الشائع عندما يكون إجراء التقييمات أمرًا مفروضًا من آخرين ال عالقة 
لهم بالسياق القائم ومتطلباته. ولكن يصبح األمر على العكس تمامًا 

عندما ُتجَرى التقييمات للمساعدة في اإلجابة على أسئلة حيوية 
وواقعية يطرحها أولئك المسئولون الفعليون عن تطبيق أنشطة 

البرامج ومتابعتها يوما بيوم على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، 
عندما تقوم إدارة جمعية أهلية مسئولة عن توزيع حبوب الكلور 

بالتحدث مع فريق عملها الميداني لمتابعة مدى جدية استخدام األسر 
لتلك الحبوب، ويشهدوا أحيانًا تحسن في حالتهم الصحية. ولكن 

مع كل مرة تهطل فيها األمطار بشدة، تمتلئ المراكز الطبية بأناس 
يعانون من اإلسهال، تتسائل الجمعية، "إذا كانت األسر تستخدم 

بالفعل حبوب الكلور لمعالجة مياة الشرب، لماذا إذن يمرضون في 
وقت سقوط األمطار؟ حتى لو أن المياه أصبحت أكثر تلوثًا، فمن 

المفترض أن الكلور يقتل كل البكتيريا." فربما تتسائل إدارة الجمعية 
عما إذا كانت فعاًل حبوب الكلور فّعالة في قتل البكتيريا. هل تستخدم 
األسر الكميات الالزمة؟ ربما فريقنا الميداني ال يخبرنا الحقيقة. وربما 
األسر المستهدفة ال تستخدم الحبوب أصاًل. وربما ال يتلقون الحبوب 

من األساس. وعند مواجهة الفريق الميداني باألمر، قال الفريق بأن 
هناك صعوبة كبيرة في الوصول لألسر لتوزيع الحبوب أثناء هطول 
األمطار. ومن الناحية األخرى، تفيد األسر بأنها تحرص على استخدام 

الحبوب بجدية أكثر أثناء هطول األمطار، وأن استخدام الحبوب 
ساعدهم بشكل كبير. فالحديث مع األفراد من المستويات المختلفة 

بالجمعية، وأيضًا األطراف المعنية والمستهدفة يمكن أن تكشف 
عن روايات لما يحدث بالفعل. وتلك الروايات يمكن أن تشكل أساس 
لوضع فرضيات، وتلك الفرضيات هي مجرد تفسيرات محتملة لواقع 

األمر وال تعتبر إجابة. وهنا يأتي دور التقييمات لتعمل على تطوير 
واختبار تلك الفرضيات للوصول إلى اإلجابة.

ما هي التقييمات؟

كلمة "تقييم" هي كلمة تحتمل تأويالت واسعة وتتنوع معانيها وفقًا 
لطبيعة األفراد والمنظمات. فالمهندسون، مثاًل، يقومون بتقييم 

أو اختبار جودة تصميم منتج ما، مدى قوة تحُمل المواد المستخدمة، 
مدى كفاءة عملية االنتاج، أو مدى صالبة وأمان جسر ما. الُنقاد 
يَقّيمون ويكتبون مراجعات عن جودة المطاعم، األفالم، الكتب. 

األخصائيون النفسيون لألطفال يقومون بتقييم وتتبع كيف يتخذ 
األطفال قراراتهم. والباحثون في معمل عبد اللطيف جميل يقومون 
بتقييم البرامج والسياسات االجتماعية التي ُصممت من أجل تحسين 

ظروف حياة فقراء العالم. وهو ما ُيعَرف بتقييم البرنامج. وبشكل 
أبسط، فإن تقييم البرنامج َمعِني باإلجابة على سؤال "ما مدى 

جودة برنامجنا أو سياستنا؟" ويمكن أن يكون لهذا السؤال تداعيات 
مختلفة بناء على "من" الذي يسأل، و"لمن" يوجهون حديثهم. 

على سبيل المثال، إذا ما سألت جهة مانحة مدير منظمة غير حكومية 
"ما مدى جودة برنامجنا؟"،  فالجهة المانحة هنا ربما تسأل عن "هل 
ضاعت أموالنا على الشىء؟" وهو ما يعطي انطباعًا بأن السؤال 
أشبه باالستجواب أو التحقيق.  وعلى نحو مختلف، إذا ما سأل أحد 

السياسيون ناخبيه "ما مدى جودة برنامجنا؟" فذلك يعني أكثر "هل 
لّبى برنامجنا احتياجاتكم؟ وكيف يمكننا أن نجعل البرنامج أفضل 

بالنسبة لكم؟". وبالتالي فإن "تقييم البرنامج" يمكن أن تصاحبه أجواء 
سلبية ومتوترة أو إيجابية ومنفتحة، اعتمادًا على إذا ما كان الدافع هو 

المحاسبة أو الرغبة في التعُلم والمعرفة.

معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر يعمل مع الحكومات، 
المنظمات غير الحكومية، الجهات المانحة، وشركاء آخرين من المهتمين 

بمعرفة اإلجابة على سؤال: ما هو مدى فعالية برنامجنا؟ حيث نجيب 
على ذلك السؤال عن طريق تقييم األثر. وهنالك منهجيات وطرق 

عديدة إلجراء تقييمات األثر؛ لكن معمل عبداللطيف جميل ُيركز على 
منهج التقييمات العشوائية. 

ما هي التقييمات العشوائية؟

التقييم العشوائي هو أحد أنواع تقييمات األثر، والذي يعتمد في 
تصميمه البحثي على التوزيع العشوائي للموارد، تنفيذ البرامج، أو 

تطبيق السياسات. وككافة أنواع تقييمات األثر، فإن الهدف الرئيسي 
للتقييمات العشوائية هو تحديد ما إذا كان للبرنامج أثرًا أم ال، أو 

بشكل أكثر تحديدا، قياس حجم األثر. تقيس تقييمات األثر فعالية 
البرنامج عادة بمقارنة أوضاع ونتاجات أولئك )أفراد، مجتمعات محلية، 
مدارس، إلخ( الذين تلقوا البرنامج في مقابل أوضاع ونتاجات من لم 

يتلقونه. وهناك طرق عديدة للقيام بذلك، ولكن بشكل عام تعتبر 
التقييمات العشوائية هي األكثر دقة وصرامة )مثاًل، عدم التحيز( فيما 

تتوصل إليه من نتائج، وتتساوى باقي طرق التقييم األخرى من بعد 
ذلك.  

وبشكل أساسي وبسيط للغاية، فإن التقييمات العشوائية يمكنها أن 
تجيب على سؤال: هل كان البرنامج فّعااًل؟، ولكن إذا ما تم تصميمها 

وإجراءها بعناية وعمق، فيمكنها أيضًا أن تجيب على أسئلة؛ كيف 
كان البرنامج فعااًل؟ هل كان له أي آثار جانبية غير مقصودة؟ من كان 

األكثر استفادة؟ من الذي تضرر؟ لماذا كان فعااًل أوال؟ ما هي الدروس 
المستفادة التي يمكن أخذها في االعتبار عند تطبيق البرنامج في 

سياقات أخرى، أو عند التفكير في توسيع نطاقه؟ ما مدى كفاءة 
البرنامج من حيث التكلفة؟ كيف يمكن مقارنته ببرامج أخرى تم 

تصميمها لتحقيق أهداف مشابهة؟


