
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

من  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  تعترب 
أجمع  األمة  لصحة  الرئيسية  املحددات 
أظهرت  وقد  القادمة.  األجيال  وصحة 
تعترب  املرأة  صحة  أن  الدراسات  نتائج 
البرشية،  للتنمية  الرئيسية  السامت  من 
مبارش  بشكل  تؤثر  األم  صحة  ألن  وذلك 
وبالتايل  اطفالها  ورفاهية  صحة  عىل 
إىل  حاجة  هناك  القادمة.  األجيال  صحة 
فهم  أجل  من  االهتامم  من  املزيد 
التي  البيولوجية واالجتامعية  املحددات 
ضامن  بهدف  املرأة  صحة  عىل  تؤثر 
تزويد النساء برعاية صحية شاملة وعالية 
الخاصة.  احتياجاتهن  مع  تتناسب  الجودة 
الصحة  عىل  خاص  بشكل  هذا  وينطبق 
اإلنجابية للمرأة، حيث تعاين بعض النساء 
مدى  مشاكل  إىل  تؤدي  أمراض  من 
الحياة مثل العقم والنزيف غري الطبيعي 
أثناء الحيض وتدين نوعية الحياة. يجب أن 
يكون الرتكيز عىل تعزيز الصحة اإلنجابية 
من  فقط  ليس  العاجلة،  األولويات  من 
وضامن  وقائية  اسرتاتيجيات  تنفيذ  أجل 
أجل  من  أيًضا  ولكن  فعالة،  رعاية  توفري 
حياة  أفضل  ليعيشوا  النساء  متكني 
صحية ممكنة. تحدد ورقة السياسة هذه 
مشاكل الصحة اإلنجابية للنساء يف دولة 
عدًدا  وتقدم  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
سياسة  بتوفري  املتعلقة  التوصيات  من 
أجل  من  اإلنجابية  الصحة  حول  فّعالة 
زيادة الوعي، وعالج األعراض واملشاكل 
التي  األمراض  من  والوقاية  اإلنجابية، 
الصحية  األنشطة  عىل  سلبًا  تؤثر  قد 
وعىل  حياتها  وعىل  للمرأة  اليومية 

فرص األمومة.
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 مخاوف النساء حول الصحة
 اإلنجابية في دولة االمارات

العربية المتحدة
ميرا موسى، جامعة أكسفورد

املقدمة

إن البحوث حول الصحة اإلنجابية للنساء يف منطقة الخليج العريب قليلة للغاية، ومل 

يتم متثيلها عىل نطاق واسع، كام أنها تكاد تكون غري مفهومة. سيؤدي التحقيق 

إىل  للمرأة  املحلية  اإلنجابية  الصحة  عىل  تؤثر  التي  والجينية  البيئية  العوامل  يف 

تحسني الرعاية الصحية الشاملة للنساء يف منطقة الخليج العريب ومنطقة الرشق 

العوامل  لهذه  املحتملة  اآلثار  إىل  ونظراً  أجمع.  العريب  والعامل  األوسع  األوسط 

ووضعها  بلدانهم  اقتصاديات  عىل  وكذلك  وأرسهن،  للنساء  الشخصية  الحياة  عىل 

الرئيسية  االسرتاتيجيات  من  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  رعاية  تكون  أن  يجب  التنموي، 

التي تؤدي إىل  الرتكيز عليها من أجل تعزيز فهمنا للمسارات املعقدة  التي يجب 

التشخيص، والكشف املبكر والوقاية من أمراض الصحة اإلنجابية املزمنة.

املرأة  تعاين  حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  خاص  بشكل  صحيح  هذا 

اإلماراتية من أعىل معدالت مشاكل الصحة اإلنجابية والعقم عىل مستوى العامل. 

فيتامني  ونقص  األوىل،  الدرجة  من  األقارب  من  والزواج  السمنة،  عوامل  تكون  وقد 

التي  الثقافية  والتقاليد  اإلنجابية،  الصحة  حول  املراهقني  بني  الوعي  ونقص  د، 

الالزمة،  الروتينية  الفحوص  إجراء  دون  وتحول  الصحي  الوعي  وتعزيز  نرش  من  متنع 

والسموم البيئية نتيجة التلوث واملواد الكيميائية، وما إىل ذلك، من املسببات التي 

عوامل  إىل  باإلضافة  العوامل،  هذه  بسبب  للنساء.  اإلنجابية  الصحة  عىل  سلباً  تؤثر 

اإلماراتيني  السكان  بني  تقريبًا   77% بنسبة  الخصوبة  معدل  انخفاض  محتملة،  أخرى 

منذ عام 1985. بحلول العقد املقبل، قد يتضاعف العدد املقدر لألزواج الذين يعانون 

2018؛  )سيد،  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  تحسني  يف  تقدم  إحراز  يتم  مل  إذا  العقم  من 

وقلة  للشابات  بالنسبة  اإلنجابية  الصحة  حول  الصمت  التزام    .)2015 املتحدة،  األمم 

إمكانية الوصول إىل املعلومات حول املشاكل القامئة، سواء من اآلباء أو املعلمني 

هذا  يؤدي  اإلنجابية.  الصحة  أمراض  بأعراض  الجهل  إىل  يؤدي  الصحية،  الخدمات  أو 

بالتايل إىل تفاقم املشكلة واستدامة هذه األمراض، مام يجعل عالجها والسيطرة 

عليها مسألة صعبة للغاية، بالوقت الذي كان من املمكن عالجها بكل سهولة لو تم 

التعامل مع املشكلة منذ البداية قبل تفاقم الحالة. 
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تسلط ورقة السياسة هذه الضوء عىل دراسة شاملة أجريت عىل 

من  عينة  أكرب  إلنشاء  متعددة  جنسيات  من  النساء  من  مجموعة 

النساء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومنطقة الرشق األوسط 

يف  والتحقيق  الحيوية  الصحية  البيانات  جمع  بهدف  األوسع، 

العوامل التي تؤثر عىل مامرسات الرعاية الصحية للنساء. باإلضافة 

سياسات  بيئة  بدعم  املتعلقة  التوصيات  مناقشة  تتم  ذلك،  إىل 

االسرتاتيجيات  ومتكني  الوعي،  لزيادة  الفعالة  اإلنجابية  الصحة 

من  والوقاية  اإلنجابية،  األعراض  وعالج  والتقييم،  للرتبية  الرسمية 

األمراض من أجل تعزيز هدف تحسني نتائج الرعاية الصحية للنساء من 

األجيال القادمة يف دولة اإلمارات1. ولتحقيق ذلك، سعت الدراسة 

إىل قياس:

انتشار أمراض الصحة اإلنجابية للمرأة )متالزمة املبيض املتعدد . 1

واألعراض  الرحمية(  الليفية  واألورام  الرحم  بطانة  األكياس، 

املصاحبة لها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

العمل. 2 إنتاجية  عىل  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  أمراض   تأثري 

ونوعية الحياة.

حصول . 3 يف  التقليدية  واملعايري  الثقافية  املعتقدات  دور 

النسائية  واملشاكل  باألمراض  املتعلقة  الخدمات  عىل  املرأة 

التي تؤدي إىل تأخري عمليات التشخيص.

أعراض أمراض الصحة اإلنجابية للنساء 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تؤدي العديد من عوامل الخطر 

الكبرية إىل زيادة معدالت انتشار مشاكل الصحة اإلنجابية والعقم، 

كل  تحديد  تم  ييل  فيام  والوفيات.  االعتالل  معدالت  إىل  باإلضافة 

عامل من عوامل الخطر هذه:

يف 	  األوىل  املرتبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتل 

70 – %75 من  العاملية، حيث يعاين ما بني  السمنة  إحصاءات 

السكان من السمنة أو زيادة الوزن. النساء أكرث عرضة للسمنة 

بالرجال. وميكن أن يُعزى ذلك إىل  50 – %100 مقارنة  بنسبة 

دون  تحول  التي  الثقافية  والعوائق  البدين،  النشاط  قلة 

مشاركة النساء يف األنشطة الرياضية، فضالً عن االفتقار إىل 

ملعظم  الدراسية  املناهج  ضمن  البدنية  الرتبية  مادة  إدخال 

مدارس البنات العامة )GHO، النوهري، 2014 ؛ داتار  و نيكوسيا، 

.)2018

من 	   50% حوايل  األوىل  الدرجة  من  األقارب  بني  الزواج  ميثل 

فقدان  إىل  يؤدي  مام  اإلماراتيني،  السكان  لدى  الزيجات 

الوراثية  األمراض  حدوث  تواتر  وزيادة  البيولوجية  التغيريات 

تضمري   ؛   2013 كامل،  الدين،  نور  زيك،  السيد،   )شوقي 

وآخرون، 2009(.

الرغم من وفرة أشعة الشمس، يعاين ٪90 من سكان 	  عىل 

يؤدي  مام  د،  فيتامني  نقص  من  املتحدة  العربية  اإلمارات 

التوازن الهرموين وزيادة خطر اإلجهاض والعقم  إىل اختالل 

)مهريي  وآخرين، 2013(.

%91 منهن يفتقرن 	  أن  1000 امرأة إماراتية  أظهر مسح شمل 

املحتملة،  واألمراض  اإلنجابية  بالصحة  الكافية  املعرفة  إىل 

وأنهن غري مدركات بأن هذه األمراض تتعلق بالعقم واحتاملية 

دولة  يف  ذلك،  إىل  باإلضافة  الحياة.  تهدد  مضاعفات  حدوث 

اإلمارات العربية املتحدة، من الناحية الثقافية، يف الغالب ال 

تزال عيادة أمراض النساء عاملًا خاص بالنساء املتزوجات فقط، 

وهذا  منتظمة.  فحوصات  عىل  الحصول  بإمكانهن  اللوايت 

يعني أن الشابات يف سن اإلنجاب قد يعانني من آالم مزمنة 

بشكل يومي أو يعانني من عدم انتظام الدورة الشهرية التي 

املعرفة  نقص  فإن  ذلك،  ومع  أكرب.  ملشاكل  أعراض  تكون  قد 

واملحرمات  املحظورة  الثقافية  التقاليد  جانب  إىل  الكافية، 

مناقشة  من  سيمنعها  للمرأة،  الصحية  بالرعاية  املحيطة 

 ، )سوان  الصحية  الرعاية  أخصايئ  وزيارة  القامئة  املشاكل 

.)2016

التعرض للسموم البيئية نتيجة التلوث أو العوامل الكيميائية، 	 

تغيري  نتيجة  املخاطر  من  يزيد  قد  األسامك،  يف  الزئبق  مثل 

عىل  بالتايل  تؤثر  التي  الجسم،  يف  الهرمونات  مستويات 

الجهاز املناعي للنساء املعرضات )شن  وآخرين، 2017؛ ماركا  و 

غافا، 2017؛ بروكتور وآخرين، 1998(.

أكرث أمراض الصحة اإلنجابية الثالثة شيوًعا لدى النساء هي متالزمة 

الرحم، واألورام  )PCOS(، ومشاكل بطانة  املبيض املتعدد األكياس 

درجات  اإلنجابية  الصحة  ألمراض  يكون  أن  ميكن  الرحمية.  الليفية 

املرأة،  صحة  عىل  شاملة  آثار  لها  التي  الجانبية  اآلثار  من  متفاوتة 

مثل العقم، وآالم الحوض املزمنة، وعدم انتظام الدورة الشهرية 

املرضية  الفيزيولوجيا  بسبب  بالواقع،   .)Fraser، 2012 و    Black(

تهدد  أخرى  حاالت  إىل  أيًضا  يؤدي  قد  اإلنجابية،  الصحة  ألمراض 

والسكري.  الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  الرسطان  مثل  الحياة، 

تؤدي هذه األعراض واألمراض إىل تغيّب كبري عن املدرسة والعمل، 

االجتامعية،  العالقات  وضعف  ضعيفة،  أكادميية  نتائج  وتحقيق 

واحتامل  األمومة،  فرص  وانخفاض  والقلق،  االكتئاب  خطر  وزيادة 

.)Johnson ، 2016و  Garefalakis ، Hickey( الوفاة

ملعالجة  مبكرة  سن  يف  وعالجها  األعراض  عن  الكشف  املهم  من 

االختالالت الكامنة التي تديم املرض، األمر الذي سيتطلب تحواًل يف 

السياسات واملامرسات وطريقة التفكري عىل املستوى الحكومي 

املتأخر  التشخيص  يؤدي  واملنزل.  األطباء  وعيادات  املدارس  ويف 

لحاالت الصحة اإلنجابية إىل تفاقم املشكلة، مام يجعل من الصعب 

بسهولة  عالجه  السهل  من  يكون  أن  ميكن  كان  ما  وعالج  السيطرة 

 .)Lele ، 2005 و   ،Arora ، Bhattacharyya ، Kathpalia ، Kochar(

الصحيح  بالشكل  الشابات  تثقيف  للغاية  املهم  من  وبالتايل، 

وأن  أجسادهن،  مناقشة   عند  بالراحة  يشعرن  بحيث  واملطلوب، 

التي  لألعراض  الوقائية  الرعاية  لتلقي  سعيهن  أثناء  دعمهن  يتم 

يواجهونها حتى يتمّكن من االنتقال إىل مرحلة البلوغ وهن بصحة 

تهدد  التي  املزمنة  واألمراض  العقم  خطر  بالتايل  يقلل  مام  تامة، 

حياتهن.

1 موافقات لجنة األخالقيات: وزارة الصحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

)املرجع DXB-REC-25 / MOHAP/2018( ولجنة أخالقيات البحوث االستوائية 
يف أكسفورد )املرجع )18-25((. جهة التمويل: مؤسسة الشيخ سعود بن صقر 

.)ME-8180( القاسمي منحة أبحاث الدكتوراه
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الوضع الحايل للصحة والسياسات 
 اإلنجابية يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة

صحة  أمراض  حول  الواقعية  البيانات  يف  فجوة  توجد  اآلن،  لغاية 

الدراسات  حول  للغاية  محدودة  أدلة  ووجود  املنطقة.  يف  املرأة 

حجم  من  يضاعف  العاملي  الصعيد  عىل  السكان  عىل  القامئة 

املشكلة. من شأن هذه البيانات واألدلة أن توفر لصانعي السياسات 

األوسع،  األوسط  والرشق  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف 

العام  الوعي  تعزيز  عىل  ايجابياً  تؤثر  أن  ميكن  مهمة  معلومات 

الكشف  وتسهيل  الحرجة،  التمويل  احتياجات  وتوجيه  والتعليم، 

املبكر، وتسمح باملشورة بشأن تدخالت منط الحياة املحتملة. عالوة 

عىل ذلك، فإن عدم وجود دراسات كافية حول نوعية حياة املرأة 

إعطاء  إىل  الحاجة  يوضح  األوسط  الرشق  منطقة  يف  وخصوبتها 

األولوية لهذا املجال الذي مل يتم التحقيق فيه بشكل كاٍف وفهم 

املفصل  التقييم  يعد  والجينية.  البيئية  للعوامل  النسبي  الدور 

للمحددات الوبائية ألمراض النساء أمرًا مهاًم السرتاتيجيات الوقاية 

واالتصال باملخاطر لحامية الصحة اإلنجابية للمرأة.

الترشيعات  يف  كبرية  تغيريات  عن  اإلعالن  تم  السبعينيات،  منذ 

والسياسات يف العديد من املجاالت التي تؤثر عىل الصحة اإلنجابية 

للمرأة. ومع ذلك، فإن هذه ال تخفف بشكل كاف من ندرة السياسات 

واملعلومات والنظم املستهدفة املرتبطة بالرعاية الصحية الفعالة 

عالية الجودة للمرأة. دولة اإلمارات العربية املتحدة هي واحدة من 

عدد قليل من البلدان يف العامل التي مل تعتمد سياسات، كام مل 

يتم اتخاذ التدابري بشأن املناهج الخاصة بالصحة اإلنجابية والجنسية 

والدعم  الفعالة،  الحمل  منع  واسرتاتيجيات  وخدمات  للمراهقني، 

الحكومي ملبادرات وخدمات تنظيم األرسة. عالوة عىل ذلك، ال توجد 

تدابري ملعالجة وفيات حديثي الوالدة واألمهات فيام يتعلق بتغطية 

التوليد والرعاية األبوية الشاملة )»سياسات الصحة اإلنجابية  رعاية 

2017: كتيب البيانات )ST / ESA / SER.A / 396(.« n.d.(. باإلضافة إىل 

جودة  بشأن  فيها  املعمول  اللوائح  من  جًدا  قليل  عدد  هناك  ذلك، 

عىل  للغاية  تركيز قليل  عىل ذلك، هناك  الرعاية. عالوة  وأخالقيات 

تساعد  أن  شأنها  من  التي  املبكر  الكشف  أو  الوقاية  اسرتاتيجيات 

واملهنية  واالجتامعية  والنفسية  الجسدية  اآلثار  من  التخفيف  يف 

عىل  اإلنجابية  الصحة  الضطرابات  النطاق  الواسعة  األجل  الطويلة 

النساء وأرسهن.

فيام  األخرى  الدول  عن  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتخلف  كام 

إىل  وتفتقر  والبحوث،  الصحة  لتطوير  الرئيسية  باملؤرشات  يتعلق 

الرئيسية  األسباب  حول  السكان  عىل  القامئة  املوثوقه  البيانات 

السجالت  ونقص  اإلبالغ  لوائح  سوء  بسبب  للنساء  الصحية  لألمراض 

الوطنية. عالوة عىل ذلك، فإن اآلليات واملسارات أو الخطوط التي 

تربط بني توليد املعرفة ودمجها يف سياسات ومامرسات وبرامج 

جزئيًا  ذلك  أدى  وقد  التطور.  ضعيفة  والتعليم  الصحية  الرعاية 

التدخني  مثل  املخاطر،  عالية  للسلوكيات  النطاق  واسع  انتشار  إىل 

والسمنة وارتفاع ضغط الدم )Braveman  و Gottlieb ، 2014(، مام 

يزيد من فرص اإلصابة بالعديد من االضطرابات واألمراض ويؤثر سلبًا 

عىل عمليات التشخيص. 

املنهجية

تحدد الدراسة املالمح الرسيرية للمشاركني من خالل تقييم مقاييس 

النتائج التالية واملتغريات املرتبطة فيها: جودة الحياة، وشدة األمل، 

وتاريخ الحيض، والعقم والتاريخ اإلنجايب، واألمراض املصاحبة )وجود 

حالة إضافية تتزامن مع حالة الصحة اإلنجابية األولية(، وتاريخ العائلة، 

والتاريخ الشخيص، والتاريخ االجتامعي الدميوغرايف.

تم تقديم دعوة للنساء الاليئ تراوحت أعامرهن ما بني 18 و 55 عاًما 

ممن وصفن أنفسهن عىل أنهن عرب إىل املشاركة يف الدراسة. 

وتم إضافة أولئك الذين تم تشخيصهم بإصابتهن بأكرث أمراض الصحة 

الرحم،  بطانة  ومشاكل  املبايض،  تكيس  متالزمة  شيوًعا،  اإلنجابية 

واألورام الليفية الرحمية، إىل دراسة الحالة، مع مجموعة السيطرة 

يتعلق  مبرض  تشخيصهم  يتم  مل  الذين  أولئك  من  تتكون  التي 

بالصحة اإلنجابية أو أي مرض ذي صلة.

 2750 من  منهجي  بشكل  املكتملة2  االستبيانات  عىل  الحصول  تم 

واملراكز  املستشفيات  يف  سيطرة(   1550 و  حالة   1200( امرأة 

الطبية وندوات التعليم العام يف جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 

متوسط  وكان  سنة،  املشاركات28.02  عمر  متوسط  كان  املتحدة. 

%36 من  أن  التقديرات إىل  25.12. تشري  لديهن  الجسم  كتلة  مؤرش 

السمنة  من  يعانون   22% و  الوزن  زيادة  من  يعانون  املشاركات 

املشاركة:  للمرأة  الشخيص  والتاريخ  األخرى  الخصائص  املفرطة. 

متزوجة )%78.2(، من العقيدة اإلسالمية )%96.6(، موظفة )36.4%( 

أو تدرس حاليًا )%31.1(، خريجات املدارس الثانوية )%46.4( أو حاصالت 

التعاون  مجلس  دول  جنسية  من   ،)43.6%( جامعي  تعليم  عىل 

أو   ،)32.2%( الشام  بالد  منطقة  من  الجنسية   ،)63.6%( الخليجي 

جنسية منطقة شامل إفريقيا )5.2%(.

النتائج الرئيسية واملناقشة

ليس  متوقعة  غري  كبرية  أعداد  وجود  عىل  دليالً  البحث  هذا  يقدم 

فقط يف انتشار أمراض الصحة اإلنجابية للمرأة، ولكن أيًضا تلك التي 

تؤثر عىل حياة املرأة بطرق عديدة، حيث ال تزال معظم األمراض غري 

مشخصة أو غري معرتف فيها أو ال يتم اإلبالغ عنها لسنوات عديدة. 

الحيض  نزيف  خاصًة  موهنة،  أولية  أعراًضا  الحاالت  هذه  بعض  تسبب 

الثقيل وآالم الحوض املستمرة والعقم التي لها تأثريات كبرية عىل 

جودة حياة املرأة وقدرتها عىل عيش حياة طبيعية بشكل يومي.

أظهرت نتائج الدراسة ان النساء أكرث عرضة للمعاناة يف صمت، مام 

تتأزم  ورمبا  اإلنجابية،  الصحة  لحاالت  املتأخر  التشخيص  إىل  يؤدي 

إىل  باإلضافة  الحياة.  تهدد  أخرى  مزمنة  حاالت  اىل  لتتحول  الحالة 

بعد  حتى  والعالج  التشخيص  لنقص  املرتفعة  املعدالت  فإن  ذلك، 

زيارة النساء لطبيب أمراض النساء تزيد من تفاقم املشكلة وتسلط 

الضوء عىل أهمية زيادة الوعي، ليس فقط بني الجمهور وصانعي 

السياسات، ولكن أيًضا أطباء أمراض النساء واألطباء واملهنيني ذوي 

تجاه  والقولبة  التمييز  وتوضح  أدناه،  موضحة  النقاط  هذه  الصلة. 

صحة املرأة ورضورة دمج السياسات ملعالجة هذه القضايا.

2 استبيانات املشاركات التي تم اقتباسها من اإلصدارات املكيفة واملرتجمة من االستبيانات املعيارية واملصادق عليها التالية: مؤسسة بحوث االنتباذ البطاين 

الرحمي، التنميط الظاهري لبطانة الرحم ومرشوع التوفيق بني البنوك الحيوية )WERF EPHect(، ومتالزمة املبيض املتعدد األكياس، استبيا خاص بجودة الحياة 
.)SF-36( ومسح النموذج القصري 36 بند )US-QOL( أعراض األورام الليفية - جودة الحياة ،)PCOSQ( الصحية
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انتشار أمراض الصحة اإلنجابية للمرأة واألعراض 

يوضح الشكل رقم 1 مدى انتشار األمراض املتعلقة بالصحة اإلنجابية 

العاملية:  املعدالت  من  أعىل  أنها  عن  اإلبالغ  تم  والتي  للمرأة، 

%19.2 مقابل %12.0 ملتالزمة تكيس املبايض، و %12.5 مقابل 10.0% 

مشاكل بطانة الرحم، و %21.0 مقابل %15.0 أورام ليفية الرحم. عىل 

اإلنجابية  الصحة  أعراض  انتشار  مدى   2 رقم  الشكل  يوضح  التوايل. 

بالنساء  مقارنة  الحالة(  )مجموعة  ما  مبرض  املصابات  النساء  لدى 

يف مجموعة السيطرة.

من  اإلنجابية  الصحة  مبرض  تشخيصهن  تم  الاليت  النساء  اشتكت 

سن  منذ  للغاية  الشديدة  الشهرية  الدورة  تقلصات  من  معاناتهن 

بـ 18.1 عاًما للنساء يف مجموعة السيطرة. هذا  ، مقارنة  14.7 عاًما 

يدل عىل أن املراهقات اللوايت يعانني من أعراض الصحة اإلنجابية 

الصحة  مبرض  للتشخيص  أكرب  احتاملية  لديهن  مبكرة  سن  يف 

اإلنجابية، مام يؤدي إىل مشاكل أكرث تحديًدا عىل املدى الطويل، 

الدموية  واألوعية  القلب  واضطراب  والربو  القلق  ذلك  يف  مبا 

والعقم واالكتئاب، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم. باإلضافة إىل 

آالم الدورة الشهرية الشديدة، فقد ثبت أن مشاكل الدورة الشهرية 

املسببة  اآلليات  بسبب  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  بأمراض  مرتبطة 

لألمراض من األعراض غري املعالجة

لزيارة  ذهنب  اللوايت  املشاركات  عمر  متوسط  ان  النتائج  وضحت 

وكانت  سنة،   24.8 بعمر  كانوا  األوىل  للمرة  النساء  أمراض  طبيب 

تعاين  قد  لذلك،  املتزوجات.  فئة  من  املشاركات  هؤالء  من   78.2%

الشابات من تقلصات الدورة الشهرية الشديدة، ونزيف الحيض غري 

املنتظم والثقيل ملدة 10 سنوات قبل ان توافق عىل التتشاور مع 

طبيب أمراض النساء أو الطبيب املتخصص يف رعاية الصحة اإلنجابية 

منها.  تعاين  التي  لألعراض  تشخيص  عىل  الحصول  اجل  من  للمرأة 

االجتامعي  للوصم  السلبي  التأثري  عىل  دليالً  النتيجة  هذه  تُظهر 

يتعلق  فيام  النساء  أمراض  طبيب  مع  يتشاورن  الاليت  النساء  عىل 

مبشاكل الصحة اإلنجابية قبل الزواج.

تأثري أمراض الصحة اإلنجابية للمرأة يف إنتاجية 

العمل أو نوعية وجودة الحياة

من النتائج املقلقة األخرى أنه عىل الرغم من ارتفاع معدل انتشار 

النساء  من  فقط   13.4% أن  إال   ،  )72.9%( الشهرية  الدورة  تقلصات 

فيام  الشهرية  الدورة  تقلصات  بسبب  النساء  أمراض  طبيب  يزورن 

من  وبالتايل،  الظهر.  أسفل  وآالم  البطن  وآالم  الحوض  بأمل  يتعلق 

عىل  العقم،  تقييم  أثناء  الطبي  العالج  املرىض  يطلب  أن  املرجح 

من  مبكر  وقت  يف  شديدة  حادة  آالم  من  يعانون  أنهن  من  الرغم 

الحياة. من بني أولئك الذين زاروا طبيب أمراض النساء، تم تشخيص 

%18.3 فقط بحالة تتعلق باألمراض النسائية عند تشخيص أعراضهم، 

ناتجة  الشهرية  الدورة  تقلصات  أن  للنساء املتبقيات  يف حني قيل 

عن اإلجهاد، أو أنه »من الطبيعي« أن تشعر النساء بأمل شديد اثناء 

الحيض وعدم انتظام الدورة الشهرية.

األطباء  من  كل  بني  واملعرفة  الوعي  يف  نقص  إىل  يشري  هذا 

والسكان. كحد متوسط، %45.3 من النساء املصابات بتقلصات الدورة 

الشهرية يغيبون عن املدرسة أو العمل، و %48.4 من النساء يعانني 

هو  كام  الشهرية،  الدورة  أثناء  اليومية  األنشطة  يف  انخفاض  من 

التشخيص  إىل  بالتايل  يؤدي  وهذا   .3 رقم  الشكل  يف  موضح 

املتأخر الضطرابات أمراض النساء، مع تقديرات التشخيص بعد  8 - 12 

سنة من ظهور املرض، وهو أعىل بكثري من املعدل العاملي.

الجدول رقم 1. علم األوبئة الخاصة بالتوحد يف دول مجلس التعاون الخليجي
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الشكل رقم 2. انتشار األعراض املرتبطة بالصحة اإلنجابية للمرأة

عدم انتظام نزيف
 الدورة الشهرية

الشكل رقم 3. تأثري أمراض وأعراض الصحة اإلنجابية للمرأة عىل األنشطة اليومية
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النزيف  من  حادة  نوبات  حدوث  هو  النساء  ألمراض  األسايس  التأثري 

املهبيل الكثيف بشكل مفرط أو أمل حاد يف الحوض. ميكن للمرأة 

عادة تحمل هذه األعراض والتعامل معها إىل ان يتحول شدة األم 

حتى  أو  اليومية  املنزلية  باملهام  القيام  عىل  القدرة  عدم  إىل 

االنهيار الجسدي.

املترضرة  املجموعات  من  كل  يف  املرأة  حياة  جودة  قياس  تم 

ثنائية األبعاد:  الضابطة )مجموعة السيطرة( يف قيم  واملجموعة 

صحتهم البدنية وصحتهم العقلية. كام هو موضح يف الشكل رقم 

بالصحة اإلنجابية معدل  النساء املصابات مبرض يتعلق  4، كان لدى 

بالنساء  مقارنة  العقلية،  والصحة  البدنية  بالصحة  يتعلق  فيام  أقل 

يف املجموعة الضابطة. األسباب امللحوظة النخفاض جودة الحياة 

هي  اإلنجابية  الصحة  يف  مرض  من  يعانني  اللوايت  النساء  لدى 

ضعيف  وإدراك  والعالج،  للتشخيص  األعىل  االقتصادية  التكاليف 

الجنيس، وقلة  الوظيفي  الذات، واالكتئاب، والقلق، والخلل  لقيمة 

اإلنتاجية يف العمل، واألمل املزمن، والتصور السلبي للبدن والعقم.

دور املعتقدات الثقافية واملعايري التقليدية يف 

وصول املرأة إىل عيادة أمراض النساء

أمراض  أعراض  تفاقم  تأثري قوي عىل  الثقايف والتقليدي  للوصم 

يف  التقدم  الصمت«  »ثقافة  تعيق  النساء.  لدى  اإلنجابية  الصحة 

هذا املجال عندما تحاول النساء مناقشة تقلصات الدورة الشهرية 

وعدم انتظام الدورة. بالواقع، فإن طول فرتة التأخري يف تشخيص 

حالة أمراض النساء يرجع إىل أنه من غري املقبول ثقافياً للمراهقات 

الزواج. يعد ضامن الوصول  النساء قبل  والنساء زيارة طبيب أمراض 

إىل تغطية غري متييزية مع مجموعة واسعة من الخدمات القامئة 

عىل األدلة، ودعم السياسات العامة التي تؤثر بشكل إيجايب عىل 

لتحسني  رضوريًا  أمرًا  املعرفية  الفجوات  وسد  وأرسهن،  النساء 

الصحة العامة والرفاهية للمرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

التوصيات الخاصة بالسياسات 
واملامرسات والبحوث املستقبلية

تهدف  الجنسيات  متعددة  دراسة  مكونات  أحد  الورقة  هذه  تقدم 

دولة  يف  للنساء  اإلنجابية  الصحة  مشاكل  عىل  الضوء  تسليط  إىل 

عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  متثل  املتحدة.  العربية  اإلمارات 

لتقييم  عليها  االستناد  يتم  رئيسية  قاعدة  الدراسة  هذه  يف 

املقارنات  وإجراء  األداء،  وقياس  املستقبلية  البحثية  األنشطة 

سد  بهدف  العامل،  أنحاء  وبقية  املنطقة  يف  البلدان  عرب 

مختلف بني  املرأة  صحة  مجال  يف  املطاف  نهاية  يف   الفجوات 

البلدان واملجموعات العرقية.

للمرأة  الصحية  النظر يف االحتياجات  السياسات  يجب عىل واضعي 

املجتمعية  والهياكل  الصحية  الرعاية  نظام  لتعزيز  إجراءات  واتخاذ 

الصحية  الرعاية  نظام  يحتاج  أفضل.  بشكل  أرسهن  ودعم  لدعمهم 

ميسورة  رعاية  عىل  األفراد  حصول  ضامن  إىل  الجودة  العايل 

التكلفة وغري متييزية، الذي يراعي االحتياجات الفريدة للنساء يف 

النظام  هذا  يقرتن  أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  مختلفة.  سياقات 

التثقيف يف  بتحسني الوعي بني املراهقني الشباب حول مواضيع 

الرعاية  قرارات  حول  التوعية  تعزيز  وضامن  اإلنجابية،  الصحة  مجال 

الصحية للمرأة واحرتامها.

أجل إلصالح  األولوية من  الرئيسية ذات  التالية هي املجاالت  النقاط 

تعترب  التي  البحثية  األعامل  جداول  وكذلك  واملامرسات  السياسات 

املناسبة  اآلليات  لتطوير  الالزمة  املعرفة  قاعدة  لتوفري  رضورية 

لتحسني الصحة اإلنجابية للمرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومنطقة الرشق األوسط وخارجها.

الشكل رقم 4. تأثري الصحة اإلنجابية للمرأة عىل نوعية الحياة
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توفري التثقيف والتوعية حول الصحة اإلنجابية 

ووظائف األعضاء التناسلية للنساء املراهقات، مع 

ضامن استفادتهن من الخدمات الشاملة الحساسة 

ثقافيًا القامئة عىل األدلة مع ضامن الرسية.

الشكل  الشاملة  اإلنجابية  الصحة  مجال  يف  التثقيف  برامج  تعزيز 

أن  ُوجد  الحياة،  نوعية  عىل  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  تأثري   .4 رقم 

اإلمارات  دولة  يف  النساء  لدى  اإلنجابية  الصحة  مخاوف  مخاطبة 

تحسني  اىل  تؤدي  واملجتمعات  املدارس  يف  املتحدة  العربية 

)الربامج  السلبية  الصحية  العواقب  وتقليل  األكادميي  األداء 

عىل  القامئة  الرعاية  إىل  الوصول  أن  ثبت  وقد   .)2000 والطالب، 

طريق  عن  املراهقني  صحة  تحسني  عىل  يعمل  وتقدميها  األدلة 

نسائية  بأمراض  تتعلق  حالة  أي  تفاقم  وتجنب  مبكرًا  األعراض  عالج 

مشخصة )حريس وآخرين، 2017(. يعد تقديم تدخالت الصحة السلوكية 

باستخدام تقنية الهاتف املحمول خياًرا آخر وقد حّقق نتائج باكني ، 

وآخرين 2019(.

مواصلة تثقيف وتوعية أطباء التوليد واألمراض 

النسائية حول  الصحة اإلنجابية للمرأة لضامن 

توفري رعاية صحية عالية الجودة للنساء.

يجب تدريب األطباء عىل عدم تجاهل املراهقني الشباب، أو النساء 

تشخيص  عليهم  يجب  األمل.  تفاقم  من  يعانون  عندما  عام،  بشكل 

وعالج األمراض املزمنة األساسية واملعقدة. عالوة عىل ذلك، من 

وإدارة  عالج  إىل  باإلضافة  الوقائية  الرعاية  توفري  للغاية  املهم 

 ،  )2008  ، األمراض وأعراضها )هيليمر، ويسمن، شاس، دير، و شفر 

والتي ميكن أن تساعد يف تخفيف اآلثار السلبية لهذه الحاالت عىل 

النساء وعائالتهم.

من الرضوري أن تحصل النساء عىل تغطية رعاية 

صحية عامة أو خاصة ميسورة التكلفة وشاملة 

وغري متييزية، مبا يف ذلك الرعاية القامئة عىل 

األدلة عىل مدى حياتها.

قد  التي  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  املرأة  تحصل  أن  ينبغي 

تحتاجها طوال حياتها، مبا يف ذلك رعاية الصحة اإلنجابية ووسائل 

التي تستند إىل معلومات قامئة عىل األدلة وتعكس  الحمل،  منع 

ظروفها الخاصة. الرعاية اإلنجابية هي مكّون رئييس لصحة املرأة. 

وقلة  الخدمات  هذه  اىل  الوصول  لتقييد  يكون  أن  ميكن  وبالتايل، 

جودتها تداعيات دامئة عىل الصحة الجسدية والعقلية للمرأة، فضالً 

عن الرفاهية االقتصادية والحراك االجتامعي )دانيال وآخرون، 2018(، 

مام يؤثر بشكل مبارش عىل أرستهم ومجتمعهم.

ينبغي أن تتاح للنساء إمكانية كافية للوصول إىل 

معلومات حول عملية تنظيم األرسة واملعلومات 

الصحية الجنسية القامئة عىل األدلة لتيسري 

حقوق صنع القرار اإلنجايب من خالل احرتام مبدأ 

استقاللية املريض.

وكرامتها  املرأة  خصوصية  احرتام  مع  الرعاية،  جودة  تحسني  يعد 

واختيارها الواعي أمرًا بالغ األهمية. للمرأة الحق يف اتخاذ قراراتها 

بشأن  الصحية،  الرعاية  أخصايئ  أو  طبيبها  مع  بالتشاور  املستنرية، 

تستند  أن  يجب  ورفاهها.  الفردية  صحتها  عىل  تؤثر  التي  املسائل 

حقوق صنع القرار اإلنجابية إىل املبدأ األخالقي الحرتام استقاللية 

املريض.

خدمات  تقدم  التي  األرسة  تنظيم  عيادات  إىل  الوصول  يزال  ال 

النساء  بتوعية  تقوم  التي  العيادات  أو  األساسية،  الصحية  الرعاية 

حول  تفاصيل حالتهن، من املشاكل الرئيسية للنساء، السيام النساء 

 Butler &( املقصود  غري  الحمل  لخطر  واملعرضات  املحرومات 

.)Clayton ، 2009

دعم الجهود لتحسني متثيل صحة املرأة 
الثغرات  وسد  الرسيري  البحوث  يف 
صحة  بقضايا  الصلة  الوثيقة  املعرفية 

املرأة املحددة. 

أن  إال  أوسع،  اجتامعيًا  غرًضا  وتطبيقاتها  املرأة  صحة  أبحاث  تخدم 

الرعاية  جودة  يف  التفاوت  يف  تساهم  تزال  ال  البحثية  الفجوات 

الصحية وعالج النساء. يجب أن تحصل جميع النساء يف دولة اإلمارات 

خصيًصا  ومصممة  متاحة  صحية  رعاية  أفضل  عىل  املتحدة  العربية 

الحتياجاتهن وداعمة لوكالتهن. لتحقيق ذلك، نحتاج إىل البدء بفهم 

هو  هذا  دعم  ورعايتها.  املرأة  صحة  يف  والتقدم  للعلم  شامل 

الحاجة إىل فهم واستخدام املوارد الالزمة بشكل أفضل ملعالجة 

التي تؤثر عىل قضايا صحة املرأة بشكل فعال  العوامل املتعددة 

واتخاذ خطوات لتقليل نتائجها السلبية.

جداول  يف  النساء  استبعاد  أن  الدراسات  أظهرت  ذلك،  عىل  عالوة 

األعامل البحثية أثر سلبًا عىل جودة املعرفة والوعي فيام يتعلق 

بالقضايا الصحية للنساء بني السكان )Vlassoff ، 2007(. الثغرات يف 

البحوث الصحية للمرأة ال ترض فقط بصحة املرأة، ولكنها متنع أيًضا 

صانعي السياسات من معالجة األمراض املتعلقة بصحة املرأة يف 

البحوث  يف  الحكومية  اللوائح  عودة  فهم  ومن  النتائج  مقاييس 

الطبية الحيوية.
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كلمة من الباحث

ستؤدي  والتي  النساء  لدى  العامة  الصحة  قضايا  يستكشف  مرشوع  أول   )MAR’A( األوسط  الرشق  يف  املرأة  أبحاث  جمعية  مرشوع  يعد 

إىل فهم أفضل النتشار األمناط الصحية للمرأة وعوامل الخطر واألعراض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ستسمح ورقة السياسة هذه 

لواضعي السياسات بأن يكونوا عىل دراية أكرب من اجل اتخاذ قرارات مدروسة لالستثامر يف أنظمة املعلومات الصحية لتحديد عوامل الخطر 

بشكل أفضل، واملساعدة يف تحديد أهداف السياسة، وزيادة الوعي العام، ومتكني اسرتاتيجيات التقييم والتعليم الرسمية للمرشوع.

السرية الذاتية للكاتب

مبا  املؤسسات  من  العديد  مع  تتعاون  حيث  أكسفورد.  بجامعة  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  قسم  يف  دكتوراه  طالبة  هي  موىس  مريا 

يف  للمشاركة  الرحم  بطانة  لبحوث  العاملية  واملؤسسة  خليفة  وجامعة  املتحدة  العربية  اإلمارات  وجامعة  هارفارد  جامعة  ذلك  يف 

الوبايئ النهج  منظور  من  النساء  بني  الشائعة  الرئيسية  واألمراض  باملشاكل  العاملي  املجتمع  فهم  تحسني  أجل  من  عاملية   دراسة 

واملخاطر الوراثية املتغريات.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت    2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

.www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  إىل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املؤلفني و 

تعترب كمرجع ملؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


