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Kapitola 1 

Úvod 

Tato práce se zabývá sledováním změn v reprodukčním chování obyvatelstva široké oblasti, 

která se rozprostírá od Maroka po Turecko a zahrnuje také Írán a Irák. V této oblasti nalezneme 

20 států, které se dohromady rozkládají na ploše 12 milionů km2 a ve kterých žije celkem 439 

milionů obyvatel1.  

Oblast, která bude v této práci popisována je rozdělena do 3 sub-regionů: severní Afrika, 

která zahrnuje 5 vybraných států: Maroko, Alžírsko, Libyi, Tunisko a Egypt;   Arabský 

poloostrov, který tvoří 7 zemí: Bahrajn, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, 

Katar, Omán a Jemen; Střední východ, do něhož je  zařazeno 8 států: Írán, Irák, Izrael, 

Jordánsko, Libanon, Palestina, Sýrie a Turecko.  

Definice Středního východu se v jednotlivých zdrojích liší. V tomto případě je definice širší, 

zahrnuje navíc Írán. Střední východ a severní Afrika jako region definovaný WHO zahrnuje 18 

z 20 výše uvedených zemí, neobsahuje Izrael a Turecko. OSN řadí Írán do jiho-centrální Asie a 

14 států arabského poloostrova a Středního východu do regionu západní Asie. 

Státy tohoto regionu spojuje nejen jejich minulost, ale i současnost. Z tohoto důvodu jsou 

v této práci studovány společně a nejsou děleny na země arabského světa a země Středního 

východu. Jednotlivé státy oblasti mají  rozdílné ekonomické a sociální podmínky. Patří sem 

jednak nejbohatší státy světa – producenti ropy a zemního plynu, ale také státy nejchudší – např. 

Jemen. Vybraný region se vyznačuje také kulturní rozmanitostí, najdeme zde několik druhů 

náboženství a etnických minorit.  

Pro arabský a muslimský svět byl po mnoho let charakteristický velmi prudký populační 

růst, způsobený časnou a intenzivní sňatečností a velmi vysokou manželskou plodností. Během 

posledních 20 let došlo ve zmiňované oblasti k určitým změnám v plodnosti. Stejně jako 

v ostatních regionech světa, byly změny v jednotlivých menších oblastech regionu šířeny a 

přijímány odlišně, vzhledem k rozdílným politickým režimům, sociálním a demografickým 

                                                 
1 Population Reference Bureau: 2007 World Population Data sheet; 2) Population Division of the 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population 

Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, 

http://esa.un.org/unpp, 

 

http://esa.un.org/unpp
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prioritám a ekonomickým podmínkám. Demografický vývoj tohoto regionu je také velmi 

ovlivněn mnohými krizemi, které zde proběhly během posledních 50 let2. Mnoho obyvatel této 

části světa bohužel stále ještě  žije v nejistotě a chudobě.  

Tato práce má 2 hlavní cíle: Prvním je poskytnout co nejspolehlivější, nejnovější a 

srovnatelná demografická data a charakteristiky populací jednotlivých států od roku 1950  po 

současnost. Druhým cílem je vytvořit celkový přehled a určit  klíčové trendy demografického 

chování v regionu.  

V první části práce  budou představeny základní demografické a ekonomické charakteristiky 

regionu a zmíněna bude problematika sběru a dostupnosti dat v regionu. 

Dalším bodem bude  zhodnocení průběhu demografické revoluce a populačního vývoje 

v regionu od 2. světové války do současnosti a budou nastíněny také prognózy budoucího 

vývoje do roku 2050.  

Stěžejní část práce se zabývá změnami v reprodukčním chování obyvatelstva regionu od     

2. světové války po součastnost. Toto časové vymezení  bylo zvoleno z toho důvodu, že ve 

sledovaných zemích nezačalo docházet ke změnám v reprodukčním chování dříve než 

od poloviny minulého století. Dalším důvodem je skutečnost, že pro zkoumání dřívějšího 

období nejsou k dispozici potřebná data. Podrobně zde budou zkoumány procesy plodnost a 

sňatečnost a typy demografického chovaní jako například plánované rodičovství. Budou zde 

sledovány hodnoty a trendy těchto procesů na základě demografických ukazatelů v jednotlivých 

státech. Diskutovány budou  nerovnosti v kulturně-sociálních, geografických, politických a 

ekonomických podmínkách ve státech s rozdílným stupněm rozvoje.  

Poslední část práce se pokusí zhodnotit změny, ke kterým ve sledovaném období došlo         

a vyvodit klíčové trendy demografického chování regionu.  

Data, ze kterých tato práce vychází, pocházejí především z internetových stránek Populační 

divize OSN a z publikací Population Reference Bureau. Tyto organizace nabízí utříděné a 

upravené údaje, doplněné o kvalifikované odhady odborníků tam, kde potřebná data chybí. 

Poskytují důležité záznamy o hlavních změnách od roku 1950, klíčové specifické ukazatele a 

také demografická a zdravotnická šetření, která proběhla v posledních 15-20 letech. Dalšími 

důležitými zdroji dat jsou databáze WHO, UNICEFu, UNDP  a další. Využity byly také 

nedávné studie týkající se regionu, jednotlivých sub-regionů a států. Řada údajů, především ta 

z výběrových šetření, nebyla získána ve stejném časovém okamžiku, tuto skutečnost je důležité 

si uvědomit. Pro potřeby této práce, pro studium  plodnosti, sňatečnosti, dětské úmrtnosti a 

dětského zdraví, přesto budu vycházet z dostupných výsledků výše zmiňovaných šetření. Je 

však nutné postupovat s nezbytnou obezřetností při porovnávání jednotlivých ukazatelů, neboť 

ačkoli cíle jednotlivých výzkumných programů jsou poměrně podobné, systém šetření není 

vždy zcela identický a data mají nepochybně proměnlivou kvalitu. 

 

 

                                                 
2 Dlouhotrvající Izraelsko-Palestinský konflikt; několik civilních válek: Libanon 1975-1990, Alžírsko - 

90.léta; války mezi státy: Izrael-Egypt 1973, Írán-Irák 1980-1988, válka v Perském zálivu 1990-91, válka 

v Iráku od 2003 
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Kapitola 2 

Základní charakteristiky regionu  

Region je charakteristický výraznou heterogenitou. Jednotlivé státy se liší svými 

společenskými, ekonomickými a politickými podmínkami. Tyto odlišnosti se projevují 

v demografické reprodukci jednotlivých populací a v celkové úrovni demografické revoluce. 

Populační růst v regionu severní Afriky, Arabského poloostrova a Středního východu je 

stále vysoký  1,8% za rok. Úhrnná plodnost se pohybuje okolo hodnoty  3 dětí na jednu ženu. 

Naděje na dožití v regionu dosahuje  68 let pro muže a 72 let pro ženy (viz. tab. 2.1), což je 

v porovnání s ostatními rozvojovými regiony příznivá hodnota.  

Státy regionu, s výjimkou Izraele, spojuje islámské náboženství, které vyznává většina 

tamních obyvatel (viz. tab.2.1). Charakteristická je však pro tento region také přítomnost 

křesťanství a židovství. Vztahu mezi populačním vývojem a vlivem islámu nelze jednoznačně 

přisuzovat kauzální charakter. Faktory ovlivňující populační vývoj a reprodukční chování jsou 

zakořeněny ve společenských, ekonomických a kulturních podmínkách, a jen těžko lze určit 

míru jejich vlivu3.  Společným faktorem oblasti  je příslušnost k arabskému etniku. Ve většině 

zemích je zastoupení Arabů více než 70 %, v 8 zemích je to dokonce více než 90 %. Výjimkami 

jsou Libanon, Írán, Izrael a Turecko, kde podíl Arabů není vyšší než 18 %. 

Ekonomickou úroveň  regionu zvyšují výnosy z nerosného bohatství některých států. Hrubý 

národní produkt na obyvatele je asi 7766 US$. Tato průměrná hodnota však skrývá enormní 

odlišnosti mezi jednotlivými státy oblasti. Například hrubý národní produkt na obyvatele 

v Jemenu je 920 US$, okolo 5000 US$  v Maroku, Libanonu a Egyptě, a přes 23 000 v Kuvajtu, 

Izraeli a Spojených arabských emirátech (dále jen SAE). Všechny státy Arabského poloostrova, 

kromě Jemenu, jsou velmi bohaté (viz. tab. 2.1).  

Ve  světovém srovnání hodnot indexu lidského rozvoje, ve kterém bylo zahrnuto 177 zemí, 

byl Izrael v roce 2005 na 23. místě, producenti ropy, státy arabského poloostrova byly 

seskupeny kolem 45. místa a státy severní Afriky byly rozmístěny na škále od 56. (Libye) do 

126. (Maroko) pozice. Jemen obsadil 153. příčku4 

 

                                                 
3 Weeks, J. R.: The Demography of Islamic Nations, in Population Bulletin n. 43, Washington, 1988 
4United Nations Development Programme: Human Developement Report 2007/2008; 

http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm 

http://slovnik.seznam.cz/?q=hrub%C3%BD%20n%C3%A1rodn%C3%AD%20d%C5%AFchod&lang=cz_en
http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm
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Tabulka 2.1: Základní  demografické a ekonomické ukazatele regionu, 2007. 

 

Zdroj: 1) Population Reference Bureau: 2007 World Population Data sheet; 2) Population Division of 

the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population 

Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, 

http://esa.un.org/unpp, 

Ve  světovém srovnání hodnot indexu lidského rozvoje, ve kterém bylo zahrnuto 177 zemí, byl 

Izrael v roce 2005 na 23. místě, producenti ropy, státy Arabského poloostrova byly seskupeny 

kolem 45. místa a státy severní Afriky byly rozmístěny na škále od 56. (Libye) do 126. 

(Maroko) pozice. Jemen obsadil 153. příčku5 

Rozloha jednotlivých států se pohybuje od 729 km2 v Bahrajnu až ke 2.4 mil. km2 v 

Alžírsku6. V mnoha z těchto států se rozprostírají pouště a stepi. Obyvatelstvo je koncentrováno 

v úrodných oblastech při pobřeží a podél řek. Můžeme tedy pozorovat, že tento region je hustě 

osídlen po svém obvodu, zatímco centrální část  je téměř neobydlená. 

Také hustota zalidnění se mění od jednoho státu ke druhému. Nejnižší hodnoty ( 4, 9 a 13 

obyvatel na km2 ) nalezneme v Libyi, Ománu a Saúdské Arábii, naopak nejvyšší (377, 666, 

1198 obyvatel na km2 ) v Libanonu, Palestině a Bahrajnu, který patří mezi nejhustěji osídlené 

země světa7. Ve velkých městech při pobřeží se  běžně setkáváme s hodnotami převyšujícími 

3 000 obyvatel na km28.  

                                                 
5United Nations Development Programme: Human Developement Report 2007/2008; 

http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm 
6 Population Reference Bureau: 2007 World population Data Sheet 
7 Population Reference Bureau: 2007 World population Data Sheet 
8 Ukazatel hustoty, počítaný jako počet obyvatel dělený celkovou rozlohou, nevyjádří přesně vztah mezi 

zemědělskými zdroji a tlakem populačního růstu. Pokud by byla hustota počítána vzhledem k orné  a 

trvale úrodné půdě, došli bychom k jiným závěrům. Na rozdíl od států arabského poloostrova, jejichž 

hustota zalidnění jak se dá předpokládat by stále dosahovala vysokých hodnot, by hustota zalidnění 

například v Alžírsku vzrostla ze 14 na 481 obyvatel na km2 

http://esa.un.org/unpp
http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm
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Počet obyvatel v jednotlivých zemích regionu je také velmi rozdílný. Region zahrnuje 2 malé 

státy, které mají méně než 1 milion obyvatel, devět států, které mají od 2.5 do 10 milionů 

obyvatel, a šest států s 20 až 34 miliony obyvatel. Ve třech nejlidnatějších zemích oblasti, 

z nichž každá má přes 71 milionů obyvatel, žije 51% všech obyvatel regionu (viz. graf 2.1). 

Děleno na sub-regiony obyvatelé Středního východu představují 50%, severní Afriky 36% a 

Arabského poloostrova 14% celkového počtu populace regionu.  

 

Graf 2.1: Rozsah počtu obyvatel v jednotlivých státech regionu, 2008. 

 

Zdroj: Population Division of the Deoartment of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp,  

 

 

http://esa.un.org/unpp
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Kapitola 3 

Problematika sběru a dostupnosti dat 

 

Stejně jako je tomu v případě ostatních rozvojových regionů, spolehlivější data pro severní 

Afriku, Arabský poloostrov a Střední východ jsou dostupná až od konce 60. let 20. století. 

Dostupnost dat jednotlivých států regionu  závisí na jejich  historii, populační a sociální politice, 

na stupni zapojení do mezinárodních šetření. 

V evidenci přirozené měny bylo určitého pokroku dosaženo v posledních 40 letech. 

Evidence fungovala všude9, nicméně výpovědní hodnota dat  byla zkreslována nejednotným a  

neúplným hlášením úmrtí a sňatků. Podle United Nations data o úmrtnosti v roce 2001 byla 

důvěryhodná na 90% jen za 8 zemí regionu10. V regionu není vydáváno dostatek přehledných a 

podrobných ročních publikací, údaje získané evidencí přirozené měny tedy nejsou spolehlivým 

nástrojem ke sledování hodnot a tempa demografického fenoménu (kromě několika států).  

V otázce sčítání lidu, je situace příznivější. Od roku 1960  proběhlo v regionu celkem 84 

censů. Většina států provedla od 60 let 4-5 sčítání, v intervalu 10-20 let (viz. tab.3.1). Státy jako 

SAE, Kuvajt a Turecko uspořádaly dokonce více sčítání díky pětileté periodicitě v 60. 70. a 80. 

letech. Ve třech  zemích regionu Ománu, Palestině a Jemenu se uskutečnila pouze dvě sčítání 

lidu, v Libanonu dokonce jen jedno11.  

V oblasti národních šetření plodnosti a zdraví rodiny a dítěte je situace nejvíce proměnlivá. 

Většina šetření12, která proběhla od 70. let, byla vedena 5 hlavními mezinárodními nebo 

regionálními programy: 

– the World Fertility Survey (WFS) ze 70. let, které se soustředilo na devět států regionu 

včetně Íránu, Sýrie a Izraele13,  

                                                 
9 v některých státech má dlouhou tradici: od 1840 v Egyptě, 1882 v Alžírsku, 1908 v Tunisku, 1923 

v Sýrii a  1925 v Maroku 
10 Libye, Alžírsko, Tunis, Egypt, Izrael, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty 
11 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East 

from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the 

world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 512 
12 Kromě šetření v Alžírsku, které dříve než se stalo členem Ligy arabských států   nezávisle sbíralo 

vlastní data (průzkum  domácností 1970-71, šetření plodnosti 1971 a 1986). 
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– americká Demographic and Health Surveys (DHS), 17 šetření uskutečněných v 80.  

letech v šesti státech se zvlášť zabývalo Marokem, Egyptem a Jordánskem, 

– dva po sobě následující programy řízené Ligou arabských států: the Pan Arab Project 

for Child Development (PAPCHILD), provedený ve 10 zemích mezi roky 1989 a 1996 

a the Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM) probíhající od roku 2001 v sedmi 

státech regionu, 

– šetření zaměřená na státy Perského zálivu: the Gulf Child Health Survey (GCHS) – 

konec 80. let a  the Gulf Family Health Survey (GFHS) 1995 až 1998, 

– Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS2), vedené UNICEFem v devíti státech v roce 

2000 

 

Tabulka 3.1: Počet censů a národních demografických šetření od roku 1960 ve všech 20 

státech regionu 

 

Zdroj: Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East 

from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the 

world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 513 

 

Celkově můžeme říci, že v regionu proběhl relativně značný počet šetření, ale opět se 

setkáváme s markantními rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými zeměmi.  

Jak již bylo řečeno v úvodu, pro potřeby této práce budeme vycházet z dostupných výsledků 

výše zmiňovaných šetření. Při porovnávání jednotlivých ukazatelů bude vždy počítáno s tím, že, 

ačkoli cíle jednotlivých výzkumných programů jsou poměrně podobné, systém šetření není 

vždy zcela identický a data mají nepochybně proměnlivou kvalitu. 

 

 

 

                                                                                                                                               
13 podle dostupných informací bylo šetření v roce 1973 jediné svého druhu, které v Izraeli dodnes 

proběhlo 
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Kapitola 4 

Populační vývoj 

4.1 Demografická revoluce 

Obecně řečeno začala demografická revoluce v regionu  v 50. a 60. letech a řídila se 

standardními trendy. Úmrtnost, zpočátku velmi vysoká (hmú se blížila 25 ‰ a naděje na dožití 

se pohybovala okolo 40 let), se celkem prudce snižovala, zatímco plodnost, také velmi vysoká 

(hmp téměř 50 ‰, odpovídající 7-8 dětem na jednu ženu), klesala do 80. let mnohem 

pomaleji14. Poté se pokles plodnosti začal zrychlovat, zatímco úroveň úmrtnosti stagnovala. 

Počátkem nového tisíciletí hrubá míra porodnosti dosahovala      25 ‰,  hrubá míra úmrtnosti  6 

‰, roční populační přírůstek regionu se blížil 2 %.  

Státy severní Afriky a Středního východu sledovaly v posledních 50 letech podobné vzory, 

s prakticky identickými počátečními i koncovými hodnotami. Arabský poloostrov se odlišuje, 

k poklesu plodnosti zde došlo později a tento pokles byl prudší, zatímco úmrtnost se začala 

snižovat dříve. Výsledkem byl rychlejší růst populace v tomto sub-regionu, což platí i dnes.  

Ale historie jednotlivých států, jenž jsou zahrnuty do 3 sub-regionů je mnohem více 

rozmanitá. V regionu můžeme pozorovat 5 hlavních modelů demografické revolucev období 

1950-2005: 

 tradiční model, ilustrovaný Palestinou a také vhodný pro Jemen: plodnost dosahovala v roce 

2005 hodnot okolo 40 ‰ a populační růst byl velmi prudký nad 3.2 % za rok, 

 model reprezentovaný Egyptem a vhodný pro Irák: plodnost kolem 30 ‰ a populační 

přírůstek  nad 2 %,  k demografickým změnám zde docházelo poměrně brzy, ale tyto změny 

byly pomalé, 

 klasický model, s plodností, která neustále klesá zejména posledních 25 let: do tohoto 

modelu patří Maroko, Alžírsko, Libye, Omán, Sýrie a Jordánsko. V roce 2005 

charakteristický měrami plodnosti kolem 24 ‰ a mírami růstu kolem 2 %, 

 zpožděný a velmi prudký model, který reprezentuje Írán a Libanon, kde plodnost klesla 

mezi roky 1985 a 1990, jde o státy s nejpomalejšími měrami růstu v regionu 1.3 %, 

                                                 
14Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

http://esa.un.org/unpp
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 velmi vyspělý a pokrokový model, který zahrnuje tak odlišné státy jako Turecko, Libanon, 

Tunis a Izrael a některé státy perského zálivu Bahrajn, SAE, Kuvajt a Katar. Hrubá míra 

porodnosti v těchto zemích byla v roce 2005 pod 20 ‰, nicméně roční růst byl stále nad      

1 %. 

Během následujícího desetiletí, budou konečné změny a vývoj těchto změn v jednotlivých 

společnostech  determinovány jejich ekonomickým, vzdělanostním a kulturním vývojem, jejich 

demografickou a sociální politikou a jejich politickou stabilitou. 

4.2 Vývoj počtu obyvatelstva 

Stejně jako v jiných regionech světa, díky zlepšování úmrtnostních poměrů a zdravotnické péče 

a vysokým hodnotám plodnosti, došlo v regionu ve druhé polovině 20. století  k rychlému 

populačnímu růstu. Populace geopolitického celku zahrnujícího severní Afriku, Arabský 

poloostrov a Střední východ, rostla od 50. let až do počátku 80.  let 20. století. Poté se tempo 

růstu začalo prudce snižovat v důsledku poklesu plodnosti v mnoha státech. Tempo růstu se 

takto snižovalo z hodnoty 2.9 % v letech 1980-84 na hodnotu 2.3 % v období 1990-94 až na 

hodnotu 1.9 % počátkem nového tisíciletí. Populační růst v regionu je stále velmi vysoký, vyšší 

než v ostatních rozvojových regionech, kromě sub-Saharské Afriky, v  současné době je roční 

hodnota přirozeného přírůstku v regionu 1,8 %15. 

K populačnímu růstu přispěla také imigrace rozšířená především v bohatých státech 

Perského zálivu. Ekonomická expanze naftařského průmyslu přitahovala od 70. let 20. století 

miliony cizích pracovníků. 

Tempo, kterým se populační růst zpomaluje se mění od jednoho státu ke druhému.  

Srovnáme-li průměrný roční přirozený přírůstek všech 20 států v letech 1970-74 s mladšími 

hodnotami můžeme   pozorovat  2 extrémy: Velmi vysoké roční míry růstu v Jemenu a 

Palestině, které rostly až do konce 80. let. Dalším extrémem je 6 států (Kuvajt, Alžírsko, Írán, 

Bahrajn, Libanon, Tunisko), v nichž se přirozený přírůstek za 30 let snížil téměř o 50 %. Mezi 

těmito dvěma extrémy, jsou země (Irák, Saúdská Arábie, Sýrie, Egyptě), kde míry růstu klesaly 

pozvolna. To samé platí pro Katar a Izraeli,  ale tyto státy „startovaly“ počátkem 70. let  

z mnohem nižších hodnot. Obecně tedy můžeme konstatovat, že zde není prokazatelný  vztah 

mezi poklesem přirozeného přírůstku a startovacími hodnotami v letech 1970-7416.  

Rozdíly mezi měrami populačního růstu v regionu jsou mnohem větší dnes než v minulosti. 

V 70. letech  měla většina států roční míry růstu mezi 2.3 % a 3.5 % , zatímco dnes se tyto míry 

pohybují od hodnoty 1.1 % v Tunisku až k hodnotám okolo    3 % v Jemenu a Palestině17.  

                                                 
15 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
16 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
17 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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Přestože hodnoty přirozeného přírůstku skutečně klesají, absolutní počet obyvatel roste. 

Populace regionu se od roku 1950 do současnosti zčtyřnásobila, od roku 1970 více než 

zdvojnásobila a od roku 1990 vzrostla o 34 %18. V současné době žije v regionu 439 mil. 

obyvatel, což představuje 6.6 % světového obyvatelstva.  

Populační projekce vytvořené národními statistickými instituty pokrývají rozdílná období a 

vznikají používáním odlišných metod, nemůžeme  tedy jednoduše porovnávat jejich výsledky a 

cíle. Z tohoto důvodu jsou použité analýzy založeny na projekcích United Nations, které mají 

mnohem více konzistentní metodologické náležitosti, ačkoli nepochybně nepostihují některé 

národní specifičnosti.  

Projekci  vnímáme jako vyhlídku do budoucna, s tím, že její přesnost může být ovlivněna 

nečekanými změnami především v plodnosti a  migraci. Jednoduché srovnání dvou projekcí 

United Nations (z roku 2000 a 2004) pro sedm významných států regionu pro roky 2025 a 2040 

dokládá stupeň nepřesnosti projekcí na národní úrovni. Nicméně odlišné trendy jednotlivých 

zemí regionu nakonec směřují k vzájemné rovnováze a celková populace těchto 7 států zůstává 

prakticky nezměněna (viz. tab. 4.2.1). 

Tabulka 4.2.1: Srovnání populačních projekcí z roku 2000 a 2004 pro roky 2025 a 2040 pro   

7 států regionu. 

 

Zdroj: United Nations (2001); United Nations (2005) 

Do budoucna se očekává, že ačkoli se populační růst   zpomalí,  zůstane v mnoha státech stále 

poměrně vysoký (mezi 1.5 % a 2.5 % za rok)19, což povede k prudkému populačnímu růstu 

v následujících letech. Podle střední varianty United Nations (2006), vzroste populace celého 

regionu ze současných 439 mil. na 563 mil. do roku 2025   (+28 %) a poté na 692 mil. do roku 

                                                 
18 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
19 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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2050 (+58 %). Můžeme tedy předpokládat, že region dosáhne 800-900 mil. obyvatel na konci 

21. století.  

Z hlediska podoblastí regionu zaznamenají populace severní Afriky a Středního východu do 

roku 2050 podobný populační nárůst a to o 55 % a 59 %. Toto   tempo růstu  bude poloviční 

oproti růstu obyvatelstva Arabského poloostrova (123 %), který za 45 let, díky pomalejšímu 

poklesu úrovně plodnosti, více než  zdvojnásobí svou populaci20.  

Populace všech států v následujících letech poroste. Celkové zvýšení bude značné, přestože 

se situace bude měnit od jednoho státu ke druhému. Podle projekcí United Nations budou míry 

růstu nejvyšší v Jemenu a Palestině, jejichž populace se do roku 2050 téměř ztrojnásobí, a dále 

v Iráku a SAE, kde dojde k zdvojnásobení počtu obyvatel. V roce 2050 budou v regionu 3 státy 

se 100 miliony obyvateli (Egypt, Írán, Turecko), 5  států bude mít více než 42 milionů obyvatel 

(Maroko, Saúdská Arábie, Alžírsko, Jemen, Irák) a populace 6 států budou dosahovat okolo 10 

milionů (SAE, Libye, Jordánsko, Palestina, Izrael, Tunisko).  

Podle těchto scénářů, které jsou navzdory možným chybám prakticky nevyhnutelné, si není 

těžké představit váhu populačního tlaku znamenající zátěž jak pro ekosystém země a základní 

lidské zdroje jako např. pitnou vodu , tak i pro základní zboží a služby (vzdělání, bydlení, 

potraviny, zaměstnání, aj. ). 

4.3 Věková struktura 

Nejméně rozvinuté země světa se vyznačují vysokou plodností, jenž má za následek velmi 

mladou věkovou skladbu. Pro mladou věkovou strukturu je charakteristické vysoké zastoupení 

dětské složky, osob ve věku 0-14 let, a naopak nízké zastoupení osob v postproduktivním věku, 

tedy osob ve věku nad 65 let. Studovaný region jako celek je stále velmi mladý, více než třetina 

obyvatelstva je mladší 15 let a jen 4 % tvoří lidé starší 65 let21.  

Strhující pokles plodnosti v 70. letech způsobil znatelné stárnutí populace. Zatímco v 60. 

letech byl podíl dětské složky v regionu přes 40 % v roce 2005 to bylo o 10 % méně. Podle 

projekcí United Nations bude podíl osob mladších 15 let stále klesat až na 20 % v roce 2050. 

Naopak počet nejstarších obyvatel stále poroste, v roce 2050 by měli pravděpodobně tvořit 15 

% populace, což odpovídá více než 100 milionům obyvatel (versus 19 milionů v současnosti)22.  

Věkové struktury populací sub-regionů a států jsou poměrně odlišné. Struktury pro severní 

Afriku a Střední východ jsou velmi podobné, odrážející relativní blízkost ve změnách v 

plodnosti na sub-regionální úrovni, naproti tomu populace Arabského poloostrova je podstatně 

mladší, zásluhou mladé populace Saúdské Arábie a Jemenu. Pro Arabský poloostrov jsou také 

                                                 
20 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
21 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 
22 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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charakteristické pohlavní nerovnosti, je zde o 23 % více mužů než žen, což je výsledek  

imigrace, kdy  muži přicházejí za prací (viz. grafy 4.3.1). 

Heterogenita věkových struktur mezi státy je samozřejmě mnohem větší. V Izraeli podíl 65 

letých a starších překračuje 10 %, zatímco v mnoha ostatních zemích regionu je to okolo 5 %, a 

ve státech zálivu je tento podíl menší než 3 %. Mladí lidé pod 15 let čítají téměř polovinu 

populace v Jemenu a Palestině, ale pouze pětinu ve SAE! Poměr pohlaví se pohybuje od 96 

mužů na 100 žen v Libanonu k hodnotě přes 200 v Kataru a SAE. Tato heterogenita ve věku a 

pohlaví je výsledkem nejen odlišností ve vývoji plodnosti, ale také mezinárodní migrace, 

zvláště ve státech zálivu. 

Grafy 4.3.1: Pohlavní a věková struktura podoblastí severní Afrika, Střední východ a Arabský 

poloostrov, rok 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

Charakteristikou věkové struktury populace je také věkový medián. Tento ukazatel představuje 

střední hodnotu, která rozděluje populaci podle věku na dvě stejně početné části. V 60. letech  

věkový medián ve většině zemí regionu nepřesahoval 20 let. Výjimkami byly Katar, Libanon, 

Kuvajt a Izrael, kde medián dosahoval nejvyšší hodnoty, a to 24 let. Nejnižší hodnoty věkového 

mediánu byly naměřeny ve státech s nejvyšší porodností, například v Jemenu, Ománu a Iráku, 

kde se pohyboval okolo  17 let. Od 60. let do současnosti došlo téměř ve všech státech k nárůstu 

http://esa.un.org/unpp
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věkového mediánu, jeho průměrná hodnota je asi 25 let, což je oproti evropským zemím zhruba 

poloviční hodnota23.  

Další krátkodobý následek poklesu plodnosti je (nebo bude) více či méně rapidní pokles 

indexu ekonomického zatížení ve státech regionu. Tento ukazatel měří sílu ekonomického tlaku 

věkověpohlavní struktury. V Tunisku a Íránu  jsou míry závislosti již dnes relativně nízké, 

okolo 50 %, obyvatel v produktivním věku je zde tedy přibližně stejně jako obyvatel ve věku do 

15 let a nad 65 let. V Egyptě změny v plodnosti nastaly pomaleji a podíl závislosti je na hodnotě 

62 %24. Jemen, jenž je v raném stádiu demografické revoluce, má index ekonomického zatížení 

93 %. Obecně nalezneme nejnižší hodnoty indexu závislosti ve státech Arabského poloostrova. 

V těchto společnostech však nemá příliš velkou vypovídající schopnost, neboť produktivní 

složka populace zahrnuje muže i ženy ve věku 15-64 let, ale v arabských společnostech je 

zapojení žen na trhu práce velmi nízké.  

Pokles indexu ekonomického zatížení signalizuje omezení v demografickém tlaku, jenž 

mladí lidé vyvolávají na populaci v produktivním věku, zvláště v omezení investic potřebných 

pro jejich zdraví a vzdělání, což má  potenciálně důležité sociální a ekonomické důsledky. 

V příznivém ekonomickém prostředí bude možné sklízet to, co  nazýváme  jako „demografické 

dividendy“ asociované těmito změnami ve věkových strukturách populace, ve formě rychlejšího 

ekonomického růstu a lidského rozvoje. Nepochybně v této oblasti hraje roli mnoho dalších 

ekonomických a politických faktorů. Otázkou zůstává, zda státy regionu budou schopné využít 

výhody  těchto strukturálních změn, ať už  pro krátkodobý či střednědobý užitek 

Plodnost je všeobecně hlavním faktorem, který stojí za změnami ve věkové struktuře. 

V některých státech regionu ke změnám ve věkové struktuře silně přispěly také migrační 

proudy. Velká populační migrace je charakteristická pro země produkující ropu, země 

Arabského poloostrova. Nerovnováha, se kterou se setkáváme v demografických strukturách 

těchto států je dobře viditelná na věkové pyramidě Bahrajnu. Cizí státní příslušníci představují 

40 % obyvatel Bahrajnu. Pro bahrajnskou národnost má věková pyramida docela klasický tvar, 

s nepatrně zúženou základnou vlivem poklesu plodnosti. Skladba všech obyvatel Bahrajnu je 

velmi odlišná. Pyramida vykazuje zřetelné „vyboulení“ v produktivním věku 20-55 let, 

způsobené přítomností cizích pracovníků.  Počet mužů v této věkové skupině silně převažuje, 

index maskulinity dosahuje hodnoty 160. Poměr pohlaví, který činí u Bahrajnské národnosti 

102 mužů na 100 žen, dosahuje hodnoty 227 ku 100 pro cizince a 136 ku 100 pro populaci jako 

celek25. Atypické struktury jako tato jsou pozorovány ve všech státech zálivu, s většími či 

menšími extrémy v závislosti na počtu přistěhovalců. 

 
                                                 
23 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 
24 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 
25 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 569 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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4.4 Úmrtnost 

Vzhledem k regionu jako celku, se změny v úmrtnosti  začaly objevovat o trochu později než 

jinde ve světě, ale zato byly rychlé. Jako v jiných rozvojových regionech světa, data týkající se 

úmrtnosti zůstávají problémem. Evidence obyvatelstva je často neúplná a získaná data zůstávají 

nezpracovaná a nepublikovaná. Jen několik zemí má spolehlivé a souvislé informace o 

úmrtnosti podle věku, pohlaví, příčin a bydliště. Dopad významnějších regionálních konfliktů 

na úmrtnost v jistých zemích, se jen stěží odhaduje, neboť není k dispozici dostatek 

spolehlivých a detailních časových řad dat podle věku a pohlaví. 

4.4.1 Naděje dožití při narození 

Od roku 1950 došlo v úmrtnosti k stálému, ale nejednotnému pokroku. Postupné zlepšování 

úmrtnostních poměrů během 2. poloviny 20. století dokládají hodnoty naděje dožití při narození 

(dále jen naděje na dožití), které nejsou natolik závislé na změnách věkové struktury, jako je 

tomu u hrubých měr. 

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži, to je daná biologická zákonitost 

lidských populací. Tzv. mužská nadúmrtnost se projevuje ve všech věkových skupinách, 

dokonce i v prenatálním období, a prohlubuje se s věkem. Pokud je tomu jinak, je to zpravidla 

ovlivněno riziky přidruženými s porody nebo diskriminací žen v rozdělování potravy, zdravotní 

péči, atd.  

Pokles úmrtnosti je trvale doprovázený změnou v rozdílech mezi pohlavími. Situaci, kdy 

muži a ženy žili téměř stejně dlouho nahradila situace, kdy ženy žijí déle, ačkoli velikost tohoto 

rozdílu se mění podle kultur a regionů.  

Před druhou světovou válkou byla úmrtnost v regionu, stejně jako v mnoha dalších 

rozvojových státech, velice vysoká a pohybovala se na úrovni, která byla srovnatelná s úrovní 

v západoevropských zemích v období feudalismu. V následujících 20 letech následoval pokles 

úmrtnosti, především díky pomoci ze zahraničí. 

Zatímco v 50. letech  hodnoty naděje na dožití dosahovaly sotva 44 let, dnes se lidé v 

regionu  dožívají 70 let. Průměrné roční zisky od období 1950-54 do 2000-04 byly okolo 0.52 

roku. Pokrok v růstu střední délky života byl zvláště rychlý na Arabském poloostrově, kde je 

roční přírůstek 0.64 roku, ačkoli počáteční hodnoty byly sotva 33 let v Jemenu, ve kterém v té 

době žilo 52 % populace tohoto sub-regionu26. K markantnímu růstu střední délky života došlo 

na Arabském poloostrově mezi roky 1965 a 1985. 

Počátkem 21. století region konečně vyrovnal velkou ztrátu, kterou měl oproti ostatním 

rozvojovým zemím. Ve všech třech podoblastech regionu, naděje na dožití postupně konverguje 

směrem k 70 rokům.  

Rychlost a míra zlepšování naděje na dožití se mezi jednotlivými státy oblasti mění     (viz. 

graf 4.4.1.1) a je samozřejmé, že každá země zaujímala na počátku demografické revoluce jinou 

pozici. V  Saúdské Arábii, Ománu a Jemenu střední délka života byla pod 40 roky. Ve většině 

                                                 
26 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 
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států kolísala  mezi 42-46 roky, zatímco v Libanonu dosahovala 56 let a v Izraeli 65 let. 

K nejrychlejšímu pokroku ve zlepšování úmrtnosti došlo mezi roky 1970-2004. Tento pokrok 

byl zvláště působivý. Střední délka života se za 30 let zvýšila o 25 až 45 %   ve státech severní 

Afriky,  v Jordánsku a Íránu, ale podle United Nations také v Palestině a v Jemenu.  

V průběhu celého sledovaného období vzrostla střední délka života ve všech státech regionu, a 

to zhruba o 60 % resp. 26 let. Největší zlepšení bylo zaznamenáno v Ománu a Jemenu tedy 

v zemích, kde byly hodnoty naděje na dožití v 50. letech nejnižší. Přesto Jemen stále zůstává 

zemí s nejhorší statistikou.  Naopak k nejmenšímu nárůstu došlo v Izraeli a Libanonu, státech, 

které startovaly z regionálně nejvyšších hodnot (viz. 4.4.1.1). Hodnoty naděje na dožití se blíží 

hodnotám průmyslových západních zemí v Izraeli okolo 80 let, SAE 78 let a Kuvajtu 77 let27. 

Irák je jedinou zemí, kde následkem různých válek poklesla střední délka života od 80. let ( o 3 

roky). 

Graf 4.4.1.1: Procentuální nárůst naděje dožití při narození mezi roky 1950-54 a 2000-04. 

 

Zdroj: Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United 

Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: 

The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

4.4.2 Dětská úmrtnost a zdraví 

Na poklesu úmrtnosti zaznamenaném v posledních padesáti letech se  velkou měrou podílelo 

především snížení kojenecké úmrtnosti a úmrtnosti dětí vůbec. Kvocient kojenecké úmrtnosti 

udává počet zemřelých ve stáří do jednoho roku na 1000 živě narozených dětí a je často uváděn 

jako jedna z charakteristik celkové vyspělosti země. 

Díky průzkumům vedeným v posledních dvaceti letech, je možné dětskou úmrtnost 

relativně dobře zmapovat, ačkoli je pravděpodobně ještě mírně podceněná.   

                                                 
27 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

http://esa.un.org/unpp
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Od 60. let došlo k významnému pokroku v oblasti úmrtnosti a zdraví dětí. V 50. letech byly 

míry kojenecké úmrtnosti stále extrémně vysoké, až na pár výjimek překračovaly 100 ‰. 

Nejlepší podmínky byly v Izraeli, který s hodnotou kojenecké úmrtnosti 29 ‰ naprosto vynikal. 

Na druhé straně žebříčku stál Jemen s 219 ‰. 

Situace se rychle začala měnit k lepšímu, ale rychlost změn se opět lišila. Mezi roky 1970  a 

1980 došlo v regionu k poměrně trvalému a rapidnímu snížení úmrtnosti do jednoho roku 

života, zvláště na Arabském poloostrově (samozřejmě bez zahrnutí Jemenu). Dnes dosahuje 

hodnota kojenecké úmrtnosti 32 ‰ ve státech severní Afriky, 34 ‰ v zemích Středního 

východu a 36 ‰ na Arabském poloostrově.  

Tyto obecné hodnoty skrývají odlišnosti v pokroku a v úrovni úmrtnosti mezi jednotlivými 

státy. Kdybychom například z průměru za Arabský poloostrov vyčlenili Jemen, klesla by 

kojenecká úmrtnost podoblasti na 14 ‰. 

S extrémními hodnotami se setkáváme na jedné straně v Izraeli, kde kojenecká úmrtnost je 

jen 4 ‰ a blíží se tedy evropským hodnotám,  na druhé straně nás nepřekvapí  Jemen, nejchudší 

stát, se 75 ‰ (viz. graf 4.4.2.1).  

Graf 4.4.2.1:Vývoj kojenecké úmrtnosti v regionu, 1950-2004, pětileté průměry. 

 

Zdroj: Zdroj: Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United 

Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: 

The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

Po třech válkách a zdlouhavém embargu je Irák jedinou zemí, kde nebyl registrovaný žádný 

pokrok a kojenecká úmrtnost je téměř na stejně vysokých úrovních jako koncem 60. let (viz. 

graf 4.4.2.1). V ostatních státech se během posledních 30 let  kojenecká úmrtnost zlepšila           

o 70-90 %, rychlost tohoto zlepšení nesouvisela s hodnotami na počátku demografického 

přechodu.  

V Palestině, navzdory vysoké plodnosti, ekonomickým nesnázím a konfliktu s Izraelem, 

došlo k nesmírnému pokroku ve snížení kojenecké úmrtnosti (aktuální hodnota 25 ‰), 

díky efektivnímu systému zdravotní péče, jenž je financovaný hlavně vnějšími zdroji: státy 

produkujícími ropu, Palestinskou diasporou, mezinárodními organizacemi.  

http://esa.un.org/unpp
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Výsledkem bídných životních podmínek, nízkých příjmů a zkušeností s chudobou zůstává 

dětská podvýživa závažným problémem v regionu. Téměř 16 % dětí (regionální průměr) trpí 

nějakým stupněm chronické podvýživy a téměř každé třinácté dítě trpí podvýživou těžkou28. 

Podvýživa se vyskytuje ve všech podoblastech regionu - v severní Africe, kde se dotýká mezi 

12 až 19 % dětí v závislosti na zemi, na Středním východě , ačkoli jsou zde dva státy s nízkými 

procenty (Palestina 7 %, Jordánsko 9 %), stejně jako v bohatých státech Arabského poloostrova, 

znatelně v Kuvajtu, Ománu a Saúdské Arábii. Úroveň podvýživy v Jemenu (52 %) je 

srovnatelná s hodnotami v nejvíce postižených státech sub-Saharské Afriky (Etiopie, 

Madagaskar, Zambie a Nigérie)29. 

4.4.3 Nadúmrtnost dívek 

Severní Afrika a Střední východ, společně s ostatními světovými regiony, se v 70. a 80. letech 

setkaly s nadúmrtností dívek ve věku 1-5 let, která byla zvláště vysoká a časná, často začínala 

ve věku 2 nebo 3 měsíců. Jinými slovy, když dívky překonaly období endogenního rizika a 

vstoupily do věku nemocnosti a úmrtnosti na infekční a parazitární nemoci, rychle ztratily 

počáteční biologickou výhodu a byly více v nebezpečí než chlapci (Tabutin a Willems, 1995; 

Tabutin a Gourbin, 1997). S poklesem úmrtnosti v časném věku, znatelně díky větší kontrole 

infekčních nemocí, nadúmrtnost dívek téměř nebo zcela vymizela z mnoha zemí světa a byla 

nahrazena nadúmrtností chlapeckou. K tomuto obratu často docházelo, když se naděje na dožití 

při narození přiblížila 65 letům (Tabutin a Willems, 1995).  

Státy zkoumaného regionu tento vzor nenásledovaly a nadúmrtnost dívek je stále 

přítomným problémem. V současnosti, s nadějí na dožití při narození okolo 70 let          a 

s relativně nízkou kojeneckou a dětskou úmrtností (regionální průměr úmrtnosti do pěti let je 

30‰), stále ještě  pozorujeme významnou nadúmrtnost dívek ve věku    1-5 let ve všech zemích 

regionu. Nadúmrtnost dívek činí od 10% do 30% v závislosti na státu, a není zde spojení 

s úrovní úmrtnosti30. Navzdory impozantnímu poklesu úmrtnosti a plodnosti a podstatnému 

zlepšení v sociální prosperitě, vzdělání a zdravotní péči se tento fenomén se projevuje od 70. let 

v Alžírsku, Maroku, Egyptě a Tunisku.  

 

Celkově, změny ke kterým došlo v oblasti zdraví a úmrtnosti probíhaly v regionu podle 

klasických vzorů a větší přínos měly pro ženy než pro muže, například díky poklesu mateřské 

úmrtnosti.  

Obecně zůstává úmrtnost vyšší v zemích, kde převažují úmrtí na infekční a parazitární 

onemocnění a na podvýživu, zejména u dětí a kojenců. 

Příčiny úmrtí často souvisí se znečištěním vodních zdrojů, nízkou úrovní bydlení a nedostačující 

osobní  hygienou a hygienou při stravování. Důvodem vysoké úmrtnosti je také nedostatek 

                                                 
28 UNICEF:Monitoring the Situation of Children and Women; www.childinfo.org/ 
29 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Appendix Table A.11 
30 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 557 

http://www.childinfo.org/
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zdravotnických zařízení a jejich kvalifikovaných pracovníků a nedostatek finančních zdrojů ke 

zlepšení zdravotního stavu a životních podmínek stále rostoucí populace.  

Chudoba – materiální i kulturní – zřetelně zůstává klíčovým faktorem, především v otázce 

dětského zdraví a zdraví matek. 
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Kapitola 5 

Reprodukční chování 

5.1 Plodnost 

Vysoká plodnost, která po dlouhou dobu přetrvávala v regionu byla odrazem sociálních a 

ekonomických, stejně jako náboženských podmínek. Islám nebyl jediným elementem, který 

bránil poklesu plodnosti a zlepšení postavení žen ve společnosti, jak by mnozí předpokládali. 

Silné kulturní hodnoty vázané na rodinu a tradiční sňatky brzdily osvojení nových trendů 

 plodnosti. Muslimští migranti studovaného regionu s sebou často přinášejí tyto rodinné 

normativy. Například Muslimové žijící ve Francii  a Německu mají poněkud vyšší porodnost 

než původní obyvatelé. Muslimské ženy žijící v Izraeli, měly v roce 2005 v průměru 4 děti, 

zatímco židovské ženy méně než  3 a křesťanky dokonce jen 231.  

I přes ekonomický rozvoj regionu zdržely tyto kulturní faktory přechod k nižší plodnosti. 

V posledních desetiletích však došlo k velkým změnám, které ovlivnily reprodukční chování 

obyvatel regionu, zvýšil se věk při vstupu do manželství, rozšířil se přístup ke službám 

plánovaného rodičovství, zvýšila se vzdělanostní úroveň dívek a žen.  

5.1.1Vývoj plodnosti 

Vývoj porodnosti v regionu byl od 50. let 20. století charakterizován prudkým nárůstem počtu 

narozených, který pokračoval až do konce 80. let, kdy roční počet narozených dětí přesahoval   

10 milionů.  V 90. letech došlo k poklesu počtu narozených, který byl způsoben především 

výrazným poklesem úrovně plodnosti v Íránu. Od konce 90. let se počet narozených v regionu 

začal opět zvyšovat. Podle odhadů United Nation tento nárůst bude pokračovat až do roku 2010-

14, kdy dosáhne historického maxima 10,3 milionu, poté  by se měl počet narozených pozvolna 

snižovat. 

Region jako celek zažil v posledních desetiletích velkolepý pokles plodnosti. Hodnoty 

úhrnné plodnosti, které se v 50. letech 20. století pohybovaly kolem 7 dětí narozených jedné 

ženě se počátkem 80. let ustálily na hodnotě 5.8 dětí na jednu ženu, počátkem let 90. klesly na 

                                                 
31 Farzaneh Roudi-Fahimi , F.,Mederios Kent M,.: Challenges and Opportunities—The Population of the 

Middle East and North Africa. Population Reference Bureau 2007 
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hodnotu 4.2 a poté na hodnotu  3 v roce 2007 (světová hodnota úhrnné plodnosti pro rok 2007 

byla 2,7)32.  

V 50. a 60.  letech ještě nedocházelo k výraznému snižování plodnosti. Ve většině států 

regionu úhrnná plodnost stagnovala, v některých dokonce mírně stoupala. K největšímu poklesu 

došlo v Egyptě, kde plodnost v průběhu 60. let klesla ze 7.7 na 6.6 dětí narozených jedné ženě. 

Izrael s  hodnotou úhrnné plodnosti 3,8 naprosto vybočoval z regionálního standardu. Naopak 

vyšší hodnoty než byl regionální průměr byly zaznamenány v Jemenu, Jordánsku a Palestině, 

kde na jednu ženu připadalo 8 dětí (viz. graf 5.1.1.1).  

Graf 5.1.1.1: Vývoj úhrnné plodnosti v regionu, 1950-2004, pětileté průměry. 

 

Zdroj: 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 2) Population Reference Bureau: 2007 World Population Data 

Sheet 

V průběhu 70. let úroveň plodnosti dále stagnovala ve čtyřech státech regionu, ve všech 

ostatních zemích klesala. Její průměrná hodnota byla 6 dětí na jednu ženu. Nejvyšší úrovně opět 

dosahovala v Jemenu, kde se její hodnota dokonce zvýšila na 8.7. V Jordánsku a Palestině došlo 

k poklesu na hodnotu 7,6. Vyšší hodnoty byly naměřeny také v Libyi a Sýrii, kde se hodnoty ze 

60. let nezměnily. K největšímu poklesu plodnosti došlo v Maroku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, 

Spojených arabských emirátech a v Turecku (viz. 5.1.1.1). 

V 80. a 90. letech plodnost klesala již ve všech státech regionu  (s výjimkou Izraele v 80. 

letech). K největšímu poklesu došlo v tomto období v Íránu, Alžírsku a Libanonu. Koncem 80. 

let byla regionální hodnota úhrnné plodnosti 5 dětí na jednu ženu. Ve dvou státech regionu, 

v Izraeli a Libanonu, byla její hodnota pod 4 (viz. 5.1.1.1). 

Od počátku nového tisíciletí se hodnoty úhrnné plodnosti pohybují pod 4 dětmi na jednu 

ženu ve všech státech regionu kromě Iráku, Palestiny a Jemenu. V Íránu, Turecku, Kuvajtu, 

Libanonu a Tunisku kolísá úroveň plodnosti nad hodnotou 2,1. Regionálně nejvyšší hodnoty 

úhrnné plodnosti,  6.2 dětí na jednu ženu zůstávají  v Jemenu (viz. graf 5.1.1.1).  V Izraeli, kde 

                                                 
32 Population Reference Bureau: 2007 World Population Data sheet  

http://esa.un.org/unpp
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byla úroveň úhrnné plodnosti poměrně nízká již na počátku sledovaného období, nedošlo 

v následujících letech k tak výraznému poklesu jako v ostatních zemích. Ve většině státech 

klesly hodnoty úhrnné plodnosti od konce 70. let o 50 %. O více než 65 % plodnost poklesla 

v Íránu, Alžírsku a Tunisku, naopak k nejmenšímu poklesu došlo v Jemenu, Iráku a Palestině33. 

Pokles plodnosti byl všudypřítomný, ale intenzita tohoto poklesu, vývoj v čase a výsledná 

dosažená úroveň se v jednotlivých státech regionu liší. Jako příklad si uvedeme 6 států regionu 

(viz. graf 5.1.1.2).. 

Tunisko a Egypt byly prvními zeměmi, které v 60. letech přijaly populační politiku a začaly 

zavádět programy plánovaného rodičovství, s cílem  snížit plodnost a zpomalit přírůstek 

obyvatelstva. Po roce 1974 se  hodnoty plodnosti těchto dvou států začaly rozcházet.  

V Tunisku plodnost stále klesala až na její současnou hodnotu 234 děti na jednu ženu, kdežto 

v Egyptě byl pokles více nepravidelný a pomalejší. Nejdříve, po demobilizaci po válce 

s Izraelem v roce 1973,  následoval mírný nárůst, mezi roky 1980 a 1990 pak došlo k poklesu, a 

následně ke stagnaci na hodnotě kolem 3 dětí na jednu ženu.  

Graf 5.1.1.2: Odlišný vývoj plodnosti v 6 vybraných státech, 1960-2009. 

 

Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

V Alžírsku se plodnost snížila poprvé až v 80. letech, výraznější pokles byl však zpozorován až 

v roce 1986, po oficiálním odstartování programů plánovaného rodičovství.  

V Íránu došlo k náhlému poklesu v roce 1984. Tento pokles byl ovlivněn založením 

Islámské republiky v roce 1979, spuštěním programů na kontrolu plodnosti koncem 70. let a 

v pozadí bylo i několik ekonomických krizí.   

                                                 
33 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
34 Population Reference Bureau: 2007 World Population Data Sheet 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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Jordánsko, stejně jako například Saúdská Arábie, je příklad země, kde změny v plodnosti  

probíhaly mnohem pozvolněji než v ostatních státech (viz. graf 5.1.1.2). 

5.1.2 Plodnost podle věku 

Rozklad měr plodnosti podle věku matky poskytuje lepší přehled o povaze poklesu plodnosti. 

Úhrnná plodnost v regionu klesla od 70. let 20. století do roku 2007 z hodnoty 6 na 3 děti. 

Během sledovaného období se snížila plodnost žen téměř ve všech věkových skupinách a 

rozložila se rovnoměrněji do věkových skupin 20-24 let až 35-39 let. Největší pokles byl 

zaznamenán, také díky růstu sňatkového věku, v nejmladší věkové skupině 15-19 let (viz. grafy 

5.1.2.1 a 5.1.2.2).  

V 70. letech byla plodnost žen ve věku 15-19 let v regionu 94 živě narozených dětí na 1000 

žen v tomto věku. Mezi jednotlivými podoblastmi a zeměmi regionu byly ale samozřejmě  

naměřeny velké rozdíly v těchto hodnotách, od nejnižší hodnoty  22 v Egyptě, přes hodnoty 

kolem 50 živě  narozených  v Tunisku, Saúdské Arábii, Kataru, Libanonu, Palestině a hodnoty 

kolem 100 v Alžírsku, Maroku a Jordánsku, až k nejvyšším hodnotám dosahujících 200 živě 

narozených dětí na 1000 žen v Libyi a hodnot kolem 300 v Bahrajnu a Ománu35. V rámci 

podoblastí byla úroveň plodnosti v nejmladší věkové skupině v 70. letech nejvyšší na Středním 

východě, kde dosahovala průměrné hodnoty 153 živě narozených na 1000 žen (viz. grafy 

5.1.2.1 a 5.1.2.2).  

Graf 5.1.2.1: Plodnost žen podle věku,                Graf 5.1.2.2:  Plodnost žen podle věku,  

70. léta a 1. ½ 80. let 20. století.                          

(2005-

2009).      

Zdroj: 
Population 

Division of 

the 

Department 

of Economic 

and Social 

Affairs of 

the United 

Nations 

Secretariat, World Fertility Patterns 2007; 2) Population Division of the Department of Economic and 

Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and 

World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

V současné době hodnoty plodnosti náctiletých nepřesahují 40 živě narozených dětí na 1000 

žen, výjimkou jsou Palestina a Jemen s hodnotami kolem 70 narozených na 1000 žen. Jemen, 

společně s Egyptem, je také jediným státem regionu, v němž ve sledovaném období plodnost 

                                                 
35 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Fertility Patterns 2007; 2) Population Division of the Department of Economic and 

Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and 

World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 

http://esa.un.org/unpp
http://esa.un.org/unpp
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nejmladší věkové skupiny neklesla, ale naopak se zvýšila o 16 resp. 11 %36. 

K nejvýznamnějšímu snížení plodnosti náctiletých došlo ve státech, v nichž úhrnná plodnost 

v 70. letech dosahovala nejvyšších hodnot. Největší pokles plodnosti ve věkové skupině 15-19 

let byl zaznamenán v Libyi, jde o pokles o 98 % z hodnoty 201 na aktuálně nejnižší regionální 

hodnotu 3 živě  narozené děti  na 1000 žen.  

V severní Africe a na Středním východě došlo k většímu poklesu plodnosti také u věkové 

skupiny 40-49 let. V  Bahrajnu se naopak plodnost žen v tomto věku zvýšila o 67%, což 

ovlivnilo průměr nejen arabského poloostrova, ale celého regionu.  

5.1.3 Věk žen při porodu 

Součástí změn reprodukčního chování je zvyšování věku žen při porodu. Průměrný věk žen při 

porodu se ve většině zemí regionu od 70. let do počátku 21. století nijak výrazně nezměnil.  

K jeho největšímu  nárůstu o 5 resp. 4 roky došlo v Libyi a Bahrajnu. Egypt, Palestina a 

Turecko jsou naopak státy, ve kterých průměrný věk žen při porodu poklesl. Největší nárůst 

věku  při  porodu   nastal  v  zemích, ve  kterých  byl  tento  věk  v 70.  letech   nejnižší.  Naopak 

v zemích, ve kterých tento věk už v 70. letech převyšoval 32 let došlo v následujících letech 

k jeho poklesu pod 30 let (viz. tab. 5.1.3.1). 

Tabulka 5.1.3.1: Průměrný věk matek při narození prvního dítěte a průměrný věk matek při 

narození dítěte, 70., 90. léta 20. století a počátek 21. století. 

 

Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat World Fertility Report 2003 

Data pro průměrný věk žen při narození prvního dítěte máme k dispozici pouze za některé státy 

regionu. Téměř ve všech těchto zemích došlo od 70. do 90. let 20. století k nárůstu tohoto věku. 

                                                 
36 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Fertility Patterns 2007; 2) Population Division of the Department of Economic and 

Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and 

World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
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V 90. letech se průměrný věk žen při prvním porodu pohyboval od 19 let v Jemenu k 27 letům 

v Egyptě a Tunisku (viz. tab. 5.1.3.1). 

5.1.4 Manželská plodnost 

Při pozorování hodnot úhrnné a manželské plodnosti v 90. letech v 10 státech regionu bylo 

zjištěno, že hodnoty manželské plodnosti zůstávají relativně vysoké. Ve většině států, kromě 

Turecka a pravděpodobně Izraele, platí, že žena, která se vdá ve věku 15 let a zůstane vdaná do 

50 let porodí kolem 6 dětí (od 5.1 v Egyptě do 8 v Jemenu a Saudské Arábii). V Alžírsku, 

přestože je zde úhrnná plodnost velmi nízká, se manželská plodnost  stále drží na hodnotě 6 dětí 

na ženu, ačkoli zde došlo  ke značnému poklesu manželské plodnosti z 11 dětí v 70. letech na 

8.3. v roce 1992 a poté na 6. Tento pokles byl výsledkem růstu používání antikoncepce u 

manželských párů37. 

5.1.5 Děti narozené mimo manželství 

Mimomanželskou plodnost lze zjednodušeně definovat jako plodnost svobodných, rozvedených 

nebo ovdovělých žen.  Úroveň mimomanželské plodnosti velmi často závisí na kulturních a 

sociálních podmínkách v dané zemi. 

Mimomanželskou plodnost vyjadřuje podíl dětí narozených mimo manželství z celkového 

počtu živě narozených dětí.  O nemanželských dětech  máme velmi málo informací. K dispozici 

jsou data pouze za pět států regionu, těmito státy jsou Alžírsko, Egypt, Izrael, Tunisko a 

Turecko. V 70. letech byly ve statistikách evidovány 4 % nemanželských dětí v Turecku a 1 % 

v Jordánsku. V 90. letech vzrostla mimomanželská plodnost v Turecku o 1 % a v  Jordánsku o 

2%.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, ale především vzhledem ke kulturním hodnotám 

silně zaměřeným na rodinu, které v regionu panují, bych odhadovala, že mimomanželská 

plodnost v regionu bude celkově na nízkých hodnotách 

5.1.6 Pokles počtu dětí v rodině    

Ve všech zemích regionu, potřeba mít dítě zůstává silná a instituce rodiny je vysoce ceněna, ale 

představa o ideálním počtu dětí se většinou všude mění. Roste podíl  vdaných žen ve věku 30-

34 let, které už nechtějí mít další děti. To samé platí pro ženy, které už mají 3 děti. Stále roste 

počet párů, které omezují počet svých dětí, znatelně ve městech a u vyšších sociálních skupin.  

Představa o ideálním počtu dětí se v jednotlivých státech mění. U vdaných žen ve věku 25-

34 let, se ideální počet dětí v rodině pohybuje od 2.5 v Turecku do 4.4 v Palestině a 4.6 

v Jemenu.  Ideální velikost rodiny se blíží hodnotám úhrnné plodnosti v Jordánsku, Turecku a 

                                                 
37 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 534 
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Maroku, značně vyšší je v Alžírsku, a podstatně nižší ve dvou státech s vysokou plodností - 

v Jemenu a Palestině38. 

Jak ukazatelé sňatečnosti, tak i ukazatelé plodnosti naznačují, že v regionu skutečně dochází 

ke změnám v tradičním dominantním modelu rodiny. Obecně řečeno, nastává posun od velkého 

modelu rodiny k menší nukleární jednotce, nepochybně částečně jako odpověď na obtížné 

životní podmínky v mnoha státech  (přes zaměstnání, bydlení, životní náklady aj.), ale také 

následkem urbanizace a kulturních změn. Na národní úrovni, není zatím rozšířen  model 2 dětné 

rodiny,  neboť vzorce reprodukčního chování se stále podstatně mění, dokonce uvnitř státu.  

5.1.7 Přímé determinanty plodnosti 

Hodnoty konečné plodnosti v populaci v nějakém daném čase závisí na normách a zkušenostech 

s ohledem na věk při sňatku, kojení, poporodní sexuální abstinenci, potratech a samozřejmě 

antikoncepci. V arabských a muslimských společnostech, se přímé determinanty plodnosti řídily 

tradičním modelem, který se vyznačuje časnými sňatky žen, minimálním používáním 

antikoncepce manželskými páry, relativně krátkou poporodní abstinencí a dlouhotrvající dobou 

kojení. Jak již bylo poznamenáno, tyto vzory chování zapříčinily velmi vysoké hodnoty  úhrnné 

a také mateřské plodnosti.  

Poporodní abstinence je v arabském a muslimském světě tradičně krátká, lidé se často řídí 

normou, která se odvolává na délku 40 dnů.  Podle výsledků šetření posledních zhruba 30 let, se 

lidé opravdu drží této normy, mediánová hodnota poporodní abstinence je 1.7 – 1.9 měsíců39 V 

průběhu času samozřejmě došlo k jistým změnám, délka této abstinence  se zkrátila především 

ve městech a u vzdělaných a mladších párů40. 

Kojení je v regionu stále široce praktikováno a všeobecně po poměrně dlouhé období. 

Během posledních 50 let nenastaly v této praxi větší změny. Mediánová délka kojení se 

pohybuje od 11 – 12 měsíců v Palestině, Libyi a Turecku, přes 13-15 měsíců v Alžírsku, 

Jordánsku, Maroku a Tunisku až k dokonce 18 měsícům v Egyptě a Jemenu41.  

Opět narážíme na značnou diverzifikaci v normách a zvycích uvnitř států. V Egyptě (DHS 

2000), byla velmi dlouhá doba kojení v národním průměru  udržována ve městech stejně jako na 

venkově, a jen nepatrně se měnila s ohledem na úroveň vzdělání a bydliště matky. V Turecku 

(DHS 1998) byla délka kojení více ovlivňována místem bydliště a příslušností k sociální 

skupině. Odlišnosti v chování určitých skupin jsou také stále výraznější v Maroku (šetření 1979-

80). Relativně slabé rozdíly mezi městem a venkovem, které zde byly na počátku 80. let se 

zvětšily. V roce 2003 byla mediánová délka kojení pouze 11 měsíců v městských oblastech 

oproti   16 měsícům na venkově.  U žen s nejvyšším vzděláním a u žen z vyšších sociálních 

                                                 
38 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 535 
39 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Appendix Table A.8. 
40 Kromě Jordánska (2002), kde je velmi podobná. 
41 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Appendix Table A.8. 
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skupin byla délka kojení dokonce jen 9 a 8 měsíců, zatímco u negramotných žen a žen 

z chudých sociálních poměrů to bylo 16 měsíců42. Mezi délkou kojení  chlapců a dívek nejsou 

nikde pozorovány významné rozdíly. 

Porovnání nedávných dat ukazuje znatelné prodlužování intervalů mezi porody. Pro 

všechny ženy ve věku 15-49 let, medián posledního porodního intervalu je 34 měsíců v Egyptě, 

37 měsíců v Turecku a 42 měsíců a Alžírsku a Maroku. Tato tendence signalizuje rostoucí 

rozestupy mezi porody. Naproti tomu, v Palestině a Jemenu zůstávají intervaly v tradičních 

délkách, 22 resp. 28 měsíců43.  

 

V každé společnosti nastávají změny reprodukčních vzorů chování na národní úrovni v  

etapách. Plodnost nezačne klesat přesně ve stejném čase v celém regionu nebo ve všech 

sociálních skupinách, ani nepostupuje stejnou rychlostí. Vždy existují sociální skupiny nebo 

regiony, které jsou napřed oproti ostatním, kulturně více otevřené pokroku nebo se lépe 

přizpůsobují například následkům různých krizových období. Jinými slovy nejprve pozorujeme 

větší rozrůznění životních strategií (včetně plodnosti), které je následováno postupným 

sbližováním v chování. Změny v plodnosti jsou řízeny životem ve městě, přístupem ke vzdělání 

a příslušností k sociální skupině. Stejně tak tomu je i ve sledovaném regionu. 

5.2 Sňatečnost 

Rodiny v arabském světě podstupují velké změny, přijímají nové vzory sňatečnosti a utváření 

rodin. Všeobecně rozšířené, časné sňatky obou pohlaví již nejsou standardní záležitostí, jako 

tomu bylo dříve.  Průměrný věk při sňatku, jak pro muže tak i pro ženy, se všeobecně zvyšuje, 

více  žen zůstává déle svobodných a nebo se nevdá nikdy. Tyto trendy, které jsou součástí 

obecného globálního fenoménu,  zároveň přinášejí nové problémy a otázky, kterým budou 

muset   společnosti regionu čelit, problémy, které mohou být konfrontovány s hluboce 

zakořeněnými kulturními hodnotami a mohou tak podnítit zákonné a politické výzvy.  

Proměny demografického chování obyvatel v arabském světě jsou součástí širších 

sociálních a ekonomických změn, ke kterým dochází v celém regionu. Arabské ekonomiky se 

stále více vzdalují agrárnímu systému hospodářství, který podporoval brzká manželství a široké 

rodinné struktury. Ve srovnání s předchozími generacemi jsou dnes mladí lidé více vzdělaní a 

mladé ženy začínají  více pracovat vně jejich domovů v placených zaměstnáních. Tyto změny 

vedou také k zamyšlení žen nad tradičními rolemi v domácnosti a ve společnosti celkově. 

Porozumět změnám probíhajícím v manželských vzorech je nyní zvláště důležité, neboť 

v regionu je mnoho dospívajících, a většina z nich vstupuje do manželství a zakládá rodinu ve 

                                                 
42 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 540 
43 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Appendix Table A.8. 
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věku kolem 20 let44. Ve většině zemí regionu je ve věku  20-29 let zhruba 20 % populace            

a podíl této věkové skupiny v budoucnu dále poroste. Například v Iráku se očekává, že tato 

věková skupiny vzroste od roku 2005 do roku 2025 o 66 %, v Jemenu o 80 % a v Palestině 

dokonce o více než 100 %45. 

Rodina v arabských společnostech byla vždy středem zájmu a instituci rodiny uctívali 

stejnou měrou jak staří, tak i mladí. Rodina je považována za hlavní sociální systém, který 

pečuje o staré, nemocné či nemohoucí, a poskytuje ekonomické útočiště dětem, mladým, 

nezaměstnaným a dalším závislým osobám. V arabské kultuře je zvykem, že rodiče nesou 

odpovědnost za své děti do jejich dospělosti a potom děti přebírají odpovědnost za péči o své 

stárnoucí rodiče46.  

Manželství představuje nejen vznik nové rodiny, ale je také uznáváno jako legitimní začátek 

sexuálního života. Ačkoli si mladí lidé sami vybírají svého partnera, zůstává sňatek  jakousi 

sociální a hospodářskou smlouvou mezi rodinami. Na sňatek se, zvláště v muslimských 

společnostech, pohlíželo jako na záležitost koupě a prodeje, rozmnožování majetku. Předpisy o 

věnu zabezpečovaly ženě určité vlastnictví, ale nezajišťovaly jí skutečnou rovnoprávnost 

v rodině47. 

 

Použitá data, zvláště pro období první poloviny 20. století, nejsou stejnorodá, a proto nemohou 

být považována za 100% spolehlivá. Pro rozvojové země nemáme nedostatek vhodných dat, za 

některé státy nejsou data vůbec žádná. Data se těžko porovnávají, protože v každé zemi proběhl 

jiný počet šetření resp. sčítání a v jiném roce. Také hranice jednotlivých států mohly být 

v různých letech šetření odlišně definovány. Všechny tyto skutečnosti musíme proto brát 

v úvahu.  

5.2.1 Obecné trendy sňatečnosti 

5.2.1.1 Růst věku při sňatku 

Pro první polovinu 20. století jsou data o sňatečnosti k dispozici pouze pro čtyři státy regionu, 

pro Alžírsko, Egypt, Tunisko a Turecko. Průměrný věk při sňatku ve státech severní Afriky se 

pohyboval okolo 26 let pro muže a 20 let pro ženy. V Turecku byl sňatkový věk u žen podobný 

a u mužů nižší a to zhruba 23 let. Do manželství vstupovalo více než 95% mužů i žen48. Rozdíl 

mezi sňatkovým věkem partnerů byl poměrně velký, zvláště ve státech severní Afriky.  

Po druhé světové válce zůstaly státy regionu zeměmi, ve kterých lidé, zvláště ženy, 

vstupovali do  manželství v brzkém věku. Ještě v 70. letech 20. století, byl věk žen při prvním 

sňatku v regionu stále nízký, mezi 18-21 roky ve většině států. Pouze v Libanonu, Izraeli           

                                                 
44Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
45Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp,  
46

Farzaneh Roudi-Fahimi , F.,Mederios Kent M,.: Challenges and Opportunities—The Population of the 

Middle East and North Africa. Population Reference Bureau 2007 
47Kovář, J.: Islám a muslimské země. Praha, Svoboda 1984, str. 101 
48United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990 

http://esa.un.org/unpp
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a Tunisku to bylo kolem 23 let. Naopak muži se jen zřídka oženili před dosažením 20 let věku. 

V Tunisku nebyl  od 70. let ve statistikách zaznamenán dokonce ani jeden ženatý muž ve věku 

15-19 let49.  V  50. a 60.  letech bylo v Maroku  vdaných téměř 60 % žen ve věku 15-19 let, 

v Tunisku,   Íránu a Kuvajtu to bylo přes 40 % oproti 7 % resp. 4 % ženatých mužů ve stejné 

věkové skupině50.  

Koncem 90. let 20. století se situace změnila. Průměrný věk žen při prvním sňatku 

dosahoval od 22 let (Palestina, Írán, Turecko) do 27 let (Alžírsko, Tunisko, Katar)         a někde 

i více. V mnoha státech došlo k zvýšení sňatkového věku o 4-6 let během 20-25 let. Jen 

v Palestině, kde už v roce 1975 byl tento věk vyšší, nedošlo k markantním změnám. Sňatkový 

věk mužů také rostl, nicméně pozvolněji. Dnes se ve většině států pohybuje kolem 27 a 28 let 

(viz. tab. 5.2.1.1.1). Nižší hodnoty nalezneme v Turecku, Saudské Arábii, Íránu a Palestině.   

Změny v časování sňatků byly velmi rapidní především v Maghrebských zemích. Sňatkový 

věk žen začal růst nejprve v Tunisku v 60. letech a o 10 let později v Alžírsku a Maroku. 

Nejvyšší nárůst sňatkového věku byl zaznamenán u obyvatel Libye, kde se mezi roky 1975 a 

1998 zvýšil o 10 let u žen a 7,5 roku u mužů. Dnes se průměrný věk žen při prvním sňatku 

v Alžírsku, Libyi a Tunisku drží na hodnotách kolem 30 let, u mužů tuto hranici převyšuje (viz. 

tab. 5.2.1.1.1). 

Tabulka 5.2.1.1.1: Průměrný věk žen a mužů při prvním sňatku, vybrané státy regionu, 

1975,1998. 

 

Zdroj: 1) United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990;               

2) Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East 

from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the 

world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, table A.4, 

                                                 
49United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990 
50 United Nations: Patterns of First Marriage:Timing and Prevalence. New York 1990 
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V posledních desetiletích v některých částech regionu ostře poklesl počet sňatků ve věku 15-19 

let.  K největšímu poklesu došlo v Maroku, kde podíl vdaných náctiletých žen klesl ze 60 % 

v roce 1952 na 10,5 % v roce 199551. V 90. letech 20. století bylo  nejvíce nejmladších nevěst v 

Iráku a Íránu,  nejméně naopak v Libyi, Kataru, Izraeli a Tunisku (viz graf. 5.2.1.1).  

Časování sňatečnosti v regionu se mění od jednoho státu ke druhému. Časné sňatky stále 

převládají v Jemenu a Ománu  a do jisté míry v Palestině. Přibližně 17% jemenských a 

ománských dívek ve věku 15-19 let je vdaných. Ve věku 20-24 let je také vdaných velké 

množství žen, okolo 60%. V těchto státech jsou sňatky stále všeobecně rozšířené neboť pouze 

méně než 5% žen ve věku 35-39 let se nikdy nevdá.52.   

 

Graf 5.2.1.1: Procento vdaných žen ve věku 15-19 let, vybrané státy, 70., 90. léta 20. století a 

počátek 21. století. 

 

Zdroj: 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Fertility Report 2003; 2) Farzaneh Roudi-Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and 

Reproductive Health in the Middle East and North Africa. Population Reference Bureau 2008.  

 

Zdá se, že Palestinci mají  jedinečný manželský vzor, sňatky jsou zde brzké, ale ne univerzální. 

Podle šetření, které v Palestině proběhlo v roce 2004, 14 % žen ve věku 15-19 let a téměř 60 % 

žen ve věku 20-24 let žilo v manželském svazku, 12% žen ve věku 35-39 let se nikdy nevdalo. 

V pásmu Gazy a Západním břehu najdeme dva různé manželské vzory. Zatímco ženy v pásmu 

Gazy se  obecně vdávají brzy a sňatky jsou zde univerzální, u  žen na Západním břehu je tomu 

naopak. Jedním důvodem této situace by mohla být skutečnost, že muži ze Západního břehu 

mohou uzavírat sňatky s partnerkou z Jordánska a žít s ní na  Západním břehu, zatímco ženy ne, 

                                                 
51United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990 
52 Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
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což produkuje vyšší procento žen, které se nikdy nevdají. Celkově, více než polovina 

Palestinských žen se vdá do 19 let věku53.  

Ačkoli jsou brzké sňatky stále méně rozšířené, počet mladistvých, kteří vstupují do 

manželství zůstává významný. Rozhodnutí rodin k tomu, aby vdaly jejich dcery v mladém věku 

nejvíce ovlivňují tradiční hodnoty, jimiž jsou   panenství děvčat a rodinná čest. V průzkumu 

z roku 1997, který byl proveden   v Jemenu, 60% venkovských žen a 40% žen městských 

odpovědělo, že ideální věk pro vstup do manželství pro jejich dcery a dívky obecně je věk 20 let 

a nižší54. 

Brzké sňatky jsou obecně spojovány s brzkými porody a vysokou plodností, což zároveň 

může přinést zdravotní rizika žen a jejich dětí. Mladí lidé  vědí málo o antikoncepčních 

metodách a sexuálně přenosných nemocech. Velmi mladé matky, oproti matkám starším, také 

častěji umírají v důsledku příčin spojených s těhotenstvím a porodem. Pokud se ženy vdávají 

v mladém věku, věkový rozdíl mezi manželi bývá vyšší, což znevýhodňuje ženy v jejich 

postavení v manželství, v uspokojování jejich potřeb týkajících se například zdravotní péče. 

Sňatky v mladém věku jsou dále důvodem proč děvčata opouští školy, což se projevuje 

v budoucnu. Méně vzdělané ženy obecně žijí v chudších poměrech,  mají vysokou plodnost       

a slabé zdraví. Nejvyšší počet těhotných mladistvých nalezneme v Jemenu a Palestině, kde 

každá desátá žena ve věku 15-19 let  je matkou55. 

5.2.1.2 Zmenšování věkových rozdílů mezi manželi 

Věkové rozdíly mezi manželskými partnery jsou dány různorodostí sociálních a 

demografických faktorů a normativů, které obvykle definují společensky přijatelný rozdíl mezi 

věkem muže a ženy. K větším rozdílům mezi věky manželů přispívá například mnohoženství. 

Také migrace může za určitých okolností zdržet vstup do manželství a zvýšit tak věkové rozdíly 

mezi partnery.   

Rychlejší růst sňatkového věku u žen vedl ke snížení věkového rozdílu mezi partnery, 

zvláště od 80. let. Tradiční vysoké rozdíly 5-7 let se ve většině případů snížily na 3 roky. 

V Egyptě a Kuvajtu stále přetrvávají větší rozdíly, asi 5.5 let56. Mezi jednotlivými státy existují 

velké rozdíly ve sňatkovém věku, jak u mužů tak u žen, což je protikladné s relativní 

jednotností, která zde byla v 50. a 60. letech 20. století.  

Celosvětově rozšířený trend, kdy si ženy obvykle berou starší muže, je ve  společnostech 

regionu zvláště patrný. Například v Egyptě a Libanonu (kolem roku 2005) 1/4 žen měla partnera 

o 10 let staršího57.  

 

 

                                                 
53Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
54Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
55Population Reference Bureau: 2005 Women of Our World Data Sheet 
56 United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990 
57Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
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5.2.1.3 Single life a trvalý celibát 

Rozšíření tohoto trendu představuje významnou  a neobvyklou změnu, především pro ženy. 

Hlavní charakteristikou  je posun od tradičního života žen, které jsou již od dospívání 

směřovány k manželství a rození dětí, k více či méně rozšířenému období „svobodného života“.  

Přestože se fenomén „single life“ objevuje v celém regionu (kromě Jemenu), je typický 

především pro sub-region severní Afriku. 60 % marockých žen a  80 % Tunisanek ve věku     

20-24 let  je stále svobodných. V Alžírsku, které je v tomto smyslu extrémním případem, jsou 

podíly trvale svobodných žen  83 % ve věku 20-24 let, 58 % ve věku 25-29 let, 34 % ve 

věku 30-34 let a 17 % ve věku 35-39 let (Ajbilou (1998), Ladier-Fouladi (2003)). V Libanonu a 

Alžírsku je ve věku 35-39 let svobodná 1/4 resp. 1/6 žen (viz. graf 5.2.1.3.1) . V Jordánsku, 

Kuvajtu, Libyi, Maroku, Palestině, Kataru, Sýrii a Tunisku žije v trvalém celibátu méně než 

10% žen58.  

Tento fakt představuje zcela nové změny v manželském systému, a pravděpodobně souvisí 

s rozšiřující se vzdělaností, kulturními změnami, ale také s ekonomickými krizemi 

(nezaměstnanost u mladých lidí) a nedostatkem bydlení. Svobodní lidé žijí často v rodinném 

kruhu, což mimo jiné souvisí s nízkou ekonomickou aktivitou žen, jako je případ Alžírska. 

Zároveň je tak zajištěna silná sociální kontrola nad životy a sexualitou mladých lidí, zvláště žen.  

Graf 5.2.1.3.1: Svobodné ženy ve věku 35-39 let, vybrané země regionu, počátek 21. století. 

 

Zdroj: Farzaneh Roudi-Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and Reproductive Health in the Middle East and 

North Africa. Population Reference Bureau 2008. 

Uzavírání sňatků zůstalo převládající sociální normou v celém regionu, jak pro ženy tak i pro 

muže. V 70. stejně jako  v 90. letech, žilo v trvalém celibátu  sotva 1-5 % ženské populace států 

regionu59,60. Jinými slovy,  téměř všechny ženy ve věku 40-49 let se vdají, v mnoha případech 

                                                 
58 Farzaneh Roudi-Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and Reproductive Health in the Middle East and North 

Africa. Population Reference Bureau 2008. 
59 Kromě Kuvajtu, kde je to 6%, Izraele 6.4% a Palestiny 8.2% 
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již v dřívějším věku, jak již bylo zmíněno. Nicméně blízká budoucnost bude s největší 

pravděpodobností znamenat konec „univerzálních“ manželství. Na základě současného podílu 

trvale svobodných ve věkové skupině 30-39 let, kdy je uzavírání sňatků mnohem složitější, je 

důvod předpokládat značný nárůst podílu trvale svobodných v letech 2000-2010, zvláště 

v Maghrebských státech. 

5.2.1.4 Přetrvávání endogamie 

Význačným rysem  arabského a muslimského světa je relativně vysoký poměr sňatků  mezi 

pokrevními příbuznými, zvláště mezi bratranci a sestřenicemi. V tradiční společnosti, poskytují 

endogamní sňatky záruku k zajištění jmění, půdy a rodinného uspořádání. „Endogamní sňatky 

jsou způsobem k udržení dcery i profitu“ (G.Tillion 1982, p. 83).  

Přestože v regionu dochází k určitému rozvoji (např. urbanizace, vzdělání), příbuzenské 

sňatky stále zůstávají rozšířeny. Okolo 40 % endogamních manželství je uzavíráno například 

v Alžírsku, Egyptě, Jordánsku, Tunisku a Jemenu. Extrémem na jedné straně je Turecko, kde 

pokrevní sňatky tvoří jen   23 % ze všech uzavřených sňatků, na druhé straně vévodí Kuvajt  

s 53 %, dále SAE 58% a Palestina 66 %61.  

Všeobecně podporované jsou sňatky mezi přímými příbuznými, mezi bratranci                      

a sestřenicemi.  Tyto pokrevní sňatky nemusí být vždy sňatky dohodnutými, mohu být                

i svobodnou volbou partnerů. Jak je však všeobecně známo, sňatek mezi blízkými příbuznými 

může ohrozit zdraví potomstva.  

Přestože rozšíření endogamie se lokálně snižuje, například v Tunisku, stále si udržuje svou 

pozici například v Egyptě nebo Alžírsku.  Zůstává klíčovým prvkem sňatkového systému 

v regionu, přestože byl novými generacemi změněn její význam a podoba rozšířením orientace 

na širší rodinné kruhy. 

5.2.1.5 Polygynie 

Žádná skupina není tak spojována s polygynií, jako arabští Muslimové. Ve většině států regionu 

je mnohoženství povoleno přímo islámským zákonem (šaría). Muž může mít až čtyři manželky 

za předpokladu, že je schopný se všemi svými manželkami zacházet rovnocenně, v oblasti 

materiálních i nemateriálních potřeb. Tomu, kdo se obává, že nebude ke čtyřem ženám stejně 

spravedlivý, doporučuje korán, aby si vzal jen jednu.  

Polygynie byla podmíněna potřebou zajistit pracovní sílu ve specifických ekonomických 

podmínkách. Korán mnohoženství přímo doporučuje, neboť dříve, následkem častých vlečných 

výprav, narůstal počet vdov, které si velmi obtížně zabezpečovaly svou existenci62. 

Mnohoženství není všeobecným jevem, požadavek na věno znemožňuje její praktikování 

v chudých vrstvách společnosti. 

                                                                                                                                               
60 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Appendix table A.4. 
61 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 528 
62 Kovář, J.: Islám a muslimské země. Praha, Svoboda 1984, str. 101 
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Islámský zákon může být v jednotlivých zemích regionu vykládán různě, s různým důrazem na 

jednotlivé podmínky polygynie a v souvislosti se sňatkovým zákonem v dané zemi. 

Mnohoženství je v různé míře stále povoleno ve všech státech regionu s výjimkou Tunisku od 

1956 a Turecka od 1926. V dalších zemích (Iráku, Maroku, Sýrii) je polygynie dovolená, ale 

jsou zde jistá omezení. Například v Maroku má žena právo v předmanželské smlouvě zakázat  

manželovi, aby se oženil ještě s jinou ženou a porušení tohoto požadavku opravňuje ženu 

k rozvodu.  Pokud tento požadavek není uveden, má žena alespoň právo přijmout jistou 

kompenzaci v případě dalšího sňatku manžela63.  

Data týkající se polygynie jsou dostupná zhruba pro polovinu arabských států. Při sčítání 

lidu a národních demografických průzkumech jsou otázky vztahující  se k mnohoženství 

zahrnuty jen výjimečně. Svatební smlouvy jsou častěji evidovány náboženskými organizacemi 

nebo skupinami, které nejsou ve spojení s oficiálními statistickými systémy.  Navíc data, která 

tyto spolky shromažďují jsou  často neúplná.  

Podíl arabských mužů žijících v polygynii je však poměrně nízký oproti jiným světovým 

regionům. V 70. letech 20. století se podíl polygamně žijících mužů v regionu pohyboval od     

2 do 12 %. Nejvíce jsou polygamní manželství rozšířena v bohatých státech Perského zálivu       

a v zemích s konzervativním náboženským klimatem (Kuvajt). Polygynie je v daleko větší míře 

běžná  například u afrických národů. Například ve 13 sub-saharských zemích mezi 17-30 % 

všech ženatých mužů má více než jednu manželku, v Guinei je to dokonce 40 % mužů64.  

Rozšíření polygynie v regionu není homogenní, v jednotlivých státech zároveň nacházíme 

různé trendy jejího vývoje. Například v Libyi, Egyptě či Jordánsku nedošlo od 60. let 

k významným změnám v podílu polygynie, zatímco v Sýrii a Alžírsku se její podíl významně 

snížil. Naopak v Kuvajtu se podíl polygamních manželství zvýšil. 

Pro arabské Muslimy je nejběžnější, že se ožení se dvěma ženami, jde o více než 90 % 

případů.  Zhruba 5-7 % mužů má 3 manželky a pouze 1 % mužů má čtyři ženy. V jiných 

kulturách jsou zvyky samozřejmě odlišné, například v Kameronu počátkem 60. let 20. století 

měla více než 1/3 mužů tři a více manželek, v Čadu ve stejném období byl tento podíl 22 % a 2 

% mužů měla manželek dokonce pět65.  

Další otázka, která vyvstává v souvislosti s polygynními arabskými sňatky, se týká 

předchozího rodinného stavu manželek „druhého a vyššího pořadí“. Dalo by se předpokládat, že 

do polygamního manželství vstupují především ženy rozvedené či ovdovělé, pro které není 

jednoduché nalézt jako druhého manžela svobodného muže. Jak ale ukazují data, která máme 

k dispozici za Egypt a Jordánsko, značné procento těchto žen je také  svobodné. Například 

v Egyptě, v období 1968-1978, bylo 44 % z žen vstupujících do polygamního manželství 

svobodných, 11 % ovdovělých a 45 % rozvedených. Jordánsku v 70. letech to bylo 60 % 

svobodných, 9 % ovdovělých a 31 % rozvedených žen66.  

Zároveň ale platí, že pouze 4% ze všech svobodných žen, ale 33 % z ovdovělých žen a 23 % 

z rozvedených žen, v Egyptě,  se vdalo za ženatého muže.  

                                                 
63 Chamie,J.: Polygyny among Arabs, Population Studies č.40, 1986, str.55-66 
64 Chamie,J.: Polygyny among Arabs, Population Studies č.40, 1986, str.55-66 
65 Chamie,J.: Polygyny among Arabs, Population Studies č.40, 1986, str.55-66 
66 Chamie,J.: Polygyny among Arabs, Population Studies č.40, 1986, str.55-66 



Jana Hortenská: Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky                            42  

 

Přes představy, které mezi lidmi převládají, si muži jako druhou či další ženu  neberou vždy 

svobodné dívky, ale obvykle ženy ovdovělé, rodinné příbuzné, aby zlepšili její ekonomickou a 

sociální situaci. 

Mnohoženství je charakteristické převážně pro starší muže. Méně než 1 % ženatých mužů 

mladších 25 let má více než jednu manželku, u mužů ve věku nad 50 let je tento podíl většinou 

větší než 5 % a může dosáhnout až 16 %.  

Ačkoli podíl polygynie přímo souvisí s věkem manžela, míru sňatečnosti v zemi 

mnohoženství neovlivňuje. Jako příklad opět poslouží data ze 70. let za Egypt a Jordánsko. Pro 

oba tyto státy platí, že míra sňatečnosti je vyšší pro muže mladší 50 let,  nejvyšších hodnot 

dosahuje ve věkové skupině 20-29 let pro Egypt a 30-39 let pro Jordánsko.  

Různé polygamní trendy v různých státech nejsou  následkem odlišné věkové skladby 

jednotlivých států. Rozdíl mezi rozšířením polygynie ve městech a na venkově je v některých 

státech patrný (Sýrie, Spojené arabské emiráty) , v jiných zanedbatelný (Egypt, Libye). Obecně 

platí, že mnohoženství je bližší mužům s nižším stupněm dosaženého vzdělání. Ve většině zemí 

žijí v polygamních manželství především bohatí, ale ne nutně nejvíce vzdělaní muži, muži 

zaměstnaní především v administrativě, managementu a obchodu. Naopak  nejméně je 

mnohoženství rozšířeno mezi technickými a dalšími profesemi, jenž vyžadují nejvíce 

formálního vzdělání  a mezi méně lukrativními profesemi, v zemědělství, výrobě, dopravě. 

Ženy dávají jednoznačně přednost statusu jediné manželky, zároveň je ale pro mnoho žen 

výhodnější být „dodatečnou“ manželkou než zůstat svobodná, ovdovělá či rozvedená. 

V souvislosti se sociálním a ekonomickým rozvojem regionu, s rostoucím vzděláním, zvláště u 

žen,  dojde v budoucnu pravděpodobně i k poklesu polygamních manželství. Růst podílu 

mnohoženství může být přechodným fenoménem v některých bohatých státech zálivu, 

v tradičních arabských společnostech. Dalším důvodem k mnohoženství v budoucnu, stejně jako 

doposud, bude neplodnost první manželky, nebo případ, kdy si muž vezme vdovu po svém 

příbuzném či příteli. 

5.2.1.6. Neformální formy sňatku 

Vysoké svatební náklady stejně jako vysoká nezaměstnanost a ekonomické potíže jsou faktory, 

které stojí za rozšířením neformálních sňatků v některých státech regionu. Lidé žijící 

v neformálním svazku se vyhnou potížím standardního sňatku a zároveň dají sexuálnímu vztahu 

určitou míru legitimity. Tato soužití jsou oproti regulérním sňatkům pro ženy nevýhodná, neboť 

ženy ztrácejí možnost určit si jistá pravidla a podmínky vztahu.  

Neoficiální statistiky zaznamenaly různé formy neformálních sňatků. Tzv. dočasný sňatek, 

který praktikují Šiíté v jižním Libanonu a dalších oblastech, kdy páry ve  svatební smlouvě 

udávají datum, ke kterému jejich manželství skončí. V zemích Arabského poloostrova zase 

existuje mezi partnery jakási dohoda či uspořádání, kdy se muži žení bez toho, aby byli zajištěni 

způsobem v těchto zemích standardně obvyklým.  

Výše zmiňované formy sňatků resp. soužití jsou podle očekávání praktikovány především 

muži. Tyto neformální sňatky legitimují sexuální vztahy a redukují ve společnosti počet žen 

žijících v celibátu. Zároveň ale znamenají jisté sociální komplikace, jakými je například 

výchova dětí narozených z takovýchto sňatků.  
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V jedné zemi tedy současně existuje  několik sňatkových režimů, s odlišnými modely chování 

podle sociálních skupin, životního prostředí  a regionu. Tyto rozdíly a v některých případech 

rapidní změny v sňatkovém chování mají značný vliv na hodnoty a trendy  plodnosti v těchto 

státech. 

5.2.2 Faktory ovlivňující úroveň sňatečnosti 

5.2.2.1 Geografické faktory 

Změny ve sňatečnosti se šířily a probíhaly v jednotlivých státech různou rychlostí a formou, 

v souvislosti s rozdílnými životními podmínkami a strukturou sociálních skupin jednotlivých 

zemí. Změny nezasáhly stejnou měrou všechny obyvatele. Vezměme si jako příklad ukazatel 

mediánový věk žen při prvním sňatku67  podle místa bydliště (městská či venkovská oblast)       

a stupně vzdělání, v 5 státech, v nichž bylo v posledních letech provedeno DHS šetření.  

Kontrast město-venkov je zřejmý všude, ale hodnoty kolísají v závislosti na jednotlivých 

státech. Odlišnosti mezi mediánovými věky jsou stále zanedbatelné v Jemenu, kde polovina žen 

je již v 16 letech vdaná, malé odlišnosti najdeme v Jordánsku a Turecku, a velké (kolem 3 let) 

v Maroku a Egyptě (viz. tab. 5.2.2.1.1). 

Tabulka 5.2.2.1.1: Mediánový věk žen při prvním sňatku podle bydliště a vzdělanostní úrovně 

pro pět vybraných států regionu. 

 

Zdroj: Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East 

from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the 

world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 530 

5.2.2.2 Sociální faktory  

Významný vliv na věk žen při prvním sňatku má úroveň vzdělání. Znatelný rozdíl je již mezi 

nevzdělanými ženami a ženami se základním vzděláním (a to i v Jemenu). Ženy se středním       

a vyšším vzděláním se vdávají v ještě mnohem vyšším věku (23 let v Egyptě a až  28 let 

v Maroku) (viz. tab. 5.2.2.1.1).  

Ve Spojených arabských emirátech, je průměrný věk při sňatku pro ženy se sekundárním 

nebo vyšším vzděláním 27 let, ve srovnání s věkem 18 let pro nevzdělané ženy. V Ománu, lidé 

s vysokoškolským vzděláním vstupují do manželství průměrně ve věku 25 let, zatímco 

nevzdělaní lidé o 6 let dříve, tedy ve věku 19 let. V dalších zemích  regionu jsou rozdíly 

průměrného věku při sňatku podle vzdělání menší. Například v  Egyptě je průměrný věk 

                                                 
67 Věk, ve kterém je 50% žen ve věku 30-34 vdaných, tento medián je nižší než výše zmiňovaný 

průměrný věk 
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vysokoškolsky vzdělaných žen při prvním sňatku 24 let, jen o tři roky vyšší než u nevzdělaných 

žen a o dva vyšší než pro ženy s nižším stupněm vzdělání68. 

Vzdělání má jistý vliv na rozšíření pokrevních sňatků. Sklony k endogamii, které ačkoli jsou 

všeobecně přítomné, mají tendenci ustupovat s růstem vzdělanostní úrovně. V Bahrajnu si jen 

18 % ze žen se středoškolským vzděláním vdává za bratrance, ve srovnání s 38 % 

negramotných žen69. V jiných zemích, například v Ománu a Spojených arabských emirátech, 

nemá úroveň vzdělání ženy na procento žen v pokrevním manželském svazku vliv. 

V souvislosti se zvýšením procenta dětí zapsaných do škol se významně snížil počet 

manželství, ve kterých  jsou oba manželé nevzdělaní. Ve většině manželských svazků mají nyní 

ženy podobné nebo dokonce vyšší vzdělání ve srovnání s jejich manžely. Více než polovina žen 

v Egyptě, Jordánsku, Libanonu a Palestině má vyšší vzdělání než jejich manžel. Vzdělanější 

ženy se obvykle vdávají později než jejich méně vzdělané protějšky.  

 

Vzdělání podobným způsobem ovlivňuje i jiné ukazatele sňatečnosti. Období single life je delší 

ve městech, a samozřejmě u vzdělanějších mužů a žen. S polygynií se setkáme spíše na venkově 

a u nejméně vzdělaných skupin lidí. Taktéž rozvody jsou častější ve městech než na venkově.  

5.2.2.3 Ekonomické faktory 

Sňatky a obřady s nimi související jsou v arabském světě poměrně nákladnou záležitostí. Mladí 

arabští muži si na svatbu šetří poměrně dlouho dopředu. Hospodářská situace v regionu jim však 

většinou tuto snahu neulehčuje. Zdá se, že současní mladí Arabové budou první generací 

v nedávné historii, od které se nebude nutně očekávat, že se jí bude ekonomicky dařit lépe než 

generaci předcházející, přestože tato generace dosahuje historicky nejvyšší úrovně vzdělání. S 

výjimkou Arabského poloostrova je v regionu poměrně vysoká nezaměstnanost,       a nejvyšší 

je právě mezi mladými lidmi70.  

Podle tradičních trendů jsou ženich a jeho rodina odpovědní za většinu výloh včetně 

nákladů na bydlení a obřady související se svatbou. Zajištění bydlení, nedostatkového zboží, se 

stalo základním úkolem pro mladé muže, kteří se chtějí oženit.  Současná ekonomická stagnace 

a trvalost nákladnosti svatby podporuje odkládání sňatků. 

V této souvislosti a s cílem snížit finanční náklady sňatků, byla v několika zemích regionu 

formována manželská politika. Ta se snaží organizovat skupinové sňatky nebo poskytuje 

finanční pomoc mladým párům. Zatímco dříve byly finanční záležitosti týkající se svatby 

privátní věcí, dnes zde zasahuje vláda a tato problematika je součástí veřejné diskuse.  

Aby se muži ve Spojených arabských emirátech vyhnuli vysokým nákladům spojených se 

sňatkem, ženili se s partnerkami z jiných zemí, které si následně přivedli do rodné země. 

Následkem toho přibývalo ve Spojených arabských emirátech svobodných žen s malou 

vyhlídkou na sňatek. Zároveň zde přibývalo dětí ze smíšených manželství, což příliš 

nekorespondovalo s tradicemi a kulturou země. Jako odpověď na nastalou situaci, byla 

                                                 
68Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
69 Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
70Ragui Assaad and Farzaneh Roudi-Fahimi:Youth in the Middle East and North Africa: Demographic 

Opportuity or Challenge? Population Reference Bureau, 2007 
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počátkem 90. let vytvořena jakási „manželská nadace“. Cílem této nadace resp. fondu bylo 

ulehčit ekonomické náklady sňatku mladým lidem a  formou nejrůznějších výhod povzbudit 

místní muže k tomu, aby své budoucí manželky vybírali v rodné zemi. Během 10 let  fungování 

poskytl fond dotace 32 000 rodinám  a zorganizoval 38 skupinových svateb. Podobné 

manželské fondy existují také v Saúdské Arábii, Bahrajnu, a Kataru71.  

5.2.3 Rozvodovost a opakované sňatky 

V minulosti skutečnost, že tradiční muslimský zákon umožňoval rozvod na základě 

jednostranného odvržení manželky mužem, vedla k vysokým počtům rozpadu manželství. 

Dokonce se objevuje myšlenka, že rozvod byl jakýmsi regulátorem pro sňatkový trh (Fargues 

1986). Podstatně vyšší věk mužů při prvním sňatku vedl k sexuální nerovnováze v počtu 

dostupných partnerů. Tato rovnováha mohla být obnovena, když se muž oženil s více ženami, 

buď současně (polygynie) nebo postupně (rozvod – opakovaný sňatek). Rozvod byl také 

mnohdy reakcí muže na neplodnost nebo sníženou plodnost žen. Zároveň tedy hrozba rozvodu 

nebo polygynie mohla ženy „motivovat“ k tomu, mít tolik dětí, kolik bylo možné.  

Jako v případě jiných světových regionů, rozvody a opakované sňatky jsou nedokonale 

zdokumentované demografické jevy, v důsledku toho máme nedostatek dat, jak pro dřívější, tak 

i pro současné období. Několik nedávných studií hovoří ve prospěch konečného poklesu 

rozvodů v arabských společnostech, přestože jejich počet nezůstává zanedbatelný. Podle 

dostupných zdrojů se index rozvodovosti (což samozřejmě není nejvhodnější ukazatel intenzity 

rozvodů, ale je k dispozici) v Alžírsku  snížil z 38 % v roce 1900 na 13 % do roku 1960, v 

Egyptě z 32 % v  letech 1941-45 na 14 % v letech 1996-2000 (Fargues, 2002), v Tuniskuu 

zůstal od 60. do 80. let stejný , okolo 15 %. Podle šetření WFS , pravděpodobnost rozvodu po 

30 letech manželství byla v 70. letech 14 % v Egyptě, 24 % v Maroku, a jen 6 % v Sýrii. V 

Alžírsku, došlo k poklesu indexu rozvodovosti z 40 % (šetření 1970) na 19 % (šetření 1992).  

Pokud jsou data za těchto několik států spolehlivá, svědčilo by to skutečně o stabilizaci 

manželství. Na druhou stranu se zdá, že k rozvodu dochází častěji než kdykoli předtím a, že se 

šíří do všech skupin společnosti. 

Jako v jiných regionech světa, jsou opakované sňatky méně časté u žen než u mužů, a 

dochází k nim po nepříliš dlouhých intervalech. V Alžírsku se po rozvodu znovu ožení dvakrát 

více mužů než žen (Ouadah-Bedidi, 2004). V Íránu dokonce mezi roky 1977 a 1991 četnost 

opakovaných sňatků u žen klesla (Ladier-Fouladi, 2003). 

 

V současné době je úroveň sňatečnosti v regionu ovlivněna dvěma hlavními faktory: rostoucím 

počtem mladých lidí a hospodářskou a sociální situací. Sňatkové chování mladých lidí bude mít 

vliv na následný vývoj populace regionu.  Sňatky již nejsou nutně soukromou otázkou 

snoubenců. Je potřebné vytvořit vhodnou, kulturně citlivou politiku a programy, které osloví 

mladé lidi, kteří se chtějí vzít, stejně jako ženy, které chtějí sňatek odložit nebo se nevdat vůbec.  

                                                 
71Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
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Samozřejmě nejde jen o to takovou politiku navrhnout, ale také jí včas a úspěšně realizovat, což 

je mnohem složitější. Rodinná politika  bude muset vzít v úvahu přeměnu manželských vzorů 

chování a  sociální a ekonomické důsledky s tím související. 

5.3 Plánované rodičovství 

Během posledních čtyřiceti let se po celém světě rozšířily organizované programy plánovaného 

rodičovství spojené s vývojem moderních forem antikoncepce. Cílem těchto programů je šířit 

informace o antikoncepčních metodách a technologiích, zlepšení zdravotního stavu matek a dětí 

a také zpomalení populačního růstu v zemích, kde se rapidní nárůst obyvatel stal překážkou 

sociálně-ekonomického rozvoje.  

Plánované rodičovství je typem reprodukčního chování. Zlepšuje zdraví žen a jejich rodin  a 

přináší tak prospěch celé společnosti. Používání antikoncepce umožňuje ženám ovlivnit počet 

dětí, intervaly mezi porody a umožňuje rozhodnout o době, kdy děti bude mít. Některé formy 

antikoncepce, především kondom, zabraňují nejen otěhotnění, ale navíc přenosu sexuálních 

infekcí, včetně HIV. 

5.3.1 Islám a plánované rodičovství 

Vlády islámských zemí, stejně jako v řadě zemích celého světa, podporují programy 

plánovaného rodičovství, aby umožnily párům mít tolik dětí kolik si přejí a v době, kdy si to 

přejí. Islám přijímá plánované rodičovství, pokud má dobrý důvod. Je důležité, aby bylo 

chráněno zdraví matky a dítěte, aby se předešlo ekonomickým rozpakům v rodině v případě 

přílišného počtu dětí.  

Jako sociální systém, kultura a civilizace považuje islám rodinu za základní organizaci 

společnosti. V koránu, svaté knize islámu a základním zdroji islámského zákona, je manželství 

vysoce ceněno. Přestože  se od manželů očekává plození dětí  a tím zajištění rodu,  nemusí být 

podle islámského náboženství jejich pohlavní život provozován jen za tímto účelem72. Podle 

některých duchovních a právníků může antikoncepce pomoci manželům docílit rodinného klidu 

tím, že jim umožní mít takový počet dětí, jaký chtějí a v době, kdy jsou připraveni se o ně 

postarat.  

Používání antikoncepce je povoleno pouze v případě, když jsou její metody bezpečné a když 

důvod k jejímu použití je vážný.  Většina islámských odborníků antikoncepci schvaluje, ale 

pouze jako dočasnou metodu plánovaného rodičovství. Žena nemůže užívat antikoncepci celé 

reprodukční období.  

Zastánci plánovaného rodičovství věří, že antikoncepce je pro Muslimy přípustná, a proto 

ospravedlňují její používání několika argumenty. Islám je náboženství svobody, a pokud není 

explicitně v koránu nebo Sunně dáno jinak, je vše legitimní. Korán ani Sunna nezakazují 

regulaci plodnosti ani ovlivňování délky období mezi porody.  

Důvodem pro přijetí antikoncepce je ochrana zdraví matky a dítěte, které by mohlo být 

příliš častými těhotenstvími ohroženo. Korán doporučuje vyhnout se otěhotnění v období 
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kojení, které by mělo trvat dva roky po porodu. Používáním antikoncepce se také může předejít 

ekonomickým rozpakům v rodině v případě přílišného počtu dětí.  

Problematikou antikoncepce v islámských zemích se zabýval Dr. Omran ve své knize 

Family Planning in the Legacy of Islam (London: Routledge, 1992). Dr. Omran studoval 

interpretaci koránu ve vztahu k antikoncepci a následně vytvořil seznam ospravedlnitelných 

důvodů proč používat  antikoncepci73: 

 aby se zabránilo zdravotní rizikům: přenosu onemocnění z rodičů na jejich 

potomky; častá těhotenství, příliš krátké intervaly mezi porody a nízký věk při porodu 

ohrožují zdraví matky; otěhotnění nemocné ženy není bezpečné; otěhotnění kojící ženy 

není bezpečné;  

 aby se předešlo ekonomickému strádání: partneři by měli mít tak vekou rodinu, 

aby byli schopni zabezpečit sebe a všechny svoje děti;  zabezpečit nejen jejich základní 

životní potřeby, ale řádně je vychovat a umožnit jim studovat;  

 děti by se neměly rodit do nepřátelského prostředí, v době válek a nepokojů; 

 uchováním psychické a fyzické krásy manželky nevyhasne manželova touha po 

ní, zachová jí věrnost, což bude předpokladem pro šťastnější manželství. 

 

Přestože islám plánované rodičovství povoluje existují skupiny, které ho striktně odmítají. Tito 

odpůrci plánovaného rodičovství obecně argumentují dvěma důvody. Jakýkoli způsob, kterým 

se zabrání otěhotnění považují za vraždu dítěte, kterou korán odsuzuje a zakazuje.  Dalším 

důvodem je víra v sílu početné populace Muslimů74. Často diskutovaným tématem je používání 

permanentních antikoncepčních metod, jakými jsou mužská a ženská sterilizace. S těmito 

metodami nesouhlasí nejen zarytí odpůrci, ale dokonce i většina stoupenců používání moderní 

antikoncepce. Sterilizace je podle jejich názoru v rozporu s boží vůlí a změnila by to, co bůh 

stvořil. Řada lidí si navíc  sterilizaci ztotožňuje s vykleštěním, které je v islámu zakázané. 

V muslimských zemích se setkáváme s politizováním programů plánovaného rodičovství. 

Někteří Muslimové věří, že jelikož se zrodily ve vyspělých zemích západu, jsou tyto programy 

součástí spiknutí, které má muslimské země oslabit a umožnit tak západním velmocím je lépe 

ovládnout.  Tato situace nastala v roce 1979 v Íránu během Islámské revoluce. Noví vůdci země 

se začali zbavovat programů plánovaného rodičovství. O deset let později, kdy Írán čelil stále 

větším potřebám své expandující populace, zde byly položeny základy jednoho 

z nejúspěšnějších programů plánovaného rodičovství v rozvojovém světě75.   

Od počátku 70. let 20. století populační divize OSN pravidelně hovoří s vládami 

jednotlivých zemí o jejich názoru na populační politiku. Podle studie OSN World Population 

Policies 2003, žádná islámská země neomezuje svému obyvatelstvu přístup k informacím a 

službám souvisejícím s plánovaným rodičovstvím. Drtivá většina muslimských států v této 

studii uvedla, že služby spojené s plánovaným rodičovstvím podporuje, ať už přímo 

prostřednictvím vládních dotací, nebo nepřímo z nevládních zdrojů. 
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Služby spojené s plánovaným rodičovstvím jsou v muslimských zemích zprostředkovávány 

zdravotnickými zařízeními jako součást základní zdravotní péče, nebo péče o matku či dítě. 

Vlády si uvědomují důležitost své role. Mohou pomoci překonávat ekonomické bariéry mezi 

obyvateli formou různých benefitů, skrz média a vzdělávací instituce mohou ovlivnit také 

sociální a kulturní klima ve společnosti. Egyptská vláda zapojuje do svých kampaní přímo 

náboženské vůdce. V Egyptě je pravidelně distribuována sbírka náboženských pravidel, která 

vyjadřuje podporu používání antikoncepce. Přestože je v Egyptě antikoncepce  přístupná téměř 

ve všech zdravotnických zařízeních, stále existují kulturní bariéry, které některým lidem brání 

v jejím využití76. 

5.3.2 Antikoncepce 

Antikoncepce se jeví jako základní předpoklad a nástroj plánovaného rodičovství. Základní 

rozdělení antikoncepčních metod je na moderní a tradiční. Tradiční metody zahrnují 

přerušovanou soulož, periodickou abstinenci, sexuální abstinenci po narození  a kojení. Mezi 

moderní formy antikoncepce patří pilulky, nitroděložní tělíska, hormonální injekce, kondomy a 

sterilizace.  Zatímco tradiční metody často selhávají, (20-25 % žen praktikujících tyto metody 

během jednoho roku otěhotní) moderní metody, pokud jsou správně užívány, zaručují               

99 % - 100 % spolehlivost.  

Ve většině států regionu nejsou formálně schváleny tzv. „záchranné“ antikoncepční pilulky, 

které pomáhají zabránit otěhotnění po nechráněném pohlavním styku. Většina vlád v regionu 

tyto produkty neregistruje, ani o nich neposkytuje žádné informace. Výjimkami jsou Libanon a 

Alžírsko, kde jsou tyto pilulky dostupné na lékařský předpis v lékárnách. V Tunisku a Turecku 

jsou dostupné i bez lékařského předpisu.  

Používání hormonální antikoncepce a nitroděložního tělíska jsou nejrozšířenější 

antikoncepční metody v regionu. Pilulka je „nejpopulárnější“ například v Alžírsku a Maroku, 

nitroděložní tělísko v Egyptě, Jordánsku, Tunisku a Turecku. Mužská antikoncepce není 

v regionu příliš častá, setkáváme se s ní pouze v Íránu a Turecku. V Turecku používá kondom 

jako metodu plánovaného rodičovství asi 11 % manželských párů a tento poměr je nejvyšší 

v regionu77. Jak již bylo zmíněno výše, mužská sterilizace není v regionu podporována 

s výjimkou Íránu. Írán je také jedinou zemí v regionu, která má továrnu na kondomy.  

Růst vzdělanostní úrovně a rozšíření služeb plánovaného rodičovství přispělo ke zvýšení 

používání antikoncepčních metod. Ačkoli islám plánované rodičovství nezakazuje, mladé 

nevěsty tradičně chtějí nebo jsou tlačeny k tomu, aby měli dítě brzy po svatbě. 

Pravděpodobnost, že by použily nějaký druh antikoncepce dokud nemají alespoň jedno dítě je 

velmi malá.  

Koncem 80. let 20. století nejméně 1/4 žen v reprodukčním věku užívala nějakou formu 

antikoncepce ve státech severní Afriky (kromě Libye), v Íránu a Turecku. V ostatních zemích 
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regionu se před otěhotněním chránilo 4-10 % žen. Nejméně bylo používání antikoncepce 

rozšířeno v Jemenu (1 % v roce 1979) a v Ománu (8 % v roce 1988)78.  

Devadesátá léta znamenala opravdovou antikoncepční revoluci v regionu, především v 

severní Africe a Íránu. Více než 1/2 vdaných žen v těchto zemích ve věku 15-49 let dnes užívá 

nějaký druh moderní antikoncepce. Nejvíce je používání antikoncepce rozšířeno v Íránu, kde 

plodnost nějakým způsobem reguluje 73 % vdaných žen v reprodukčním věku (viz. tab. 

5.3.2.1). Touto hodnotu se Írán blíží Spojeným států, kde je ale více rozšířeno používání 

moderních metod.  

Obecně je používání antikoncepce méně rozšířeno mezi ženami bydlícími na venkově. 

Zvýšení používání antikoncepce právě u této skupiny žen je klíčovým bodem pro snížení 

plodnosti v některých zemích regionu. Právě na venkově došlo  v posledních letech 

k rychlejšímu šíření používání antikoncepce. Například v Egyptě, s početným venkovským 

obyvatelstvem, vzrostlo používání metod plánovaného rodičovství na venkově z 25 % v roce 

1988 na 57 % v roce 2005. Ve městě došlo ve stejném období k nárůstu z 52 % na 63 %. 

Úhrnná plodnost na venkově se v Egyptě snížila z hodnoty 5,4 na hodnotu 3,4 dětí na jednu 

ženu a ve městě z hodnoty 3,5 na hodnotu 2,779.  

Tabulka 5.3.2.1: Rozšíření používání antikoncepce v zemích regionu. 

 

Zdroj: 1)Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Contraceptive Use 2003;  2) United Nations, Levels and Trends of Contraceptive Use 

as Assessed in 2002, table A.1 
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K nejpůsobivější expanzi v přístupu a použití antikoncepčních metod došlo ve venkovských 

oblastech již zmiňovaného Íránu, díky tzv. „zdravotním domům“.  Více než polovina 

venkovských íránských žen užívá nějakou formu moderní antikoncepce80. Íránská venkovská síť 

zdravotní péče se stala základním kamenem státního systému zdravotní péče. Tato síť vznikla 

na základě zkušebních projektů, které byly vedeny počátkem 70. let 20. století. Cílem těchto 

projektů bylo najít co nejlepší systém pro lékařské a zdravotnické služby, především pro 

venkovské obyvatelstvo. Zdravotní domy pokrývají kolem 95 % venkovského obyvatelstva81. 

Jedním z úkolů pracovníků zdravotních domů je také sčítání lidu vesnic. Toto sčítání je 

opakováno začátkem každého íránského kalendářního roku, profily každé vesnice jsou dávány 

do grafů. Íránský program plánovaného rodičovství poskytuje bezplatně veškeré antikoncepční 

metodiky - včetně ženské a mužské sterilizace. 

V rámci podoblastí je používání moderní antikoncepce nejméně rozšířeno na Arabském 

poloostrově, kde antikoncepci užívá  méně než 40 % žen (viz. tab. 5.3.2.1). Regionálně  

nejzaostalejším státem, nejen v této otázce, je Jemen. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že 

významné procento jemenských žen věří, že islám plánované rodičovství zakazuje. Jemen je 

státem s nejvyšší úrovní plodnosti, stejně jako s nejvyšší úrovní dětské a mateřské úmrtnosti.  

Od roku 1997 do roku 2003 došlo k nepatrnému nárůstu používání antikoncepce vdanými 

ženami, pouze o 2 %, z 21 % na 23 %. V šetření, které proběhlo v roce 1997 2/3 žen 

vypovědělo, že antikoncepci nepoužívá a do budoucna to neplánuje. Nejčastějším důvodem žen 

pro toto jejich rozhodnutí byla touha po otěhotnění (23 %), následovaná náboženským zákazem 

(17 %) a manželovým nesouhlasem (9 %)82. 

Vlády jednotlivých zemí by  se měly snažit šířit programy plánovaného rodičovství do všech 

regionů. Měly by zajistit, aby metody moderní antikoncepce a zdravotnické služby v době 

těhotenství a při porodu byly přístupné pro všechny sociální vrstvy společnosti.  Investování do 

plánovaného rodičovství je pro vlády cenově relativně přístupné a výsledek je efektivní. 

Regulace plodnosti snižuje národní výdaje na zdravotní péči a vzdělání, omezuje finanční zátěže 

rodin a tlak na přírodní zdroje.  

5.4 Reprodukční zdraví 

V roce 1994 byla na mezinárodní konferenci v Káhiře stanovena definice reprodukčního zdraví. 

Reprodukční zdraví je stav kompletní fyzické, psychické a sociální pohody,  znamená 

nepřítomnost nemoci ve všech oblastech vztahujících se k reprodukčnímu systému a jeho 

funkci. Reprodukční zdraví je předpokladem pro spokojený a bezpečný sexuální život partnerů 

a úspěšnou reprodukci.  

Ženy v regionu jsou dnes více vzdělané, porody odkládají do vyššího věku, celkově rodí 

méně dětí a mají lepší přístup ke zdravotnickým službám, což přispívá k zlepšování jejich 
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zdraví. Přesto každý rok asi polovina z 10 milionů těhotných žen v regionu čelí nějaké zdravotní 

komplikaci. Zdravotní stav více než jednoho milionu těchto žen je natolik vážný, že by mohl 

vést k dlouhodobým následkům nebo dokonce smrti83. Tyto zdravotní problémy poškozují nejen 

ženy, ale také jejich děti a rodiny, ovlivňují kvalitu života v regionu a brzdí jeho ekonomický a 

sociální rozvoj. 

V otázce zajištění reprodukčního zdraví a potřeb žen vlády většiny zemí selhávají. Ve 

většině států regionu je nízká kvalita zdravotnických služeb, témata týkající se reprodukčního 

zdraví jsou ignorována a omezována vzhledem ke konkurenčním prioritám a přetrvávající 

nerovnováze mezi pohlavími. Reprodukční zdraví žen je často zbytečně ohroženo. Jeho stav 

souvisí se sociálními a ekonomickými podmínkami a genderovými rolemi.  

K měření kvality  a úrovně reprodukčního zdraví se používají tři hlavní ukazatelé. Podíl žen 

používajících moderní antikoncepci, mateřská úmrtnost a procento porodů doprovázených 

pověřenou osobou.  

5.4.1 Reprodukční zdraví mladistvých 

Období adolescence je zdravotně relativně bezproblémovým obdobím. Největší vliv na 

zdravotní stav mladistvých má jejich životní styl a návyky. Mladí lidé právě v tomto věku jsou 

vystaveni rizikům spojeným se sexuální aktivitou. Sociální a zdravotnické služby v regionu 

nejsou připraveny těmto rizikům předejít. Mladí lidé ve věku 15-24 let tvoří více než 1/3 

populace regionu, proto by se reprodukčnímu zdraví právě této skupiny měla věnovat patřičná 

pozornost84. Vlády by měly investovat do sociálních a ekonomických institucí, které by potřeby 

mladých lidí uspokojovaly.   

Potřeby mladých lidí se liší od potřeb jejich rodičů. V minulosti nastal přechod od dětství do 

dospělosti relativně náhle, prostřednictvím časného sňatku a následného založení rodiny, 

zatímco dnes je tomu jinak. Interval mezi dětstvím a dospělostí se prodlužuje. Během tohoto 

prodlouženého období mladí lidé mohou sbírat sexuální zkušenosti a zvyšuje se riziko, že dojde 

k nechtěnému otěhotnění nebo nakažení nějakou chorobou.  

Mladí lidé mají nedostatek informací o možných zdravotních rizicích. Většina z nich má 

povědomí o AIDS, ale méně toho vědí o pohlavně přenosných infekcích. Podle dostupných dat  

jsou pohlavní infekce nejvíce rozšířené právě mezi mladými lidmi85. Podle mezinárodního 

výzkumu mají dospívající dívky dvakrát větší pravděpodobnost zemřít na komplikace spojené s 

těhotenstvím než ženy starší 20 let86. 

Je nezbytné, aby mladí lidé byli informováni o symptomech těchto nemocí, aby mohli včas 

vyhledat lékařské ošetření. Kulturní tabu v rodině i ve společnosti je hlavní překážkou diskusí o 

                                                 
83 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003. 
84 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, 
85 Farzaneh Roudi – Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and Reproductive Health in the Middle East and 

North Africa. Population Reference Bureau 2008 
86 Farzaneh Roudi – Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and Reproductive Health in the Middle East and 

North Africa. Population Reference Bureau 2008. 

http://esa.un.org/unpp


Jana Hortenská: Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky                            52  

 

sexuálních a reprodukčních zdravotních problémech. Lidé proto často vyhledávají zdravotní 

informace prostřednictvím moderních technologií.  

Ideální institucí, která by mohla zasvětit mladé lidi do zmiňované problematiky je škola. 

Sexuální výchova ve školách je v regionu zatím vzácným jevem. Často ani učitelé nejsou 

připraveni o sexu a jeho následcích  otevřeně hovořit. Střední a vysoké školy se snaží v této 

oblasti vyvíjet mimoškolní aktivity. Tyto aktivity by mohly zaplnit mezeru ve výukových 

systémech. Jisté průkopnické kroky byly v tomto směru provedeny v Íránu a Tunisku. V Egyptě 

a Ománu byly zavedeny „horké“ linky, které anonymně poskytují informace o AIDS. 

V některých státech regionu fungují tzv. ABC programy, které doporučují abstinenci, věrnost, 

popřípadě používání kondomů. 

5.4.2 Mateřská úmrtnost 

Mateřská úmrtnost je jedním z ukazatelů, který vypovídá nejen o postavení žen ve společnosti, 

ale vůbec o celkové vyspělosti země. Je definována jako úmrtí žen během těhotenství, porodu 

nebo během 42 dní po ukončení těhotenství, na jakoukoli příčinu spojenou s těhotenstvím. Míra 

mateřské úmrtnosti udává  počet žen zemřelých na uvedené příčiny na 100 000 živě narozených 

dětí.  

Data o mateřské úmrtnosti pro rozvojové země pocházejí z různých zdrojů a mají různou 

kvalitu. V případě absence statistik úmrtí podle příčin, jsou tato data obvykle nepřímo 

odhadována, podle možných dostupných definicí a metod. Nejčastějším zdrojem informací jsou 

nemocniční zařízení. Ne všechna úmrtí jsou však správně klasifikována, některé státy ve svých 

oficiálních záznamech o úmrtí ani nemají mateřskou úmrtnost jako kategorii uvedenou. Navíc 

mnoho žen umírá mimo zdravotnická zařízení a nemusí být tedy do statistik vůbec 

zaznamenáno. Mimo evidenci jsou zejména úmrtí žen při ilegálních potratech. Oficiální data  

týkající se mateřské úmrtnosti rozvojových zemí budou proto pravděpodobně podhodnocená. 

Průzkumy zabývající se touto problematikou požadují velký rozsah výběru a jsou poměrně 

drahé. Následkem toho nejchudší země regionu potřebná data nemají.  

Podle odhadů zdravotnických organizací  zemře ročně v regionu na komplikace spojené 

s těhotenstvím a porody téměř 16 000 žen, což představuje 3 % z celosvětové mateřské 

úmrtnosti. Z toho téměř 70 % mateřských úmrtí nastane ve čtyřech státech regionu: v Egyptě, 

Iráku, Maroku a Jemenu87. Jemen a Irák mají jedny z nejvyšších hodnot mateřské úmrtnosti na 

světě, okolo 430 resp. 300 mateřských úmrtí připadá na 100 000 živě narozených (viz. graf 

5.4.2.1).  

Egypt je jednou z mála zemí regionu, která provedla hned dva výzkumy zaměřené na 

úroveň a příčiny mateřské úmrtnosti. Šetření proběhla v roce 1992/93 a 2000 za finanční 

pomoci OSN. Na základě zjištěných skutečností byla v Egyptě zavedena série aktivit s cílem 

zlepšit kvalitu zdravotnické péče, zvláště na venkově. Zdá se, že tato zdravotní politika byla 

úspěšná, mateřská úmrtnost zde klesla ze 174 úmrtí v roce 1992/93 na 84 v roce 200088.  

                                                 
87WHO, UNICEF, UNFPA a World Bank: Maternal mortality in 2005  

www.who.int/whosis/mme_2005.pdf 
88 Farzaneh Roudi – Fahimi, Lori Ashford.: Sexual and Reproductive Health in the Middle East and 

North Africa. Population Reference Bureau 2008. 

http://www.who.int/whosis/mme_2005.pdf
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Také pro mateřskou úmrtnost je charakteristická velká geografická různorodost. Nejlepší 

podmínky můžeme pozorovat ve státech, které finančně podporují zdravotnictví a státech           

s nejmenšími rozdíly ve vzdělání mezi muži a ženami89.  

Graf 5.4.2.1: Míry mateřské úmrtnosti v regionu. 

 

Zdroj: WHO, UNICEF, UNFPA a World Bank;  Maternal Mortality in 2005; 

www.who.int/whosis/mme_2005.pdf 

 

V průměru je mateřská úmrtnost zvláště nízká v zemích Arabského poloostrova (28 úmrtí na 

100 000 porodů) – pokud  vyčleníme Jemen, kde je mateřská úmrtnost nejvyšší v regionu (430 

úmrtí na 100 000 narozených). Na Středním východě a severní Africe je úmrtnost matek 4-5 

krát vyšší. 

Pouze Kuvajtu a Izraeli se podařilo redukovat mateřskou úmrtnost na hodnoty, jenž jsou 

srovnatelné  s mezinárodními standardy (viz. graf.5.4.2.1).   Úmrtí matek jsou dále relativně 

méně častá v  Kataru a Saúdské Arábii, přesto je však jejich podíl vysoký v porovnání s jinými 

státy světa se srovnatelnou úrovní HDP90. 

Mateřská úmrtnost úzce souvisí s absencí kvalitní zdravotní péče v průběhu celého 

těhotenství i po něm. Celosvětově více než k polovině úmrtí matek dochází během 24 hodin po 

porodu, většinou v důsledku poporodního krvácení. K 99 % mateřských úmrtí dojde 

v rozvojovém světě91. Paradoxem je, že tato úmrtí by se dala anulovat nebo alespoň významně 

snížit. Existují čtyři hlavní způsoby, jakými lze mateřskou úmrtnost redukovat: 

 

                                                 
89 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003. 
90 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003. 

91 WHO, UNICEF, UNFPA a World Bank;  Maternal Mortality in 2005; 

www.who.int/whosis/mme_2005.pdf 
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 používání antikoncepce, 

 kvalitní prenatální péče,  

 využití pomoci odborného personálu při porodu, 

 poporodní péče  

 

Používání antikoncepce umožňuje ženám určovat intervaly mezi jednotlivými porody, což hraje 

důležitou roli, neboť příliš častá těhotenství vedou k častějším zdravotním rizikům. 

Kvalitní prenatální péče zlepšuje zdraví matek. Region jako celek je stále daleko od 

dosažení celkového pokrytí prenatální péčí. Enormní nerovnosti v pokrytí a využívání 

prenatální péče jsou odrazem různé zdravotní politiky v jednotlivých zemí. Celkově méně než 

70 % těhotných žen podstoupí zdravotní vyšetření92. Navíc velké množství žen, které uvádí, že 

jim prenatální péče byla poskytnuta, navštíví lékaře pouze jednou za celou dobu těhotenství, a 

často až když nastanou nějaké komplikace. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje 

nejméně čtyři takového kontroly.  

Prenatální péče se vůbec nedostává  6 % žen na Arabském poloostrově, 18% žen na 

Středním východě a 25% žen v severní Africe93 Zdaleka s nejvyšším pokrytím se setkáváme 

v malých státech zálivu,  dále v Jordánsku a Tunisku94, kde má předporodní péči zajištěno mezi 

92-98% těhotných žen. V Palestině, Libanonu a Saúdské Arábii využívá těchto služeb asi 90% 

žen. Naopak u 4 států,  s největším počtem obyvatel, je pokrytí vážně nedostatečné. Těmito 

státy jsou Sýrie, Turecko a Maroko (okolo 66%) a většina Egypta, kde sotva každá druhá 

těhotná žena využívá zdravotnické péče. V Jemenu je to jedna žena ze tří95. 

Při šetření, které bylo provedeno v roce 2003 v Maroku bylo zjištěno, že 50 % žen 

nevyhledalo prenatální péči, protože v průběhu těhotenství nenastaly žádné problémy, 22 % žen 

z důvodu nedostupnosti těchto služeb a pro 10 % respondentek byly tyto služby příliš drahé96.  

Obecně ženy nenavštěvují  zdravotnická zařízení, protože nemají povědomí o důležitosti 

využívání lékařských služeb v době těhotenství. 

Využití pomoci odborného personálu při porodu je nejefektivnější způsob, kterým se dá 

předejít mateřské úmrtnosti.  Přístup k těmto službám mají především bohatší státy regionu a 

ženy z městských oblastí, celkově je využívá asi 79% žen v regionu97.  

Situace může být popsána jako téměř dokonalá v SAE, Izraeli a Jordánsku, kde se       96-99 % 

porodů účastní zkušený zdravotnický personál. Relativně dobrá je situace v Alžírsku, Tunisku, 

Íránu, Palestině, Libanonu a Turecku, kde specialisté asistují zhruba u 90 % porodů. Vážně 

nedostatečné jsou podmínky v Iráku a Sýrii 70-80 %, Egyptě a Maroku 60-70 %. V Jemenu 

asistuje odborně školený zdravotnický personál jen při 22 % porodů. V případě Jemenu jde o 

                                                 
92 UNICEF:Monitoring the Situation of Children and Women, Global Database on Antenatal Care 2000-

2006; www.childinfo.org/ 
93 UNICEF:Monitoring the Situation of Children and Women, Global Database on Antenatal Care 2000-

2006; www.childinfo.org/ 
94 Pravděpodobně také v Izraeli, ale pro toto tvrzení nemáme aktuální informace. 
95 UNICEF:Monitoring the Situation of Children and Women, Global Database on Antenatal Care 2000-

2006; www.childinfo.org/ 
96 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003 
97 UNICEF:Monitoring the Situation of Children and Women, Global Database on Antenatal Care 2000-

2006; www.childinfo.org/ 
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hodnotu, která se drží mezi hodnotami zjištěnými v Etiopii a Rwandě, což jsou dvě  nejhůře 

postavené země sub-Saharské Afriky (Tabutin a Schoumaker, 2004). 

Mezi těmito dvěma výše zmíněnými ukazateli (prenatální péčí a zdravotnickou pomocí při 

porodu) a úrovní novorozenecké úmrtnosti existuje určitý vztah. Země, které zaujímají nejnižší 

pozice v tomto ohledu, Egypt, Maroko a Turecko (nejhorší statistiky předporodní péče), a 

samozřejmě Jemen, jsou těmi státy regionu, v nichž je novorozenecká úmrtnost nejvyšší (viz. 

graf 4.4.2.1). 

Rozsah očkování ačkoli není všeobecně rozšířený,  je v regionu relativně vysoký, 

s průměrem 86 % dětí v roce 2002, které přijaly úplnou sadu základního očkování (tuberkulóza, 

záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna a spalničky). Rozsah pokrytí se ve většině států 

pohybuje od 82 % do 95 %. Tři státy ve vakcinaci silně zaostávají, Jemen (24 % mezi 

nejnižšími hodnotami na světě), Irák (61 %), ale také Turecko (v roce 1998 bylo plně očkováno 

méně než jedno ze dvou dětí). Případy pohlavních odlišností nebyly zpozorovány, stejně jako 

nebyl zpozorovaný vztah mezi úrovní očkování a úrovní dětské úmrtnosti. Například dvě země 

v otázce vakcinace tak odlišné jako Írán a Turecko mají stejnou úroveň úmrtnosti ve věku 0- 5 

let98. 

K posouzení mateřské úmrtnosti se někdy používá  porodní váha dítěte. Nízká porodní váha 

je často výsledkem špatného zdraví matky. 

Zdraví matky ovlivňují také rizikové potraty, k nimž dochází  bez přítomnosti školených 

zdravotníků. Mateřská úmrtnost je vyšší ve státech, kde jsou potraty ilegální a ve státech, kde 

potratové služby nejsou dostupné. Nebezpečné potraty mohou vést k vážným komplikacím, 

které vyžadují výjimečnou pozornost. V rozvojovém světě je rizikovým potratů připisováno 16 

% mateřských úmrtí. Ve studovaném regionu je ročně podle odhadů provedeno 1 milion 

takovýchto potratů99. 

 

Pro zlepšování mateřské úmrtnosti je nezbytné odstranit faktory bránící přístupu 

ke zdravotnickým službám.  Zvláště v nízkopříjmových státech regionu existují velké rozdíly 

mezi venkovskými a městskými oblastmi.  Například v Egyptě podstoupilo lékařskou prohlídku 

42 % těhotných žen žijících na venkově a 70 % žen z měst. V Maroku byly tyto hodnoty 56 % 

resp. 88 %100.  

5.4.3 Pohlavně přenosné nemoci a AIDS 

Více než 12 milionů lidí v regionu, jak mužů tak žen, trpí pohlavně přenosnými nemocemi,        

a jen malé procento z nich se léčí101. Ve srovnání s ostatními světovými regiony, je rozšíření 

                                                 
98 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East from 

the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the world's 

regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, Table 17 
99 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003 
100 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003 
101 Farzaneh Roudi-Fahimi.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North Africa. 

Population Reference Bureau 2003 
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HIV (procento lidí ve věku 15-49 let nakažených virem HIV) v severní Africe a na Středním 

východě nižší.  

Relativně nízký počet HIV pozitivních případů neznamená, že riziko nakažení  v regionu je 

nízké. Za relativně nízké procento rozšíření AIDS, od 0,1 % do 0,2 %  vděčí region především 

některým konzervativním sociálním a kulturním hodnotám, které odmítají předmanželský sex a 

podporují věrnost. Rozšíření HIV mezi jednotlivými státy se pohybuje od méně než 0.1 % 

v Egyptě, Tunisku, Iráku, Jordánsku a Sýrii k 0.3 % v Libyi102.  

V regionu bylo vedeno malé množství šetření zaměřených na pohlavní nemoci. Porovnávání 

jejich rozšíření a sledování trendů v jednotlivých zemích je téměř nemožné. Většina zemí dosud 

nemá žádný adekvátní systém zjišťování a kontroly  dat. Dostupné zdroje ale odhadují, že 

množství lidí, trpících některou z nemocí je vyšší, než by se dalo očekávat.  

Mnoho odborníků veřejného zdravotnictví má obavy z epidemie, neboť je zde mnoho 

předpokladů k tomu, aby se  pohlavně přenosné nemoci , zvláště AIDS, v regionu prudce 

rozšířily, přinejmenším v některých zemích. Podle odhadů United Nations vzrostl počet 

infikovaných osob v regionu ze 60 000 koncem roku 2001 k  87 000 koncem roku 2003  a dále 

na 152 000 v roce 2005.  

Některé země jsou zvlášť silně zasaženy. V Alžírsku pravděpodobně vzrostl  počet lidí 

infikovaných HIV  ze 6 800 na 9 100 během dvou let (2001-03), v Libyi za stejné období ze  7 

000 na 10 000, v Íránu z 18 000 na 31 000103. Tyto počty vzrostly také v některých státech 

zálivu jako je Kuvajt, Omán a Katar. Také  Izrael, Egypt a Libanon čelí stejnému problému. 

AIDS je na třetím místě v příčinách nemocnosti dospělé populace v nejchudších státech 

regionu. 

Obyvatelstvo si málo uvědomuje nebezpečí onemocnění. Průzkumy v Alžírsku (2002) a 

Turecku (DHS 1998) zjistily, že 32 % resp. 16 % vdaných žen ve věku 15-49 let nikdy 

neslyšelo o AIDS. 30 % tureckých žen  si nebylo vědomo žádných prostředků prevence. 

V Jordánsku (DHS 2002) 8% žen věřilo, že není žádný způsob, jak se tomuto onemocnění 

vyvarovat. 

Pouze Tunisko, Írán, Maroko a Jemen zahájili jasné národní strategie pro uvědomění si 

problému a nastolení opatření.  

Vzhledem ke konzervativní kultuře některých států, lidé v regionu obvykle své nakažení 

skrývají. Takovéto chování je ale nebezpečné a může způsobit epidemii. Myslím si, že vláda by 

měla jednat, než dojde k ještě většímu rozšíření,  zvláště když podmínky v některých zemích 

šíření epidemie podporují: velký poměr migrace, rostoucí nitrožilní užívání drog, velká chudoba 

a nezaměstnanost, více či méně všudypřítomná (zvláště u mladých lidí), plus místní konflikty a 

násilí. Zvláštní pozornost by měla být věnována vysoce rizikovým skupinám.Národní vůdci by 

se měli snažit  předejít šíření AIDS i jiných nemocí otevřenou diskusí této problematiky , 

informovat občany o způsobech nákazy, možnostech prevence a  nabídnou řešení v případě 

potřeby.  

                                                 
102 WHO, UNAIDS 
103 Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, The Demography of the Arab World and the Middle East 

from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Demography of the 

world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5-6, 2005, str. 552 
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Vlády jednotlivých států budou muset podniknout mnoho kroků, aby se zlepšilo reprodukční 

zdraví obyvatelstva. Důležité je zvýšit povědomí o zdravotních problémech a poskytovat 

informace, které lidi upozorní na jejich rizikové chování. Soustředit se na prioritní témata, jimiž 

je vysoká plodnost a mateřská úmrtnost; zaměřit se na sociálně slabé obyvatele a na 

obyvatelstvo venkova; zlepšit kvalitu poskytované péče ustanovením standardních protokolů; 

vytvořit systém monitorující a regulující kvalitu, školení a rozmístění odborného zdravotního 

personálu; vyvinout trvalý finanční mechanismus, který by ženám zajistil přístup k základním 

zdravotním potřebám. Tyto kroky by mohly postupně pomoci zlepšit kvalitu života v regionu. 

Podle Populačního Fondu United Nations, v zemích které investovaly do zdravotnictví, 

rodinného plánování a vzdělání došlo ke zpomalení populačního růstu a zrychlení růstu 

ekonomického.  

5.4.4 Potraty 

Otázka umělých potratů  je velkou měrou tabuizovanou oblastí, o které je málo známo a které je 

v oficiálních průzkumech v zemích regionu věnována malá pozornost. Statistiky jsou vedeny 

pouze v zemích, kde jsou potraty legální. Těmito zeměmi jsou od roku 1973 Tunisko104, od roku 

1982105 Turecko a Bahrajn. Potrat není zmíněný ani v Koránu ani Sunně. Islámské právnické 

školy zaujímají více či méně restriktivní pozice k této otázce – od absolutního zákazu (škola 

Hanbalite v Saúdské Arábii), přes snášenlivost, až po schválení, zvláště když je v sázce zdraví 

či život matky (škola Malikite v maghrebských státech). 

Ve většině zemí regionu jsou potraty přípustné za určitých omezujících podmínek. Cílem 

těchto požadavků může být ochrana zdraví žen a zvýšení kvality poskytované péče, ale mohou 

být také bariérou v přístupu k bezpečnému přerušení těhotenství. 55 % žen regionu žije 

v zemích, jenž dovolují interrupci jen v případě, je-li ohroženo zdraví matky, 22 % žen žije 

v zemích, které  jí povolují navíc z důvodu uchování fyzického a psychického zdraví žen a 20 % 

žen žije Tunisku, Turecku a Bahrajnu, zemích, kde jsou potraty povoleny v prvních třech 

měsících těhotenství (viz. tab. 5.4.4.1). 

Restriktivní potratová politika potraty neeliminuje, naopak je dělá nebezpečnějšími. 

V zemích, kde jsou potraty zakázané, mohou ženy řešit nechtěná těhotenství různými způsoby 

navození potratu, například pomocí drog. Nebezpečné potraty mohou vést k vážným 

komplikacím, které vyžadují výjimečnou pozornost. Potraty vykonané za nebezpečných 

podmínek zůstávají významnou příčinou mateřské úmrtnosti. Ve studovaném regionu proběhlo 

podle WHO v roce 2003 1.5 milionu takovýchto potratů a tyto potraty zapříčinily 11 % 

mateřských úmrtí106. 

                                                 
104 Hubert H. Humphrery Institute of Public Affairs: International Women´s Rights Action Watch. 

Independent information for the twenty-seventh session of the Committee on the Elimination of  

Discrimination Against Women (CEDAW). University of Minnesota 2002 
105 Gürsoy A. Abortion in Turkey: a matter of state, family or individual decision. Social Science and 

Medicine, 1996, 42(4).   
106 WHO, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and 

Associated Mortality in 2000, 4th ed; http://www.who.int/reproductive-

health/publications/unsafeabortion_2000/index.html 

 

http://www.who.int/reproductive-health/publications/unsafeabortion_2000/index.html
http://www.who.int/reproductive-health/publications/unsafeabortion_2000/index.html
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Tabulka 5.4.4.1: Potratová legislativa v zemích regionu. 

 

Zdroj: Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Abortion Policies 1999 

Na základě studie interrupcí ve 27 rozvojových zemích  bylo zjištěno, že k interrupcím dochází 

v Maroku, Egyptě a Jordánsku, stejně jako v Jemenu (Johnston a Hill, 1996). V Íránských 

městech jsou potraty neoficiálně prováděny, především když je v nebezpečí život matky 

(Ladier-Fouladi, 2003). Podle Ayada a Jemaiho dosáhly potraty v Tunisku, navzdory 

intenzivnímu programu plánovaného rodičovství, v 90. letech počtu  20 000 za rok (Ayad a 

Jemai, 2001). Na základě výsledků DHS šetření, které proběhlo v Turecku v roce 1998 bylo 

zjištěno, že 27 % alespoň jednou vdaných tureckých žen podstoupilo alespoň jeden potrat, 

znatelně po 35 roce života a v případě, že už měly dvě děti. Podle DHS (2003) uměle přerušila 

své těhotenství jedna z deseti žen. V Sýrii, kde jsou potraty omezené, zorganizovala univerzita 

v Damašku ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví mezi vdanými ženami výzkum 

zaměřený na potratovou problematiku. Téměř 4 % žen vypovědělo, že během svého života 

prodělalo nejméně jeden dobrovolný potrat. Polovina z těchto žen uvedla, že v případě potřeby 

by podstoupila potrat znovu, přestože si uvědomuje, že nechtěnému těhotenství lze v první řadě 

předcházet plánovaným rodičovstvím.  

5.5 Determinanty reprodukčního chování 

5.5.1 Vzdělání 

Vzdělání je klíčovým nástrojem ke zlepšení individuálního blahobytu a sociálně-ekonomického 

rozvoje společnosti. Vzdělání žen má velký vliv na některé demografické charakteristiky 

obyvatelstva a ovlivňuje reprodukční chování populace. S rostoucím vzděláním žen obvykle 

klesá plodnost, kojenecká a dětská úmrtnost a zlepšuje se výživa dětí i celkový zdravotní stav 

rodin. Vzdělané ženy například pravděpodobněji využijí možnost prenatální péče nebo asistence 

při porodu. Vzdělání ženám pomáhá využít příležitosti, které mohou přinést prospěch jim 

samotným, stejně tak, jako jejich rodinám. Vzdělané ženy se lépe uplatní na trhu práce a více 

rozumí svým právům. 

Vzdělání ovlivňuje hodnotu průměrného věku při prvním sňatku a věku při porodu. Podle 

DHS šetření, které proběhlo v Egyptě v roce 2000 mezi vdanými ženami ve věku 25-29 let, se 

nevzdělané ženy vdávaly ve věku 18 let a o dva roky později porodily první dítě, zatímco ženy 
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se sekundárním a vyšším vzděláním průměrně vstupovaly do sňatku ve věku 23 let a první dítě 

měly po dosažení 25 let107.  

Počítáno pro 20 států regionu (rok 2000), vztah mezi úhrnnou plodností a gramotností žen je 

negativní, koeficient determinace  je mírný R2 = 0.23, když použijeme mužský poměr 

gramotnosti koeficient se blíží nule R2 = 0.08. Naměřený koeficient je nižší než hodnoty často 

pozorované, kdy R2 ≈ 0.60  (Tabutin a Schoumaker, 2004). Dalo by se tedy tvrdit, že vliv 

vzdělání žen na úroveň plodnosti není ve studovaném regionu tak velký jako v ostatních 

regionech.  

Region je v tomto ohledu opět velmi rozmanitý. Například při 60 % gramotnosti žen sahají 

hodnoty plodnosti od 2 dětí na ženu  v Tunisku k více než 4 dětem v Saúdské Arábii. Stejně tak 

je měr plodnosti okolo 3 dětí na jednu ženu  dosaženo s gramotností  pohybující se od 36 % v 

Maroku k 80 % v Kataru nebo Izraeli. Profil Palestiny ve světových podmínkách je výjimečný, 

s mírami plodnosti téměř 6 dětí na jednu ženu       a téměř 85 % gramotností žen. Pokud bychom 

nezahrnuli Palestinu do výpočtu,  koeficient determinace by vzrostl  z hodnoty 0.23 na hodnotu 

0.39 (Tabutin a Schoumaker, 2004). 

Vzdělané ženy obvykle chtějí menší rodinu a díky tomu, že jsou lépe informovány o 

možnostech plánovaného rodičovství, mohou velikost rodiny ovlivnit. Většina žen v regionu má 

jistou představu o možnostech moderní antikoncepce, ale informovanost vzdělanějších žen je 

samozřejmě mnohem vyšší. Tyto ženy  mnohem častěji plánují rodičovství společně se svým 

manželem. Možnost žen zvolit si počet dětí a dobu, kde je budou mít, je pro ženy velmi 

důležitá.  

Přístup ke vzdělání se v regionu v posledních desetiletích významně zlepšil. Základní školu 

navštěvuje většina dětí regionu. Oproti minulosti se zvyšuje procento žen studujících vysokou 

školu. Ve vzdělávacích systémech však zůstává velký prostor pro další rozvoj. 

V některých zemích studované oblasti stále zůstává mnoho lidí, především žen, kteří jsou ze 

vzdělávacích programů zcela vyloučeni. Řada dalších obyvatel sice nějaký typ školy navštěvuje, 

ale kvalita poskytované výuky je velmi nízká a sotva může stačit pro přípravu na pracovní trh 

21. století.  

Ve stále otevřenější globální ekonomice se země s nízkou vzdělanostní strukturou 

obyvatelstva a s velkými rozdíly mezi vzdělanostní úrovní mužů a žen stávají méně 

konkurenceschopné, neboť zahraniční investoři požadují nejen levnou, ale také kvalifikovanou 

pracovní sílu. Vyšší vzdělanost žen je přínosem nejen pro ekonomiky rozvojových zemí, ale 

přináší s sebou i posílení postavení žen v rodině a ve společnosti. Vzdělané ženy jsou lépe 

informovány o svých právech i o tom, jak je prosazovat.  

Rozdíly ve vzdělání mezi chlapci a dívkami posilují některé kulturní a ekonomické faktory. 

Ženy v severní Africe a na Středním východě jsou obecně méně vzdělané a méně participují na 

pracovním trhu, oproti ženám jiných regionů se srovnatelnou úrovní HDP. Konzervativní 

proudy ve společnosti stále silně prosazují tradiční rozdělení rolí mezi pohlavími. Muži mají  

přístup k lépe placeným zaměstnáním a kontrolu nad financemi, zatímco ženy jsou na mužích 

                                                 
107

Roudi-Fahimi, F., Moghadam, V.M.: Empowering Women, Developing Society: Female Education in 

the Middle East and North Africa. Population Reference Bureau 2003 
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obvykle ekonomicky závislé. Pracovní příležitosti pro ženy jsou omezeny na malé množství 

sociálně přijatelných profesí, jako je školství či zdravotnictví. Například v oblasti Perského 

zálivu vykonávají povolání nevhodná pro muslimské ženy (např. servírka) ženy z jižní a 

východní Asie108. Základní role vzdělání a lidského kapitálu v ekonomickém a sociálním vývoji 

je všeobecně uznávaná.  

Diskriminace žen je často zakotvena přímo v zákoně, obvykle formou zákona o rodině či 

v občanském zákoníku. V mnoha zemích regionu musí ženy získat povolení od příbuzného 

muže předtím, než si najdou zaměstnání, zažádají o půjčku, začnou podnikat nebo cestovat.  

Jak již bylo řečeno, situace v regionu se však zlepšuje. Ženy aktivistky, pocházející 

především ze vzdělaných vrstev společnosti, požadující rovnost v rodině a společnosti a 

dovolávají se ekonomického, politického a sociálního zplnomocnění žen. Ženy začínají být více 

aktivnější mimo domov. Snaha o změnu je viditelná dokonce i u relativně konzervativních 

národů. Síla tohoto trendu se samozřejmě mění od jednoho státu regionu ke druhému.  

 

Pro zlepšení přístupu ke vzdělání a jeho kvality je důležitý zásah vlády. V září roku 2000 na 

summitu United Nations bylo stanoveno osm priorit, jejichž cílem je zmírnit vývojové problémy 

regionu, například snížit dětskou úmrtnost, bojovat proti infekčním onemocněním, vymýtit 

analfabetismus, posílit postavení žen ve společnosti. Vláda by měla zajistit, aby vzdělání bylo 

přístupné i rodinám s nižšími příjmy a venkovskému obyvatelstvu. Bohatší země vně i uvnitř 

regionu by se měly angažovat v pomoci chudým zemím zlepšit jejich výukové systémy. 

Investice do vzdělání, především žen, urychlí ekonomický a sociální vývoj regionu. Dojde ke 

zvýšení lidského kapitálu, zpomalení populačního růstu a zmírnění chudoby.  

5.2.2 Postavení žen ve společnosti 

V arabských společnostech byli muži vždy považováni za živitele rodiny a status ženy byl 

charakterizovaný především jejich rolí matky a manželky. Při „nesplnění“ těchto očekávání se 

žena většinou setkávala s negativním postojem rodiny a společnosti. Svobodné nevzdělané nebo 

nezaměstnané ženy čelily specifickým problémům kvůli nedostatku finanční nezávislosti.  

Diskriminace žen je často zakotvena přímo v zákoně, obvykle formou zákona o rodině či 

v občanském zákoníku. Korán přímo vybízí k bytí neposlušných a k dalším trestům: „Ty, 

jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte je a vykažte jim místa na spaní a bijte je.“109 Arabské 

zákony obvykle považují muže za jediné možné příjemce státních výhod. V Libanonu, žena 

nemůže požadovat přídavky na děti, pokud není živitelkou nebo jestliže manžel není mrtvý či 

nezpůsobilý. Tyto politiky a praxe jednají se ženami jako s manželkami a matkami, ne jako 

s jedinci. I přes tyto tradiční stereotypy roste v regionu počet svobodných žen. Úspěšné 

pracující ženy se  pravděpodobněji vymaní ze zakořeněných předsudků a naleznou nové 

příležitosti uplatnění. Díky tomu nebudou muset být poté  nutně odsuzovány rodinou                 

a společností.  

                                                 
108 Roudi-Fahimi, F., Moghadam, V.M.: Empowering Women, Developing Society: Female Education in 

the Middle East and North Africa. Population Reference Bureau 2003 
109Kovář, J.: Islám a muslimské země. Praha, Svoboda 1984, str. 100 
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V některých státech došlo k posílení postavení žen ve společnosti. Například v Tunisku byla  po 

získání nezávislosti na Francii v roce 1956 zákonem ustanovena rovnoprávnost žen a mužů a 

ženy získaly právo volit. Také marocká vláda provedla v posledních letech mnoho reforem 

týkajících se ženských zákonných práv. V lednu 2004 bylo přijato zcela nové rodinné právo, 

které opravňuje dospělou ženu, bez ohledu na její stav, k soběstačnosti a nezávislosti. S cílem 

propagovat rovnost pohlaví zvýšil nový zákon  minimální věk při sňatku pro marocké ženy z 15 

na 18 let. Zákon také dává ženám a mužům právo sepsat svatební smlouvu110. Předsvatební 

smlouva je jedinou možností, jak žena může ovlivnit její budoucí podíl na finančních aktivitách 

a kompenzaci v případě rozvodu. 

Reformátoři a ženy aktivistky v regionu rozšiřují výklad šaríy a islámského zákona, tím že 

je formulují ve prospěch statusu žen. Snaží se rozšířit výklad zákonů, které řídí a ovlivňují 

sňatky, rozvody, dědictví a podmínky pro opatrování dětí. 

Přestože změny, ke kterým došlo v oblasti rodinného práva byly spíše malé, výhody, které 

ženám přinesly nejsou  zanedbatelné. Nutno však poznamenat, že pouze rodinné právo 

v Tunisku zůstává progresivní, pro jeho legislativní zákaz mnohoženství a zdůraznění 

nezávislosti žen na mužích. 

V Egyptě byl v roce 2000 ustanoven zákon, který dal ženám právo iniciovat rozvod bez 

souhlasu jejich manžela, pokud se vzdá některých z jejích finančních práv. Později bylo 

povoleno, aby děti dědily egyptské občanství matky, pokud otec nebyl egyptského původu, což 

je praxe, která je v mnoha zemích regionu zakázaná111. Dalším příkladem změn rodinného práva 

je Jordánsko, kde zákon vyžaduje zapisování všech oficiálních transakcí do tzv. „rodinných 

knih“112.  Ženy v Jordánsku mají nyní povoleno vést  svou vlastní „rodinnou knihu“, pokud se 

rozvedou nebo ovdoví. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110Zineb Touimi-Benjelloun, „A New Family Law in Maroco: Patience Is Bitter, But Its Fruit Is Sweet,“; 

www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=264 
111Rashad,H., Osman, M., Roudi-Fahimi,F.: Marriage in the Arab world. Population Reference Bureau 

2005 
112

World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in the Public 

Sphere, str. 126. 
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Kapitola 6 

Shluková analýza 

Shluková analýza je vícerozměrná statistická metoda , která se používá ke klasifikaci objektů. 

Principem shlukové analýzy je vytvořit určitou typologii celku. Jde o postupné sdružování, 

v tomto případě států, na základě míry podobnosti. Cílem analýzy je v dané množině objektů 

nalézt její podmnožiny – shluky objektů – tak, aby si členové shluku byli navzájem co nejvíce 

podobní, ale nebyli si příliš podobní s objekty mimo tento shluk. V tomto případě je principem 

uskupit státy regionu na základě vybraných demografických ukazatelů do podobných skupin.  

Analyzovány byly následující ukazatelé: 

- Roční hrubá míra přirozeného přírůstku  

- Úhrnná plodnost 

- Průměrný věk žen při prvním sňatku 

- Průměrný věk mužů při prvním sňatku 

- Naděje dožití při narození pro ženy 

- Naděje dožití při narození pro muže 

- Kojenecká úmrtnost  

 

Data, se kterými jsem pracovala (viz. tab. 6.1 a 6.2) , jsem získala na internetových stránkách   

Populační divize OSN (World Population Prospects 2006, World Fertility Patterns 2007).  

V analýze jsem porovnávala demografickou situaci ve dvou různých obdobích, (1970-1974 a 

2000-2004)113. Data jsem analyzovala v programu SAS, pomocí procedury cluster, shlukovací 

metodou průměrné vzdálenosti ave average linkage.  

 

 

 

 

 

                                                 
113 Ukazatelé průměrný věk při prvním sňatku jsou za rok 1975 resp.1998. Myslím, že pro potřeby této 

analýzy je možné použít tyto roky. 
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Tabulka 6.1: Vybrané demografické ukazatele, (1970-1974). 

 
Zdroj: 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp; 2) Population Division of the Department of Economic and Social 

Affairs of the United Nations Secretariat, World Fertility Patterns 2007 

 

Dendogram 6.1: Shluková analýza, region, (1970-1974). 

 
Zdroj: Vytvořeno v programu SAS 

http://esa.un.org/unpp
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Výsledky shlukové analýzy odráží předpoklady o demografické heterogenitě jednotlivých států 

regionu počátkem 70. let. Vydělily se země s podobnými demografickými charakteristikami. 

Nejprve se spojily 2 země Středního východu Jordánsko a Sýrie, ke kterým se později připojil 

Irák a poté Palestina. Dále  se seskupily severoafrické země Alžírsko s Libyí, jenž se spojily se 

shlukem tvořeným Marokem a Íránem. Do společného klastru se dále spojily země Egypt, 

Tunisko a Turecko. Všechny výše zmiňované země pak vytvořily společný shluk. Tento shluk 

tedy tvoří všechny země severní Afriky a Středního východu, kromě Izraele a Libanonu. Druhý 

významný shluk je tvořen rozvinutějšími státy Arabského poloostrova a dvěma výše 

zmiňovanými státy Libanonem a Izraelem. Třetí shluk tvoří Jemen, který má natolik specifické 

hodnoty ukazatelů, že tvoří samostatný shluk. Je patrné, že státy severní Afriky a Středního 

východu jsou si podobné, zatímco rozvinutější arabský poloostrov se od nich liší. Izrael a 

Libanon jsou nejvyspělejšími státy Středního východu, proto se přiřadily k arabskému 

poloostrovu. 

 

 

Tabulka 6.2: Vybrané demografické ukazatele regionu, (2000-2004). 

 
Zdroj: 1) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 

2005 Revision, http://esa.un.org/unpp; 2) Population Division of the Department of Economic and Social 

Affairs of the United Nations Secretariat, World Fertility Patterns 2007 
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Dendogram 6.2: Shluková analýza, region, (2000-2004). 

 
Zdroj: Vytvořeno v programu SAS 

 

 

V dendogramu 6.2 se  sloučilo Alžírsko a Maroko, ke kterým se následně zařadilo také Turecko, 

Írán a Egypt. Další shluk vytvořilo Jordánsko se Saúdskou Arábií, ke kterým se později přidala 

Sýrie a později se tento klastr se spojil s klasterm tvořeným Libyí a Ománem. Dále se sloučily 

státy arabského poloostrova Kuvajt se Spojenými arabskými emiráty a Katar s Bahrajnem, které 

se pak spojily dohromady ještě s Tuniskem a Izraelem. Tři výše zmiňované hlavní shluky se 

spojily v jeden velký shluk. Společný shluk vytvořily Irák a Jemen, státy s nejhoršími 

demografickými ukazateli v regionu. Samostatný shluk vytvořil díky svým specifickým 

hodnotám ukazatelů Libanon.  

Při porovnání výsledků shlukové analýzy za dvě sledovaná období  je vidět, že 

demografická situace v regionu se změnila a je mnohem více různorodá „dnes“, než před 30 

lety. Shluky v letech 2000-2004 již nerozdělují státy regionu do tří podoblastí tak jednoznačně 

jako v letech 1970-1974.  
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Kapitola 7 

Závěr 

Regionu v současné době již není spojován s takovými charakteristikami jako patriarchální 

rodina, časné a univerzální sňatky, polygamní manželství, velmi vysoká plodnost a nejistý stav 

zdravotnictví. Ačkoli socio-demografické změny a změny ve zdravotnictví v regionu začaly 

později než jinde, byly obecně poměrně rychlé. Demografická exploze v regionu končí. Ve 

většině zemí došlo k významným změnám v demografickém chování, demografická revoluce je 

v plném proudu: úmrtnost, zvláště kojenecká, klesla na nízké hodnoty, došlo k prodloužení 

naděje na dožití při narození, plodnost je  stále více kontrolována, sňatky se posouvají do 

vyššího věku, objevuje se permanentní celibát, atd. Změny jsou zásadní ve třech Maghrebských 

státech Alžírsku, Libyi, Tunisku) a Íránu, jsou pomalejší a problematické například v Saúdské 

Arábii a Egyptě a jsou stále velmi omezené v Palestině a Jemenu. 

Tato současná rozmanitost demografického chování v regionu je doprovázená, jako jinde ve 

světě, diverzifikací uvnitř států samotných. Dochází k rozšiřování sociálních nerovností a 

regionálních rozdílů. Rozpad sociálního státu, strukturální politické změny, nezaměstnanost 

(zvláště u mladých), a řada konfliktů – všechny tyto faktory ovlivnily růst chudoby a nejistoty 

v těchto společnostech, dokonce i v těch nejbohatších.  

Za neexistence adekvátní politiky, tyto vývojové trendy přímo vygenerovaly nerovnosti ve 

zdravotní péči, zaměstnanosti a někdy ve vzdělání. Na základě ekonomického a kulturního 

kapitálu přizpůsobuje  každá sociální skupina v zemi své reprodukční chování podmínkám 

současného životního prostředí a podmínkám očekávaným v budoucnosti. Průběh demografické 

revoluce se mění od jednoho státu ke druhému, v závislosti na jeho historii, šíři jeho 

politických, sociálních a ekonomických možností a makroekonomických zdrojích. 

V této práci jsem se snažila popsat demografickou situaci oblasti od 50. let do současnosti. 

Používala jsem nejnovější možná dostupná data, podle mého názoru vhodná pro  analýzu 

demografického vývoje tří podoblastí a 20 států, které je tvoří.. Tato práce řeší komplexní 

otázku vztahu mezi změnou demografického chování a rozvojem v regionu, snaží se vysvětlit 

příčiny a důsledky těchto socio-demografických změn a najít  důvody pro některé široké 

odlišnosti mezi zeměmi.  

Myslím si, že pozorování vývoje demografické revoluce v regionu dokazuje, že islám, stále 

oficiální a velkou měrou obyvateli praktikované náboženství v mnoha státech, sám o sobě 
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nepředstavuje, nebo přinejmenším již delší domu nepředstavuje efektivní bariéru pro socio-

demografické změny. Vysoká plodnost a časné sňatky nejsou pro islámskou kulturu 

neodmyslitelné. Dobrým příkladem je Írán. Plodnost zde začala klesat již v roce 1984, pět let 

poté, co se země stala islámskou republikou a pět let před spuštěním státního programu 

plánovaného rodičovství, který byl podporovaný náboženskými autoritami. Druhým případem 

je Alžírsko, kde pokles plodnosti a zvyšování věku žen při sňatku akcelerovalo v 90. letech, kdy 

islamistické hnutí bylo na vrcholu. 

Vzhledem k ostatním rozvojovým regionům, demografický vývoj Arabského světa a 

Středního východu ukazuje mnoho tvůrčích paradoxů, jenž vznášejí námitku ohledně pevnosti 

teorií demografické revoluce.  Jak například vysvětlit rapidní změny, ke kterým došlo v 

plodnosti a sňatečnosti v Maroku, kde přístup ke vzdělání a sociální vývoj zůstal daleko za 

sousedními státy jako jsou Alžírsko a Tunisko? Jak objasnit trvalost vysoké plodnosti 

v palestinských teritoriích, kde dětská úmrtnost je nízká a téměř všechny děti chodí do školy? 

Jak vysvětlit „zpoždění“ Egypta, jehož vláda byla posledních 40 let zastáncem pevné 

Malthusiánské politiky?  Jaké jsou klíčové determinanty významných změn, které nastaly 

v mnoha těchto společnostech, kde podíl žen na pracovním trhu je téměř nejnižší ve světě, a kde  

diskriminace žen je často zakotvena přímo v zákoně, obvykle formou zákona o rodině či 

v občanském zákoníku?  

Odpovědět na tyto otázky je bezesporu velmi složitý úkol. Myslím, že můžeme vycházet 

z předpokladu, že nedávná historie těchto zemí zobrazuje významné  společné rysy: (1) 

významný sestupný trend úmrtnosti, nepochybně proměnlivý od jednoho státu ke druhému, ale 

viditelný všude; (2) konec welfare států od poloviny 80. let, velkou měrou jako výsledek 

snižujícího se ropného důchodu  (ekonomická liberalizace              a privatizace řady sektorů 

omezily životní úrovně domácností a zvětšily náklady na dítě ve většině zemí); (3) kulturní 

změny, spojené s pokrokem ve vzdělání a komunikaci –    a také, nesporně, s migrací –  které 

podpořily novou vizi rodiny a dětí;  (4) celkový pokles tradičního patriarchálního systému, který 

byl založený na podřízenosti žen mužům. 

Demografická budoucnost regionu je neodvratná a zároveň nejistá. Neodvratností mám na 

mysli pokračující reprodukční změny související s poklesem plodnosti, změnami v modelech 

sňatečnosti, a  obecněji s proměnou rodinných struktur. Brzké utváření rodiny a její rychlé 

zvětšování přestalo být normou v mnoha z těchto islámských společností, zvláště mezi mladšími 

generacemi. Roste počet neformálních sňatků a nesezdaných soužití, přestože jejich rozšíření je 

stále v malé míře. Nevratnost také spatřuji ve zlepšování úmrtnostních poměrů,  samozřejmě při 

neexistenci nových konfliktů. Ale budoucnost je také ve znamení nejistoty vztahující se k 

rychlosti změn a pokroku, které  mnoho z těchto zemí ještě potřebuje vykonat. Každá ze  zemí 

regionu bude v budoucnu závislá, kromě jiného, na třech klíčových faktorech: (1) zmenšení 

chudoby a sociální nerovnosti, (2) zrovnoprávnění mužů a žen a mezigeneračních vztahů, a (3) 

v nějakých společnostech, budoucí místo islámu a jeho různých proudů v sociálních a 

politických vztazích. 

 



Jana Hortenská: Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky                            68  

 

 

SEZNAM ZDROJŮ 

ASSAAD, R., ROUDI – FAHIMI, F:Youth in the Middle East and North Africa:  

Demographic Opportuity or Challenge? Population Reference Bureau, 2007 

GÜRSOY, A.: Abortion in Turkey: a matter of state, family or individual decision.  

 Social Science and Medicine, 1996, 42(4). 

HUMPHRERY, H. H.: Hubert H. Humphrery Institute of Public Affairs: International 

 Women´s Rights Action Watch. Independent information for the twenty-seventh session of 

the Committee on the Elimination of  Discrimination Against Women (CEDAW). University of 

Minnesota 2002 

CHAMIE, J.: Polygyny among Arabs, Population Studies č.40, 1986, str.55-66 

KOVÁŘ, J.: Islám a muslimské země. Praha, Svoboda 1984 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United  

Nations Secretariat, World Contraceptive Use 2003 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United  

Nations Secretariat, Levels and Trends of Contraceptive Use as Assessed in 2002, table A.1 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United 

 Nations Secretariat, World Fertility Report 2003 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United 

Nations Secretariat, World Fertility Patterns 2007 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United 

 Nations Secretariat, World Marriage Patterns 2000 

Population Division of the Department of  Economic and Social Affairs of the United 

 Nations Secretariat,  World Abortion Policies 1999 

Population Reference Bureau, 2005 Women of Our World Data Sheet: 

Population Reference Bureau: Family Planning Worldwide 2002 Data Sheet 

Population Reference Bureau: World Population Data Sheet 2007 

RASHAD, H., OSMAN, M., ROUDI – FAHIMI, F.: Marriage in the Arab world. 

 Population Reference Bureau 2005 

ROUDI – FAHIMI, F., MOGHADAM, V.,M.: Empowering Women, Developing  

Society: Female Education in the Middle East and North Africa. Population  

Reference Bureau 2003 

ROUDI – FAHIMI, F.: Challenges and Opportunities—The Population of the Middle 

 East and North Africa. Population Reference Bureau 2007 

ROUDI – FAHIMI, F.: Iran’s Family Planning Program: Responding to a Nation’s 

 Needs. Population Reference Bureau, 2002 



Jana Hortenská: Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky                            69  

 

ROUDI – FAHIMI, F.: Islam and Family Planning. Population Reference Bureau, 2004 

ROUDI – FAHIMI, F.: Women´s Reproductive Health in the Middle East and North 

 Africa. Population Reference Bureau 2003.  

ROUDI – FAHIMI, F.ASHFORD, L.: Sexual and Reproductive Health in the Middle 

 East and North Africa. Population Reference Bureau 2008. 

TABUTIN, D., SCHOUMAKER, B.: The Demography of the Arab World and the 

 Middle East from the 1950s to the 2000s, A Survey of Changes and a Statistical 

 Assessment, Demography of the world's regions: situation and trends, vol. 60, no. 5- 

6, 2005 

TOUIMI-BENJELLOUN, Z.: „A New Family Law in Maroco: Patience Is Bitter, But 

 Its Fruit Is Sweet,“;  

www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=264 

UNICEF: Monitoring the Situation of Children and Women; www.childinfo.org/ 

United Nations Development Programme: Human Developement Report 2007/2008;  

http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm  

United Nations: Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York 1990 

WEEKS, J. R.: The Demography of Islamic Nations, in Population Bulletin n. 43,  

Washington, 1988 

WHO, UNICEF, UNFPA a World Bank: Maternal mortality in 2005   

www.who.int/whosis/mme_2005.pdf 

WHO, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe 

 Abortion and Associated Mortality in 2000, 4th ed;  

http://www.who.int/reproductive-  health/publications/unsafeabortion_2000/index.html 

World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in 

 the Public Sphere, str. 126 

 

http://www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=264
http://www.childinfo.org/
http://hdrstat.undp.org/indicators/indicators_table.cfm
http://www.who.int/whosis/mme_2005.pdf
http://www.who.int/reproductive-%20%20health/publications/unsafeabortion_2000/index.html

