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صندوق األمم املتحدة للسكان

يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان
من أجل عالم يكون فيه كل حمل
مرغوب ًا فيه ...وكل والدة آمنة...
ويحقق فيه كل شاب وشابة ما
لديهم من إمكانيات.

اإلعراب عن الشكر

يعرب فريق التحرير عن امتنانه لكل من إدلبرتو لويازا ومنجيا ليانغ
في فرع السكان والتنمية لقيامهما بتحليل املؤشرات وإعداد اجلداول
اإلحصائية واخلرائط .ومن الفرع نفسه ،قامت ساينان شانغ بإعداد
الرسوم البيانية املتعلقة بالدراسة االستقصائية العاملية للبلدان بعد 20
عام ًا من اعتماد برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية.
وقام ينينه تريفه بتحليل وتصميم بيانات رسوم التشتت البيانية
الواردة في الفصل األول .وقام معهد برلني للسكان والتنمية بتحليل
نسبة اإلعالة لتحديد مدى تقدم البلدان في عملية التحول الدميغرافي.
وقدم كل من شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
التابعة لألمم املتحدة ،واليونسكو ،ومنظمة الصحة العاملية بيانات
املؤشرات الرئيسية املتعلقة بالتعليم والصحة.
وقام الزمالء التالية أسماؤهم في صندوق األمم املتحدة للسكان واألمم
املتحدة باستعراض مسودات التقرير في جميع مراحل إعداده وعلقوا
عليها أو قدموا توجيهاتهم في مجال البحوث :تيريزا بوركل ،وهوارد
فريدمان ،وآن إيرب ليونكافالو ،وجاكلني ماهون ،ودييغو باالثيوس،
وساكيا شيليكنز.

اخلرائط والتسميات

ال تنطوي التسميات املستخدمة وال طريقة عرض املواد املضمنة في
اخلرائط التي يحتوي عليها التقرير على اإلعراب عن أي رأي كان من
جانب صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن املركز القانوني ألي بلد
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني
حدودها أو تخومها .وميثل خط منقَّط بالتقريب خط املراقبة في جامو
وكشمير املتفق عليه بني الهند وباكستان .ولم يتم بعد االتفاق بني
الطرفني على الوضع النهائي جلامو وكشمير.

تصديــر

يؤوي عالمنا اليوم  1.8بليون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  10سنوات و  24سنة،
وتشهد أشد البلدان فقر ًا أسرع معدالت لنمو الشباب .ويعيش ضمن هذا الجيل  600مليون
من المراهقات الالتي تنفردن باحتياجات خاصة وبما تواجهن من تحديات وما تتطلعن إليه من
آمال في المستقبل.

لم يشهد العالم قط هذا الكم من الشباب .وليس
هناك احتمال في أن يتكرر وجود مثل هذه الطاقة
القادرة على حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي.
إن الطريقة التي نلبي بها احتياجات هؤالء الشباب
وطموحاتهم هي التي ستحدد صورة مستقبلنا املشترك.
فالتعليم أمر حاسم األهمية .والبد للمهارات واملعارف
التي يكتسبها الشباب أن تكون وثيقة الصلة باالقتصاد
الراهن وأن متكنهم من االنضمام إلى صفوف املبتكرين
واملفكرين والقادرين على حل املشاكل.
وحتظى بأهمية أساسية أيض ًا االستثمارات في
الصحة ،مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية .فحينما
ميكن لصغار السن أن يحققوا انتقا ً
ال صحي ًا من مرحلة
املراهقة إلى مرحلة الرشد ،يكون أمامهم من اخليارات
ما يفسح لهم آفاق املستقبل .ومع ذلك ،فإن هناك
اليوم أكثر من  2مليون شخص تتراوح أعمارهم بني
 10سنوات و  19سنة مصابون بفيروس نقص املناعة
البشرية :ومن بني جميع اإلصابات اجلديدة بالفيروس،
حتدث واحدة من كل  7إصابات أثناء فترة املراهقة.
ومن شأن االستثمارات االستراتيجية أن تتيح
لصغار السن املطالبة بحقوقهم – في التعليم،
والصحة ،والتنمية ،وفي أن يعيشوا متحررين من
العنف والتمييز .ومع ذلك ،فهناك اآلن فتاة من بني
كل ثالث فتيات في البلدان النامية تتزوج قبل سن

ب

تصديــر

الثامنة عشرة ،مبا يهدد صحتها وتعليمها واحتماالت
املستقبل الذي ينتظرها .كما أن ما يصل نصف
حاالت االعتداء اجلنسي ترتكب ضد فتيات دون
سن السادسة عشرة .والبد من تعزيز سيادة القانون
ومؤسسات األمن من أجل حماية احلقوق للجميع،
مبن فيهم صغار السن .ويتطلب إعمال هذه التغييرات
أن يؤخذ صغار السن في احلسبان ،وأن يكون لهم
صوت – أي أن يشاركوا مشاركة جادة – في احلكم
وفي رسم السياسات.
ومــن خــالل اتبــاع السياســات والقـيـام
باالستثمارات السليمة ،ميكن للبلدان أن حتقق
{عائد ًا دميغرافي ًا} ،وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق
خفض معدالت الوفيات ومعدالت اخلصوبة .وبوسع
أي بلد ،من خالل زيادة عدد سكانه العاملني،
وتخفيض أعداد املعالني ،أن تتاح له فرصة فريدة
لإلسراع بتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار.
ولتحقيق هذا العائد الدميغرافي ،يلزم القيام
باالستثمارات من أجل بناء القدرة املؤسسية ،وتعزيز
رأس املال البشري ،واألخذ بالنماذج االقتصادية
التي حتسن آفاق العمالة ،وتعزز احلكم الشامل
للجميع ،والتمتع بحقوق اإلنسان .ومن شأن الدعم
الدولي أن يحرر طاقات األجيال املقبلة من املبتكرين
ومنظمي املشاريع ودعاة التغيير وقادته.

{حينما يحقق صغار
السن انتقا ً
ال صحي ًا
من مرحلة المراهقة
إلى سن الرشد،
تتسع أمامهم فرص
المستقبل}.

ومنذ  20عام ًا مضت ،أيدت  179من حكومات
العالم في املؤمتر الدولي للسكان والتنمية برنامج عمل
تاريخي ًا تضمـن اعترافـ ًا بأهمية دور الشباب في التنمية.
واليوم ،أمامنا فرصة لتحديد إطار التنميـة املستدامـة
ملا بعد عام  ،2015استناد ًا إلى الدروس املستفادة ،على
نحو يتيح متكني الشباب ،ويدرج مؤشرات وغايات محددة
بشأن التعليم ،وتنمية املهارات ،والعمالة ،والصحة،
وبخاصة الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومشاركة الشباب
وإشراكهم في القيادة.

فالشباب يجب أن يكونوا في صلب رؤية التنمية
املستدامة ملا بعد عام  2015وقيادتنـا إلى املستقبـل
الـذي نصبو إليه.
الدكتور باباتوندي أوشيتيمن
املدير التنفيذي
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شهدت السنوات األخيرة زيادة هائلة في الدعوات إلى االستثمار في الشباب .وفي الوقت
نفسه ،يتزايد عدد البلدان التي تتفق مع الرأي القائل بأن السياسات التي تساعد الشباب على
بلوغ إمكاناتهم ،كفيلة أيض ًا بالمساعدة على دفع عجلة التنمية االقتصادية .وتكمن أهمية
تقرير حالة سكان العالم لهذا العام في أنه يحدد إطاراً لالستثمارات في الشباب ال يقتصر فقط
على االستجابة الحتياجات صغار السن ،ولكن أيض ًا باعتبارها تشكل ضرورة حتمية لتحقيق
التنمية المستدامة .ويمكن للمنظور والبيانات اللذين يطرحهما هذا التقرير أن يشكال رصيداً
بالغ األهمية ألنشطة الدعوة والبرمجة للمنظمات التي يقودها الشباب وللناشطين من الشباب
أنفسهم.
وفي كثير من البلدان اليوم ،هناك تضارب بني ما يتردد
من عبارات طنانة حول ضرورة االستثمار في الشباب،
من جهة ،واملشاركة الفعلية للشباب في وضع السياسات
والتخطيط والتنفيذ ،من جهة أخرى .وبفضل الزخم الذي
حتققه املناقشات اجلارية حالي ًا حول صغار السن ،تبزغ أيض ًا
فرصة هائلة لزيادة إدماجهم في العمليات اإلمنائية .وهذا
أمر يتطلب التفاني في العمل ،ويتطلب إرادة والتزام ًا من
كال اجلانبني.
وقد تعني ضمن ًا عبارات من قبيل “االستثمار في
الشباب” أن الشباب ليسوا سوى مستفيدين سلبيني من
عملية االستثمار أو أنه ال ميكنهم أن يفعلوا غير ذلك .ولكن
هذه النظرة مضللة ،ألنه مبقدور الشباب ،بل ويتوجب
عليهم ،أن يكونوا شركاء ال غنى عنهم في عملية التنمية.
ومن خالل مشاركتي في منظمات الشباب ،رأيت بصورة
مباشرة أنه مبقدور صغار السن ،إذا ما حصلوا على الدعم
الصحيح ،أن يتمتعوا بالقدرة على حل املشاكل ،وأن
يصبحوا مبتكرين قادرين على حتطيم احلواجز ،وإيجاد
سبل جديدة لتصريف األمور أو تصريفها بصورة أفضل.
والشباب هم في أفضل وضع ِّ
ميكنهم من أن يتفهموا
احتياجاتهم واحتياجات أقرانهم ،وهم وحدهم القادرون
على ضمان التنفيـذ في الشبكات األوسـع نطاقـ ًا التي
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ال يتسنى ملقرري السياسات الوصول إليها في أغلب
األحوال.
ولئن كان مما له أهميته احليوية بالنسبة إلى مقرري
السياسات وغيرهم من أصحاب املصلحة أن يتواصلوا
مع صغار السن ،فإن املسؤولية عن ذلك تقع أيض ًا على
املنظمات التي يقودها الشباب وعلى الناشطني من الشباب
لكي ينتقلوا إلى مراحل متقدمة في مشاركتهم من خالل
توطيد أنفسهم كشركاء مستدميني وميكن االعتماد عليهم.
ولعل أول خطوتني نحو توطيد موثوقيتهم تتمثالن في قدرتهم
على حتمل املسؤولية وفي متتعهم باالقتدار املهني .ويجب
أيض ًا على منظمات الشباب أن تتكيف مع عاملنا الذي يتغير
سريع ًا ،وأن تأخذ بأسباب التكنولوجيات اجلديدة التي من
شأنها أن تبعث روح ًا ثورية في أنشطة التجارة والصناعة
وتقرير السياسات.
وعلى الرغم من أنه صار من احلقائق الراسخة أن
االستثمار في الشباب من شأنه أن يفيد الشباب فض ً
ال عن
أنه يشكل إحدى الضرورات املرتبطة بحقوق اإلنسان،
فإن هذه املسألة األخيرة كثير ًا ما يجري تناسيها ،وبخاصة
حينما توجه الدعوة إلى صغار السن لكي “يغيروا العالم”.
لكن العالم لن يتغير مهما بذلنا من محاوالت شاقة ما لم
يتمكن صغار السن من ممارسة حقوق اإلنسان اخلاصة بهم.

CHAPTER 1 Youth: big numbers, big challenges,
bigالمشاركة
المحررة
possibi
رسالة من
lities
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وال مراء في القول بأن الشباب سوف يشكلون إحدى
القوى احملركة الرئيسية للتغيير خالل العقود املقبلة،
ولكن ينبغي أيض ًا أن ال يغيب عن األذهان أن معظم
االستثمارات التي يدعو إليها هذا التقرير يتعني القيام بها
من أجل ضمان حماية احلقوق األساسية لصغار السن.
ذلك أن عامل ًا ال يتمتع ربع سكانه متتع ًا كام ً
ال بحرياتهم
هو عالم تعوزه أحجار الزاوية األساسية الالزمة لتحقيق
التغيير والتقدم.
ولقد كشفت الدراسة االستقصائية املعنونة “عاملي عام
 ”2015عن أن صغار السن ،على الصعيد العاملي ،يرون
أن “التعــــليم اجلـــــيد” ،و “الرعاية الصحية اجلـــيدة”،
و “وجود حكومة أمينة ومستجيبة” هي مبثابة عوامل من
شأنها أن حتقق فرق ًا هائ ً
ال في حياتهم .وحتظى بنفس األهمية
عوامل من قبيل توافر فرص العمل األفضل ،واحلماية من
اجلرمية والعنف .وتكشف هذه اإلجابات عن وجود حاجة
عاملية متأصلة لتوفير الظروف األساسية التي تتيح لصغار
السن التمكني الكامل.
إن الشباب هم قاب قوسني أو أدنى من أن يرثوا
مسؤولية ضخمة تتمثل في حل الكثير من املشاكل
املعقدة التي طال أمدها ،ما بني الفقر إلى تغير املناخ،

ومع ذلك فإنهم ،في الغالب األعم ،يستبعدون من
املشاركة في اتخاذ القرارات التي تقرر ما سيكون
عليه املستقبل الذي ينتظرهم .ولذلك ،ينبغي أن
يكون للشباب اآلن رأي في تشكيل السياسات التي
سيكون لها أثر دائم على اإلنسانية وعلى صحة
الكوكب.
وفي الوقت الذي يجري فيه حتديد أهداف التنمية
املستدامة التي ستخلف األهداف اإلمنائية لأللفية ،ينبغي
ملقرري السياسات أال يغفلوا إعطاء األولوية الحتياجات
الشباب وإفساح املجال أمامهم للمضي قدم ًا بخطة
التنمية التالية .وينبغي إشراك الشباب في جميع جوانب
هذه العملية .وال سبيل إلى التزحزح عن األسلوب
املتجذر في تقدمي اخلدمات األساسية للشباب واالنتقال
به صوب نهج يسعى إلى متكينهم ومساعدتهم على بلوغ
كامل إمكاناتهم إال من خالل متثيلهم القوي وتعاونهم في
هذه العملية.
السيدة تومير 23 ،سنة ،إحدى القيادات الشبابية
السابقة في منظمة >املرأة نبع احلياة< ،وعضو برملان
ً
حاليا في تركيا.
الشباب األوروبي .تعيش
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إن أعداد صغار السن في ما بني سن  10سنوات و 24
سنة الذين يعيشون اليوم تفوق أعدادهم في أي وقت
مضى في تاريخ البشرية.
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الفصل 1

الشباب:
أعداد كبيرة
وتحديات ضخمة
وإمكانات هائلة
مهمون ألسباب شتى .فهم مهمون ألن لهم حقوق ًا أصيلة من حقوق اإلنسان البد من دعمها.
الشباب ُّ
وهم مهمون ألن عدد ًا غير مسبوق منهم ،وهو  1.8بليون ،يعيشون اليوم على سطح الكوكب ،وهم
مهمون ألنهم سيشكلون ويقودون مستقبلنا في العالم .ولكن في عالم تشغله هموم الكبار ،غالب ًا
ما يجري إغفال صغار السن .وهناك نداءات عالية بتصحيح هذا االجتاه على وجه االستعجال ألن فيه
خطر ًا على الشباب واالقتصادات واملجتمعات عموم ًا.

نحــو
تسعة من أصل 10
أشخــاص بيــن
ســن  10و  24سنة،
يعيشـون فـي أقـل
البلدان نمواً.
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إن

أعداد صغار السن في ما بني سن  10سنوات و 24
سنة الذين يعيشون اليوم تفوق أعدادهم في أي
وقت مضى في تاريخ البشرية .وفي بعض أنحاء
العالم ،ليست فقط أعداد الشباب هي اآلخذة
في التزايد ،ولكن أيض ًا حصتهم في السكان .ففي بعض
البلدان ،يشكل صغار السن أكثر من نسبة  3:1بني السكان.

ما أهمية هذه االتجاهات؟

في بعض البلدان ،يفوق منو السكان من الشباب معدل النمو
االقتصادي ويفوق قدرات املؤسسات املكلفة بأن توفر لهم
اخلدمات األساسية .فهل ستتمكن املدارس واجلامعات من
تلبية الطلب على التعليم فيها؟ وفي كل عام يصل نحو
 120مليون من صغار السن إلى سن العمل .فهل ستكون
هناك وظائف كافية الستيعاب احتياجاتهم من العمل الالئق
والدخل اجليد؟ وهل اخلدمات الصحية جيدة مبا فيه الكفاية؟
وهل ستتيح لصغار السن ،وال سيما املراهقني ،ما يحتاجون
إليه من معلومات وخدمات متكنهم من جتنب احلمل املبكر
والعارض واألبوة التي تؤدي إلى تغيير منط حياتهم .وهي
سيتمكن اجليل املقبل من حتقيق كامل إمكاناته؟
إن ظهور أكبر كتلة سكانية من الشباب لم يسبق لها
مثيل من قبل هو من األمور التي قد يكون لها بالغ األثر
على أي بلد .وسواء كان هذا األثر إيجابي ًا أو سلبي ًا فهذا
األمر يتوقف إلى حد كبير على كيفية استجابة احلكومات
الحتياجات صغار السن ومتكنهم من املشاركة الكاملة
واملجدية في الشؤون املدنية واالقتصادية .وميكن للحكومات
أن تختار إما أن جتعل من تزايد أعداد صغار السن عبئ ًا
عليها ،واعتبارهم فئة سكانية ستفرض املزيد من املطالب

معلومـة دميغرافيـة

في  17بلد ًا نامي ًا،
نصف املجموع الكلي
للسكان حتت سـن
 18سنة.
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على مواردها املجهدة ،وإما أن تعتبر هذا التزايد فرصة
سانحة ميكن استغاللها .وسيكون من شأن اتباع السياسات
السليمة والقيام باالستثمارات الصائبة وإشراك الشباب
في تعزيز إمكاناتهم أن يجعل من أكبر كتلة سكانية من
صغار السن في تاريخ البشرية قوى منتجة وقادرة على حل
املشاكل ،وأن يصنع منها مبدعني ومنظمي مشاريع وعناصر
إلحداث التغيير وقادة للعقود املقبلة.
إن اجليل احلالي من صغار السن يكاد أن يصل إلى 1.8
بليون نسمة في عالم يبلغ عدد سكانه  7.3باليني نسمة.
وهذا الرقم أعلى من رقم  721مليون نسمة الذي كان ميثل
عدد السكان ما بني سن  10و  24سنة في عام  1950حينما
كان مجموع سكان العالم  2.5بليون نسمة (إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة.)2014 ،
وتتوقع شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة في إطار سيناريو ‘‘اخلصوبة
املتوسطة’’ (الذي يعتبر في معظم األحيان النتيجة
الدميغرافية ‘‘األرجح’’) أن عدد الفئة السكانية التي تتراوح
أعمار أفرادها بني  10و  24سنة ستبلغ  2بليون نسمة بحلول
منتصف هذا القرن .بيد أن حدوث تغييرات طفيفة في
معدالت املواليد والوفيات املتوقعة على مر الوقت ميكن أن
تغير بسهولة من هذه النتيجة.
ومع ذلك ،فإن التقديرات والتوقعات العاملية تخفي
تباينات كثيرة في الهياكل العمرية بني البلدان بل وفي
داخلها .فالكتل السكانية الكبيرة واآلخذة في التزايد املؤلفة
من الشباب تشكل بالفعل حتدي ًا أمام الكثير من البلدان
األقل منو ًا والبلدان املنخفضة الدخل التي تتعرض فيها
قدرات احلكومات ومواردها لإلجهاد .وما لم يتم االستثمار
اآلن بصورة مالئمة في الشباب – البنات والبنني واملراهقني
صغار ًا وشباب ًا – من أجل إعدادهم للمستقبل ،فإن هذه
التحديات املتعلقة بتلبية احتياجات هذه الفئة املتزايدة من
السكان سوف تصبح اكثر تهديد ًا مبرور الوقت بالنسبة لكثير
من البلدان املنخفضة الدخل.
ولئن كانت شيوخة السكان هي اآلن من املوضوعات
املتكررة في وسائل اإلعالم وفيما بني االقتصاديني ومقرري
السياسات ،فإن البشرية بوجه عام ال تزال شابة .ومعظم
الناس الذين يعيشون اليوم لم يصلوا بعد سن الثالثني.
ومعظم السكان في أقل البلدان منو ًا في العالم ،وعددها 48

بلد ًا ،هم من األطفال (حتت سن  18سنة) أو من املراهقني
(ما بني  10و  19سنة) .وفي أفغانستان وتيمور ــ ليشتي
و  15بلد ًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،فإن نصف
السكان دون سن  18سنة .وفي تشاد والنيجر وأوغندا ،فإن
نصف السكان دون سن  16سنة .وفي ستة بلدان – خمسة
منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،إضافة إلى
إسرائيل – فإن السكان ينحون بالفعل صوب ‘‘التشبيب’’
وليس ‘‘الشيخوخة’’ ،مبعنى أنه من املتوقع أن ينخفض
متوسط أعمارهم خالل الفترة من  2010إلى .2015
وفي بلدان مثل بوروندي والنيجر ،ستستمر عملية
‘‘التشبيب’’ هذه حتى عام  2020على األقل قبل أن ينعكس
مسارها .وبعد عام  ،2020من املتوقع أن متضي عملية
الشيوخة قدم ًا مبعدالت مختلفة في جميع بلدان العالم.
وسوف تتقلص مع مرور الوقت نسب الشباب في سكان
جميع البلدان – وإن لم يكن بالضرورة من حيث األرقام
املطلقة.
ومن شأن هذه احلقيقة الدميغرافية ،مقرونة بالتحول
اجلاري في ميزان سكان العالم من األصغر إلى األكبر سن ًا،
أن تتسبب في نشوء مخاطر .ففي البلدان األكثر تقدم ًا  ،قد
تكلف فئات الشباب األصغر حجم ًا بدفع مبالغ أكبر بالنسبة
للشخص الواحد عن املعاشات التقاعدية وتكاليف الرعاية
الصحية لفئات السكان املسنني األكبر حجم ًا .لكن التحول
التناسبي اجلاري جتاه الفئات األكبر سن ًا ،واملقرون بانخفاض
في معدالت اخلصوبة وما يؤدي إليه من زيادة معدالت العمر
املتوقع ،يتيح أيض ًا فرص ًا ال تقدر بثمن .وعلى سبيل املثال،
فإن استهالك املسنني للسلع واخلدمات ،والذين يتاح لهم
دخل أكبر من الدخل املتاح للشباب ،ميكن أن يؤدي إلى
توسع في الصناعات التي تعنى برعاية املسنني .ومن شأن
تزايد الطلب على اخلدمات أن يتيح فرص ًا استثمارية كبيرة
ويسهم في حتقيق النمو االقتصادي.
ويتحول عدم توافر فرص العمل املفيدة للشباب إلى
نوع من اإلحباط الذي يسهم في بعض احلاالت في إثارة
االضطرابات االجتماعية أو الهجرة غير املنظمة .وواقع األمر
أن بلدان ًا كثيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي
جنوب وغرب آسيا ،والتي توجد بها بعض أكبر التجمعات
السكانية من الشبـاب ،تواجه حالي ًا أو يحتمـل لها أن
تواجـه في املستقبل القريب حتديات مستعصية فيما يبدو
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بشأن تلبية احتياجات أجيال الشباب املتزايدة خالل العقود
املقبلة.
ولو أنه جرى حتديد أولويات االستثمار على نحو يكفل
حصول األفراد في البلدان النامية على القدرة والوسائل التي
متكنهم من أن يقرروا بحرية وبروح من املسؤولية متى ميكنهم
أن ينجبوا أطفالهم وعدد هؤالء األطفال – أي أن ميارسوا
حقوقهم اإلجنابية – فإن معدالت اخلصوبة سوف تنخفض.
وقد أظهرت البحوث أنه حينما تتاح لألفراد حرية االختيار،
فإنهم سيختارون أسر ًا صغيرة احلجم .ويشكل خفض معدالت
اخلصوبة ،جنب ًا إلى جنب مع جناح االستثمارات املوجهة
نحو إنقاذ حياة األطفال ومتديد معدل العمر املتوقع ،اللبنات
األساسية لتحقيق التحول الدميغرافي بل ولتحقيق العائد
الدميغرافي على النحو الذي يجري بيانه في الفصل التالي.

أين يعيش شباب اليوم؟

تعيش النسبة األعلى من الشباب اليوم في بلدان فقيرة،
حيث توجد أعلى نسبة من العوائق التي تعترض سبيل
تنميتهم وحتقيق كامل إمكاناتهم .فالفقر أشد انتشار ًا،
وفرص احلصول على الرعاية الصحية األساسية والتعليم
عند مستواها األدنى ،كما تتكرر بشدة النزاعات وأشكال
العنف ،مما يجعل العيش أمر ًا بالغ الصعوبة.

حالة سكان العالم 2014



الشباب في العالم :تغير النسب في  1980و  2015و 2050
1980

النسبة املئوية للشباب
من 24- 10سنة من
مجموع السكان

% 19 - %10
% 29- % 20
 % 30أو أكثر

2015

النسبة املئوية للشباب
من 24- 10سنة من
مجموع السكان

% 19 - %10
% 29- % 20
 % 30أو أكثر

2050

النسبة املئوية للشباب
من 24- 10سنة من
مجموع السكان
(متوقعة)

% 19 - %10
% 29- % 20
 % 30أو أكثر
ال تنطوي احلدود واألسماء والتسميات املستخدمة
في هذه اخلرائط على أي تأييد أو قبول رسمي من
األمم املتحدة .وميثل خط منقط بالتقريب
خط املراقبة في جامو وكشمير املتفق عليه بني
الهند وباكستان .ولم يتم بعد االتفاق بني الطرفني
على الوضع النهائي جلامو وكشمير.
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أقـل البلـدان منواً

Ð
السكان بالباليني

إن نسبة  89في املائة بالكامل من سكان العالم الذين
تتراوح أعمارهم بني  10و  24سنة ،أي قرابة  9أشخاص
من أصل كل  ،10يعيشون في أقل البلدان منو ًا .بل إن هذه
النسبة املئوية تزيد عن ذلك فيما بني الشباب األصغر سن ًا في
إطار هذه الفئة العمرية .فصغار السن يشكلون ما هو أعلى
بنسبة طفيفة من ربع سكان العالم .وفي بلدان العالم األقل
منو ًا (وهي إحدى فئات البلدان في األمم املتحدة التي تضم
 33بلد ًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وثمانية بلدان
في آسيا ،وستة بلدان في أوقيانوسيا ،وهايتي في منطقة
البحر الكاريبي) تشكل هذه الفئة العمرية ما يصل إلى 32
في املائة من مجموع السكان .وتقل هذه النسبة في البلدان
األكثر تقدم ًا إلى  17في املائة.
وتضم الهند أكبر عدد من السكان الذين تتراوح
أعمارهم بني  10و  24سنة ،حيث يبلغ عددهم  356مليون
نسمة – رغم أن تعدادها السكاني أقل من الصني التي
يبلغ عدد الشباب فيها  269مليون نسمة .ويلي هذين
البلدين كل من إندونيسيا ،حيث يبلغ عدد الشباب فيها 67
مليون ًا ،والواليات املتحدة األمريكية  65مليون ًا ،وباكستان
 59مليون ًا ،ونيجيريا  57مليون ًا ،والبرازيل  51مليون ًا،
وبنغالديش  48مليون ًا .وكنسب في تعداد سكان كل من
سكان العالم وسكان أقل البلدان منو ًا ،بلغ تعداد صغار السن
ذروة تصل إلى  30في املائة و  32في املائة ،على التوالي،
خالل فترة العقد من  1975إلى  .1985وبدأت هذه النسب
في االنخفاض منذ ذلك احلني.
وفي داخل بلدان العالم املتقدمة النمو ،بلغت حصة
السكان صغار السن ذروتها نحو عام  2010لكن هذه
احلصة بدأت في االنخفاض.
على أن انخفاض نسبة الشباب في مجموع السكان هي
مسألة تختلف عنها متام ًا مسألة انخفاض أعدادهم اإلجمالية.
فالبلدان النامية يتوفر لديها املزيد من صغار السن كل عام.
بل إن البلدان األكثر تقدم ًا يتوقع لها ،كمنطقة ،أن تؤوي
أعداد ًا متزايدة من السكان في هذه الفئة العمرية اعتبار ًا من
عام  2021وحتى أوائل الثالثينات ،حيث ستبلغ أعدادهم
ذروتها في إطار سيناريو معدل اخلصوبة الوسيط وتصل
إلى  219مليون .ويعد اجتاه النمو في أعداد صغار السن
أكثر وضوح ًا في أقل البلدان منو ًا حيث ال يتوقع لها أن تبلغ
ذروتها في املستقبل املنظور .وفي بعض بلدان أفريقيا جنوب

تتباين نسب الشباب من مجموع السكان على
مر الوقت وحسب مستوى تنمية البلد

سكان أقل البلدان منو ًا
السكان في سن  24-10سنة
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{… إنني أمتتع باملهارة واإلبداع
واالبتكار .وباعتباري شاب ًا ،فإن لدي
حلو ً
ال ابتكارية للمشاكل االجتماعية
في بلدي  --وتنطوي هذه احللول على
أفكار حديثة تساعد على املساهمة في
تنمية بلدي}.
روبرت نكوانغو ،أوغندا

الصحراء الكبرى ،ال يكاد يطرأ أي انخفاض على معدل
اخلصوبة ،في حني أن هناك زيادة كبيرة في أعداد النساء
في سن اإلجناب – مما يفضي إلى وجود أعداد كبيرة من
صغار األطفال واملراهقني .وهذه البلدان هي التي ستخوض
أقسى صراع من أجل ضمان توفير خدمات الصحة والتعليم
األساسية والوظائف وسبل كسب الرزق لشبابها – وبالتأكيد
لسكانها اآلخذين في االزدياد – على مدى عقود مقبلة.
وميكن أن يشهد املستقبل توقعات تختلف بشكل ملحوظ
عن سيناريو معدل اخلصوبة الوسيط .وتقوم األمم املتحدة
بوضع العديد من التوقعات التي تتباين حسب االفتراضات
املتعلقة مبعدالت اخلصوبة والهجرة والوفيات .ففي إطار
التوقعات املتعلقة مبعدل اخلصوبة املرتفع (الذي تنخفض فيه
معدالت اخلصوبة عن معدالتها احلالية ،ولكن ليس بنفس
السرعة التي تنخفض بها في توقعات أخرى) ،فإن سكان
العالم من الشباب سوف يتجاوز عددهم  3.5باليني نسمة
بحلول نهاية القرن.

عوامل للتغيير والصمود

وتبرز نقطة هامة من عملية عكس مسار االجتاه املتمثل في
تزايد فئة الشباب في السكان ،أي ًا كان وقت حدوث ذلك:
أال وهي أنه في ظل جميع السيناريوهات املمكنة ،فإن
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السنوات أو العقود القليلة املقبلة ستشهد تزايد ًا تعقبه ذروة
غير مسبوقة في أعداد صغار السن .فإذا أمكن لبلدان العالم
أن ترقى إلى مستوى التحدي املتمثل في تلبية احتياجات
صغار السن خالل هذه الفترة ،سيكون من احملتمل أن يسهل
التعامل مع هذا التحدي في النصف الثاني من القرن – على
األقل بالنسبة للعالم ككل – حتى وإن استمر تزايد مجموع
السكان تزايد ًا متواضع ًا ،حسبما تشير التوقعات احلالية.
وبالنظر إلى أن صغار السن سيعيشون في املستقبل فترة
أطول من تلك التي سيعيشها اآلباء أو غيرهم من كبار السن،
سيكون من األرجح أن يتعرضوا لآلثار الناجمة عن التعجيل
بتغير املناخ وغيرها من آثار التحوالت البيئية ،مبا يصاحب
ذلك من مخاطر على رفاه البشر .ويحتمل أن تزداد احلاجة
إلى القدرة على التكيف االجتماعي ،وسيكون من الضروري
أن يشكل شباب اليوم خالل مرحلة رشدهم عوامل الصمود
الرئيسية للغد .وستعتمد قدرتهم على الصمود ،جزئي ًا،
على ما إذا كانوا أصحاء ومتعلمني ،وإذا ما كانوا يتمتعون
باخليارات والفرص في حياتهم ،وما إذا كانوا مواطنني كاملي
املشاركة في مجتمعهم ويتمتعون بدعم حقوقهم .أما إذا
استمرت الفتيات والنساء تواجه التمييز اجلنساني والزواج
املبكر ووضع العوائق أمام متتعهن بصحتهن وحقوقهن
اجلنسية واإلجنابية ،ستقوض بدرجة أكبر القدرة على
التكيف مع التغير االجتماعي والبيئي السريع .واملسألة
املتعلقة بكيفية قيام الشباب بإدارة شؤونهم وبلوغ إمكاناتهم
كراشدين ،ومتهيد الطريق أمام أبنائهم وأحفادهم ،هي من
املسائل اجلديرة بأن تولى االهتمام واجلهد لصالح هؤالء
الشباب ولصالح البشرية جمعاء.

لماذا تكون بعض التجمعات السكانية أكثر
شباب ًا؟

مبرور الوقت تكون معدالت املواليد ومعدالت العمر املتوقع
في أي جتمع سكاني هي التي تقرر إلى حد كبير العمر
الوسيط ونسبة صغار السن في مجموع السكان .كما تؤثر
حركة الهجرة إلى داخل البلدان وخارجها على الهياكل
العمرية ،لكن هذا األثر يكون محدود ًا في معظم احلاالت.
ويترابط العمر الوسيط ترابط ًا وثيق ًا في جميع أنحاء العالم مع
معدالت اخلصوبة اإلجمالية (متوسط عدد املواليد لكل امرأة
في سن اإلجناب).

تالزمات صعبة

مما يؤسف له بالنسبة إلى صغار السن أن التعبير القدمي
‘‘القوة في األعداد’’ لم تثبت صحته دائم ًا .فالقوة
االقتصادية متيل إلى أن تكون عند أدنى مستوى لها في
هذه الفئة العمرية ،وفي الوظائف عند مستوى االلتحاق

يميل معدل العمر المتوقع إلى أن يكون
األعلى حيثما تتدني نسبة أعداد الشباب
النسبة املئوية للشباب في سن  24 - 10سنة من
مجموع السكان ( )2015مقارنة مبعدل العمر املتوقع
( 200 ،)2015-2010بلد
معدل العمر املتوقع ()2015-2010

ÖÍ
ÕÒ
ÕÍ
ÔÒ
ÔÍ
ÓÒ
ÓÍ
ÒÒ
ÒÍ
ÑÒ
ÑÍ
ÎÍ

ÎÒ

ÏÍ

ÏÒ

ÐÍ

ÐÒ

النسبة املئوية للسكان في سن  24-10سنة

ÑÍ

باخلدمة أو في القطاع العام ،إن وجدت على اإلطالق ،كما
أن البالغني  18سنة أو أكثر هم الذين يحق لهم االنتخاب.
وحتى حينما يبلغ صغار السن سن التصويت ،فإنهم
مييلون إلى أن يكونوا أقل اندماج ًا عن سواهم األكبر سن ًا
في العمليات االنتخابية والسياسية حسبما يظهر جزئي ًا
من انخفاض أعداد املصوتني منهم .وليس مما يثير الدهشة
أال يتصدر صغار السن أولويات مقرري السياسات إال في
احلاالت التي يدلي فيها أولياء األمور لصالح أطفالهم.
وقد توصلت البحوث إلى وجود أوجه ترابط بني نسبة
عالية من الناس فيما بني سن  15و  29سنة وتزايد تواتر
نشوء النزاعات املدنية – مثل اندالع موجات العنف داخل
البلدان التي تبلغ فيها اخلسائر في األرواح  25شخص ًا أو
أكثر .ومع أن هذا الترابط ليس دلي ً
ال على وقوع اخلسائر،
إال أنه يشير ،بالنسبة إلى بعض الباحثني ،إلى أنه يتعني
على املجتمعات أن تبذل مزيد ًا من اجلهود لزيادة الفرص في
التعليم والوظائف وسبل كسب الرزق واملشاركة السياسية
لشبابها.
وألن صغار السن يفتقرون إلى فرص احلصول على
الوظائف واالستفادة من خبرة وحكمة من هم أكبر منهم
سن ًا ،فإنهم يسعون إلى البحث عن النماذج القيادية
وسبل احترام الذات بل وعن مصادر الغذاء واملأوى وسبل
املعيشة داخل فئتهم العمرية .وما لم يتم إقامة توازن بني
هذا االجتاه وإشاعة األمل في مستقبل أفضل ،فإن ذلك

الشبــاب والهجـرة

يشكل املهاجرون على الصعيد الدولي الذين تتراوح أعمارهم بني  10و  24سنة نسبة أعلى بقليل من  12في املائة من مجموع
املهاجرين البالغ  232مليون ًا على الصعيد الدولي بالنسبة للعالم ككل في عام  ،2013وفق ًا لبيانات األمم املتحدة .ومعظم هؤالء
املهاجرين ينتقلون من أحد البلدان النامية إلى بلد آخر .ومع أن تدفق الشباب نادر ًا ما يغير الهيكل العمري أو يبطئ من معدل النمو
السكاني بدرجة كبيرة في البلدان املرسلة للمهاجرين ،فإن هذا التدفق يؤثر على مر الوقت في الديناميات السكانية في بعض
البلدان املتقدمة النمو التي تستقبل أعداد ًا كبيرة من املهاجرين.
ولعل البحث عن الوظائف أو عن وسيلة كرمية لكسب الرزق هو الدافع األكبر وراء الهجرة ،كما أن البحث عن األمن والتحرر من
العنف والتمييز هو دافع أساسي وراء تدفق موجات الالجئني .وبالنسبة إلى صغار السن ،فإن األمل املتمثل في احلصول على تعليم
جيد يعتبر أيض ًا في أحيان كثيرة حافز ًا على الهجرة .وفيما بني عامي  2000و  ،2010ارتفع عدد الطالب امللتحقني بجامعات خارج
بلدانهم من  2مليون إلى  3.6مليون طالب .وكانت الصني والهند وجمهورية كوريا البلدان األصلية ملعظم طالب اجلامعات األجانب،
في حني كانت الواليات املتحدة بلد املقصد ألكثر عدد من هؤالء الطالب ،تليها اململكة املتحدة وأستراليا (إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة 2013 ،ب).
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قد يفضي إلى انخراط صغار السن في أعمال العنف
( .)Urdal, 2006وعلى العكس من ذلك ،فإن هناك بعض
الشواهد على أن حاالت االنخفاض في معدالت اخلصوبة
التي تفضي إلى حتقيق مكاسب دميغرافية ميكن أيض ًا
أن تضاعف من احتمال التحول نحو احلكم الدميقراطي
(.)Cincotta, 2008
وهناك ترابط قوي بني النسبة املئوية ملن تتراوح أعمارهم
بني  10و  24سنة وانخفاض معدل العمر املتوقع عند
 15سنة .وفي عام  ،2012توفي ما يقدر عددهم بـ 1.3
مليون من املراهقني – أي صغار السن بني سن  10و 19
سنة – وفق ًا ألحد اإلحصاءات ،من بينهم نسبة  97في املائة
في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ،وثلثاهم
مقسمان بني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب
شرق آسيا ( .)Patton et al., 2009وبالنسبة إلى الشباب
الذكور ،يعتبر العنف – الناشئ غالب ًا عن أنشطة العصابات
والنزاعات األهلية – على رأس األسباب املؤدية إلى حتفهم.
ومعدالت اجلرمية في هندوراس ،وهي أعلى املعدالت املسجلة
في العالم حيث تبلغ  90شخص ًا لكل  100 000في العام،

تميل معدالت جريمة القتل إلى أن تكون
األعلى حيثما ترتفع نسب الشباب بين
السكان إلى أعلى معدالتها

معدالت جرمية القتل السنوية لكل  100 000شخص مقارنة
بالنسبة املئوية للسكان في سن  24 - 10سنة من سكان
البلدان 197 ،بلد ًا

ÎÍÍ
عدد جرائم القتل السنوية
بني كل  100 000من السكان
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كثير ًا ما يشار إليها في وسائط اإلعالم باعتبارها أحد
األسباب الرئيسية وراء خروج القاصرين غير املصحوبني
بذويهم من ذلك البلد إلى الواليات املتحدة في منتصف عام
 ،Patton et al., 2009( 2014مكتب األمم املتحدة املعني
باجلرمية واملخدرات ،بدون تاريخ).

المخاطر اإلنجابية وغيرها

تعتبر املضاعفات التي حتدث أثناء احلمل والوالدة أحد
األسباب الشائعة للوفاة بني الفتيات والشابات في البلدان
النامية .وفي أحد التطورات اإليجابية التي تبرهن على أن
االستثمارات الصحيحة ميكن أن تسهم في إنقاذ األرواح،
فإن هذه الوفيات ‘‘بني املراهقني انخفضت انخفاضـ ًا كبير ًا
منذ عام  ،’’2000وفق ًا لبيانات منظمة الصحة العاملية.
‘‘وهذا االنخفاض ملحوظ بوجه خاص في املناطق التي
شهدت أعلى معدالت للوفيات النفاسية .وشهدت مناطق
جنوب شرق آسيا ،وشرق املتوسط ،وأفريقيا معدالت
انخفاض بنسبة  57في املائة ،و 50في املائة ،و  37في
املائة ،على التوالي’’.
وتعزي منظمة الصحة العاملية هذا التحسن إلى
‘‘قيام وزارات الصحة بتكثيف جهودها املبذولة للحد من
األعداد غير املقبولة للوفيات بني األطفال والنساء عن
طريق استخدام تدخالت معروفة جيد ًا وثبتت فعاليتها’’.
ويعكس ذلك ما أحرزته دول نامية كثيرة من تقدم في
حتقيق الهدف اخلامس من أهداف األمم املتحدة اإلمنائية
الثمانية لأللفية :وهو تخفيض معدل الوفيات النفاسية
مبعدل ثالثة أرباع في جميع الفئات العمرية بحلول عام
 .2015ومع ذلك ،ما تزال املضاعفات الناجمة عن احلمل
والوالدة تشكل ثاني أسباب الوفاة الرئيسية بني اإلناث
الالتي تتراوح أعمارهن بني  15و  19سنة ،وتزداد مخاطر
الوفاة مع ازدياد نسبة صغار السن في السكان .واالنتحار
هو السبب الرئيسي للوفاة بني املراهقات في سن  15إلى
 19سنة على نطاق العالم – األمر الذي يثير تساؤالت
حول اآلمال والفرص التي ميكن توفيرها للشابات،
وخاصة في البلدان النامية التي يعيش فيها معظمهن
(.)World Health Organization, 2014
ويجري بصورة متزايدة االعتراف بالصحة العقلية
لصغار السن بوصفها إحدى املشاكل العاملية ،وإن لم

تدرس أو حتدد من الناحية الكمية على نحو جيد ،وهي
إحدى املشاكل التي ميكن ربطها بعوائق التنمية التي
يواجهها الشباب في بلدان كثيرة ولها تأثيرها الكبير
على كل من معدل العمر املتوقــع ونوعية احلياة .وتشكل
االضطرابات العقلية جانب ًا كبير ًا من االضطرابات الصحية
التي يتعرض لها السكان من جميع األعمار .ويبدأ معظمها
فيما بني سن  12و  24سنة ،حتى وإن تأخرت مظاهرها
وتشخيصها إلى وقت الحق .ويعد سوء نظم الصحة
اجلنسية واإلجنابية من أهم العوامل التي تسهم في ضعف
الصحة العقلية (.)Patel, 2007
ويعتبر فيروس نقص املناعة البشرية ثاني األسباب
الرئيسية املؤدية إلى الوفاة بني املراهقني ،وباملقارنة مع حالة
الوفيات النفاسية‘‘ ،تشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات
الناجمة عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية آخذة
في االزدياد في الفئة العمرية للمراهقني’’ ،وفق ًا لتقارير
منظمة الصحة العاملية .وبالنظر إلى احتمال تعرض الفتيات
والشابات بدرجة أكبر خلطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية ،فإن هذه الزيادة في الوفيات املرتبطة باإلصابة
بالفيروس تبرهن بجالء على عدم االستجابة الحتياجات
الشباب – وبخاصة االحتياجات املتعلقة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية للفتيات والشابات.
ومما يشكل مصدر خطر بوجه خاص على صحة
وحياة الفتيات والشابات تفشي ظاهرة زواج األطفال في
البلدان التي يشكل الشباب نسبة غالبة في سكانها.
ففي كل يوم تتزوج  39 000طفلة – أو نحو  140مليون
خالل عقد من الزمان( .وتشير لفظة ‘‘األطفال’’ هنا إلى
من هم دون سن الثامنة عشرة ،والذين يعتبرون عموم ًا
من القاصرين) .وعالوة على ذلك ،فإن هذه املمارسة
ال تتناقص بل متيل إلى الشيوع بدرجة أكبر – وتعزى في
جزء منها إلى اعتبارات دميغرافية‘‘ .وهناك خطر من ازدياد
هذه املشكلة مع تضخم أعداد الشباب في بلدان العالم
النامي’’ ،حسبما يالحظ صندوق األمم املتحدة للسكان
( .)2012ويرتبط زواج األطفال ،من حيث أنه يؤدي
عادة إلى احلمل املبكر ،بالوفيات الناجمة عن مضاعفات
احلمل والوالدة ،والفتيات املتزوجات هن األكثر احتما ً
ال
ألن تتعرضن للعنف وغير ذلك من أشكال سوء املعاملة
على يد أزواجهن.

زواج األطفـال

في كل يوم

تنضم  39 000طفلة
إلى العرائس الطفالت

 -أي ما يصل عددهن إلى 140مليون طفلة خالل عقد واحد.

االنتقال من دوائر الشر إلى دوائر الخير

هناك ترابط بني ارتفاع نسب الشباب في املجموعات
السكانية والعقبات التي تعترض سبيل التنمية ،وهذا
الترابط يعزز إحدى دوائر الشر التي تضم الشباب املفتقرين
إلى فرص احلياة .وفي املجال البالغ األهمية املتعلق بالصحة
اإلجنابية ،على سبيل املثال ،فإن الفتيات والشابات في
املجموعات السكانية التي تغلب عليها فئة الشباب يكن
على األرجح ضمن الفئات ذات االحتياجات غير امللباة في
ما يتعلق بتنظيم األسرة .ويكن أيض ًا أكثر تعرض ًا لإلصابة
بفيروس نقص املناعة البشرية وغيره من األمراض املنقولة
عن طريق االتصال اجلنسي .ويشكل التمييز اجلنساني عائق ًا
أمام الفتيات والشابات ،وخاصة في عالم اليوم الذي يغلب
فيه الشباب على الفئات السكانية األخرى .ومتثل الفتيات
والشابات أكبر تفاوتات في معدالت االلتحاق بالتعليم
الثانوي – الذي يعد مدخلهن احلاسم إلى املشاركة في
املجتمع واالقتصاد .وباملثل ،فإنهن تواجهن عموم ًا ضروب ًا
أخرى من التمييز الذي يحرمهن من املشاركة واملساهمة في
شؤون أسرهن ومجتمعاتهن احمللية واملجتمع األوسع نطاق ًا،
على نحو ما تظهره املقارنة بني النسب املئوية لصغار السن
في سكان البلدان وترتيب هذه البلدان في مؤشر األمم املتحدة
للتنمية اخلاص بالتمييز اجلنساني.
ولعله مما ال يبعث على الدهشة ،بالنظر إلى الترابط العام
بني ارتفاع نسب صغار السن في السكان وانخفاض املركز
الوطني من حيث االقتصاد والتنمية ،أن يكون مجموع
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اإلنفاق العام واخلاص بالنسبة للفرد الواحد على الرعاية
الصحية أكثر انخفاض ًا في البلدان األكثر شباب ًا .وهذا أمر
سيء بوجه خاص ألن الصحة اجليدة متهد الطريق أمام
الفرص االقتصادية ،وطول العمر ،وحتقيق الرفاه بوجه
عام.
والشباب ال ذنب لهم في العوائق التي توضع في
طريق تنميتهم .ففي معظم البلدان ،تؤدي أعدادهم إلى
تعقيد التحديات املتعلقة بالتخلص من العنف ،وتوفير
فرص العمل الكرمي ،أو احلصول على التعليم الالئق أو
اخلدمات املناسبة للشباب ،مبا في ذلك خدمات الصحة
اإلجنابية وتنظيم األسرة.
وبالنسبة إلى ماليني الشابات واملراهقات ،فإن هذه
العوائق التي تعترض سبيل منوهم ترتبط في جزء منها
مبركزهم املتدني داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبافتقارهن
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كن
إلى الوسائل التي متكنهن من أن يقررن بحرية ما إذا َّ
تردن اإلجناب ،ومتى ،وعدد األطفال .ومن شأن متكينهن
من احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية احملسنة
وزيادة فرص حصولهن على املعلومات واخلدمات املتعلقة
بوسائل منع احلمل أن يعزز آمالهن في إزالة هذه العوائق
التي حترم الشباب من حتقيق كامل إمكاناتهم ،وميكنهن
من املساهمة الكاملة في املجتمعات الالتي يعشن فيها.
ومن بني أهم االستراتيجيات الواعدة حلفز التنمية الوطنية
وحتسني التوقعات أمام الشباب القيام باالستثمارات
الفاعلة وحسنة التوقيت في مجاالت التعليم والصحـة –
مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية – ووضع املرأة.
فهذه االستثمارات ليست أساسية فقط لتمكني الشباب
من التمتع بحقوقهم ،مبا في ذلك حقوقهم اإلجنابية ،ولكن
أيض ًا ملساعدتهم على بلوغ كامل إمكاناتهم.

تزداد التفاوتات بين الجنسين في التعليم الثانوي ــ
في كال االتجاهين ،ولكـن عمومـ ًا لصالح البنين ــ
كلما زادت نسب الشباب في تعداد السكان

تبلغ نسب الوالدة بين المراهقات أعلى
معدالت لها مع ارتفاع نسبة الشباب بين
السكان

التفاوتات بني اجلنسني في معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي168 ،
بلد ًا2013-2008 ،
(مالحظة = 1 :مستوى التعادل .أكثر من  1يعني التحاق بنات أكثر
من البنني .وأقل من  1يعني التحاق بنني أكثر من البنات).

معدالت املواليد بني الفتيات من سن  15إلى  19سنة
والنسبة املئوية للبالغني  10إلى  24سنة بني السكان،
 177بلد ًا

ÎÒ

ÏÍÍ
عدد الوالدات سنوي ًا لكل  1 000انثى في
سن  19 -15سنة

نسبة الفتيات امللتحقات بالتعليم
الثانوي لكل فتى
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معدل انعدام المساواة بين الجنسين يواكب
عن قرب نسبة الشباب في مجموع السكان

مؤشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعدم املساواة ونسبة الشباب
في مجموع السكان 152 ،بلد ًا

مركز البلدان في مؤشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعدم
املساواة بني اجلنسني ،2013 ،حيث صفر يعادل املساواة
الكاملة و  1يعادل انعدام املساواة
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النسبة املئوية للسكان في سن  24-10سنة
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نسبة البالغني  24-10سنة من مجموع السكان

تنخفض نسبة اإلنفاق على الصحة إلى أدنى
معدالتها مع وجود أعلى نسب من الشباب
معدل اإلنفاق (العام واخلاص) على الصحة بالنسبة للفرد
الواحد ،ونسبة الشباب بني السكان 178 ،بلد ًا

معدل اإلنفاق على الصحة للفرد الواحد2012 ،
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العائد الدميغرافي هو القوة االقتصادية التي ميكن أن تنشأ عن حدوث حتوالت في
الهيكل العمري للسكان ،وبخاصة حينما تكون حصة السكان في سن العمل
(من  15إلى  64سنة) أكبر من حصة السكان ممن ليسوا في سن العمل.
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الفصل 2

صغـار السـن وتحقيـق
العائد الديمغرافي
كثير من البلدان التي ميثل الشباب النسبة األكبر في سكانها هي اليوم من أشد البلدان فقر ًا في العالم،
لكنها أيض ًا متر مبنعطف حتول دميغرافي ميكن أن يحقق لها عائد ًا دميغرافي ًا .ويبدأ التحول مع بداية حدوث
انخفاض في معدالت اخلصوبة والوفيات ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في أعداد املعالني.
وينشأ عن ذلك ،بصورة تناسبية ،زيادة في أعداد القوى العاملة .ويأتي العائد الدميغرافي في شكل
موارد يتم حتريرها من أجل التنمية االقتصادية ،ومن أجل زيادة اإلنفاق بالنسبة للفرد الواحد على
اخلدمات الصحية والتعليمية عالية النوعية .وحينئذ يبدأ النمو االقتصادي في االنطالق .وحينئذ أيض ًا
تبدأ في التشكل دائرة فضلى تشهد توسع ًا مستمر ًا في القدرات والفرص.

اإلجــراءات األساسيــة لتحقيــق العـائـــد الديمغـرافـي
زيادة االستثمار في رأس
المال البشري للشباب

التوسع في فرص الحصول
على وسائل من الحمل

زيــادة فــرص
العمالــة

تحسين فرص الوصول
إلى النظم المالية
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قد

يبدو أن أعداد الشباب ضمن التكتالت السكانية
في عالم اليوم تشكل معضلة أمام مقرري
السياسات واملؤسسات احلكومية الذين تقع عليهم
مسؤولية توفير خدمات التعليم والصحة وغيرها
من اخلدمات ودفع تكاليفها .فالبلدان ذات املوارد احملدودة
أو االقتصادات الضعيفة تواجه حتديات إضافية في تلبية
املطالب السريعة التزايد من الوظائف وفرص العمل املدرة
للدخل للماليني من سكانها الذين يقتربون من سن العمل.
وإذا اقتصرت النظرة إلى صغار السن بوصفهم كتلة
عددية كبيرة ،فقد يساء فهمهم من جانب البعض على أنهم
يشكلون استنزاف ًا لالقتصاد الوطني أو عبئ ًا على األسر
املعيشية أو نظم الصحة والتعليم.
أما إذا نظر إلى حصة الشباب في سكان اليوم باعتبارهم
طاقة ال يتم استغاللها أو االستفادة بها ،فإنه ميكن النظر
إليهم باعتبارهم أحد املوارد أو األصول أو القوى احملركة
للتقدم والتحول في امليدانني االقتصادي واالجتماعي.
وتطرح التحوالت األخيرة في الهيكل العمري للسكان
صوب الفئة األصغر فرصة غير مسبوقة لتحقيق قفزة كبيرة
إلى األمام بالنسبة إلى اقتصادات البلدان النامية .ومن شأن
‘‘املعجزة االقتصادية’’ التي حققتها اقتصادات بلدان شرق
آسيا أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لبلدان العالم األكثر
فقر ًا اليوم ،وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ولكن هذا التحول االقتصادي يتوقف على مدى قدرة هذه
البلدان على تهيئة بيئة مواتية للنمو ،واألهم من ذلك على
قدرتها على تهيئة الظروف لصغار السن لكي يحققوا
االنتقال اآلمن والصحي من مرحلة املراهقة إلى سن الرشد،
ولكي يكتسبوا ما يحتاجون إليه من املهارات التي متكنهم

{على الرغم من بلوغ عصر >االنفجار
املعلوماتي< ،نادر ًا ما يحصل الشباب على
املعلومات ذات الصلة والتي يعول عليها}.
ساكيت ماني ،الهند
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من العثور على فرص العمل اجليدة ،وحتقيق النجاح في ظل
اقتصاد مزدهر ،والتمتع بحقوقهم ،وبلوغ كامل إمكاناتهم.
ومن شأن سياسات متكني الشباب ،إذا ما اقترنت
باجلهود الالزمة إلشراكهم بصورة فعالة في اتخاذ القرارات
التي متس حياتهم وتشكل مستقبلهم ،أن تشكل الفرق بني
اجتاه دميغرافي يقلل من وزن االقتصادات ،وآخر يرفعها
عالي ًا – من خالل حتقيق العائد الدميغرافي.

االنتقال من مرحلة التحول الديمغرافي إلى
مرحلة تحقيق العائد الديمغرافي

العائد الدميغرافي هو القوة االقتصادية التي ميكن أن تنشأ
عن حدوث حتوالت في الهيكل العمري للسكان ،وبخاصة
حينما تكون حصة السكان في سن العمل (من  15إلى 64
سنة) أكبر من حصة السكان ممن ليسوا في سن العمل،
أي ممن تبلغ أعمارهم  14سنة فأقل أو  65سنة فأكثر
( .)Bloom et al, 2014وميكن لهذه القوة أن تنطوي على
قدرات هائلة شريطة أن تتوافر لها السياسات االقتصادية
الداعمة واالستثمارات في رأس املال البشري ،وال سيما
صغار السن ،التي تعد أمر ًا جوهري ًا واستراتيجي ًا .ذلك
أنه في غياب إطار اقتصادي وسياسي راسخ يدعم العائد
الدميغرافي ،فإنه ال سبيل إلى حتقيقه على الوجه األكمل.
ولكـي يحقق أي بلد من البلدان عائد ًا دميغرافي ًا ،يتعني عليه
أو ًال أن مير مبرحلة حتول دميغرافي ،األمر الذي يعني حتو ًال من ارتفاع
معدالت اخلصوبة والوفيات إلى انخفاض في هذه املعدالت.
وفي خالل املراحل األولى من التحول الدميغرافي،
تنخفض معدالت الوفيات بني األطفال ،ويعزى ذلك بصورة
أساسية لتدخالت من قبيل توفير املياه املأمونة واملرافق
الصحية .ومن شأن حتسني صحة األطفال أن يحسن من
فرص بقائهم على قيد احلياة.
ويؤدي األثر الفوري النخفاض وفيات األطفال إلى
مجموعة سكانية أكبر منهم .وحينما يحدث ذلك ،تخصص
األسر املعيشية حصة أكبر من مواردها لغذائهم وملبسهم
واحلفاظ على صحتهم ،وفي سبيل ذلك تقوم هذه األسر بإعادة
توجيه موارد كان ميكن استخدامها للبدء في أعمال جتارية
صغيرة ،أو التوسع في االنتاج الزراعي ،أو استثمارها بأشكال
أخرى .ويعني ذلك أيض ًا أن تقوم احلكومات بتخصيص املزيد
من مواردها الوطنية خلدمات مثل التعليم االبتدائي والصحة،

ويكون ذلك في بعض األحيان على حساب استثمارات كان
ميكن لها ،خالف ًا لذلك ،أن تدعم التنمية االقتصادية.
وحينما تتحسن معدالت بقاء األطفال على قيد احلياة،
يصبح اآلباء أكثر اطمئنان ًا ألن تكون لهم أسر صغيرة،
ويسهم هذا األمر بدوره في حدوث انخفاض تدريجي في
معدالت اخلصوبة ،وتلك هي املرحلة التالية من مراحل
التحول الدميغرافي .ويعني وجود عدد أقل من األطفال توافر
موارد أكبر الستثمارها بسبل ميكن أن تتيح زيادة دخل األسر
املعيشية في األجل الطويل.
ومع مرور الوقت ،فإن األطفال الذين ولدوا خالل املرحلة
األولى للتحول الدميغرافي ينضجون ويبلغون سن العمل.
وحينما ترتفع حصة السكان الذين هم في سن العمل وتبدأ
في حتقيق دخول ،حتدث زيادة في معدل الناجت االقتصادي أو
في معدل الدخل بالنسبة للفرد الواحد.
ومن جهة أخرى ،ففي الوقت الذي تنخفض فيه معدالت
اخلصوبة ،سيكون مبقدور عدد أكبر من النساء املشاركة في
القوة العاملة .ووفق ًا ملا ورد في (،)Bloom et al, 2014
‘‘… تشكل معدالت االنخفاض في اخلصوبة قوى دافعة
محتملة إلحداث تغييرات اقتصادية ذات شأن في الهيكل
العمري للسكان’’.
وحتدث النقطة احملورية في التحول الدميغرافي حينما
تزداد القوة العاملة بوتيرة أسرع من عدد السكان الذين
يعتمدون عليها ،مما يؤدي إلى حترير املوارد الستثمارها
في التنمية االقتصادية واألسر املعيشية .وحينما يقل عدد
السكان املطلوب إعالتهم ،تتاح للبلد فرصة حتقيق النمو
االقتصادي السريع شريطة توافر السياسات االجتماعية
واالقتصادية السليمة واالستثمارات الصائبة (Lee and
 .)Mason, 2006وميكن لتضافر هذه القوى واالجتاهات
مع ًا أن يحقق عائد ًا دميغرافي ًا .وتتوقف ضخامة هذا العائد
على السياسات التي تتبعها احلكومات وعلى استجاباتها
االقتصادية :فالكتل السكانية الناشئة من الشباب في سن
العمل ميكن أن تشكل قوة اقتصادية ضخمة ،ولكن ذلك
ال ميكن أن يتأتى إال إذا قامت األسر واحلكومات باستثمارات
كافية في الصحة والتعليم وتعزيز إيجاد فرص اقتصادية
جديدة لهم.)Gribble and Bremner, 2012( .
وقد تطول هذه الفترة التي ميكن أن يتحقق فيها العائد
الدميغرافي ،وقد تستمر خمسة عقود أو أكثر ،ولكن

ً
تدريبا ً
ً
ومهنيا يرعاه صندوق األمم املتحدة للسكان ،يتبادلون
تقنيا
طالب يحضرون
األفكار حول أفضل شكل ملركز مثالي لتنمية الشباب.
© UNFPA/Dustin Barter

ما يحدث في نهاية املطاف هو أن انخفاض معدل اخلصوبة
يؤدي إلى انخفاض معدل منو القوة العاملة ،في الوقت الذي
يتواصل فيه حتقيق حتسن في النتائج الصحية على شكل
معدالت أطول للعمر املتوقع تقابلها زيادة في عدد السكان
املسنني (.)Lee and Mason, 2006
وتستند غالبية البحوث املتعلقة بالعائد الدميغرافي إلى
حتليل ملعدالت اإلعالة يتم مبوجبه قياس حصة السكان ممن
هم في سن العمل بحصة من ليسوا في سن العمل .بيد أنه
ميكن إجراء حتليل أكثر دقة للعائد الدميغرافي استناد ًا إلى
البيانات املتعلقة مبتوسط االستهالك واألجور حسب الفئة
العمرية في بلد ما وربطه بالهيكل السكاني في هذا البلد.
ويوفر هذا التحليل صورة تفصيلية عن التحويالت الصافية
وعدد العمال الالزمني إلعالة كل مستهلك في سياق محدد
وفي وقت معني (.)Lee and Mason, 2011

العوامل المحركة للعائد الديمغرافي

وفق ًا ملا ورد في ( ،)Bloom and Canning, 2011فإن
العائد الدميغرافي يتحقق نتيجة لعدة مؤثرات ‘‘محاسبية’’
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خفض معدالت الخصوبة :بداية التحول
الديمغرافي

على الصعيد العاملي ،تنخفض معدالت اخلصوبة منذ
خمسينات القرن املاضي ،من متوسط قدره ستة أطفال
لكل امرأة إلى قرابة  2.5طفل اليوم .وفي عدد من البلدان،
ال تزال معدالت اخلصوبة عالية ،مما يؤدي إلى تأخير حدوث
التحول الدميغرافي الذي ميكن أن ميهد السبيل إلى حتقيق
العائد الدميغرافي.
وقد كشفت البحوث التي أجريت على مر القرون أن
النساء في البلدان النامية عموم ًا ينجنب من األطفال أكثر
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الفلبني

Ï

الوالدات غير املرغوبة لكل امرأة

و ‘‘سلوكية’’ .ويتعلق أحد املؤثرات احملاسبية بحدوث
تضخم في أعداد السكان ممن هم في سن العمل في أعقاب
طفرة اإلجناب .والعامل احملاسبي اآلخر هو أن ‘‘سن العمل’’
يتوافق مع السنوات التي تتحقق فيها أعلى مدخرات.
أما املؤثرات السلوكية فتشمل تزايد مشاركة املرأة في
القوة العاملة مع انخفاض معدالت اخلصوبة؛ واستمرار
تزايد املدخرات مع تزايد احلافز على االدخار من أجل فترات
التقاعد املطولة نتيجة الزدياد معدالت العمر املتوقع – التي
تسمى أحيان ًا ‘‘العائد الدميغرافي الثاني’’ (Lee and Mason,
)2006؛ واستخدام الزيادة في املدخرات في االستثمار في
رأس املال البشري والعمراني والهياكل األساسية واالبتكار
التكنولوجي .ويتشكل هذا املؤثر األخير بالطريقة التي
تؤدي بها بيئة السياسات إلى توجيه املدخرات نحو القيام
باستثمارات لتحقيق النمو االقتصادي.
وقد تنشأ بعض جوانب العائد الدميغرافي كمجرد
نتيجة حلقيقة حسابية هي أن انخفاض معدالت اخلصوبة
يؤدي مع مرور الوقت إلى انخفاض في أعداد األشخاص
الذين يحتاجون إلى سبل للرزق وغيرها من املوارد .وقد
ينجم عن ذلك انخفاض كبير في معدالت الفقر في البلدان
املنخفضة الدخول ،وسوف يتوقف مدى االنخفاض على
األطر املتعلقة بالسياسات .وقد يؤدي أيض ًا إلى زيادة املوارد
املتاحة بالنسبة للفرد الواحد من أجل االستثمارات في
خدمات الصحة والتعليم للشباب ،مما يؤدي إلى التعجيل
بتحقيق النمو االقتصادي ،وكذلك االستثمارات في رأس
املال العمراني ،والبحوث ،والتنمية ،والهياكل األساسية،
مما يسهم في زيادة فرص العمل.

الوالدات غير المرغوبة أكثر شيوع ًا بين
الفقراء ،ويمكن لبرامج تنظيم األسرة
الطوعي تخفيض الفجوة

متوسط
 41بلد ًا

Î

Í
املصدر:

اندونيسيا

Î

Ï

Ð

Ñ

خميس الثروة ،األفقر ( )1إلى األغنى ()5

Ò

)Gillespie et al. (2007

مما يرغنب .وأحد اإليضاحات التي تقدم لتفسير التضارب
بني املعدل املرغوب واملعدل احلقيقي حلجم األسرة هو عدم
احلصول على إمدادات يعتمد عليها من وسائل منع احلمل
ذات النوعية اجليدة وعلى خدمات تنظيم األسرة الطوعية.
وهناك مئات املاليني من النساء في البلدان النامية تعانني من
عدم تلبية احتياجاتهن من وسائل منع احلمل احلديثة .وهناك
طائفة من األسباب االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية وراء
محدودية احلصول على هذه اإلمدادات (.)UNFPA, 2012
وصغار السن عادة ،وبخاصة املراهقون ،هم الذين يواجهون
العقبات في احلصول على وسائل منع احلمل.
ومن شأن التوسع في فرص احلصول على وسائل منع
احلمل واملعلومات املتعلقة بذلك ،مبا يشمل التثقيف اجلنسي
الشامل ،أن يؤدي إلى خفض معدالت اخلصوبة .وحينما
تتاح للمرأة القدرة والوسائل واملعلومات التي متكنها من أن
تقرر بحرية ما إذا كانت تريد اإلجناب ،ومتى ،وعدد مرات
اإلجناب ،فإنها ستختار األسرة الصغيرة احلجم.
ومن شأن زيادة فرص االستفادة ببرامج تنظيم األسرة
الطوعي أن تساعد على التقليل من االحتياجات غير امللباة
من وسائل منع احلمل وأن تعجل من وتيرة انخفاض معدل
اخلصوبة ،على الرغم من أن االحتياجات غير امللباة من

وسائل منع احلمل تزداد في معظم األحيان في املراحل
األولى من انخفاض معدل اخلصوبة ألن أعداد ًا متزايدة من
النساء تصبحن أكثر إدراك ًا إلمكانية التحكم في قدرتهن
على اإلجناب (.)Bongaarts, 1997
ويتطلب متكني األفراد من أن يقرروا بحرية شؤون
إجنابهم مجموعة من السياسات التي تقوم على احترام
حقوق اإلنسان واحلريات ،وعلى ضمان فرص احلصول
على الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية ،وعلى التعليم
فيما بعد مرحلة التعليم االبتدائي  ،ومتكني الفتيات والنساء
( .)UNFPA, 2012ويرتبط خفض معدالت اخلصوبة
مبشاركة املرأة في القوة العاملة ومبا حتصل عليه من أجور،
مبا يسهم في حتقيق العائد الدميغرافي (;Bloom et al. 2009
 .)Schultz, 2009; Joshi and Schultz, 2013كما أنه يعزز
من فرص احلياة أمام أطفالهن.
ويعد تيسير فرص احلصول على وسائل منع احلمل عالية
النوعية وبتكلفة معقولة خطوة هائلة نحو متكني النساء من
ممارسة حقوقهن اإلجنابية ( .)UNFPA et al., 2013كما يؤدي
ذلك إلى حتسني صحة النساء وأطفالهن ويساعد على بناء رأس
املال البشري بني النساء ،وال سيما الفقيرات أو األقل تعليم ًا،
ويضاعف من قدرتهم على توليد الدخول .ويسهم ذلك في
حتقيق العائد الدميغرافي ليس فقط عن طريق تخفيض معدالت
اخلصوبـة ،ولكـن أيضـ ًا عن طريق بناء رأس املال البشري.

ويرتبط انخفاض معدل اخلصوبة أيض ًا بالتحسينات
في مجال الصحة النفاسية من خالل تخفيض عدد املرات
التي تتعرض فيها املرأة ملخاطر الوفاة عند الوالدة .وتعد
الوفيات النفاسية أحد أسباب الوفاة الرئيسية بني الشابات
في األوضاع التي تشهد معدالت خصوبة عالية (World
 .)Health Organization, 2011وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
مخاطر وفيات املرأة تظل في تزايد لفترة طويلة بعد الوالدة:
وخلصت دراسة أجريت في بنغالديش فإن هذا املعدل يظل
ضعف املعدل الطبيعي إلى ما يصل إلى عامني بعد الوالدة
( .)Menken et al., 2003كما ترتفع معدالت وفيات
األطفال ومعدالت وقف النمو إذا قلت املباعدة بني الوالدات
عن عامني ،وتتعرض األمهات املراهقات إلى أشد النتائج
ضرر ًا (.)Cleland et al 2012, Finlay 2013
ومن شأن ضمان فرص الشابات في احلصول على
خدمات تنظيم األسرة الطوعي أن يكون له أعظم األثر على
التحصيل التعليمي واملكتسبات األخرى على مدى العمر.
فالنساء الالتي تبدأن اإلجناب مبكر ًا ،وبخاصة خالل فترة
املراهقة ،يدفعون أعلى ثمن مقابل اإلجناب .وقد خلص
ميللر ( )Miller, 2010إلى أن النساء الالتي تتاح لهن فرص
احلصول على خدمات تنظيم األسرة الطوعي تكون أمامهن
احتماالت أكبر للعمل في القطاع النظامي .ويبلغ التأثير
السلبي حلجم األسرة على مشاركة املرأة في القوة العاملة

عدد السكان في سن العمل هو األقرب إلى أكثر من الضعف في أقل البلدان نمواً ،وخاصة في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
النسبة املئوية للتغير في عدد السكان في سن العمل ( 64-15سنة) ،بني عامي  2015و 2050
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املصدر:

أقل البلدان منو ًا
)United Nations (2013

بلدان نامية أخرى

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي

آسيا
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مداه في الواليات املتحدة بني النساء األكثر فقر ًا واألقل
تعليم ًا (.)Angrist and Evans, 1998
وبرزت استنتاجات مماثلة من دراسات أخرى استخدمت
فيها بيانات مستمدة من السويد والواليات املتحدة .فقد
أشارت حتليالت معدالت التباين في فرص احلصول على
وسائل التحكم في توقيت الوالدات في هذين البلدين،
والتي تعزى إلى السياسات ،إلى أن التوسع في فرص
احلصول على هذه اخلدمات إمنا يؤدي إلى خفض عدد
الوالدات ،السيما بني املراهقات والنساء األكثر فقر ًا وأقل
تعليم ًا (.)Kearney and Levine, 2009; Bailey, 2012
فقد أتاح لهن احلصول على هذه اخلدمات أن يستثمرن في
حياتهن الوظيفية وزاد من مشاركتهن في القوة العاملة
ومما يحصلن عليه من أجور (Bailey, 2012; Ragan,
 .)2013وترتبط أيض ًا زيادة قدرة املرأة على تخطيط
والداتها بتحقيق حتسن كبير في تعليم أطفالها وبالنجاح
اجتماعي ًا واقتصادي ًا وما يحققنه من أجور في نهاية املطاف
(.)Madestam and Simeonova, 2013; Rotz, 2013
ويؤثر حجم األسرة أيض ًا على االستثمار في األطفال.
وخلصت دراسات أجريت في الصني والهند إلى أن
انخفاض معدل اخلصوبة يرتبط بتمتع الطفل بصحة أفضل

ووتعليم أفضل (Rosenzweig and Wolpin, 1980; Rosenz

 .)zweig and Zhang, 2009وخلص ( )Miller, 2010إلى
أن تنظيم األسرة قد يكون ‘‘من بني أكثر التدخالت فعالية
(وأقلها كلفة) من أجل تعزيز تراكم رأس املال البشري’’.
وقد تبني أيض ًا أن انخفاض معدل اخلصوبة من شأنه
أن يخفف من حدة النقص في األراضي وفرص العمل في
البلدان األكثر فقر ًا ( .)Das Gupta, 2014وهناك شح شديد
في األراضي في أماكن شاسعة من آسيا .وفي أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،انخفض معدل أراضي احملاصيل املتاحة
للشخص الواحد من العاملني في مجال الزراعة بنسبة 40
في املائة خالل الفترة من  1960و  ،2003مما زاد من حدة
التوسع في األراضي الهشة ( ،)World Bank, 2007وأدى
إلى تسريع معدل التحضر (;Soucat and Ncube, 2014
.)UNICEF, 2014
وفيما يتعلق باحلاجة إلى زيادة فرص العمل ،فإنه وفق ًا
لتقديرات البنك الدولي ( ،)World Bank, 2012سوف
يتطلب احلفاظ على مستويات التوظيف لعام  2005بالنسبة
للسكان في سن العمل في عام  2020توفير مليون وظيفة
إضافية في الشهر في جنوب آسيا وشرقيها ،وزيادة بنسبة
 50في املائة في عدد الوظائف في أفريقيا جنوب الصحراء

ثالث مجموعـات مـن البلـدان في مرحلـة التحــول الديمغرافـي

في مرحلة التحول
ال تنطوي احلدود واألسماء والتسميات املستخدمة في هذه اخلرائط على أي تأييد
أو قبول رسمي من األمم املتحدة .وميثل خط منقط بالتقريب خط املراقبة في جامو
وكشمير املتفق عليه بني الهند وباكستان .ولم يتم بعد االتفاق بني الطرفني على
الوضع النهائي جلامو وكشمير.

Late transition
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زيادة معدالت اإلعالة
التحول املتأخر
Increasing
dependence

In transition

الكبرى .وستقل حدة هذه الضغوط في آسيا نتيجة
النخفاض معدالت اخلصوبة (.)UNICEF, 2014
وتظهر البحوث التي أجراها أشرف وآخرون (Ashraf et
 )al., 2013أن انخفاض ًا طفيف ًا في معدل اخلصوبة في نيجيريا
من شأنه أن يؤدي إلى حدوث زيادة في معدل الناجت الفردي
بنسبة  5.6في املائة على مدى فترة متتد إلى  20عام ًا،
وبنسبة  11.9في املائة على مدى فترة متتد إلى  50عام ًا.
وتظهر البيانات املستمدة من (Kelley and Schmidt,
 )2005و ( )Weil and Wilde, 2009أن منو السكان قد يؤثر
سلب ًا على معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي الفردي ،وقد
يؤدي بالفعل إلى خفض معدل الدخل الفردي في البلدان
الفقيرة التي تعتمد اعتماد ًا شديد ًا على الزراعة أو على
صادرات املعادن أو الطاقة.

ما مقدار حجم العائد؟

حينما تنخفض معدالت اخلصوبة ،فإن ذلك يؤدي إلى زيادة
في املوارد بالنسبة للفرد الواحد ،وتعتمد ترجمة هذه الزيادة
إلى ارتفاع في مستويات املعيشة على األوضاع املتعلقة
بالسياسات .فمع حسن إدارة السياسات واالستثمار في
رأس املال املادي والبشري ،ميكن استخدام املوارد اإلضافية
في حتويل االقتصادات ،سواء في الوقت الراهن وحتى بعد
أن تغلق نافذة الفرص املتاحة ،وفق ًا للتجربة التي مر بها عدد
من بلدان شرق آسيا خالل فترة الستينات والتسعينات من
القرن املاضي.
ويشير بلوم وآخرون ( .Bloom et al )2014إلى أن
العائد الدميغرافي ميثل ما تصل نسبته إلى ثلث الزيادة
في الدخل في شرق آسيا في الفترة ما بني عامي 1965
و  .1995ففي عام  ،1995بلغت قيمة الدوالرات الدولية،
أو معدل الدخل الفردي في املنطقة (الصني ،واملنطقة
الصينية اإلدارية اخلاصة هونغ كونغ ،واليابان ،وجمهورية
كوريا ،وسنغافورة) أكثر من أربعة أمثالها حيث ارتفعت من
 2.296إلى  9.777دوالرات .وميثل العائد الدميغرافي ما بني
ثلث ونصف هذه الزيادة ،حيث يصل إلى ما بني 2 500
و  3 740دوالر ًا للفرد الواحد في السنة.
وقد حظيت املنطقة بأسرع وأبرز حتول دميغرافي في
التاريخ ( .)United Nations, 2013وبدأت النسبة بني عدد
السكان في سن العمل والسكان ممن ليسوا في سن العمل

© UNFPA/Micka Perier

في التصاعد بقوة في شرق آسيا خالل فترة الثمانينات .وفي
شرق آسيا اليوم ،هناك نحو  2.4عامل مقابل كل شخص
واحد غير عامل ( .)Bloom et al, 2014وعلى مدى العقود
القليلة املاضية ،كان هناك ما تصل نسبته إلى نحو نقطتني
مئويتني من معدل منو الدخل الفردي في شرق آسيا ميكن أن
تعزى إلى حتوالت دميغرافية.
وفي حني تواصل اقتصادات شرق آسيا جني ثمار العائد
الدميغرافي ،لم حتقق أفريقيا جنوب الصحراء الكبري هذا
العائد بعد؛ بيد أن بعض بلدان املنطقة حققت انخفاض ًا في
معدالت اخلصوبة ،ورمبا تكون قريب ًا في وضع يهيئ لها
االستفادة من حتقيق عائد دميغرافي شريطة توافر السياسات
واألطر االقتصادية السليمة.
وفي خالل فترة السبعينات من القرن املاضي ،شهدت
كل من منطقتي شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
نفس معدالت اخلصوبة تقريب ًا .وفي حني هبطت املعدالت
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هبوط ًا حاد ًا في شرق آسيا ،كان انخفاضها بطيئ ًا في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،مما يعني حدوث ارتفاع بطيء
في النسبة بني السكان في سن العمل والسكان ممن ليسوا
في سن العمل والذي حدث فقط خالل فترة التسعينات.
وهذا معناه أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كان يقع
عليها ‘‘عبء شديد إلى حد ما يتعلق بإعالة الشباب ،األمر
الذي عزي إلى تاريخ طويل ومتصل من ارتفاع معدالت
اخلصوبة’’ ،وفق ًا ملا ورد في بلوم وآخرين ( .)2014وتبلغ

النسبة اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 1.2عامل
في سن العمل لكل شخص واحد ليس في سن العمل.
وتعتبر جتربة كل من اندونيسيا ونيجيريا مبثابة دراسة
حالة مفيدة بشأن العالقة بني التحول الدميغرافي والعائد
الدميغرافي .ففي عام  ،1960كان كال البلدين يحظى بنسبة
مماثلة بني السكان في سن العمل والسكان ممن ليسوا في سن
العمل .ولكن بعد ذلك ،سرعان ما بدأ معدل اخلصوبة في
إندونيسيا في االنخفاض؛ وهو ما لم يحدث في نيجيريا.

تغير الهيـاكـل العمريــة للسـكان
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ونتيجة لذلك ،زادت في إندونيسيا نسبة السكان في سن
العمل إلى السكان ممن ليسوا في سن العمل ،في حني لم تبدأ
هذه النسبة في الزيادة في نيجيريا إال مؤخر ًا ،وذلك نتيجة
حلدوث انخفاض تدريجي في معدل اخلصوبة .وكنتيجة
جزئية لهذه االجتاهات ،أصبحت نيجيريا حتظى بزيادة طفيفة
عن إندونيسيا في معدل الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة للفرد
في عام  ،1960لكن هذا املعدل اليوم هو نحو نصف معدل
الناجت احمللي اإلجمالي إلندونيسيا (.)Bloom et al, 2014
وخلص املجلس البريطاني ومدرسة هارفارد للصحة
العامة ( )2010إلى أنه مع زيادة االستثمار في رأس املال
البشري واالجتماعي في نيجيريا ،ميكن أن يرتفع معدل
الناجت احمللي اإلجمالي نقطتني مئويتني إضافيتني بحلول عام
 ،2030على نحو ينتشل  2.3مليون نسمة من هوة الفقر.
وعلى مدى اجليل املقبل ،فإن املد الدميغرافي في نيجيريا،
إذا واكبته السياسات واالستثمارات الصحيحة ،ميكن
أيض ًا أن يضاعف الدخل الفردي إلى ثالثة أمثال خالل
فترة جيل واحد .وذكر تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي ( )2014أن الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة للفرد

في نيجيريا قد يرتفع إلى قرابة  12في املائة بحلول عام
 2020و  29في املائة بحلول عام  ،2030لسبب بسيط هو
التحوالت الدميغرافية والزيادات في معدل العمر املتوقع.
ولو ِّقيض لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تقوم
باالستثمارات السليمة في رأس املال البشري وأن تعتمد السياسات
التي من شأنها أن توسع من توافر الفرص أمام الشباب ،فإنها ميكن
أن حتقق عائد ًا دميغرافي ًا إجمالي ًا هائالً ،مبا يصل إلى  500بليون
دوالر على األقل سنوي ًا ،وهو ما يعادل ثلث الناجت احمللي اإلجمالي
احلالي للمنطقة على مدى فترة تصـل إلى  30عامـ ًا.
بل إن حجم العائد قد يكون حتى أكبر من ذلك ،وهو أمر
يتوقف على سرعة انخفاض معدالت اخلصوبة ،ومدى استثمار
احلكومة في رأس املال البشري للشباب .كما ميكن للمنطقة أن
جتني ثمار عائد دميغرافي ،كما فعلت شرق آسيا .ومن ثم ،فإن
املنطقة ميكن أن حتقق معجزة اقتصادية خاصة بها.

الشباب ،ورأس المال البشري ،والعائد الديمغرافي
ال يقتصر االستثمار في تعليم الشباب وتوفير أسباب الصحة
لهم على التحسني الفوري لرفاههم ،لكنه يؤدي أيض ًا
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الرياح ،إن لم تكن مواتية ،فهي معاكسة :العائد الديمغرافي في الفلبين ،وتايلند،
وجمهورية كوريا
 1950إلى اآلن
في معظم األحيان ينظر إلى انخفاض معدالت اخلصوبة على أنه يوفر “رياح ًا
مواتية” تدعم إصالح السياسات من أجل حتقيق النمو االقتصادي عن طريق
تقليل نسب اإلعالة ،لكن األمر يتعدى ذلك إلى احلد من “الرياح املعاكسة”
املتمثلة في النمو السكاني الذي يعوق النمو االقتصادي.

وفي عام  ،1950كان لدى كل من الفلبني وتايلند وجمهورية كوريا نفس
عدد السكان اإلجمالي الذي يتراوح بني  19و  20مليون نسمة .وبدأ انخفاض
معدالت اخلصوبة في مرحلة مبكرة وبصورة حادة في جمهورية كوريا وتلتها
تايلند .أما في الفلبني فقد انخفضت معدالت اخلصوبة بصورة أبطأ .واليوم ،يبلغ
عدد السكان في كل من جمهورية كوريا ،وتايلند ،والفلبني نحو  50و  67و 101
مليون نسمة ،على التوالي.

وفي الفترة ما بني  1950واآلن ،شهدت الفلبني منو ًا بنسبة  320في املائة
في أعداد األطفال الذين يحتاجون إلى املدارس واخلدمات الصحية والذين سوف
يحتاجون إلى وظائف في املستقبل .وشهدت أيض ًا منو ًا بنسبة  549في املائة في
عدد السكان ممن هم في سن العمل ويحتاجون اآلن إلى وظائف .وبحلول عام
 ،2050سيكون إجمالي السكان الذين يحتاجون إلى الغذاء واخلدمات والوظائف
والبنى التحتية األساسية قد زاد بنسبة  750في املائة – األمر الذي ميثل رياح ًا
عاتية معاكسة.
وفي املقابل ،فإن انخفاض معدالت اخلصوبة في جمهورية كوريا وتايلند هيأ
لهما رياح ًا مواتية للنمو االقتصادي ووفر لهما مزيد ًا من املوارد باملعدالت الفردية
ثم رفع مستويات
لالستثمار في رأس املال البشري ،وفي النمو االقتصادي ،ومن َّ
املعيشة.

قدر معدل الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة للفرد الواحد في
وفي عام ِّ ،1950
الفلبني مببلغ  1 070دوالر ًا ،مقارنة مببلغ  854دوالر ًا في جمهورية كوريا و 817
دوالر ًا في تايلند .وبحـــــلول عام  ،2008زاد هــــــذا املعـــدل بنســــبة 170
في املائة في الفـــــلبني ،و  2 200في املائة في جمهورية كوريا ،و  970في املائة
في تايلند (.)Maddison, 2010
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النسبة املئويـة للتغير في عدد األطفال بالنسبة
ملجموع السكان (تقل أعمارهم عن  15سنة)
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معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد2008 – 1950 ،
ÏÍÍÍÍ

معدل النمو في الناجت احمللي
اإلجمالي للفرد الواحد*

وجتربة هذه البلدان توضح أيض ًا أهمية التباينات في األوضاع املتعلقة
بالسياسات ،وأيض ًا في االستثمارات في القطاعات االجتماعية ،وخاصة التعليم.
وتتباين تايلند وجمهورية كوريا تباين ًا طفيف ًا فيما يتعلق باجتاهات نسب اإلعالة
باملقارنة مع حركة منو الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة للفرد الواحد .فنتيجة
للسياسات األفضل التي اتبعتها جمهورية كوريا وألوضاعها املؤسسية ،حتققت
مستويات أعلى بكثير في الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة للفرد الواحد أثناء الفترة
التي أتيح لها فيها التمتع بفرص العائد الدميغرافي .أما تايلند فقد حققت معدل
منو أبطأ.

الفلبني

تايلند

السكان (باآلالف)

وفي خالل فترتي الستينات والسبعينات ،شرعت معظم بلدن شرق آسيا في
برامج لتنظيم األسرة أو توسعت في تنفيذها .وفي عام  ،1962بدأت جمهورية
كوريا ،على سبيل املثال ،حملتها اخلاصة بتنظيم األسرة ،التي اشتملت على
تقدمي خدمات صحة األم والطفل عالوة على اإلمدادات واملعلومات املتصلة بذلك.

جمهورية
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إلى إمكانية توفير فرص العمل لهم ،وحتسني إنتاجيتهم،
وأجورهم ( .)UNFPA et al., 2013ويصدق ذلك على أي
مكان يعملون فيه ،سواء كان في القطاع الزراعي ،أو في
مؤسسات غير زراعية ،أو في قطاع العمل الرسمي.
وتعد خدمات الصحة العامة الوقائية ذات أهمية أساسية
للشباب بوجه خاص .وأهمية خدمات صحة األم والطفل
معترف بها جيد ًا ،إال أنه ينبغي إيالء املزيد من االهتمام
خلفض التعرض لألمراض املعدية والطفيلية ،التي توقف
النمو البدني والنماء املعرفي لألطفال ،وتترتب عليها آثار
طويلة األجل فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي وما يترتب
عليه من أجور ( .)Alderman et al., 2006وكانت خدمات
الصحة العامة الوقائية في وقت من األوقات مبثابة األولوية
العليا في مجال السياسات الصحية في بلدان من قبيل
جمهورية كوريا ،التي أفلحت في حتقيق العائد الدميغرافي.
ويعد تعميم حصول األطفال على التعليم االبتدائي خطوة
أساسية من خطوات السياسة اإلمنائية ،ومن شأن ارتفاع معدل
الشمول بالتعليم الثانوي أن يحسن من آفاق كسب العيش
أمام الشباب .بيد أن كثير ًا من البلدان ال يتاح لها سوى نوعية
متدنية من التعليم نظر ًا النخفاض ما تخصصه له من موارد
نتيجة لضعف اإلدارة في قطاع التعليم (World Bank 2011,
 .)Filmer and Fox 2014:10ومن املهم أيض ًا توفير التدريب
املهني من أجل إعداد الشباب ملختلف مستويات املهارات
(العليا واملنخفضة) ،التي ميكن أن تخدمهم جيد ًا سواء في
املنشآت املنزلية أو في القطاع الرسمي .وهناك حاجة إلى أن
تركز سياسات التعليم والتدريب على تيسير عملية االنتقال
من املدرسة إلى العمل ومنع حاالت عدم التوافق في سوق اليد
العاملة (.)International Labour Organization, 2013

املال البشري ،وسيادة القانون’’ .ورمبا يكون حتقيق مثل هذه
البيئة األمثل للسياسات أمر ًا عصي ًا بالنسبة لكثير من البلدان
النامية .بل إن بعض البلدان املتقدمة النمو واملتوسطة الدخل
ليست في وضع ميكنها من تلبية كل هذه املعايير في آن واحد.
وتبني جتربة البلدان التي انتقلت إلى مصاف البلدان
املتقدمة النمو مؤخر ًا أن عملية وضع السياسات املالئمة ميكن
بدءا بالتركيز على املجاالت
بل وينبغي لها أن متضي تدريجي ًاً ،
التي ستؤدي إلى التوسع في العمالة ورفع مستوى املعيشة
لشرائح عريضة من السكان واالرتفاع تدريجي ًا مع سلسلة
اإلنتاج .وكان ذلك هو النموذج الذي اتبع في شرق آسيا.

التوسع في فرص كسب الرزق

يقتضي التوسع في سبل كسب الرزق وتوفير فرص العمالة
للشباب األخذ بعدد من ال ُّن ُهج .وبالنظر إلى أن النسبة

تحقيق الحد األقصى من العائد الديمغرافي

لئن كان من األهمية مبكان االستثمار في املراهقني والشباب،
وتوفير خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية،
وتعزيز املساواة بني اجلنسني ،إال أن هذه األمور في حد ذاتها
ليست كافية لتحقيق عائد دميغرافي.
فالسياسات االقتصادية قد تؤدي أيض ًا دور ًا هام ًا .ووفق ًا
للبنك الدولي ( ،)2013فإن ‘‘بيئة السياسات يجب أن
تفضي إلى النمو .ويقتضي ذلك االهتمام باستقرار االقتصاد
الكلي ،وتهيئة بيئة مواتية لألعمال التجارية ،وتراكم رأس
© Alfredo D'Amato/Panos
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التقديرية للسكان الذين يعيشون في املناطق الريفية مرتفعة
جد ًا في بلدان العالم النامي –  71في املائة في أقل البلدان
منو ًا ،و  68في املائة في جنوب آسيا ،و  63في املائة في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،و  49في املائة في شرق
آسيا – فإنه يلزم بذل اجلهود من أجل التوسع في فرص
كسب الرزق في املناطق الريفية في مجاالت الزراعة،
واملشاريع الصغيرة ،وقطاع العمالة الرسمي.
وتنمو القوة العاملة غير الزراعية مبعدل سرعة أكبر عن
القوة العاملة الزراعية ( .)UNFPA, 2011وتكمن الطاقة
األعظم خللق الوظائف ورفع مستوى اإلنتاجية واملستويات
املعيشية في توسيع نطاق العمالة في القطاع الرسمي،
وبخاصة في قطاع الصناعة التحويلية الذي ميكن أن
يستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة شبه املاهرة .ويعزى
ذلك إلى أن الطلب على السلع املصنعة ينطوي على إمكانات
أكبر للنمو في األسواق العاملية مما هو احلال بالنسبة إلى
املنتجات الزراعية .ويتيح قطاع الصناعة التحويلية فرص ًا
وظيفية واسعة النطاق للشباب الذين رمبا لم يحصلوا إال على
تعليم محدود ،في الوقت الذي يساعد فيه البلدان على جني
املزيد من العائد الدميغرافي عن طريق استخدام اليد العاملة
املتاحة في املزيد من الوظائف املنتجة.
واألوضاع املتعلقة بالسياسات واملتطلبات الهيكلية
الالزمة للتوسع في الفرص املتاحة في مجال الزراعة
واملؤسسات الصغيرة ليست بنفس الصعوبة التي يتطلبها
نقل غالبية السكان سريع ًا إلى قطاع العمالة الرسمي .فهناك
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حاجة إلى بعض الترتيبات املؤسسية ،من قبيل تأمني حقوق
امللكية ونظم االدخار التي ميكن االستفادة منها أيض ًا في
توفير االئتمانات .وميكن للبلدان اتخاذ خطوات للتوسع في
فرص كسب الرزق املتاحة لغالبية سكانها من الشباب – من
الفقراء في املناطق احلضرية والريفية على السواء – في
الوقت الذي تقوم فيه تدريجي ًا بتهيئة بيئات مواتية لألعمال
التجارية على غرار تلك التي يتم إنشاؤها في االقتصادات
املتقدمة النمو.
وتعد زيادة إنتاجية املؤسسات الصغيرة واملتناهية الصغر
أمر ًا بالغ األهمية في املناطق الريفية ،حيث يعتمد عليها
الناس بصورة متزايدة لتكملة وتنويع دخولهم (World
 .)Bank, 2013وألسباب تعزى جزئي ًا إلى النمو السكاني،
فقد تقلص متوسط حجم املزرعة إلى  1.2هكتار في آسيا
و  1.8هكتار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (World
 .)Bank, 2013ومن شأن ذلك أن يحقق الكثير في مجال
تعزيز فرص العمالة لألعداد املتزايد من الشباب في املناطق
الريفية ،في الوقت الذي يتم فيه أيض ًا تسخير طاقاتهم
بصورة أكثر فعالية جلني العائد الدميغرافي.
وفي الوقت نفسه ،فإن أعداد ًا متزايدة من الفقراء في
املناطق الريفية يعتمدون اعتماد ًا شديد ًا على املؤسسات
املتناهية الصغر .فالنمو السكاني وتغير املناخ يدفعون
الناس بعيد ًا عن املناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،األمر الذي يسهم في التحضر السريع (Soucat
 .)and Ncube, 2014ومن شأن بطء النمو في قطاع العمالة
الرسمي أن يزيد من أعداد األشخاص املعتمدين على القطاع
غير الرسمي (.)Filmer and Fox, 2014
ويوفر القطاع الرسمي نطاق ًا واسع ًا إلى حد كبير لتوفير
الوظائف وزيادة دخول الشباب ،مع حتقيق قيمة مضافة
أعلى لكل عامل .ويصدق ذلك بوجه خاص بالنسبة إلى
قطاع الصناعة التحويلية ،الذي ميكن أن يص ِّنع منتجات
لألسواق العاملية ،وأن يستوعب أعداد ًا كبيرة من العمال
شبه املاهرين ،وأن يتيح الفرص أمام الشباب لالستفادة من
العوملة.
وقد ركزت بلدان من قبيل جمهورية كوريا على
الصناعات التحويلية البسيطة خالل فترة الستينات
والسبعينات من القرن املاضي ،في حني قامت بتعزيز
املهارات والسياسات من أجل التوسع الذي يشمل
الصناعات واخلدمات األعلى مرتبة .وانتقلت فييت نام

من بلد مصدر للمنتجات األولية إلى بلد مص ِّنع ملنتجات
الشركات األجنبية ،مثل سامسونغ .وساعد ذلك على توفير
الوظائف للعمال شبه املاهرين ،الذين ميكنهم بفضل تعليمهم
األولي اتباع التعليمات املوجودة في أدلة التدريب.
وبوسع الدولة أن حتقق تفوق ًا هائ ً
ال في توفير فرص
العمالة وفي زيادة إنتاجية املؤسسات في املناطق الريفية،
التي ميكنها أن توفر فرص ًا هامة للشباب لكسب الرزق.
وفي الوقت نفسه ،يلزم توفير البنى التحتية األساسية،
مثل الطرق املناسبة جلميع األجواء املناخية ،وكذلك خطط
االئتمان وإمدادات الكهرباء في املناطق الريفية.
وبوسع الدولة أن تساعد على توليد فرص كسب
الرزق على نطاق واسع ،على النحو الذي توضحه جتربتان
شديدتا التباين – وتتعلق إحداهما بصناعة األلبان في الهند
( ،)Kurien, 2007واألخرى باملنشآت البلدية والقروية التي
ازدهرت في الصني خالل الفترة من الثمانينات إلى منتصف
التسعينات ( .)Xu and Zhang, 2009واعتبار ًا من عام
توسع املجلس الوطني لتنمية صناعة األلبان في الهند
َّ ،1970
توسع ًا شديــد ًا في الوظائف في املناطق احلضرية والريفية
على السواء عن طريق بيع األلبان املمنوحة من البلدان
األوروبية واستخدام العائد في متويل إنشاء صناعة ضخمة
لأللبان تقوم على شبكة من التعاونيات في مجال صناعة
األلبان .وبحلول أواخر التسعينات ،تضاعف إنتاج األلبان
إلى أربعة أمثال ،وضمت هذه التعاونيات  11مليون عضو إلى
جانب ماليني آخرين يعملون في صناعة وبيع منتجات األلبان
( .)Kurien, 2007وتستخدم املنشآت القروية في الصني
الناس في البلدات الصغيرة عن طريق إنشاء منشآت صناعية
تنتج طائفة عريضة من املنتجات لالستهالك احمللي والتصدير
( .)Xu and Zhang, 2009وفي عام  ،1995كانت املنشآت
القروية تسهم بنسبة  37في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي
في الصني ،وهي نسبة أعلى من النسبة التي تساهم بها
املنشآت اململوكة للدولة (.)Xu and Zhang 2009

الحصول على الخدمات المصرفية واالئتمانات

من الضروري حتسني فرص احلصول على اخلدمات املالية.
وال تتاح للفقراء سوى فرص محدودة لالستفادة من
املؤسسات املالية الرسمية ألسباب تشمل ُبعد املسافة
الفعلي ،والعجز عن عدم التمكن من الوفاء مبتطلبات فتح
احلسابات وغير ذلك من التعقيدات التي تنطوي عليها

املعامالت املتصلة بذلك .وتفيد نسبة  11في املائة فقط من
البالغني في البلدان املنخفضة الدخل بأنهم يدخرون أموالهم
في مصارف أو احتاد ائتماني أو مؤسسة مالية صغيرة في عام
.)World Bank, 2014( 2011
وهناك بعض املؤسسات التي تقلل من العقبات التي
حتول دون الوصول إليها .فمكاتب البريد ،على سبيل املثال،
توفر حسابات للفقراء واألقل تعليم ًا والعاطلني عن العمل
( .)Anton et al., 2013وكثير ًا ما تخول هذه املؤسسات
األخرى سلطة حتويل األموال من أفراد األسر الذين يعيشون
في أماكن أخرى أو صرف التحويالت احلكومية .ومبقدورها
أيض ًا الدخول في شراكات مع املؤسسات املالية األخرى كي
تضاعف من انتشار حساباتها .وفي البرازيل ،تقيم املصارف
واملؤسسات املالية شراكات مؤسسات البيع بالتجزئة وشبكة
مكاتب البريد ووكاالت اليانصيب (.)World Bank 2014
وتتيح التكنولوجيات اجلديدة من قبيل خدمات السداد
عن طريق استعمال الهواتف احملمولة تتيح للفقراء احلصول
على بعض اخلدمات املالية املنخفضة التكلفة .وعلى سبيل
املثال ،فإن شركة مبيزا ( )M-PESAفي كينيا تعرض
حسابات إلكترونية فردية ميكن استخدامها في تلقى
األموال ،وتسديد املدفوعات ،وسحب النقدية من شبكة
من محالت التجزئة ( .)Mas and Radcliffe, 2011ويعتمد
الشباب اعتماد ًا كبير ًا على هذه التكنولوجيات اجلديدة.
ومن شأن الوصول إلى املؤسسات املالية أن يشجع
على االدخار ويوسع من فرص احلصول على االئتمانات.

{من املؤكد أنني شخصي ًا وغيري من
الشباب نحتاج إلى املزيد من فرص
احلصول على التمويل احملدد الغرض
الذي يستهدف ويدعم احلركات الشعبية
للمنظمات غير احلكومية واملبادرات
املجتمعية}.
فيكتوريا ميلهادو ،جامايكا
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إال أن الوصول إلى االئتمانات عن طريق املؤسسات املالية
الرسمية يكون أكثر تعقيد ًا بالنسبة إلى الشباب ،الذين غالب ًا
ما يفتقرون إلى الضمانات الالزمة أو إلى اجلدارة االئتمانية
(.)World Bank, 2014
الدوارة
وتقلل النظم احمللية للمدخرات والقروض َّ
من خطر التخلف عن السداد عن طريق التحقق الوثيق
من اجلدارة االئتمانية ألعضائها .وتنجح هذه النظم بوجه
خاص في املناطق الريفية حينما حتول صالت القربى
والعالقات االجتماعية دون التخلف عن سداد القروض .وفي
الكاميرون ،جنح هذا النظام أيض ًا في املناطق احلضرية ،لكنه
اعتمد على مصادرة أمالك العضو املتخلف عن السداد (van
.)den Brink and Chavas, 1997
وتنتشر أيض ًا وسائل االدخار املجتمعية مثل نوادي
االدخار .وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،أفاد 19
في املائة من البالغني أنهم استخدموا هذه النوادي في عام
 .)World Bank, 2014(2011وحتظى هذه النوادي أيض ًا
بالقدرة على مساعدة الشباب على إنشاء املشروعات
الصغيرة مع االستفادة في الوقت ذاته من التعلم واحلصول
على املعلومات اللذين تتيحهما العضوية .واملؤسسات املالية
الرسمية املتناهية الصغر مثل بنك غرامني تعتمد أيض ًا على
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املعرفة احمللية باجلدارة االئتمانية وعلى الضغوط االجتماعية
من أجل تسديد القروض.
وتستخدم املصارف أيض ًا نظام اإلقراض القائم على
العالقة .ففي بوليفيا ،على سبيل املثال ،يعتمد مصرف
بانكوسول على استراتيجية إقراض ترتكز على مجموعة
تضامن ،يقوم مبوجبها أعضاء املجموعة بتنظيم مجموعات
ائتمانية صغيرة ذات مسؤولية مشتركة ،ويقوم املصرف
باإلقراض في نفس الوقت جلميع أعضاء املجموعة (World
.)Bank, 2014
وميكن التوسع بشكل كبير في نطاق وإنتاجية مشاريع
اإلنتاج الكلي واملشاريع الصغيرة إذا قدمت الدولة أو كبار
منظمي املشاريع املساعدة لتحقيق ذلك من خالل املهارات
واألفكار والتسويق.
ورغم أن الفتيات والشابات ،وخاصة في املناطق
الريفية ،لديهن احتياجات كبيرة للحصول على القروض،
إال أن فرصهن في ذلك محدودة .وتنقطع الفتيات عن التعليم
الثانوي مبعدل أكبر من الفتيان في البلدان النامية .واالنقطاع
عن الدراسة مبكر ًا غالب ًا ما يعني زيادة أوجه الضعف
االجتماعية واالقتصادية ،مبا في ذلك قلة فرص العمل.
ولذلك فمن شأن إتاحة فرص احلصول على القروض أن

يساعد الفتيات على إيجاد سبل الرزق أو انتهاز الفرص
األخرى لتحقيق الدخول (United Nations Capital
.)Development Fund, 2012
ومن الضروري تهيئة بيئة تنظيمية مواتية للشباب
وتعترف باحتياجاتهم ،وبخاصة الفتيات والشابات ،وتكون
شاملة للجميع وحامية لهم .وميكن أيض ًا للتثقيف املالي
وتنمية املشاريع احلرة أن يساعدا الشباب في حتقيق أعظم
استفادة من اخلدمات املالية املتاحة .وميكن لسياسات
احلكومة وحوافزها أن تساعد على حفز القطاع املالي
على تصميم الوسائل املالية وسبل اإلجناز املبتكرة ،مبا في
ذلك إقامة نقاط الوصول املنخفضة التكلفة مثل اخلدمات
املصرفية املتنقلة وبرامج الصيرفة املدرسية التي يفيد منها
الشباب ،وخاصة الشابات.
ويسعى التثقيف املالي إلى احلد من أوجه الضعف
االقتصادية لدى الشباب من خالل تزويدهم باملعارف
واملهارات واملواقف التي متكنهم من اتخاذ قرارات مالية
حكيمة وتفادي اآلثار السلبية لسلوكياتهم املالية (نتيجة
للضغوط من جانب وسائط اإلعالم واألسرة واألقران،
على سبيل املثال) .وبغية حتسني النتائج للمراهقات في
هذا الصدد ،أقام مجلس السكان ومؤسسة مايكروسيف
شراكات مع أربع مؤسسات مالية في كينيا وأوغندا
لوضع واختبار ونشر برنامج يشتمل على حسابات ادخار
شخصية بدون رصيد افتتاحي أو مصروفات شهرية؛
وتنظيم اجتماعات أسبوعية بني مجموعات الفتيات مع
مرشدين ومعلمني في مجال التثقيف املالي .وأفاد القائمون
على هذا املشروع الرائد في كينيا بأنه حقق تغيير ًا إيجابي ًا
في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي والتنقل،
والقواعد اجلنسانية ،ومحو األمية املالية ،واستخدام
اخلدمات املصرفية ،والسلوكيات االدخارية ،والتواصل
ممع اآلباء /أولياء األمور بشأن املسائل املالية (United Nat
.)tions Capital Development Fund, 2012
وفي عام  ،2009أقام مصرف زاكبنك في منغوليا
شراكات مع مؤسسة نايكي ،واملؤسسة املصرفية العاملية
النسائية؛ ومؤسسة فرص التمويل املتناهي الصغر،
لتطوير وسيلة لتمكني الفتيات بني سن  14و  17سنة من
االدخار وتعزيز معرفتهن بالشؤون املالية .وأظهر استعراض
للمبادرة أن الفتيات املشتركات ‘‘حققن زيادة كبيرة في
املدخرات وحتسن ًا كبير ًا في املعارف والسلوك’’ .وعلى

أعلن عن خطط ادخارية
سبيل املثال ،زاد عدد الفتيات الالتي َّ
بنسبة  85في املائة بعد تلقيهن تثقيف ًا في الشؤون املالية.
وذكرت جميعهن أنهن أكثر ثقة في طرح األسئلة في لقاءاتهن
لدى أحد املصارف ،وأن املصرف مكان أمني حلفظ األموال.
ومن شأن زيادة فرص احلصول على االئتمان أن تشكل
إحدى املزايا غير املباشرة للفتيات .وعلى سبيل املثال،
خلصت دراسة للبنك الدولي إلى أن زيادة قدرة النساء على
االقتراض بنسبة  10في املائة تساهم في زيادة فرص التحاق
البنني والبنات باملدارس بنحو  8نقاط مئوية ،كما تؤدي إلى
احلد من مستوى الفقر املدقع لدى األسر املعيشية مبعدل 5
نقاط مئوية (.)Khandker and Samad, 2014

الحوكمة ،وتوفير فرص العمل ،والعائد
الديمغرافي

تقتضي تهيئة بيئة مواتية لألعمال التجارية تسمح بتوسيع
فرص العمل في القطاع الرسمي اتباع السياسات وتدابير
احلوكمة اجليدة .وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهدته
اقتصادات كثيرة دون أن تتاح لها جميع الظروف املثلى ،فإنه
مما يساعد على حتقيق النمو املستدام توافر اللوائح جيدة

التمكـــني املـالــي

يؤدي حتقيق زيادة بنسبة  10في املائة
في قدرة املرأة على االقتراض إلى حتقيق
زيادة في معدالت التحاق البنات والبنني
باملدارس ،إلى جانب تخفيض معدالت
الفقر املدقع لدى األسر املعيشية.
زيادة معدل االلتحاق
باملدارس

٪5-

٪8+
انخفاض معدالت
الفقر املدقع
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التصميم واإلنفاذ ،ووجود املؤسسات واألدوات املالية
حسنة التنظيم من أجل جمع األموال الضخمة وحتقيق انفتاح
التجارة .وهناك حاجة إلى توخي املرونة في قوانني العمل
مبا يساعد على توفير الوظائف والتوسع فيها.
والبد للشروط الالزمة إلقامة أي عمل جتاري ،والوفاء
باملقتضيات التنظيمية ،ودفع الضرائب أن تتسم بالشفافية
وأن تكون سهلة املراس .والبد للوائح أن تكون قابلة لإلنفاذ
دون تأخيرات مطولة أو إغراق في الغموض .ومن شأن
البطء في التنفيذ بسبب البيروقراطية والفساد وقبل كل
شيء العشوائية في العمل أن يثبط من همة األعمال التجارية
ألنه يضاعف كثير ًا من اجلهود والتكاليف املرتبطة بالعمل.
وهذه التكاليف هي أهم العناصر املثبطة بالنسبة إلى املنشآت
الصغيرة .وتعتبر القدرة على التنبؤ من صميم العوامل التي
تساعد على إيجاد بيئة مواتية لألعمال التجارية سواء من
حيث توافر اإلمكانيات أو القواعد التنظيمية.

© UNFPA/Ricardo Ramirez Arriola
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ومن املفيد أيض ًا توسيع الروابط مع األسواق اإلقليمية.
فذلك يوفر تكاليف النقل ويؤدي إلى التنوع الذي يحول دون
خطر االعتماد على أسواق محددة .وريثما يتم حتقيق حتسن
في سلسلة اإلنتاج ،فإنه يساعد أيض ًا على بيع املنتجات
ذات النوعية املرضية للمستهلكني في البلدان املنخفضة
الدخل ،ولكن ليس ألسواق البلدان املتقدمة النمو.
وهناك بعض البلدان التي تنفرد بفرص وتقييدات
محددة .فالبلدان التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من املوارد
الطبيعية حتظى مبصدر سهل للدخل .بيد أن العائدات رمبا
ال تستخدم في زيادة املهارات والوظائف وحتسني مستويات
املعيشة للسكان بوجه عام .وبالنسبة إلى البلدان املتأثرة
بالنزاعات ،فإن ضعف املؤسسات والتالحم االجتماعي
يجعل من الصعوبة مبكان اجتذاب االستثمارات اخلاصة .ومع
ذلك ،فإن القطاعات كثيفة اليد العاملة ،مثل قطاع التشييد،
ميكن أن يحقق ازدهار ًا في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،

مما يترتب عليه توافر فرص العمل للشباب وغيرهم وبالتالي
يدعم االنتعاش االقتصادي.

اآلثار المترتبة على نقص االستثمار في
مستقبل الشباب

ينشأ عن انخفاض معدالت اخلصوبة في البلدان الفقيرة
أوضاع تسمح بتحقيق عائد دميغرافي ميكن أن يحد من الفقر
وأوجه الضعف ويؤدي إلى حتقيق مكاسب أكبر إذا ما جرى
األخذ بالسياسات االقتصادية املتينة .وهناك عوامل عدة هي
التي حتدد مدى منو االقتصاد أو ركوده ،مبا في ذلك االستثمار
في الهياكل األساسية وبيئة األعمال .بيد أن االستثمارات
األساسية في الصحة واحلقوق اإلجنابية للشباب وفي رأس
املال البشري حتظى بأهمية أساسية من أجل توسيع نطاق
فرص كسب الرزق أمامهم.
وحسبما أوضحت دراسة استقصائية عاملية أجرتها
األمم املتحدة مؤخر ًا ألولويات املستقبل ،كان التعليم اجليد
األولوية العليا حسب ما أبلغ به صغار السن بني سن 10
سنوات و  24سنة بغض النظر عن مستوى تقدم البلدان في
النمو من عدمه.
وميكن أن تكون هناك آثار متشعبة لنقص االستثمار
في الشباب وفي توسيع فرص كسب الرزق املتاحة لهم.
وميكن لتباطؤ انخفاض معدل الفقر وضعف النمو االقتصادي
وما يترتب عليهما من تكلفة بشرية بالنسبة إلى األفراد واألسر
املعيشية أن تكون لهما آثار مدمرة على األفراد واألسر املعيشية
والبلدان ككل .ولكن هذه العواقب ميكن أن تكون أبعد أثر ًا.
فالشباب ميكن أن يصابوا باإلحباط إذا ما وجدوا
أنفسهم حيال فرص أقل .ومعظم الشباب في البلدان
النامية معرضون عن طريق وسائط اإلعالم ــ إن لم يكن
من خالل املالحظة املباشرة ــ للصور التي تكشف عن
كثير من املستويات املعيشية الراقية .ومن شأن ذلك أن
يثير طموحاتهم ووعيهم بأوجه التفاوت الكبيرة البادية في
الفرص والثروة.

وإذا انخفضت فرص املشاركة املدنية والسياسية على
وجه اخلصوص ،فإن محدودية الفرص املتاحة لتحقيق
تقدم اقتصادي ميكن أن تفضي إلى حالة من عدم االستقرار
السياسي ( .)World Bank 2006, UNFPA, 2010وكما
حاجج ألبرت هيرشمان ( ،)Albert Hirshmann 1973فإن
تسامح الناس مع عدم املساواة يتآكل كلما طالت الفترة التي
يواجهون فيها حالة من قلة الفرص بالنسبة لآلخرين ،ورمبا
يلجأون إلى العمل املباشر لكي يصححوا حالة من الظلم
البينِّ .

تحقيق اإلمكانات

من شأن العائد الدميغرافي أن يدفع قدم ًا باقتصادات البلدان،
مثلما شهدت األوضاع في شرق آسيا ،حيث ساهم العائد
الدميغرافي في متوسط معدل النمو السنوي في الدخل
السنوي الفردي خالل الفترة من  1965و  ،1995والذي
بلغ نسبة  6في املائة .إن التاريخ لم يشهد قط قيام مثل هذه
املجموعة الكبيرة من البلدان بتحقيق هذا النمو السريع وعلى
مدى هذه الفترة الطويلة .ولقد شكل االنخفاض السريع
في معدل اخلصوبة أحد أهم السمات التي ميزت ما بدا
ومهد الطريق لتحقيق هذه
وكأنه معجزة من معجزات النموّ ،
املعجزة.
وباإلمكان حتقيق احلد األقصى من العائد الدميغرافي من
خالل السياسات الداعمة الرامية إلى بناء رأس املال البشري
للشباب ،مبا في ذلك املراهقون .وتشمل هذه السياسات
توسيع فرص احلصول على وسائل منع احلمل واملعلومات
مبا يتيح لألفراد الذين يريدون منع احلمل القدرة والوسيلة
ملمارسة حقوقهم اإلجنابية ،وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية خللق
فرص العمل وغيرها من الفرص التي تتيح حتقيق الدخل
لألجيال احلالية واملقبلة من الشباب ،وتضاعف من فرص
حصولهم على االئتمان ،وتشتمل على استثمارات في قطاع
الهياكل األساسية وغيره من القطاعات مبا يحقق ازدهار
املشاريع والتجارة.
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صغار السن في كل مكان يالقون عقبات اجتماعية واقتصادية
وقانونية تعوق انتقالهم بسالم على نحو صحي من مرحلة املراهقة
إلى مرحلة البلوغ ،ومن املدرسة إلى قوة العمل.
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الفصل 3

العقبات التي تقف في
طريق نمو صغار السن
وبلوغهم كامل إمكاناتهم
على الرغم مما ظهر في السنوات األخيرة من أدلة على زيادة االهتمام بصغار السن ،مبا في ذلك من
خالل مبادرات سياسات عامة ناجحة ،مازال صغار السن ككل يجابهون عقبات كثيرة حتول دون
انتقالهم بأمان إلى مرحلة البلوغ واالنضمام إلى قوة العمل .فعشرات املاليني ليسوا ملتحقني مبدارس،
وإذا كانوا ملتحقني مبدارس فإنهم ال يستوفون حتى املقاييس املرجعية الدنيا للتعلم .وكثير ًا ما تكون
آفاق العمالة كئيبة ،بحيث ال تتوافر فرص عمل ،أو تتوافر فرص عمل رديئة النوعية ،مما يفضي إلى
سوءا .وما يصل إلى  60في املائة من الشباب في املناطق النامية
تزايد أزمة بطالة الشباب العاملية ً
ال يعملون أو ليسوا ملتحقني مبدارس ،أو يعملون عمالة غير نظامية فحسب.

التحديات الرئيسية

=2+2؟
في عام  2011لم يكن
 57مليون طفل ملتحقني
مبدارس.

?
عاملي ًا ،ال يعمل  73.4مليون
شاب تتراوح أعمارهم من
 15إلى  24سنة.

?

ال يعلم سوى  10في املائة من
صغار السن و  15في املائة من
صغيرات السن ما إذا كانوا مصابني
أو غير مصابني بفيروس نقص
املناعة البشرية.

حالة سكان العالم 2014

31

عندما

يتمتع صغار السن بصحتهم اجلنسية واإلجنابية
وحقوقهم اإلجنابية فإنهم يصبحون على
الطريق نحو حتقيق كامل إمكاناتهم كأفراد
وكأعضاء مشاركني مشاركة فاعلة في
مجتمعاتهم وأممهم .والصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
تساعد صغار السن أيض ًا على حتقيق مقاصد حياتية هامة.
ويحتاج صغار السن ،ليكونوا قادرين على أن تكن لهم
اختيارات تعزز صحتهم اجلنسية واإلجنابية والسعادة ،إلى
مساندة من أبعاد كثيرة من أبعاد ثقافاتهم ومجتمعاتهم (صندوق
األمم املتحدة للسكان .)2013 ،فكل شخص من صغار
السن بحاجة إلى تعليم جيد ،وإلى عمل كرمي ،وإلى املشاركة
اإليجابية في املجتمع ،وإلى سبل حلماية حقوق اإلنسان،
واحلصول على معلومات وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.
ومن اجللي أن هذه هي العناصر الضرورية ليس فحسب لتمتعهم
بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية ،بل أيض ًا لتوافر
األساس الالزم ملساعدة كل شخص من صغار السن على
مواجهة التحديات التي يواجهونها عند انتقال املسؤولية إليهم
عن تنمية بلدانهم اقتصادي ًا واجتماعي ًا .ومع ذلك ،ال تتوافر
لبِنات البناء األساسية هذه ملئات املاليني من صغار السن.
فصغار السن في كل مكان يالقون عقبات اجتماعية
واقتصادية وقانونية تعيق انتقالهم بطريقة آمنة وصحية من
مرحلة املراهقة إلى مرحلة البلوغ ،ومن املدرسة إلى قوة العمل.

مازال ماليين ،وبخاصة الفتيات ،يفتقرون إلى
الحصول على تعليم عالي الجودة

والتعليم اجليد يس ّلح صغار السن باملهارات واملعرفة التي متكنهم
من التخفيف من املخاطر املتعلقة بالصحة اإلجنابية ومن ممارسة
حقوقهم .فالبقاء في املدرسة يعني انخفاض احتماالت ممارسة
الفتيان والفتيات للجنس .وكلما بقيت الفتاة مدة أطول في
الدراسة ،كلما زادت احتماالت أن تستعمل وسائل حديثة ملنع
احلمل في حالة ممارستها اجلنس ،وكلما قلت احتماالت أن تنجب
وهي مراهقة (Greene et al., 2014؛ وجلنة األمم املتحدة للسكان
والتنمية .)2014 ،وخطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية والسلوك اجلنسي احملفوف باملخاطر ينخفض عندما تبقى
الفتاة في الدراسة حتى املرحلة الثانوية (.)Greene et al., 2014
وعلى الرغم من جميع البحوث التي تبينّ الفوائد الصحية
وغيرها التي تتحقق من االنتظام في املدارس والبقاء فيها ،كان عدد
األطفال غير امللتحقني باملدارس االبتدائية في عام  2011ال يزال
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السبيل إلى متتع صغار السن
بصحتهم اجلنسية واإلجنابية
وبحقوقهم اإلجنابية

التعليــم

احلصـول على تعليم جيد مالئم ّ
ميكن
صغار السن من اغتنام فرص املستقبل.

املشاركـة

املشاركة في صنع القرار.

احلمايــة

التمتع بجميع حقوق اإلنسان.

الصحــة

احلصول على اخلدمات التي ّ
متكن
صغار السن من أن يكونوا منتجني.

العمالة

احلصول على فرص عمل الئق
وسبل عيش الئقة.

SRHRR

التمتع بالصحة اجلنسية
واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية

المراهقون غير الملتحقين بمدارس ،حسب المنطقة ،في الفترة من عام  1999إلى عام 2011
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 57مليون ًا (اليونسكو 2014 ،ب) .ومعظم أولئك األطفال
ليس من املتوقع أبد ًا أن يلتحقوا مبدارس ،ومعظمهم من البنات
في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى (اليونسكو،
 2014ب) .وأولئك غير امللتحقني مبدارس ينتمون أيض ًا إلى
أشد مناطق بلدانهم فقر ًا ونأي ًا ،ومن ثم فهم عرضة بدرجة
أكبر ملشاكل الصحة اجلنسية واإلجنابية .وعلى مستوى املرحلة
الثانوية ،كان  64مليون ًا من املراهقني غير ملتحقني مبدارس في
عام  ،2011وكان  21مليون ًا منهم يعيشون في بلدان أفريقيا
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى (اليونسكو 2014 ،ب).
ومما يبعث على االنزعاج أن رداءة النوعية تردع كثيرين عن
االلتحاق مبدارس .ومازالت ظواهر ارتفاع نسبة التالميذ إلى
املدرسني ارتفاع ًا غير مقبول ،وعدم تدريب املدرسني تدريب ًا
جيد ًا ،وعدم كفاية الكتب املدرسية ،وسوء الهياكل األساسية،
واالفتقار إلى مدرسات ،موجودة في بلدان كثيرة (اليونسكو،
 2014ب) .وتشير التقديرات إلى أن  130مليون ًا من األطفال
يبقون في املدارس االبتدائية ملدة أربع سنوات على األقل
ولكنهم ال يبلغون أبد ًا املقاييس املرجعية الدنيا للتع ّلم.

فرص العمل الالئق مازالت بعيدة المنال
بالنسبة لصغار السن المهيئين لالنضمام إلى
قوة العمل

إن قدرة صغار السن على احلصول على عمل الئق – وهي
قدرة بالغة األهمية على مستويات كثيرة للغاية – متثل أساس
قدرتهم على التمتع بصحتهم اجلنسية واإلجنابية وبحقوقهم

2005

2007

2009

2011

اإلجنابية .والفوائد العامة التي تتحقق من حصول صغار
السن على عمل الئق هي ،حسب ما ذكرته جلنة األمم
ثراء،
املتحدة للسكان والتنمية (“ ،)2014اقتصادات أكثر ً
ومجتمعات أكثر عد ً
ال ،ونظم دميقراطية أقوى” .وبالنسبة
لصغار السن  ،ميثل احلصول على عمل الئق وحتسني ظروف
املعيشة سبي ً
ال إلى التمكني ،وعامل حماية.
ومع ذلك ،مازال صغار السن في كثير من البلدان
ال يحصلون على عمل جيد ،أو ال يأملون في أن يكون لهم
سبيل عيش مفيد .وتزداد ما تسميه منظمة العمل الدولية
سوءا .ففي بلدان
(“ )2013أزمة عمالة الشباب العاملية” ً
العالم األقل منو ًا ،ينضم في كل عام  15مليون ًا تقريب ًا من
صغار السن إلى قوة عمل تعاني فيها األغلبية الساحقة من
البطالة ،أو العمالة املنقوصة ،أو العمالة الهشة (صندوق

{أؤمن إميان ًا شديد ًا بأنني ّ
ممكنة بدرجة
تكفي ألن ُأثبت وجودي وأسعى إلى
حتقيق أحالمي ...وإحداث أثر ،سواء
كان سياسي ًا أو اقتصادي ًا}.
ماليفسوان موديسينيان ،بوتسوانا
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الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى  24سنة وليس لهم عمل
وغير ملتحقني مبدارس تتجاوز  20في املائة (قاعدة بيانات
إحصاءات منظمة العمل الدولية.)2014 ،
وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن
 10بلدان أن صغار السن يتفوقون على صغيرات السن في
إمتام انتقالهم إلى سوق العمل .ففي جميع البلدان العشرة،
تزيد احتماالت حصول صغار السن على عمالة مستقرة
وعثورهم على عمل في القطاع النظامي عن احتماالت ذلك
في حالة صغيرات السن (منظمة العمل الدولية.)2013 ،

األمم املتحدة للسكان2011 ،؛ ومنظمة العمل الدولية،
 .)2011وال يزال معدل بطالة الشباب على نطاق العالم عند
مستويات مرتفعة إلى حد كبير ،في البلدان املتقدمة النمو
وفي البلدان النامية على السواء (منظمة العمل الدولية،
.)2013
وعاملي ًا ،في عام  2013كان  73.4مليون شاب وشابة
تتراوح أعمارهم من  15إلى  24سنة عاطلني عن العمل
(وميثلون حوالي  36في املائة من العاطلني عن العمل البالغ
عددهم  202مليون) (منظمة العمل الدولية.)2013 ،
وبطالة الشباب تبلغ أعلى معدالتها في شمال أفريقيا وغرب
آسيا (األمم املتحدة 2014 ،ب) .ومعدل البطالة في كثير
من أشد البلدان فقر ًا منخفض نسبي ًا ،ألن هذه البلدان
توفر استحقاقات قليلة في حالة البطالة ،أو ال توفر أي
استحقاقات من هذا القبيل .ويزاول اجلميع تقريب ًا في هذه
ال ما ،ولكن هذه األعمال تكون عـادة أعما ً
البلدان عم ً
ال
كفافية فحسب ،ويكون معظمها في القطاع غير النظامي،
ويكون الكثير منها محفوف ًا باألخطار واملخاطر (منظمة
العمل الدولية .)2011 ،ومن الشؤم أننا جند في  18بلد ًا
من البلدان الستني التي تتوافر فيها بيانات أن نسبة الشباب

مازال اإلقصاء والتهميش والتمييز يمثلون القاعدة

بدءا من مرحلة املراهقة املبكرة ،يشرع صغار السن في
ً
حتديد اختيارات لهم بشأن حياتهم يصبح لها تأثير بالغ فيما
بعد على الكيفية التي ينتقلون بها إلى مرحلة البلوغ وعلى
كينونتهم كبالغني .وكلما كبروا سن ًا كلما كانوا أقدر على
اتخاذ قرارات والتصرف بشكل مستقل.
ويكتسب صغار السن تدريجي ًا “القدرة على أن يكونوا
فاعلني” ،وهو أمر بالغ األهمية لصحتهم اجلنسية واإلجنابية
جزءا طبيعي ًا من منائهم
وحلقوقهم اإلجنابية ،باعتبار ذلك ً

المعدالت العالمية لبطالة الشباب تواصل ارتفاعها بعد انخفاضها لفترة وجيزة
أعداد الشباب العاطلني عن العمل ومعدل بطالة الشباب على نطاق العالم ،في الفترة من 2013-1991
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السن ،وتبني أن الشباب يصوتون اآلن مبعدالت أقل مما كانوا
يفعلون في املاضي (.)Oxford Analytica, 2014

ماليين من صغار السن يفتقرون إلى التمتع
التام بحقوق اإلنسان العالمية

إن حقوق اإلنسان التي يولد بها اجلميع متثل أساس متتع صغار
السن بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية .وقد
حثت جلنة األمم املتحدة للسكان والتنمية ،في قرارها الصادر

تتزايد مشاركة صغار السن كمواطنين كلما
زادت أعمارهم
100

النسبة املئوية من هذه املجموعة
التي صوتت في أحدث انتخابات

كأفراد وكمواطنني .وعندما يبدأ صغار السن في النضج
فإنهم يصبحون بحاجة إلى من هم حولهم ممن يوجد
لديهم ما يلزم من قوة ونفوذ ملعاملتهم معاملة مناسبة.
ولكن ،في كثير من البلدان وكثير من البيئات،
ال يحترم اآلباء واألمهات واألسر واملجتمعات االستقالل
ويستبعد صغار
الناشئ لصغار السن ،وبخاصة املراهقنيُ .
السن عموم ًا من عملية صنع القرار بشأن أنواع البرامج
والسياسات التي قد تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه
(إدارة التنمية الدولية .)2010 ،ومتنع قوانني سن الرشد
املراهقني ممن تقل أعمارهم عن  18عام ًا من احلصول على
ما يلزم من خدمات ومعلومات الصحة اإلجنابية (Coram,
.)2014d
أما صغار السن الذين تختلف هويتهم من حيث النوع
االجتماعي عما هو معتاد فهم يواجهون متييز ًا في بلدان
كثيرة (منظمة الصحة للبلدان األمريكية.)2011 ،
وعالوة على ذلك ،ال يغتنم صغار السن دائم ًا فرص
املشاركة املدنية التي تتيحها لهم املجتمعات .فعلى سبيل
املثال ،تبينّ اإلحصاءات أن الشباب تقل احتماالت أن
يصوت كبار
يصوتوا في االنتخابات عن احتماالت أن
ّ

االحتاد الروسي جمهورية
مقدونيا
اليوغوسالفية
سابق ًا

توغو
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حقوق اإلنسان للمراهقين والشباب
تشمل حقوق اإلنسان للمراهقني والشباب ما يلي ضمن
حقوق أخرى:
• احلياة واحلرية واألمن
• الصحة
• التعليم
• احلصول على املعلومات
• التعبير
• تكوين اجلمعيات
• التحرر من التمييز
• التحرر من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الال إنسانية أو املهينة ،مبا في ذلك العنف اجلنسي
• الرضا بالزواج
املصدر :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

في عام  2012بشأن املراهقني والشباب“ ،احلكومات على
حماية حقوق اإلنسان للمراهقني والشباب في سيطرتهم على
املسائل املتعلقة بأبعادهم اجلنسية ،مبا في ذلك صحتهم اجلنسية
واإلجنابية ،وهم متحررون من اإلكراه والتمييز والعنف ،وبصرف
النظر عن العمر والوضع الزواجي( ”...جلنة األمم املتحدة
للسكان والتنمية .)2014 ،وهذه احلقوق ليست جديدة ،وهي
مجسدة بالفعل في مئات من املعاهدات واالتفاقات الدولية
(صندوق األمم املتحدة للسكان2012 ،ب).
ورغم هذه اإلعالنات ،مازالت االنتهاكات الصارخة
حلقوق اإلنسان متثل القاعدة بالنسبة لكثيرين من صغار السن
(صندوق األمم املتحدة للسكان2013 ،ب) .فوفق ًا ملا يقوله
مكتب املراجع السكانية ،يقدر أن ما يتراوح من  100مليون إلى
 140مليون ًا من النساء والفتيات على نطاق العالم قد أجريت
لهن عملية ختان اإلناث ،وأن أكثر من  3ماليني فتاة معرضات
إلجراء هذه املمارسة الضارة لهن سنوي ًا في القارة األفريقية
وحدها ( .)Feldman-Jacobs and Clifton, 2014وميثل ختان
اإلناث شاغ ً
ال فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية وحقوق اإلنسان له
آثار مدمرة قصيرة وطويلة األجل على حياة النساء والفتيات.
والعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي هو أحد
أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوع ًا على نطاق العالم .إذ
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يقدر استعراض أجرته منظمة الصحة العاملية في عام 2013
أن  36في املائة من النساء تعرضن لعنف الشريك احلميم أو
للعنف اجلنسي من جانب شخص ليس شريك ًا لهن ،مع كون
معدالت حدوث ذلك في حالة الرجال أقل (منظمة الصحة
العاملية 2013 ،أ) .وصغار الفتيات والفتيان معرضون لذلك
على وجه اخلصوص ،مع وجود عواقب سلبية واسعة النطاق
على صحة ورفاه الضحايا .ويتخذ العنف القائم على النوع
االجتماعي أشكا ًال كثيرة ،تتراوح من عنف الشريك األسري،
واالغتصاب ،والتحرش في مكان العمل ،إلى ختان اإلناث،
واالجتار بالبشـر ،وكذلك القتـل في أسوأ احلاالت.
وزواج الطفلة يشكل انتهاك ًا حلقوق اإلنسان مازال
شائع ًا في بلدان كثيرة وفي معظم مناطق العالم ،حتى حيثما
كانت القوانني حتظره .وإذا استمرت االجتاهات احلالية،
سيتزوج عدد إضافي من الفتيات يبلغ  142مليون ًا قبل بلوغ
عيد ميالدهن الثامن عشر بحلول عام  .2020وخالل الفترة
من عام  2000إلى عام  ،2011كانت نسبة النساء الالئي
تتراوح أعمارهن من  20إلى  24عام ًا في املناطق النامية
وأصبحن متزوجات أو أصبحن مرتبطات قبل أن يبلغن من
العمر  18عام ًا تبلغ  34في املائة .وعالوة على ذلك ،يقدر
أن  12في املائة من أولئك النساء كن قد أصبحن متزوجات
أو أصبحن مرتبطات قبل أن يبلغن من العمر  15سنة (جلنة
األمم املتحدة للسكان والتنمية 2014 ،وصندوق األمم املتحدة
للسكان 2012 ،أ).
وانتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بالوضع من حيث
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية تؤثر على صغار
السن رجا ً
ونساء املصابني بالفيروس تأثير ًا غير متناسب،
ال
ً
وتشمل اإلجهاض والتعقيم القسريني ،وتقييدات السفر
والهجرة ،وجترمي نقل الفيروس والتعرض له ،وتعاطي
املخدرات ،واالجتار باجلنس أو االشتغال به ،والطرد من
املدرسة أو من العمل ،واإللزام باخلضوع الختبار الكشف
عن اإلصابة بالفيروس وتسجيل تلك اإلصابة وعالجها
باإلكراه (برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز وجلنة النسيت .)2013 ،وفي بلدان
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ،تزيد احتماالت
إصابة اإلناث الالئي تتراوح أعمارهن من  15إلى  24سنة
بفيروس نقص املناعة البشرية عن احتماالت إصابة الذكور
صغار السن بذلك الفيروس (برنامج األمم املتحدة املشترك
املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز.)2013 ،
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هناك ماليين من المراهقين والشباب يفتقرون
إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية

إن احلصول على معلومات وخدمات صحية مناسبة ميثل ُلب
قدرة صغار وصغيرات السن على التمتع بصحتهم اجلنسية
واإلجنابية وبحقوقهم اإلجنابية .ومن املأساوي أن معظم
املراهقني والشباب مازالوا ،رغم كل االهتمام باحتياجاتهم
في اآلونة األخيرة ،ال يحصلون على ما يحتاجون إليه من
حيث املعلومات واخلدمات.
فمازال احلصول على تثقيف شامل وجيد أمر ًا عصي
املنال بالنسبة ملعظم املراهقني (جلنة األمم املتحدة للسكان
والتنمية2014 ،؛ واليونسكو 2014 ،أ) .ومع أن بلدان ًا
كثيرة توجد لديها سياسات وبرامج تثقيف جنسي شاملة،
فإن معظمها ال ينفذ تلك السياسات والبرامج على نطاق
واسع أو على نحو يتقيد باملعايير الدولية (صندوق األمم
املتحدة للسكان 2014 ،ج؛ وصندوق األمم املتحدة
للسكان 2013 ،ب).
ووجد حتليل أجراه مؤخر ًا )2013( .Anderson et al
تفاوت ًا واسع ًا في النسبة املئوية للمدارس التي توفر تثقيق ًا
بشأن فيروس نقص املناعة البشرية قائم ًا على املهارات،
بحيث تفيد معظم البلدان بأن أقل من نصف املدارس توفر
ويفيد الكثير منها بأن تغطية تلك
برامج من هذا القبيل؛ ُ
البرامج لديها تقل عن  10في املائة .وعالوة على ذلك ،لن
يستفيد ماليني املراهقني غير امللتحقني مبدارس – أي أولئك
األشد تعرض ًا للخطر – من برامج التثقيف اجلنسي املدرسية.
وبناء على ذلك ،مازالت ال توجد لدى صغار السن سوى
مستويات منخفضة جد ًا من املعرفة الشاملة عن فيروس
نقص املناعة البشرية أو اإليدز (منظمة الصحة العاملية،
 2014ج ،واليونسكو 2013 ،أ) .فعلى سبيل املثال ،كانت
النسبة املئوية لصغار السن الذين لديهم معرفة شاملة بشأن
الفيروس ال تتجاوز  39في املائة في حالة الذكور و  28في
املائة في حالة اإلناث ممن تتراوح أعمارهم من  15إلى 24
سنة في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى (األمم
املتحدة 2014 ،أ).
ويحتاج صغار السن  ،استكما ً
ال لتلك املعرفة ،إلى
طائفة واسعة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية،
من بينها ما يلزم ملنع حمل املراهقات ،ورعاية املراهقات

احلوامل ،والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وإجراء
االختبارات املتعلقة به واحلصول على املشورة املتعلقة به
واحلصول على العالج والرعاية املتعلقني به ،وتوفير لقاحات
التطعيم ضد فيروس الورم احلليمي البشري ،وتوفير رعاية
اإلجهاض املأمون (منظمة الصحة العاملية 2014 ،ب).
ويعرف  ،)2014( Chandra-Mouli and colleaguesاخلدمة
ّ
امليسورة املنال بأنها تلك التي تتحقق عندما “يستطيع
املراهقون احلصول على اخلدمات الصحية املتاحة”.
واحلصول على مايلزم ملنع احلمل يعني القدرة على
احلصول على خدمات منع احلمل .ومع ذلك ،فإن مستويات
حصول املراهقات على خدمات ووسائل منع احلمل
منخفضة ،ومن ثم فإن استعمالهن لتلك الوسائل واخلدمات
ال يتجاوز  22في املائة مقارنة بنسبة تبلغ  60في املائة في
حالة النساء الالئي تتجاوز أعمارهن  30سنة.
ووسائل منع احلمل اخلاصة باحلاالت الطارئة هي شيء
يحتاج إليه املراهقون على وجه اخلصوص ألنهم يستعملون
وسائل غير فعالة نسبي ًا ،أو ال يستعملون شيئ ًا على
اإلطالق ،أو ألنهم أكثر عرضة ملمارسة اجلنس باإلكراه.
إال أن إمكانية حصولهم على وسائل منع احلمل اخلاصة
باحلاالت الطارئة كثير ًا ما تكون محدودة أو معاقة (Parker,
2005; International Consortium for Emergency

.)Contraception, 2014
وتواجه املراهقات والشابات الالئي يسعني إلى احلصول
على إجهاض مأمون أو على رعاية بعد اإلجهاض مشاكل
استعمال وسائل وخدمات منع احلمل

مستويات حصول صغار اإلناث على
وسائل وخدمات منع احلمل منخفضة.

%22

%60

اإلناث الالئي تتراوح
أعمارهن من  15إلى  24سنة

اإلناث الالئي تتجاوز
أعمارهن  30سنة

حالة سكان العالم 2014

37

{آمل أن أحيا حياة يحصل
فيهـا صغــار السـن علـى
اخلدمات الطبية مجان ًا وتحُ ترم
فيها جميع حقـوق صغـار
السـن}.
ديلنوزا شوكوروفا ،طاجيكستان

في حصولهن على ذلك في كثير من البلدان .فقد أظهرت
دراسات أن صغيرات السن من األرجح ،مقارنة بالنساء األكبر
سن ًا ،أن ينتظرن للحصول على إجهاض ،وأن يستعن بشخص
غير ماهر يقدم خدمات اإلجهاض ،أو أن يستعملن وسائل
خطرة إلجهاض أنفسهن ،أو يؤخرن السعي إلى احلصول على
رعاية بشأن املضاعفات (.)Rosen, 2009
وثمة صغيرات سن كثيرات ممن يحملن ال يستعملن
خدمات الرعاية اخلاصة مبا قبل الوالدة ،أو ال تتاح لهن سبل
احلصول على تلك الرعاية (صندوق األمم املتحدة للسكان،
 2013أ ،و  .)Reynolds et al., 2006; Rosen, 2009وعالوة
على ذلك ،يقل استعمالهن للرعاية اخلاصة بفترة ما قبل الوالدة
وتقل زياراتهن في تلك الفترة للحصول على تلك الرعاية
عن األمهات األكبر منهن سن ًا ( .)Guliani et al., 2014ومع
أن منظمة الصحة العاملية توصي بتطعيم جميع البنات الالئي
تتراوح أعمارهن من  9سنوات إلى  13سنة باللقاح املضاد
لفيروس الورم احلليمي البشري ،كان ارتفاع سعر التطعيم معناه
أن نسبة هزيلة فحسب من مئات املاليني من الفتيات الالئي
يجب تطعيمهن ممن يعشن في البلدان النامية هي التي كان
بإمكانها احلصول على هذا اللقاح (.)GAVI Alliance, 2014
واحلصول على الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية
وعلى الرعاية اخلاصة به عنصر بالغ األهمية من عناصر صحة
صغار السن اجلنسية واإلجنابية وحقوقهم اإلجنابية ،وبخاصة
في حالة صغيرات السن ألنهن يتحملن وطأة اإلصابات
اجلديدة (برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز.)2013 ،
واحلصول على رفاالت (عوازل واقية) للوقاية من فيروس نقص
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املناعة البشرية ومن األمراض التي تنتقل باالتصال اجلنسي
ميثل استراتيجية بالغة األهمية للوقاية ،ولكن عدد صغار
وصغيرات السن الذين يستخدمون تلك الرفاالت قليل للغاية
(جلنة األمم املتحدة للسكان والتنمية.)2014 ،
وسبل حصول املراهقني على اختبارات الكشف عن
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ،وعلى املشورة املتعلقة
بذلك الفيروس ،واستخدامهم لتلك االختبارات واملشورة ،أقل
كثير ًا أيض ًا مقارنة باألشخاص األكبر سن ًا .والنتيجة هي أن
 10في املائة فقط من صغار السن و  15في املائة من صغيرات
السن هم الذين يعرفون ما إذا كانوا مصابني أو غير مصابني
بفيروس نقص املناعة البشرية (منظمة الصحة العاملية2013 ،
ب) .وامكانية االستفادة من برامج منع انتقال العدوى من األم
إلى الطفل أقل أيض ًا في حالة املراهقات ،السيما في حالة من
ينتمني إلى فئات رئيسية من السكان (منظمة الصحة العاملية،
 2014أ) .فسبل حصول الفئات الرئيسية من السكان ،من
قبيل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال ،ومن يتعاطون
املخدرات بواسطة احلقن ،ونزالء السجون وغيرها من األماكن
املنغلقة ،واملشتغلني باجلنس وغيرهم ممن ي ّتجرون باجلنس،
واألشخاص مغايري الهوية اجلنسية ،قاصرة بوجه عام ،مع
كون املراهقني معرضني خلطر أكبر حتى باملقارنة بأقرانهم األكبر
سن ًا (منظمة الصحة العاملية 2014 ،أ).
سبل
وقد أظهرت دراسات كثيرة أن املراهقني تقل أيض ًا ُ
حصولهم على العالج والرعاية املتعلقني بفيروس نقص املناعة
البشرية مقارنة مبن هم أكبر سن ًا (األمم املتحدة 2014 ،أ ،وكيم
وآخرون .)2014 ،وحتى عندما يشتركون في برامج العالج من
تقيدهم بنظم العالج يكون أقل عادة
ذلك الفيروس فإن مستوى ّ
مقارنة بالبالغني األكبر سن ًا ( .)Kim et al., 2014وحتى في
بلد غني مثل الواليات املتحدة ينتظر املراهقني الذين تتبني من
االختبارات إصابتهم بالفيروس مدة أطول للحصول على الرعاية،
مقارنة مبن هم أكبر سن ًا؛ وحوالي ثلث املراهقني الذين ينضمون
بالفعل إلى برامج الرعاية املتعلقة بذلك الفيروس ينقطعون بعد
ذلك عن االنتظام في تلك البرامج (.)Philbin et al., 2014

العقبات االجتماعية واالقتصادية والقانونية األساسية

إن الفجوة الواسعة بني ما يحتاج إليه صغار السن كأساس
النتقالهم بأمان وبنجاح إلى مرحلة البلوغ وبني ما يحصلون
عليه تعكس وجود عقبات اجتماعية واقتصادية وقانونية
أساسية قوية ومستمرة .وتؤثر بعض هذه العقبات على
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أشخاص من مختلف األعمار ،بينما تقتصر عقبات محددة
على صغار السن .وهي تسهم جميعها في حرمان صغار
السن من التمتع األوفى بصحتهم اجلنسية واإلجنابية
وبحقوقهم اإلجنابية.

العقبات االجتماعية

األعراف وأوجه انعدام المساواة المتعلقة بالنوع االجتماعي
ٍ
موات
تجعل الفتيات والشابات في وضع غير
ُتسند الثقافات في كثير من البلدان أدوار ًا اجتماعية
واقتصادية شديدة االختالف لصغار ولصغيرات السن،
وهي أدوار كثير ًا ما تلحق الضرر بالفتيات والشابات على
وجه اخلصوص ( .)Buvinic et al., 2007وكثير من أوجه
يفسر افتقار
انعدام املساواة هذه املتعلقة بالنوع االجتماعي ّ
الفتيات والشابات إلى تعليم مدرسي وإلى فرص عمل
ويفسر انتهاكات حقوق اإلنسان املوصوفة أعاله (صندوق
ّ
األمم املتحدة للسكان 2012 ،ب؛ والبنك الدولي.)2011 ،
وعندما ي ّتجر شخص صغير السن باجلنس ،أو يكون
ذا توجه جنسي مختلف ،أو يتعاطى املخدرات باحلقن ،فإن
أوجه انعدام التوازن في القوة الذي توجده األعراف املتعلقة

بالنوع االجتماعي تتفاقم ،مما يجعل صغار وصغيرات السن
معرضني بدرجة أكبر خلطر اإلصابة باألمراض التي تنتقل
باالتصال اجلنسي ،مبا فيها فيروس نقص املناعة البشرية.
فقدرة هذه “الفئات السكانية الرئيسية” من صغار السن
على االستفادة من استراتيجيات الوقاية املتاحة من قبيل
استخدام الرفاالت (العوازل الواقية) تكون مقيدة تقييد ًا
شديد ًا (منظمة الصحة العاملية 2014 ،أ).
وصغار السن ،سواء كانوا مراهقني تتراوح أعمارهم من
 10سنوات إلى  19سنة أو كانوا من صغار البالغني الذين
تتراوح أعمارهم من  18إلى  24سنة يشكلون نسبة كبيرة
ممن يتجرون باجلنس ،وهذا ميثل حتديات كبيرة في تصميم
وتنفيذ البرامج املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية.
وتشير األدلة إلى أن نسبة تصل إلى  40في املائة من
املشتغالت باجلنس البالغات ُيفدن بأنهن بدأن في االجتار
باجلنس عندما كن في سن السادسة عشرة أو أصغر من ذلك.
أما موقف الزوج أو الرفيق أو أي شريك آخر يعارض
استعمال شريكته لوسائل منع احلمل فهو ميثل مشكلة بالنسبة
للنساء من مختلف األعمار (صندوق األمم املتحدة للسكان،
 2012ب) .وتواجه املراهقات عقبات أكبر حتى من ذلك

SRHRR

العقبات التي يالقيها
صغار السن في
سبيل التمتع بصحتهم
اجلنسية واإلجنابية
وبحقوقهم اإلجنابية

التمتع بالصحة اجلنسية واإلجنابية
وباحلقوق اإلجنابية

العقبات االجتماعية

| األعراف وأوجه انعدام املساواة املتعلقة
بالنوع االجتماعي
| املعارضة وقلة نقل املعلومات واخلدمات
| افتقار الفتيات ألماكن مأمونة مناسبة من
أجل متكينهن

حــذار

تواجه الفتيات في كثير من
األحيان عقبات أكبر عند
االنتقال من مرحلة املراهقة
إلى مرحلة البلوغ

العقبـات االقتصاديـة

| أنظمة وشروط العمالة
| الفجوة الرقمية
| نقص االستثمار في رأس املال البشري

العقبـات القانونيـة

| عمل القوانني ضد املصالح
الفضلى لصغار السن
| سن الرشد
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فيما يتعلق بالتفاوض على استخدام وسائل ملنع احلمل
واستخدام الرفاالت ،ألن شركاءهن الذكور يكونون في كثير
من احلاالت أكبر سن ًا منهن بكثير (صندوق األمم املتحدة
للسكان .)2013 ،وانعدام التوازن في القوة هذا ميكن أن يكون
مميت ًا .فقد تبني من دراسة أجراها  Kellyوآخرون ( )2003في
ريف أوغندا أن املراهقات الالئي تتراوح أعمارهن من  15إلى
 19سنة يتضاعف لديهن خطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية عندما يكون شركاؤهن اجلنسيون أكبر منهن سن ًا
مبا يبلغ  10سنوات أو أكثر ،مقارنة بالفتيات الالئي كن ميارسن
اجلنس مع رجال أقرب إليهن في السن.
وعندما ال يعطي اآلباء واألمهات قيمة لتعليم بناتهم،
يكون هذا مؤشر ًا آخر على أوجه انعدام املساواة املتعلقة بالنوع
االجتماعي .ففي تنزانيا ،مثالً ،توجد أدلة على ارتفاع معدالت
أمية اإلناث البالغات يكون مرتبط ًا بنزوع اآلباء واألمهات إلى
إبخاس قيمة تعليم بناتهم ،مما يدمي دورة األمية وانعدام التعليم
املدرسي بالنسبة للبنات (اليونسكو .)2012 ،وكما أوضح
البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم عام  2012بشأن
املساواة بني اجلنسني ،مازالت األسر في كثير من املجتمعات
ُترسل أبناءها إلى املدرسة قبل أن تفعل الشيء نفسه لبناتها،
وهذا ميثل جزئي ًا استجابة منطقية لألسواق وللمؤسسات التي
تعطي قيمة للرجل أكثر من القيمة التي تعطيها للمرأة (البنك

الدولي .)2011 ،واالبنة التي ال حتصل سوى على تعليم
محدود أو ال حتصل على أي تعليم على اإلطالق تقل بذلك
فرص أن يكون سبيل رزقها الئق ًا في سوق العمل ،مما ال يترك
لها سوى خيارات قليلة خارج نطاق الزواج واإلجناب.
واألعراف املتعلقة بالنوع االجتماعي في كثير من
املجتمعات تدمي صورة الفتيان وصغار الشبان كأفراد
يتسمون بالعنف وباإلقدام على املجازفة ،بينما تصنف
الفتيات والشابات صغيرات السن على أنهن خاضعات في
عالقاتهن اجلنسية ( .)Greene and Barker, 2011وهذه
األعراف نفسها ميكن أن حتول دون قدرة الفتيات على إقامة
عالقات مع أقرانهن واملوجِ هات لهن األكبر سن ًا الالئي ميثلن
قدوة لهن ويتسمن بأهمية بالغة لقدرتهن على اجتياز سنوات
مراهقتهن وسنوات بلوغهن املبكرة (.)Austrian, 2012
وفي حالة الفتيان ،فإن اضطرارهم إلى مجابهة األعراف التي
متلي عليهم أن يكونوا “رجا ً
ال حقيقني” ميكن أن تؤدي إلى
سلوكيات من جانبهم تلحق الضرر بهم وبالفتيات.
ضعف التواصل بين الوالدين واألطفال
إن القدرة على التحدث إلى الوالدين وغيرهم من أفراد
األسرة عن املسائل اجلنسية واإلجنابية كثير ًا ما يكون سبي ً
ال
هام ًا لصغار السن للحصول على املعرفة التي يحتاجون

.World AIDS Day, Tbilisi
© UNFPA
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عند البلوغ ،ينكمش عالم البنات بينما تتسع آفاق البنين

وجدت دراسة أجريت في منطقة كوازولو – ناتال بجنوب أفريقيا أن البنات تنكمش آفاقهن عادة عند البلوغ .فاملسافة التي تعبرها بنت
في الصف اخلامس وهي في طريقها من منزلها إلى املدرسة وداخل مجتمعها احمللي تكون مساوية للمساحة التي يقطعهـا صبي في نفس
عمرها ،أو تكون أكبر منها ،سواء كانت في منطقة ريفية أو منطقة حضرية .ولكن عندما تصل البنت إلى الصف الثامن أو التاسـع،
يحدث العكس .فالبنات يبقني أقرب إلى منزلهن بسبب املخاوف املتعلقة بسالمتهن ،بينما يقطع الصبية مسافات أبعد وأبعد عن منازلهم.
وقد يكون معنى محدودية التنقل اآلمن بالنسبة للبنات هو انخفاض فرصهن فيما يتعلق بإمتام التعليم ،والبقاء موفورات الصحة وآمنات
من العنف ،وبلوغ كامل إمكاناتهن (.)Hallman et al., 2013

احلضريون

الريفيون

البنون في الصفني الثامن والتاسع
البنات في الصف اخلامس

البنات في الصفني الثامن والتاسع

البنون في الصف اخلامس

البنون في الصف اخلامس
البنات في الصف اخلامس

البنات في الصفني الثامن والتاسع

البنون في الصفني الثامن والتاسع

إليها من أجل حماية أنفسهم .ومع ذلك ،فإن هذا التواصل
ال يحدث على النحو الذي ينبغي أن يحدث به .وكثير ًا
ما يفتقر اآلباء واألمهات أنفسهم إلى معلومات دقيقة عن
النواحي اجلنسية أو ال يعرفون كيف يتحدثون إلى أوالدهم
عن هذه األمور (.)Bastien et al., 2011
المواقف السلبية لدى العاملين في قطاع الصحة تضع
ً
حاجزا بين الشباب والخدمات

إن املراهقني ،وبخاصة املراهقني غير املتزوجني ،كثير ًا
ما يواجهون عاملني في قطاع الصحة يتسمون بالعداء
وبإصدار أحكام على اآلخرين .وقد يرفض بعضهم تقدمي
يوبخ آخرون منهم املراهقني الذين يرون أنهم
اخلدمات ،وقد ّ
ينبغي أال تكون لهم عالقات جنسية (Chandra-Mouli et
 .)al., 2014وعالوة على ذلك ،ورغم أن املبادئ التوجيهية
الطبية ال تفرض إال قلة من التقييدات ،إن وجدت ،على
جميع وسائل منع احلمل تقريب ًا ،فإن كثيرين من مقدمي
اخلدمات الصحية يتعقدون ً
خطأ أن الشابات ينبغي
أال يستخدمن وسائل ملنع احلمل يدوم مفعولها مدة طويلة.

وهذه املواقف ال تقتصر على البلدان النامية .فقد تبني من
دراسة أجريت مؤخر ًا بشأن األطباء في الواليات املتحدة
حتيز في املشورة التي يقدمونها للمراهقني بشأن
وجود ّ
استعمال الوسائل التي توضع داخل الرحم (Rubin et al.,
 .)2013وحدد برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس
نقص املناعة البشرية/اإليدز مواقف وممارسات مماثلة من
جانب العاملني في القطاع الصحي حتد من إمكانية حصول
صغار السن على املعلومات واخلدمات املتعلقة بفيروس
نقص املناعة البشرية ،مبا في ذلك عندما يفرض العاملون في
قطاع الصحة شروط ًا على حصول صغار السن على األدوية
املضادة للفيروسات العكوسة أو وسائل منع احلمل ويوبخون
صغيرات السن املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية
الالئي يرغنب في إجناب أطفال (برنامج األمم املتحدة املشترك
املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وجلنة النسيت،
 .)2013وكثير ًا ما يعرب املراهقون أيض ًا عن قلقهم من عدم
حفاظ العاملني في قطاع الصحة على اخلصوصية والسرية
فيما يتعلق باستخدامهم خلدمات رعاية الصحة اجلنسية
واإلجنابية (منظمة الصحة العاملية.)2012 ،
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أصغـر المراهقـات يواجهن أكبر العقبـات ولكنهن ال يحصلن سـوى
على أقل دعم

الضغوط من اتجاهات كثيرة
لقد أشار تقرير حالة سكان العالم الصادر في العام املاضي
(صندوق األمم املتحدة للسكان )2013 ،إلى أن “الضغوط من
اجتاهات كثيرة” – األصدقاء واألسر واملجتمعات – تتآمر لتضع
عقبات حتول بني صغار السن وما يحتاجون إليه للتمتع بصحتهم
اجلنسية واإلجنابية وبحقوقهم اإلجنابية .وكما ذكر Chandra-
 )2014( Mouli and colleaguesفي تقريرهم الذي صدر
مؤخر ًا بشأن املراهقني واحلصول على وسائل وخدمات منع
احلمل ،متثل الضغوط االجتماعية عائق ًا شديد ًا أمام صغار السن
ذكور ًا وإناث ًا .وتشمل هذه الضغوط الضغط على األزواج صغار
السن لكي حتمل الزوجة وتنجب طف ًال في أقرب وقت ممكن بعد
زواجها .وتصم جماعات ،من بينها العاملون في مجال الرعاية
الصحية ،املراهقني غير املتزوجني أو من يكونون منهم طرف ًا في
عالقات مستقرة ويريدون استعمال وسائل وخدمات منع احلمل
بأنهم عدميو األخالق أو أسوأ من ذلك.
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مرتفع

اإلناث
مستوى اآلثار

من بني صغار السن ،تواجه صغار املراهقات الالئي تتراوح أعمارهن من 10
سنوات إلى  14سنة أكبر التحديات لنمائهن وبلوغهن كامل إمكاناتهن.
فصغار املراهقات هن األقل متكين ًا بني جميع صغار السن بسبب ما يواجهنه
من عقبات من خالل التمييز الذي يحد من دورهن في البيت ،ويحرمهن من
احلصول املتكافئ على اخلدمات الصحية والتعليم والفرص االقتصادية،
وكثير ًا ما يكن ممنوعات من ممارسة حقوقهن في أن يقررن متى يتزوجن
وما إذا كن يردن الزواج وما إذا كن يردن إجناب أطفال ومتى ينجنب .ويواجه
املراهقون الذكور أيض ًا عقبات حتول دون حصولهم على املعلومات واخلدمات
وكثير ًا ما جتري تنشئتهم اجتماعي ًا على نحو يجعلهم يتقيدون بالقولبة النمطية
الضارة املتعلقة بالنوع االجتماعي .واملراهقون صغار السن جد ًا الذين
ميارسون اجلنس ال تتوافر لهم سوى سبل قليلة أو ال تتوافر لهم أي سبل على
اإلطالق للحصول على وسائل منع احلمل (منظمة الصحة العاملية،2011 ،
مستشهد بها في  Igrasوآخرين .)2014 ،والتمتع بالصحة في سن املراهقة
املبكــرة يعنـي ليس فحسب أن يكون املراهق موفور الصحة بدني ًا وعقلي ًا بل
أن يكون آمن ًا أيض ًا عاطفي ًا وبدني ًا ،ولديه إحساس إيجابي بنفسه ،ويكتسب
مهارات صنع القرار واملهارات احلياتية (.)Igras et al., 2014

العقبات التي حتول دول التمتع بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق
اإلجنابية تترك أكبر آثارها على أصغر مجموعة الشبـاب سـن ًا

منخفض

الذكور

10

14

18
العمر

22

24

معارضة رقباء المجتمعات المحلية لحصول صغار
السن على المعلومات والخدمات
يعيش صغار السن داخل مجتمعات محلية ،وينظم الرقباء في
تلك املجتمعات ،من قبيل الزعماء الدينيني والتقليديني ،واآلباء
واألمهات ،واملدرسني ،وغيرهم ،حصولهم على املعلومات
واخلدمات (الفريق العامل املشترك بني الوكاالت واملعني بدور
املشاركة املجتمعية في الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني،
2007؛ ومنظمة الصحة العاملية .)2009 ،فعلى سبيل املثال،
تكون أشد معارضة للتثقيف اجلنسي الشامل هي معارضة
اجلماعات املجتمعية واملؤسسات الدينية (منظمة الصحة
العاملية.)2008 ،
افتقار الفتيات إلى أماكن آمنة مناسبة لتمكين أنفسهن
لقد حددت البحوث أن هناك افتقار ًا إلى أماكن آمنة للمراهقات
يحول دون متتعهن بصحتهن اجلنسية واإلجنابية وبحقوقهن
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اإلجنابية .وبدون وجود مثل هذه األماكن اآلمنة ،جتد املراهقات
صعوبة في بناء أصولهن االجتماعية واالقتصادية؛ وتكوين
صداقات وتشكيل شبكات اجتماعية ميكن أن يوفرا رأس
املال االجتماعي الذي ميثل شبكة أمان أو حماية اجتماعية في
مراحل شتى من حياتهن .ونقص األمان ميكن أيض ًا أن يجعل
من الصعب بالنسبة للبنات االنتظام في املدرسة ،حيث أنهن
قد يواجهن حترش ًا أو عقوبة ال مبرر لها .وتسهم العوامل في
يقوض قدرتهن
وجود افتقار عام إلى التمكني االجتماعي مما ّ
على احلصول على معلومات وخدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية التي يحتجن إليها .وميكن أيض ًا أن يفضي ذلك إلى
زيادة تعرضهن النتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاتها .فالبنت
متيز ضدها أو تضايقها بسبب
التي جتد نفسها في مدرسة ّ
جنسها ،والتي ال تستطيع أن تذهب إليها بأمان ،ينتهي بها
األمر بعدم االلتحاق باملدرسة أو االنسحاب منها (Mensch et
.)al., 2001

العقبات االقتصادية التي تحول دون تمتع صغار السن
بصحتهم الجنسية واإلنجابية وبحقوقهم اإلنجابية

مع أن عدد الفتيات والفتيان الذين يكملون التعليم املدرسي
أصبح اآلن أكبر مما كان في أي وقت مضى ،فإن احلصول على
عمل أو سبيل للعيش يظل هدف ًا مراوغ ًا بالنسبة ملاليني .فمع أن
اقتصادات كثيرة تنمو ،كثير ًا ما يكون النمو متفاوت ًا ،وبخاصة
في أشد البلدان فقر ًا ،وقائم ًا على مجموعة ضيقة من السلع
أو الصناعات .وهو يفشل في توليد فرص عمل كافية ومنتجة
بدرجة كافية ويكون أجرها كافي ًا .وكثيرون من صغار السن
يفتقرون إلى مهارات ريادة األعمال والقدرة عليها ،واحلصول
على اخلدمات املالية ،واحلصول على اخلدمات االستشارية
املتعلقة بدخول عالم األعمال ،ويجدون صعوبة أكبر في
احلصول على ائتمانات مناسبة لبدء مشروع خاص بهم (االحتاد
األفريقي .)2014 ،وعدم جودة التعليم األساسي والتدريب
يعوق إنتاجية صغار السن (.)Filmer and Fox, 2014
ودخول صغار السن قطاع املشروعات األسرية الكبير
واملتنامي تعترضه أيض ًا سلسلة من املعوقات (Filmer and
 .)Fox, 2014وثمة عوامل كثيرة جتعل وضع صغيرات
السن أسوأ من وضع صغار السن الذكور في احلصول على
عمل ،مما يعكس أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني وتفاقمها.
فالعقبات التي حتول دون حصول النساء على تعليم زراعي
هي عقبات أشد حدة بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال بحيث

جند مث ً
ال أن عدد خريجات البرامج الزراعية أقل من عدد
خريجيها الذكور (.)Filmer and Fox, 2014
والعقبات التي حتول بني دخول صغيرات السن سوق
وبعد املسافة إلى العمل،
العمل تشمل أنظمة وشروط العمالةُ ،
وعدم أمان ظروف االنتقال من املنزل إلى العمل ،وعدم التوافق
بني ما يجري تعلمه في املدرسة واملهارات املطلوبة في العمل
( .)Lloyd, 2005وتنقطع صغيرات السن عادة عن الدراسة
في وقت أبكر ،ويواجهن حترش ًا ومتييز ًا جنسيني قائمني على
الوضع الزواجي أو األمومة (.)Filmer and Fox, 2014
والفقر والكساد االقتصادي هما أمران يخرجان عن
سيطرة أي شخص صغير السن ،أو حتى عن سيطرة أسرته
ومجتمعه احمللي ،ولكنهما ميكن أن يكونا عائق ًا شديد ًا يحول
دون حصول األفراد على ما يحتاجون إليه للتمتع بصحتهم
ااجلنسية واإلجنابية وبحقوقهم اإلجنابية (Grepin and Klugm
 .)man, 2013ومع أن الفقر يحدث وسط منو اقتصادي
واسع االنتشار ،فإن ماليني من صغار السن مازالوا ينشأون
وهم فقراء ،ويتزايد انعدام املساواة في الدخل (صندوق
األمم املتحدة للسكان .)2014 ،ويتضح من بيانات من
البنك الدولي أن األطفال معدالت فقرهم أعلى من البالغني
في أشد البلدان فقر ًا الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،بحيث إن أكثر من نصف األطفال يعيشون في فقر
مدقع (اليونيسيف .)2014 ،وتقل احتماالت التحاق الذكور
واإلناث الفقراء باملدارس وبقائهم فيها عن احتماالت ذلك
في حالة أقرانهم األغنى منهم (اليونسكو2014 ،ب؛ وجلنة
األمم املتحدة للسكان والتنمية .)2014 ،وهم يبدأون في
ٍ
موات فيما يتعلق باحلصول على املهارات الالزمة
وضع غير
لدخول سوق العمل والسعي إلى سبيل لكسب العيش
واحلفاظ عليه .وكونهم غير ملتحقني باملدارس مينعهم من
احلصول على تثقيف جنسي شامل ،ومن ثم فإنه يغلق أمامهم
مصدر ًا رئيسي ًا ممكن ًا للحصول على املعلومات.
ويؤدي الفقر أيض ًا إلى تفاقم تعرض صغار السن
لطائفة من انتهاكات حقوق اإلنسان من قبيل الزواج املبكر
والقسري ،والعنف واإلكراه اجلنسيني (املركز الدولي لبحوث
املرأة .)2014 ،فعلى سبيل املثال ،قد يكون العنصر املالي
الذي ينطوي عليه إكراه ابنة على الزواج وهي في سن
صغيرة عام ً
ال يدفع اآلباء واألمهات الفقراء بدرجة أكبر إلى
تزويجها .وإذا كان صغار السن الفقراء ال يستطيعون حتمل
تكاليف خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،أو كانت أسرهم
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ال تستطيع حتمل تلك التكاليف ،فإنهم ُيحرمون في حقيقة
األمر من احلصول على تلك اخلدمات.
ويعيش الفقراء عادة أيض ًا في مناطق نائية ريفية وغير
ريفية تفتقر أص ً
وتعرض صغار
ال إلى اخلدمات الصحيةّ .
السن الفقراء للتكنولوجيا التي ميكنهم من خاللها احلصول
على معلومات بالغة األهمية يكون أقل من غيرهم .ومن
املمكن أيض ًا أن يدفع الفقر املدقع الفتيات إلى االشتغال
باجلنس (برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز.)2012 ،
وتستمر أوجه انعدام املساواة فيما يتعلق بحصول صغار
السن على اخلدمات اجلنسية واإلجنابية وعلى الفرص األخرى
على صعيد البلدان وداخلها ،تبع ًا إلى حد كبير لثروة األسرة
املعيشية (. )Loaiza and Lang, 2013; Lule et al., 2005
الفقر ،والشباب ،والفجوة الرقمية
إن الشباب الفقراء تقل احتماالت حصولهم على التكنولوجيات
الرقمية ومن ثم فهم يكونون في وضع غير ٍ
موات فيما يتعلق
باملعلومات وغيرها من سبل بناء رأس مال اجتماعي .فمع أن
 30في املائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى
 24عام ًا على نطاق العالم كانوا في عام “ 2012مخضرمني في
استعمال التكنولوجيا الرقمية” ،أي أن لديهم خمس سنوات أو
أكثر من اخلبرة باإلنترنت ،فإن نسبة املخضرمني في استعمال

الفجــوة الرقميــة
النسبة املئوية للشباب الذين تتراوح أعمارهم من
 15إلى  24عام ًا املصنفني على أنهم “مخضرمون

في استعمال التكنولوجيا الرقمية” أعلى كثيراً في

البلدان األغنى التي يسهل فيها استخدام اإلنترنت.

أفريقيا جنوب
الكبرى %10
الصحراء
العـالـم
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%30

التكنولوجيا الرقمية أعلى كثير ًا في البلدان األغنى التي يسهل
فيها الوصول إلى اإلنترنت بدرجة أكبر ،بحيث تتراوح من 90
في املائة في النرويج والبلدان الغنية األخرى إلى أقل من  10في
املائة في كثير من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
(االحتاد الدولي لالتصاالت .)2013 ،وعالوة على ذلك ،يتبني
من دراسات أن الشباب الفقراء تقل كثير ًا احتماالت استخدامهم
للتكنولوجيا الرقمية عن احتماالت ذلك في حالة الشباب األغنى
منهم (االحتاد الدولي لالتصاالت.)2013 ،
نقص االستثمار في رأس المال البشري
إن تكاليف التعليم املدرسي بالنسبة لكل من البنني والبنات
مازالت متثل عقبة جتعل كثيرين منهم غير ملتحقني مبدارس.
وهذه تشمل التكاليف املباشرة املدرسية (من قبيل الرسوم
املدرسية ،والزي املدرسي ،واالنتقال) وتكاليف الفرصة
الضائعة :فالتالميذ الذين ينتمون إلى أسر فقيرة قد يكون
مطلوب ًا منهم أن يعملوا في املنزل ،أو في مشروع خاص
باألسرة ،أو في عمل مأجور آخر لكي تتمكن األسرة من
تغطية تكاليفها .وعالوة على ذلك ،مازالت بلدان كثيرة
ال تستثمر بدرجة كافية في الهياكل األساسية املدرسية ،أو
في أعداد ونوعية املدرسني فيها (اليونسكو2014 ،ب).

العقبات القانونية

عمل القوانين ضد المصالح الفضلى لصغار السن
تعكس القوانني واألنظمة والسياسات أفضليات وعادات
املجتمعات التي تصدرها .ومع ذلك في كثير من األحيان تعمل
هذه القوانني واألنظمة والسياسات ضد املصالح الفضلى
لصغار السن الذين يسعون إلى التمتع بصحتهم اجلنسية
واإلجنابية وبحقوقهم اإلجنابية .فاإلطار القانوني والتنظيمي
والسياساتي في معظم البلدان لم يواكب حتى اآلن االلتزامات
التي قطعتها أغلبية البلدان فيما يتعلق باملعاهدات واالتفاقات
الدولية املختلفة التي تضمن حقوق املراهقني وصغار السن
( .)Greene et al., 2014وفي كثير من البلدان ،لم يواكب
ذلك اإلطار حتى اآلن احلقائق املتعلقة باملراهقني والشباب.
ســن الرشد
إن قوانني سن الرشد التي تقتضي من املراهقني احلصول على
إذن من أحد الوالدين أو من وصي عليهم من أجل استعمال
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خدمة معينة ،أو التي حتد من حصول األشخاص الذين تقل
أعمارهم عن سن معينة على تلك اخلدمة ،متثل عقبات حتول
دون حصول املراهقني على املعلومات واخلدمات .وتوجد
لدى بلدان كثيرة قوانني أو سياسات ال تسمح للمراهقني
للقصر باحلصول على وسائل منع احلمل،
غير املتزوجني أو
ّ
رغم أن تلك البلدان موقعة على معاهدات واتفاقات تدعو
إلى حصول املراهقني على خدمات رعاية الصحة اجلنسية
واإلجنابية (.)Chandra-Mouli et al., 2014
واملراهقات الالئي يحملن ضد رغبتهن ويرغنب في
إنهاء احلمل تزيد احتماالت جلوئهن إلى طرق غير مأمونة
لإلجهاض لعلمهن أن عليهن احلصول على إذن من والديهم
أو من وصي عليهم من أجل احلصول على إجهاض قانوني
(منظمة الصحة العاملية 2014 ،أ) .ومتثل القوانني املتعلقة
بسن الرشد عقبة أيض ًا عندما يريد مراهقون دون سن الثامنة
عشرة احلصول على اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس
نقص املناعة البشرية واحلصول على املشورة املتعلقة
بذلك ،وخدمات احلد من الضرر ،من قبيل برامج مبادلة
اإلبر ،وخدمات أخرى (منظمة الصحة العاملية2013 ،ب؛
و  2014أ) .وإلى جانب عرقلة احلصول على املعلومات
واخلدمات ،تتعارض قوانني سن الرشد هذه مع فكرة وجوب
مشاركة صغار السن في صنع القرارات التي تؤثر عليهم
متاشي ًا مع تطور قدراتهم .و “التمييز العمري” هذا ،كما
يصفه برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز وجلنة النسيت (“ ،)2013يعترض
سبيل مشاركتهم املدنية ،وقدرتهم على اتخاذ قرارات
بحرية ،وحصولهم على تثقيف جنسي وعلى خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية واخلدمات املتعلقة بفيروس نقص
املناعة البشرية التي تنقذ األرواح”.
وكثرة من العقبات القانونية احملددة املتعلقة بفيروس
نقص املناعة البشرية ،من قبيل جترمي ممارسة اجلنس مع
شخص من نفس اجلنس ،وتعاطي املخدرات ،واالجتار
باجلنس أو االشتغال به ،تكون وطأتها أصعب بوجه خاص
على متتع صغار السن بصحتهم اجلنسية واإلجنابية وبحقوقهم
اإلجنابية .فإضافة إلى احلد من حصولهم على الرعاية
واملعلومات ،ميكن أن تؤدي هذه القوانني إلى تفاقم ما يتعرض
له صغار السن أص ً
ال من إقصاء اجتماعي ومتييز وتهميش
(برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز وجلنة النسيت.)2013 ،
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التغلب على العقبات

مثلما ذكر األمني العام لألمم املتحدة في اليوم العاملي للسكان
عام  ،2014جند أن كثيرين للغاية من الشباب املوجودين
حالي ًا البالغ عددهم  1.8بليون شاب “محرومون مما يحق
لهم من فرص احلصول على تعليم جيد ،والعثور على عمل
الئق ،واملشاركة في احلياة السياسية ملجتمعاتهم” .ومن
السهل للغاية عرقلة حصول صغار السن على معلومات
وخدمات جيدة بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية.
وكثرة من العقبات التي يواجهها صغار السن ،ولكن
تواجهها البنات على وجه اخلصوص ،تشكل على نحو
ما انتهاك ًا لسالمتهم العقلية والبدنية ،أو تشكل حرمان ًا لهم
من تلك السالمة .وبعض هذه العقبات يرتبط مباشرة مبواقف
الكبار وسلوكياتهم ،وهي مواقف وسلوكيات ال يستطيع
تغييرها إال الكبار أنفسهم .فبالنسبة ملاليني من املراهقني،
ميثل التحدي مزيج ًا من عداء الكبار نحوهم مع انتقالهم إلى
مرحلة البلوغ املقرون بانعدام قدرتهم على التصرف بشكل
مستقل ذاتي ًا فيما يتعلق بالقرارات والسلوكيات الرئيسية
التي تؤثر على حياتهم وعلى مستقبلهم.
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تواجه البلدان ظروف ًا اقتصادية واجتماعية مختلفة ،مما يعني
عدم وجود نهج واحد يصلح في جميع احلاالت لالستثمار في
رأس املال البشري لصغار السن.
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الفصل 4

االستثمـارات فـي رأس
المـال البشـري تتيـح
الفرصـة لتحقيـق عائـد
ديمغرافـي
تتحمل البلدان جميعها ،بصرف النظر عن حالتها التنموية ،مسؤولية عن دعم حقوق الشباب
ومساعدتهم على إقامة أسس حياتهم .ويشمل هذا تزويدهم بتعليم عالي اجلودة ومالئم ،وبالرعاية
الصحية الشاملة ،التي تضم جميع جوانب الصحة اجلنسية واإلجنابية .فالشباب بحاجة إلى فرص
لكسب عيشهم وللمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم .وبالنظر إلى التفاوتات املستمرة في
جميع املجتمعات ،ينبغي أن تساعد جهود خاصة الفئات التي تعاني من التهميش على جبهات متعددة.

التدخـالت الواعـدة
وقف زواج الطفلة
تعزيز الصحة اجلنسية
واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
لصغار السن
منع العنف اجلنسي والقائم
على النوع االجتماعي

الثني عن املمارسات
الضارة
العمل على حتقيق
التعادل في التعليم بني
اجلنسني
حتسني فرص العمالة وكسب
الدخل
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بإمكان

البلدان التي توجد لديها مجموعات كبيرة
من املراهقني والشباب أن جتني عائد ًا
دميغرافي ًا للتنمية الوطنية ،وللقدرة على
الصمود ،واالستدامة .ولكن حجم ذلك
العائد يتوقف إلى حد كبير على االستثمار في رأس املال
البشري وتعزيز القدرات البشرية ،ويتوقف كذلك على
اتباع سياسات تدعم متكني صغار السن.
وتواجه البلدان ظروف ًا اقتصادية واجتماعية مختلفة،
مما يعني عدم وجود نهج واحد يصلح في جميع احلاالت
لالستثمار في رأس املال البشري للشباب .والعقبات التي
يصادفها املراهقون والشباب وهم ميضون على املسار نحو
مستقبل صحي ومنتج تختلف بني البلدان وداخلها .وكثير ًا
ما تكون وطأة تلك العقبات أكبر بالنسبة ملن كانوا أفقر
وريفيني وأقل تعليم ًا ومهمشني بشكل آخر أو محرومني من
أبسط ما لهم من حقوق اإلنسان.
وحتى على الرغم من أن العقبات اجلديدة تكون بالغة
الصعوبة ،توصلت البلدان النامية إلى سبل مبتكرة للتغلب
عليها .وقد كان الكثير من احللول التي مت التوصل إليها
ملساعدة صغار السن على التمتع بحقوقهم واحلصول
على معلومات وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حلو ً
ال
صغيرة احلجم أو صغيرة النطاق ولكن لديها إمكانية أن
تعود بالفائدة على عدد أكبر بكثير من األفراد .وكانت
حلول أخرى هي الثمرة غير املقصودة ملبادرات ترمي إلى
حتقيق أهداف تنموية أخرى .وتتوافر للبلدان ،من خالل
أي من هاتني الطريقيتني ،سبل لضمان صحة صغار السن
اجلنسية واإلجنابية ولضمان حقوقهم اإلجنابية وإزالة
العقبات التي تقف في طريق انضمامهم إلى قوة العمل
املنتجة.

إعطاء األولوية لالستثمارات

لقد كانت اإلجراءات املتخذة من احلكومات لبناء رأس
املال البشري تعطي األولوية عادة لزيادة ُسبل احلصول
على التعليم ،وبخاصة في ما يتجاوز املرحلة االبتدائية.
ولكن التعليم وحده لن يكفي لبناء كتلة حرجة من رأس
املال البشري جلني العائد الدميغرافي .فمن األمور البالغة
األهمية أيض ًا اتباع سياسات تضمن متتع صغار السن
بالصحة ،مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية.
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ويحتاج صغار السن ،ومن بينهم املراهقون ،إلى تعليم جيد
وتدريب ومعلومات وخدمات صحية ،ويحتاجون كذلك إلى
حماية ما لهم من حقوق اإلنسان وإلى فرص للمشاركة في صنع
القرار إلعدادهم للمستقبل ولتمكينهم من املشاركة في شؤون
مجتمعاتهم ومن اإلسهام في التنمية االقتصادية .ويصبح صغار
السن ،بهذه االستثمارات ،أقدر على تكوين ما يحتاجون إليه
من آراء وقيم وسلوكيات وقدرة على الصمود كي ينتعشوا في
عاملهم اآلخذ في التغير وفي التحول إلى العوملة.
واحلجج االقتصادية الداعية إلى القيام بتدخالت على
صعيد السياسات لتحقيق عوائد دميغرافية ترتبط ارتباط ًا
ال ينفصم باألساس املنطقي الذي متثله حقوق اإلنسان من
أجل اتخاذ إجراءات بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق
اإلجنابية .فعلى سبيل املثال ،يتمثل أحد العوامل الدافعة
لتحقق العائد في تزايد مشاركة املرأة في االقتصاد املدفوع
األجر .وزواج الطفلة املبكر وحملها املبكر ميكن أن يؤديا إلى
تآكل أو حتى إزالة تلك اإلمكانية من خالل تأثيراتهما الضارة
على صحة وتعليم صغار األمهات وأطفالهن ،وعلى قدرة
أولئك األمهات وأطفالهن على كسب دخل .ومع أن ما هو
معروف عن أثر األبوة غير املقصودة على صغار اآلباء أقل،
فإن األدلة احملدودة املتوافرة لدينا تشير إلى أن التأثيرات على
قدرتهم على كسب دخل تكون سلبية أيض ًا.
وتشهد أمثلة جمهورية كوريا ،ومقاطعة تايوان التابعة
للصني ،وتايلند خالل الفترة ما بني عام  1965وعام 1990
على أهمية االقتصاد واحلقوق والسياسات االجتماعية
لتحقيق العائد الدميغرافي .فهي جميعها حققت عائدها
الدميغرافي احملتمل من خالل السياسات االقتصادية التي
اتبعتها وكذلك من خالل استثمارات اجتماعية في الصحة
والتعليم واملساواة بني اجلنسني .فقد زادت معدالت قيد
الفتيات في املدارس الثانوية زيادة كبيرة خالل الفترة من عام
 1965إلى عام  ،1980وتضاءلت التفاوتات في معدالت
القيد بني اجلنسني .وأسفرت االتهاجات نحو إجناب عدد أقل
من األطفال وتأخير الزواج عن انضمام مزيد من النساء إلى
قوة العمل .وكان تزايد مشاركة اإلناث في قوة العمل عام ً
ال
دافع ًا رئيسي ًا للنمو االقتصادي (.)Bauer, 2001
وبناء رأس املال البشري لدى صغار السن ودعم
صالحيتهم للعمل يجب استكمالهما باستثمار منتج في
االقتصاد احلقيقي ،الذي يخلق فرص عمالة للناس.

الفصل  :4االستثمـارات فـي رأس المـال البشـري تتيـح الفرصـة لتحقيـق عائـد ديمغرافـي

كيف يتسنى للسياسات والتدخالت الرامية إلى زيادة
سبل التمتع بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وعمليات متكني
صغار السن كي ميارسوا حقوقهم اإلجنابية وغيرها من حقوق
اإلنسان ،وعمليات تعزيز اإلنصاف بني اجلنسني أن تساعد
احلكومات على حتقيق عائد دميغرافي؟ إن االستعراضات التي
أجريت مؤخر ًا للسياسات والبرامج تلقي الضوء على نوع
االستثمارات في الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
التي قد يكون هو األكثر فعالية في متكني صغار السن
ومساعدة البلدان مساعدة أوفى على حتقيق عائد دميغرافي.
وتشمل التدخالت الواعدة ما يلي:
• وقف زواج الطفلة ومنع حمل املراهقات
• تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
لصغار السن  ،ومن بينهم املراهقون
• منع العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي
والتصدي له
• الثني عن املمارسات الضارة ،من قبيل ختان اإلناث
• العمل على حتقيق التعادل بني اجلنسني في التعليم
• حتسني فرص العمالة وكسب الدخل املتاحة لصغار
السن.

زواج الطفلة وحمل المراهقات

إن الزواج خط فاصل بالغ األهمية بالنسبة ملاليني من البنات
في البلدان النامية .فزواج الطفلة يجعل مستقبلها ينحرف
عن مساره الطبيعي ويعني انعدام سيطرتها على خصوبتها،
مما يجعل حتقيق عائد دميغرافي احتما ً
ال بعيد املنال .وهذه
“األغلبية املتجاهلة” من املراهقات املتزوجات نالت قدر ًا
كبير ًا من االهتمام في السنوات األخيرة ،بحيث ُخصصت
لها موارد جديدة وأعيد حتديد محور تركيز املوارد القائمة
التي تستهدف منع زواج الطفلة أو تستهدف دعم الطفلة
ااملتزوجة بالفعل أو التي تكون في عالقة معاشرة (Haberl
 .)land and Chong, 2003وقد تبني أن إبقاء البنات في
املدارس ومساندتهن في اتخاذ قرارات صحية بشأن حياتهن
هو أهم العوامل التي حتدد السن عند الزواج.
ومع أن البلدان جميعها تقريب ًا حددت حد ًا أدنى لسن
الزواج ،كثير ًا ما تظل القوانني دون إنفاذ ،وبخاصة في بلدان
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية،
وجنوب آسيا .فعلى سبيل املثال ،في الهند ،التي جعلت

{قرارات .قرارات .في كل يوم
تتخذ آالف ًا من القرارات .والقرارات
التي تتخذها طيلة حياتك وفي
مختلف أدوارك ...سوف تؤثر على
أشخاص مختلفني .ولذا ،علينا أن
نثبت وجودنا كي نصبح مشاركني
في عمليات صنع القرارات}.
مانيشا بياجنانكار ،نيبال

زواج الطفلة جرمية ،لم ُيدن سوى  11شخص ًا بالفعل بتهم
إدامة زواج الطفلة في عام ( 2010صندوق األمم املتحدة
للسكان2013 ،؛ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.)2011 ،
ومن ثم ،فإن النشاط القانوني ضروري ولكنه اليكفي لوضع
نهاية لهذه املمارسة.
ويجري جتريب ُنهج أخرى ،من بينها ُنهج ترمي إلى
إبقاء البنات في املدارس والعمل مع أفرد املجتمع احمللي
على تغيير األعراف املتعلقة بالزواج واحلمل املبكرين ،وذلك
بسبب ضعف اجلزاءات القانونية املفروضة على زواج الطفلة.
ولم يحدث حتى اآلن تقييم مالئم لغالبية البرامج التي
تعمل على وضع نهاية لزواج الطفلة (.)Greene, 2014
إال أن أحد استعراضات تلك البرامج يص ّنف العدد احملدود
من البرامج التي جرى تقييمها في خمس فئات (Lee-Rife
.)et al., 2012
وتركز الفئة األولى على متكني الطفلة املعرضة خلطر
الزواج املبكر وذلك من خالل تزويدها باملعلومات واملهارات
وتوفير األماكن اآلمنة لها وإقامة شبكات دعم .وقد سعت
هذه البرامج إلى احلد من العزل االجتماعي للبنات وإلى
إعداد البنات التخاذ إجراءات بشأن اختياراتهن في احلياة.
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ومن األمثلة في هذا الصـدد برنامـج مهاراشترا ملهارات
احلياة في الهند ،الذي قدم تعليم ًا للبنات عن املؤسسات
االجتماعية ،ومهارات احلياة ،والصحة مبا في ذلك صحة
وتغذية الطفل (.)Pande et al., 2006
وكانت مجموعة أخرى من البرامج التي ُيقصد بها
وضع نهاية لزواج الطفلة ترمي إلى تعزيز ذهاب الطفلة إلى
املدرسة وإحداث حتسني في نوعية التعليم .فالتعليم املدرسي
اجليد يتيح بدي ً
ال صاحل ًا عن الزواج بالنسبة لبعض البنات
بتوفير شبكات اجتماعية لهن وبرفع مستوى توقعاتهن بشأن
حياتهن .فمن املمكن أن تسهم املدارس الضعيفة في تكوين
الوالدين رأي ًا بشأن الزواج هو أنه أفضل وضع لبناتهما.
ولكن توقع أن تتزوج البنت في سن مبكرة يقوض االلتزام
بالتعليم املدرسي .وقد أعد برنامج مدته عامان في مصر،
اسمه “إشراق” ،البنات غير امللتحقات باملدارس لاللتحاق
بالتعليم املدرسي النظامي مرة أخرى ،بحيث يتعلمن القراءة
والكتابة واألعداد ،ومهارات احلياة ،والرياضة (Brady et
.)al., 2007
وكان هناك نهج آخر يتمثل في تقدمي دعم اقتصادي
وحوافز اقتصادية للبنات وأسرهن .فأشكال التدريب والدعم
االقتصادية ،وأحيانا احلوافز االقتصادية ،التي تعالج املبررات
االقتصادية التي توجد لدى األسر وتدفعها إلى تزويج بناتها
مبكر ًا متثل بدائل عن الزواج و ُتزيد من قيمة البنات في نظر

نانسي تومي ،ناشطة تعمل لصالح قضية الشباب ،تعرب
عن مناهضتها خلتان اإلناث.

أسرهن األصلية .ومن أمثلة ذلك برنامج ‘برهاني ــ حيوان’
في إثيوبيا ،الذي كان يقدم عنزة لألسرة ما بقيت بناتها
في البرنامج وظللن بدون زواج حتى سن  18سنة (Karei
 .)and Erulkar, 2010وثمة مثال آخر هو برنامج ‘زومبا ’
للتحويالت النقدية في مالوي ،الذي تبني فيه أن التحويالت
النقدية غير املشروطة أكثر فعالية في تأخير الزواج مقارنة
بالتحويالت النقدية املشروطة (.)Baird et al., 2009
ومن املمكن أيض ًا أن تساعد توعية وتعبئة اآلباء
واألمهات وأفراد املجتمع احمللي على وضع نهاية لزواج
الطفلة .فهذه البرامج ،بتوعيتها وتعبئتها لآلباء واألمهات
واملجتمعات احمللية ــ أي من يقررون متى ومن ستتزوج
البنت ــ لتغيير األعراف االجتماعية املتعلقة بتوقعات البنات
وفرص زواجهن ،ترمي إلى تأخير الزواج .وإعادة وضع أطر
املفاهيم وإعادة تعريف العادات التي تدور حول ختان اإلناث
هما استراتيجيتان تستخدمهما دول متعددة .ففي كينيا،
على سبيل املثال ،اس ُتخدمت شعائر بديلة لالنتقال من
مرحلة الطفولة من أجل احلفاظ على اجلوانب االجتماعية
والثقافية اإليجابية للشعائر بدون مطالبة البنات بالتعرض
لعملية اخلتان.
وقد اتخذت بعض البلدان خطوات لوقف زواج الطفلة
من خالل تبني إطار قانوني وسياساتي متكيني .وقد حددت
معظم البلدان ،حتى تلك التي توجد لديها مستويات مرتفعة
من زواج البنات ،حد ًا أدنى قانوني ًا لسن الزواج .وحتقق
القوانني والنظم القانونية غرضني في هذا املجال :فهي
توفر اإلطار الشامل ألي نوع من التدخالت على صعيد
البرامج في قطاعات متعددة؛ وتوفر مالذ ًا وإنصاف ًا للبنات
الالئي يسعني إليه .ومن الالزم وجود أنشطة للدعوة على
صعيد السياسات لتوضيح هذه القوانني وتعزيزها وإنفاذها.
وفي أفغانستان ،جمع برنامج بشأن سبل العيش الريفية
املجتمعية بني جماعات من النساء لتعبئة صفوفهن من أجل
اتخاذ إجراءات بشأن املسائل احمللية املتعلقة بانعدام املساواة
بني اجلنسني وتعزيز مجالس الشورى احمللية للتصدي
ملشاكل من بينها زواج الطفلة (Gandhi and Krijnen,
.)2006
ووفق ًا ملا ذكرته األمم املتحدة ( ،)2011فإن الفارق بني
متوسط السن عند الزواج ( )SMAMبني الذكور واإلناث
كبير بوجه عام في البلدان التي تتزوج فيها املرأة عادة في
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سن صغيرة .ومتوسط السن عند الزواج هو متوسط مدة
حياة العزوبية بني األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من
 15إلى  49سنة .وكانت البلدان ذات أدنى متوسط للسن
عند الزواج في عام  2008هي النيجر ( 17.6سنة) ،ومالي
( 17.8سنة) ،وتشاد ( 18.3سنة) .وكانت هذه البلدان
لديها فروق عمرية بني متوسط السن عند الزواج بالنسبة
للذكور واإلناث تبلغ ست سنوات على األقل.
ويشير تقرير حالة سكان العالم لعام  2013الصادر
عن صندوق األمم املتحدة للسكان إلى أنه بينما استثمرت
حكومات كثيرة في برامج لتمكني املراهقات من احليلولة
دون حدوث احلمل ،فإن عدد احلكومات بينها التي استثمرت
في نظم وخدمات تدعم املراهقات الالئي يحملن أو ينجنب
طف ً
ال كان قليالً .وقد استعرض  Greeneوآخرون ()2013
عدد ًا من البرامج في الواليات املتحدة والبلدان النامية التي
سعت إلى زيادة الرغبة في تأخير حدوث حمل إضافي،
وزيادة استعمال وسائل منع احلمل ،وزيادة فترات املباعدة
بني الوالدات لدى صغار األمهات .وقد حددوا عدد ًا من
التدخالت الواعدة واقترحوا استراتيجية “مزج ومواءمة”
تتمثل في مزج تدخالت حيثما ُتستخدم طرق منع فعالة
ومواءمتها حسب السياقات الوبائية والثقافية احملددة .وفي
غالبية احلاالت ،يحدث حمل املراهقات في إطار الزواج،
أو يكون مرتبط ًا بظروف أخرى خارجة عن سيطرة املراهقة.
وفي جميع مناطق العالم ،تزيد أرجحية حمل املراهقات
الفقيرات قليالت التعليم الريفيات عن أرجحية حمل
نظيراتهن األغنى احلضريات املتعلمات.

الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق
اإلنجابية

لهذا اجليل من املراهقات الذي يعتبر األكبر على اإلطالق
احتياجات صحية ،من بينها احتياجات الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،وهي احتياجات يجب تلبيتها إذا كان املراد
حتقيق إمكانات صغار السن في العالم وإذا كان املراد جتنب
حدوث نتائج صحية سلبية في األجل الطويل .وكما يبرز
حتليل أجرته منظمة الصحة العاملية مؤخر ًا (،)2014
يكون لألحداث الصحية أثناء مرحلة املراهقة أثر على مدى
العمر كله .فاملراهقات يختلفن عن املجموعات األخرى
من السكان ويحصلن على خدمات أقل مما حتصل عليه

مجموعات أخرى كثيرة ،ومن ثم فإنهن ميثلن مجموعة
سكانية رئيسية يجب مراعاتها في اجلهود الرامية إلى حتقيق
تغطية صحية للجميع .وتؤدي السياسات دور ًا رئيسي ًا في
حماية صحة املراهقات؛ وال يكفي االقتصار على تقدمي
خدمات للمراهقات ،وذلك بالنظر إلى أن السياق االجتماعي
وسياق األعراف األوسع نطاق ًا لصحتهن له أهمية خاصة.
ووجود سياسات وقوانني ونظم داعمة يشكل خلفية
اخلدمات الصحية التي ُيعتد بها بالنسبة ملن يستعملون
تلك اخلدمات .فوجود إطار قانوني ييسر تدارك املشاكل أو
العقبات في نظام صحي هو أمر ضروري لضمان اجلودة.
كذلك ،من املمكن أن ييسر وجود إطار يضمن حق كل
شخص في احلصول على اخلدمات ،بدون اشتراط احلصول
على إذن خاص من أفراد األسرة اآلخرين ،استعمال
اخلدمات ووجود إحساس باالستحقاق لدى صغار الزبونات.
وقد تتأثر السلوكيات والنتائج بالتدخالت على صعيد
السياسات ،من قبيل تلك التي تقلل من قيود السن أو
موافقة الوالدين املتعلقة بحصول املراهقات على اخلدمات،
أو السياسات التي تتيح للطالبات احلوامل العودة إلى
الدراسة بعد الوالدة.
وحتمل ماليني من البنات أثناء مراهقتهن .وأعداد
صغيرات السن ذوات احلاجة غير امللباة إلى وسائل منع
احلمل كبيرة .ويفيد جتميع لبيانات حديثة العهد من بلدان
تشمل فيها االستقصاءات الدميغرافية والصحية معلومات
عن استعمال وسائل منع احلمل بني صغيرات السن
املتزوجات وغير املتزوجات النشطات جنسي ًا بأن عدد ًا
يقدر بـ  33مليون امرأة تتراوح أعمارهن من  15إلى 24
سنة كن سيستعملن وسائل منع احلمل لو كانت قد توافرت
لهن سبل احلصول عليها ( .)MacQuarrie, 2014وتوجد
تباينات كبيرة في هذا الصدد بني املناطق .ففي حالة من
تتراوح أعمارهن من  15إلى  19سنة تتراوح األرقام من
 8.6في املائة من املتزوجات في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا إلى  30.5في املائة في غرب ووسط أفريقيا .ففي
حالة البلدان التي ُتبلغ عن معلومات بشأن صغيرات السن
غير املتزوجات ولكنهن نشطات جنسي ًا ،توجد لدى نصف
من تنتمي منهن إلى تلك الفئتني من البلدان األفريقية
حاجة غير ملباة إلى وسائل منع احلمل .ويشير التباين بني
البلدان إلى أهمية إجراء حتليالت على الصعيد القطري
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ألمناط التعرض خلطر احلمل حسب العمر (Blanc and Way,

.)1998
وقد سعى حتالف الشباب األفريقي إلى تعزيز اخلدمات
املناسبة للشباب في أوغندا وتنزانيا وغانا .وأظهر تقييم
أن البلدان الثالثة حققت جميعها نتائج متفاوتة بشأن
االستعمال املبلغ عنه لوسائل منع احلمل .ففي تنزانيا،
كان معدل االستعمال املبلغ عنه أعلى فقط في حالة اإلناث
املعرضات للتدخالت مقارنة بالذكور ومقارنة باإلناث غير
املعرضات لتلك التدخالت (Daniels, 2007; Williams et
 .)al., 2007وتوصل استعراض منتظم للبحوث املتعلقة
بالتدخالت لتحسني سلوكيات املراهقني واملراهقات من حيث
استعمال وسائل منع احلمل إلى استنتاجات إيجابية متعددة،
في مجاالت من قبيل تدريب مقدمي اخلدمات على احلد من
رفضهم تقدمي اخلدمات للمستعملني املراهقني ،واكتساب
مهارات تواصل أفضل من أجل العمل مع هذه الفئة العمرية،
وجعل اخلدمات أكثر جاذبية بالنسبة ملستعمليها املراهقني
ْ
( .)Gottschalk and Ortayli, 2014فقد الحظ املؤلفان

متوسط النسبة المئوية للحاجة غير
الملباة إلى وسائل وخدمات منع الحمل
لدى المراهقين وصغيرات السن (استناداً
إلى بيانات االستقصاءات الديمغرافية
والصحية التي أجريت مؤخراً)
املجموعات اإلقليمية للبلدان التي تتوافر لديها بيانات
متزوجون حالي ًا
أعمارهم

أعمارهم

أعمارهم

أعمارهم

غرب/وسط أفريقيا

30.5

29.1

46.3

35.1

شرق/جنوب أفريقيا

25.6

24.9

48.7

29.9

الشرق األوسط/شمال أفريقيا

8.6

11.3

أوروبا الشرقية

19.3

15.9

آسيا

24.2

23.0

أمريكا الالتينية/منطقة الكاريبي

30.1

30.8

املجموعات اإلقليمية

املصدرMacQuarrie (2014( :
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غير متزوجني/
نشطون جنسي ًا

19-15

24-20

19-15

24-20

ال تتوافر بيانات ال تتوافر بيانات

15.7

16.1

ال تتوافر بيانات ال تتوافر بيانات

30.8

20.6

أهمية مشاركة املجتمع احمللي للمساعدة على إزالة العقبات
االجتماعية – الثقافية املوجودة على مستوى املجتمع وإسهام
التثقيف اجلنسي الشامل املستند إلى املدارس .وقد حذر
املؤلفان من أن آثار التدخالت تتباين حسب السياق ،وأن
األدلة ظلت قليلة.
ويتبني من استعراض منتظم آخر للمؤلفات أجراه
 Dennoوآخرون ( )2012أن من أكثر النهج فعالية
فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات إلى الشباب خارج نطاق املرافق
ُنهج توزيع الرفاالت (العوازل الواقية) عن طريق التوعية
في الشوارع والعمل على توفير سبل احلصول الطارئ على
وسائل منع احلمل بدون اللجوء إلى طبيب .وفي استعراض
للمؤلفات ،تبينت لـ  Dennoوآخرين ( )2013احلاجة
إلى مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان تدريب العاملني
في مجال الرعاية الصحية وجعل املرافق أنسب للشباب
على نحو فعال لتحسني النتائج املتعلقة بصحة املراهقني
اجلنسية واإلجنابية .وكانت األدلة قوية في حالة البرامج التي
تستخدم مزيج ًا من التدخالت ،من بينها تلك التي أدت إلى
زيادة املوافقة املجتمعية على اخلدمات املوجهة إلى املراهقني،
أو التي يتيسر حصولهم عليها.
وتبني من دراسة أجريت في زمبابوي حدوث زيادة
كبيـرة في مـا ُأبلغ عنه من سعي إلى احلصول على وسائل
منع احلمل ،وحدوث انخفاض في ما ُأبلغ عنه من حاالت
حمل ،نتيجة حلدوث تدخل لتحسني احلصول على اخلدمات
بالنسبة للمراهقني ،ولتحسني نوعية تلك اخلدمات (Cowan
 .)et al., 2010ومن املمكن أن يكون إدماج اخلدمات في
البيئة املدرسية وسيلة هامة لصغار السن .فقد أظهرت
دراسة مقارنة للخدمات الصحية في مدرستني أن املدرسة
التي كانت حتيل الطلبة كي يحصلوا على خدمات ووسائل
هرمونية ملنع احلمل كان معدل احلمل فيها أعلى من املدرسة
التي كانت تتاح داخلها تلك اخلدمات (Smith et al.,
 .)2011وتبني من تقييم للخدمات املناسبة لصغار السن
أن وفورات التكلفة في منع احلمل غير املقصود كانت ،على
مدى خمس سنوات ،تبلغ أقصاها لدى األمهات املراهقات،
بحيث كانت تلك الوفورات تبلغ  17.23دوالر ًا مقابل كل
دوالر ُينفق على وسائل منع احلمل في حالة من كانت
تتراوح أعمارهن من  14إلى  19سنة (Eisenberg et al.,
.)2013
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وقد استعرض  McQuestonوآخرون ( )2012سبعة
تقييمات لتدخالت قامت بتكليف برامج الصحة اإلجنابية
القائمة على نحو يلبي احتياجات املراهقني .وقد كانت الثنني
من تلك التقييمات ،أحدهما أجراه  Kanesathasanوآخرون
( ،)2008بشأن برنامج واسع النطاق يتعلق باملراهقني في
الهند ،واآلخر أجراه  Bhuiyaوآخرون ( ،)2004بشأن
اخلدمات املناسبة للمراهقني في بنغالديش ،تأثيرات إيجابية
على الوعي أو اإلملام بوسائل منع احلمل ،مع إظهار Kanes
ع
 sathasanوآخرين ( )2008أيض ًا تزايد استخدام وسائل
منع احلمل بني املراهقني املتزوجني .وأفاد  Portnerوآخرون
( )2011عن حدوث نقصان فعلي في عدد األطفال ،حتى
صمم حتديد ًا من
وإن كان البرنامج اإلثيوبي الذي درسه لم ُي َّ
أجل املراهقني .وقد شملت جميع الدراسات أنواع ًا متعددة
من التدخالت والنتائج ،بحيث يصعب فصل أثر نوع محدد
من التدخالت على نتيجة محددة.
وثمة مجال إضافي آخر للتدخل نال قدر ًا من االهتمام
هو إيجاد سبل “لتطبيع” حصول املراهقني على اخلدمات،
متام ًا مثلما يكون حصول صغار األطفال على اخلدمات أمر ًا
طبيعي ًا .ومن أمثلة ذلك جتريب النموذج “ ”+12في رواندا
بدعم من اململكة املتحدة ومركز  .GirlHubويرمي البرنامج
إلى تثقيف البنات قبل أن يصلن إلى مرحلة البلوغ بشأن
الصحة اإلجنابية من حيث انطباقها عليهن .وهو ميكنهن
بتزويدهن مبهارات حياتية واسعة النطاق ملساعدتهن على أن
تكون لهن اختيارات مستنيرة أثناء حياتهن.
وقد تبني أن التثقيف اجلنسي الشامل يؤخر بدء املراهقني
في ممارسة اجلنس ،وكانت احتماالت استعمال من تعلموا
عن التعفف لوسائل منع احلمل ،وخاصة منهم اإلناث ،عند
ببدء ممارسة اجلنس أكبر كثير ًا (Lindberg and Madd
 .)dow-Zimet, 2012وتبني من بحث استعراضي أجرته
اليونسكو بصفة منتظمة بشأن أثر التثقيف اجلنسي الشامل
على السلوك اجلنسي أن ثلث البرامج قللت من تواتر اجلماع
اجلنسي ،وأن أكثر من الثلث جنح في تأخير بدء اجلماع
وفي خفض عدد الشركاء اجلنسيني (اليونسكو.)2009 ،
ولم يؤد أي برنامج إلى تسريع بدء ممارسة اجلنس .كذلك،
جند أن املناهج الدراسية التي تؤكد على التفكير االنتقادي
بشأن النوع االجتماعي والنفوذ أكثر فعالية بكثير من
البرامج التقليدية “التي تتجاهل النوع االجتماعي” في

استخدام وسائل منع احلمل

وفورات التكلفة في منع احلمل
غير املقصود تبلغ أقصاها لدى
األمهات املراهقات بحيث تبلغ

 17.23دوالراً مقابل كل دوالر

ُينفق على وسائل منع احلمل في
حالة من كانت تتراوح أعمارهن
من  14إلى  19سنة.

خفض معدالت األمراض التي تنتقل باالتصال اجلنسي
ومعدالت حاالت احلمل غير املقصود .ومتاثل هذه النتائج
الهامة مجموعة من البحوث تظهر أن األعراف املتعلقة بالنوع
االجتماعي “عامل يفضي إلى” طائفة من النتائج فيما يتعلق
باملراهقني (.)Haberland, 2010
وكما يالحظ تقرير التنمية في العالم الصادر عن
حتسن أصوات
البنك الدولي في عام  ،2007من املمكن أن ّ
الشباب أنفسهم تقدمي اخلدمات برصد نوعية اخلدمات وتقدمي
تعليقات عليها (البنك الدولي .)2006 ،وتضفي منظمة
 Vozes Jovensالبرازيلية طابع ًا مؤسسي ًا على أصوات الشباب
من خالل مشاركتها في تشكيل السياسة املتعلقة بالشباب
على كل من الصعيد الوطني وصعيد الوالية والصعيد
احمللي .وقد أدخل الشباب ُسب ً
ال جديدة ألداء املهام ،هي:
وسبل مختلفة لعرض
“لغة مختلفة ،وطرق تنظيم مختلفةُ ،
املبررات والنتائج التي يلزم إدراجها في وضع السياسات
والبرامج” (البنك الدولي.)2006 ،
وبينما سيقول البعض إن التدخالت املتعددة األوجه التي
تهدف إلى تأخير الزواج واحلمل املبكرين باهظة التكلفة ،فإن
تكاليف التقاعس عن التصرف مرتفعة .فقد قدر الباحثون
في جامعة جونز هوبكنز أن هناك باليني من الدوالرات ُتفقد
على نطاق العالم نتيجة إلجناب املراهقات وذلك بسبب
انخفاض إيراداتهن نتيجة حلصولهن على تعليم مدرسي
أقل ،بحيث تتراوح تقديرات التكلفة الكلية إلجناب مراهقة
في مجموعة تضم  35مليون مراهقة من  72بلد ًا من 168
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دوالر ًا إلى  503دوالرات لكل مراهقة ،تبع ًا ملعدل العودة إلى
التعليم املدرسي ( .)Bonnenfant et al., 2013واستخدمت
دراسة أجراها البنك الدولي مؤخر ًا منهجية وضعها Maynard
 and Hoffmanمن أجل الواليات املتحدة ( )2008لقياس
تكاليف فرص العمر الضائعة نتيجة حلمل أي مراهقة في
البلدان النامية .وقد أفاد املؤلفون بأن “تكلفة فرص العمر
الضائعة املتعلقة بحمل املراهقات – مقيسة بالدخل السنوي
الذي يضيع على األم صغيرة السن على مدى عمرها – تتراوح
من  1في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي السنوي في الصني
إلى  30في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي السنوي في أوغندا
(.)Chaaban and Cunningham, 2012

العنف القائم على النوع االجتماعي

إن العنف القائم على النوع االجتماعي بجميع أشكاله هو
انتهاك حلقوق اإلنسان يحدث بتواتر يدعو إلى االنزعاج في
كل بلد .وإلى جانب التكاليف املادية والنفسية هناك تكاليف
طبية قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل فض ً
ال عما ينجم
عن ذلك العنف من انخفاض في الدخل واإلنتاجية .وقد يتخذ
العنف القائم على النوع االجتماعي أشكا ً
ال مختلفة ،تتراوح
من عنف الشريك احلميم ،واالغتصاب ،والتحرش في مكان
العمل ،وختان اإلناث ،واالجتار بالبشر ،والقتل .ويقدر
استعراض أجرته منظمة الصحة العاملية في عام  2013أن 36
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في املائة من النساء تعرضن لعنف الشريك احلميم أو للعنف
اجلنسي من جانب غيره ،في حني أن معدالت تعرض الرجال
أقل من معدالت تعرض النساء لذلك العنف (منظمة الصحة
العاملية .)2013 ،وصغار الفتيات والفتيان عرضة للعنف
القائم على النوع االجتماعي بوجه خاص ،مع وجود عواقب
سلبية واسعة النطاق على صحة ورفاه الضحايا.
وتقدر معدالت حوادث العنف القائم على النوع
ّ
االجتماعي املستمدة من سلسلة من االستقصاءات الوطنية
بشأن العنف ضد األطفال أن  38في املائة من النساء الالئي
تتراوح أعمارهن من  18إلى  24سنة في سوازيلند ،و 27
في املائة في تنزانيا ،و  32في املائة في زمبابوي ،قد
تعرضن للعنف اجلنسي قبل أن يبلغن من العمر  18سنة.
تعرض واحد من كل تسعة في تنزانيا
وفي حالة الرجالّ ،
وواحد من كل  10في زمبابوي لتجارب مماثلة .وفي أمريكا
الوسطى ،أفاد ما يتراوح من  3في املائة إلى  10في املائة
من الرجال ممن تتراوح أعمارهم من  19سنة إلى  30سنة
بأنهم تعرضوا لالعتداء اجلنسي في طفولتهم (Willman and
.)Corman, 2013
وكثير ًا ما يكون النشاط اجلنسي املبكر لدى الفتيات
مرتبط ًا باإلكراه والعنف ،مما يعرضهن لألمراض التي تنتقل
باالتصال اجلنسي ،وفيروس نقص املناعة البشرية ،واحلمل
غير املقصود .وكثير ًا ما ينبع النشاط اجلنسي املبكر لديهن
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من استمرار انعدام املساواة بني اجلنسني ومن انخفاض القيمة
املعطاة للفتيات ،وهما أمران يحرمان مع ًا الفتيات من القدرة
على أن يقررن متى ميارسن اجلنس أو أن يقررن ممارسة
اجلنس أو عدم ممارسته ،ومع من ميارسنه .وقد تبني أن سبعة
أنواع من التدخالت على صعيد السياسات فعالة في منع أو
خفض العنف اجلنسي من جانب الشركاء احلميمني (Heise,
.)2011
تغيير األعراف المتعلقة بالنوع االجتماعي
تبني األدلة أن حمالت إثارة الوعي ،من قبيل حملة “احتدوا
إلنهاء العنف ضد املرأة” ،وحملة صندوق األمم املتحدة
للسكان وحملة “الفكاك” ،وحملة منظمة العفو الدولية “قولوا
ال للعنف” ،وحملة منظمة أوكسفام “نستطيع إنهاء جميع
أشكال العنف ضد املرأة” ،ميكن أن تساعد على إحداث
تقبل ضرب
حتول في األعراف االجتماعية املترسخة ،مثل ُّ
الزوجات وكون الذكور لهم الكلمة العليا بخصوص العالقات
بني اجلنسني .وقد ساعدت “البرامج التحولية بشأن النوع
االجتماعي” التي شملت الذكور واإلناث على حتقيق تغيير
بتحديها لألعراف الضارة من أجل التصدي للتوزيع السلبي
للنفوذ واألدوار واملسؤوليات واملوارد بني الرجال والنساء في
بلدان من قبيل إثيوبيا والبرازيل وبيرو ومصر والهند.
منع التعرض للعنف في مرحلة الطفولة
إقرار ًا بأن مشاهدة طفل للعنف أو وقوعه ضحية له يهيئ
األفراد سلف ًا الرتكاب العنف في مرحلة البلوغ ،أثبتت

البرامج الرامية إلى حتسني سلوكيات الوالدين وكبح
ممارسة العقاب البدني في املنزل وفي املدارس فعاليتها
في األسر ذات الدخل املرتفع ،وتظهر أدلة على أن برامج
تثقيف الوالدين في األسر املنخفضة واملتوسطة الدخل
تساعد على حتسني ممارسة الوالدية وتقلل من ممارسة إنزال
عقاب قاس.
ووفق ًا ملا ذكره  ،)2011( Heiseفإن الصبية الذين
يتعرضون للعقاب البدني القاسي ،والذين يتعرضون هم
أنفسهم لالعتداء اجلسدي ،أو الذين يشاهدون أمهاتهم
وهن يتعرضن للضرب ،من األرجح أن يعتدوا على
شريكاتهن الحق ًا عندما يكبرن.
كبح تعاطي المواد الكحولية
يوجد قدر كبير من األدلة على وجود صلة بني إفراط
الذكور في تناول املواد الكحولية وممارستهم العنف مع
شريكاتهم احلميمات .وتشمل التدخالت الناجحة
في هذا الصدد ما يلي :تقدمي املشورة ملدمني تناول
املواد الكحولية؛ وسن قوانني تتعلق بحصول صغار
السن على املواد الكحولية ،وأنشطة الدعوة التي
تستهدفهم؛ واحلمالت املجتمعية املتعلقة باألعراف
االجتماعية والبرامج املدرسية ،واحلوار العام،
وتكوين منظمات نسائية محلية تثني عن تناول املواد
الكحولية؛ ومبادرات العالج ومساعدة النفس ،التي
تشمل اخلدمة الهاتفية لعالج مدمني تناول املواد
الكحولية.

مدينة سول والتغيير االجتماعي
لقد أصبح معهد مدينة سول بجنوب أفريقيا عام ً
ال يسعى إلى تغيير األعراف بواسطة تدخالت متنوعة يصل تأثيرها إلى أكثر من أربعة
من كل خمسة من مواطني جنوب أفريقيا .ويتمثل جوهر استراتيجية مدينة سول في تسخير الثقافة الشعبية والتواصل لتحقيق تغيير
اجتماعي .فالبرامج تنقل ،باستخدام الهياكل األساسية للبث اإلذاعي العام في جنوب أفريقيا ،رسائل بشأن الصحة العامة وحتفز
على احلوار والنقاش .ويعمل معهد مدينة سول مع منظمات شريكة غير حكومية في ثمانية بلدان أخرى باجلنوب األفريقي .وقد
جرى تقييم مستقل للمعهد من خالل إجراء استقصاءات كمية وبحوث نوعية متثل البلد بأكمله ( .)Usdin, 2009وأظهر التقيميان
أثر مدينة سول اإليجابي على اإلميان والوعي مبدى وشدة العنف املنزلي ،وتعريف العنف ضد املرأة (وبخاصة العنف املنزلي) ،وموقف
القانون من العنف ضد املرأة ،وما يجب على املرأة أن تفعله وإلى أين تتجه في حاالت تعرضها للعنف (.)Guedes, 2004
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ً
اقتصاديا
تمكين الفتيات والنساء
تشير األدلة إلى وجود صالت إيجابية بني تدابير التمكني
(كيفية الوصول ،والعمالة ،واملشاركة في النظم االئتمانية)
وقدرة الفتيات والشابات على املساومة في نطاق األسرة
املعيشية ،وانخفاض تعرضهن لعنف الشريك.
إصالح النظم القانونية ونظم العدالة
رغم توقع احتمال أن إلقاء القبض على مرتكبي العنف
ومقاضاتهم سيقلل من العنف ،فإن األدلة التي تؤيد هذا
الرأي ضعيفة .واملعاهدات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة توفر حافز ًا هام ًا يدفع
إلى اإلصالح على الصعيد القطري.
التخفيف من تأثيرات العنف ،وبخاصة في حاالت النزاع
وبعد النزاع
إن العنف اجلنسي يتصاعد عادة أثناء النزاعات ،والهجرة
القسرية ،والكوارث الطبيعية .واألثر البدني والنفسي
واالجتماعي على املراهقني وصغار السن قد يستمر في مرحلة
البلوغ وقد يدوم طوال العمر .ومن ثم فإن التدابير الوقائية
ضرورية ،وأيضـ ًا إجراءات مقاضاة مرتكبي العنف وتوفير
الرعاية الصحية والدعم النفسي – االجتماعي والقانوني
واالقتصادي لضحايا العنف الذي قد يؤدي إلى اإلصابة
باألمراض التي تنتقل باالتصال اجلنسي وإلى حمل غير
مرغوب (اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.)2005 ،
إشراك الرجال والفتيان
إن البرامج التي ُتشرك الرجال والفتيان تؤدي أيض ًا دور ًا
هام ًا في العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني والتصدي
للعنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز الصحة اجلنسية
واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية .فقد توصل استعراض للبحوث
أجراه ) Barker et al. (2007إلى أدلة دامغة على أن هذه
البرامج ميكن أن تغير املواقف والسلوكيات .فقد أسفرت
مبادرة من هذا القبيل ،هي مبادرة برنامج  Hالبرازيلي ،عن
تغييرات إيجابية في املواقف ،جرى قياسها من خالل مقياس
للرجال املنصفني من حيث النوع االجتماعي ،تناول مواضيع
مثل منع العدوى بفيروس نقص املناعة البشرية ،وعنف
الشريك ،والعالقات اجلنسية (.)Pulerwitz et al., 2006
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شباب يحضرون مناقشة شبابية بشأن حمل املراهقات نظمها صندوق
األمم املتحدة للسكان وشركاؤه في أوغندا.
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ختان اإلناث

ميثل ختان اإلناث مخاطر شديدة على صحة النساء والبنات
البدنية والعقلية .فقد أفادت منظمة الصحة العاملية بأن
اخلتان ترتبط به زيادة املضاعفات في الوالدة وزيادة
الوفيات النفاسية فض ً
ال عن طائفة من املشاكل الصحية
األخرى ( .)Feldman-Jacobs and Ryniak, 2006ومن
بني ُنهج إزالة هذه املمارسة إحداث تغييرات في القوانني
والسياسات ،وتثقيف اجلمهور والتحاور معه ،وإدخال
شعائر بديلة لالنتقال إلى مرحلة البلوغ .ومن بني البرامج
املعروفة بدرجة أفضل في هذا الصدد برنامج التمكني
املجتمعي الذي تنفذه منظمة توستان ،والذي بدأ في السنغال
ثم امتد إلى عدة بلدان أخرى .وتعبئ منظمة توستان املجتمع
احمللي والزعماء الدينيني للمساعدة على تغيير املواقف .وقد
جنح البرنامج في خفض حاالت ممارسة اخلتان وأسهم في
حتقيق نتائج إيجابية أخرى ،من قبيل خفض عدد حاالت
زواج الطفلة (.)Diop et al., 2004

االنتظام في الدراسة وإتمام التعليم الثانوي

لقد حققت معظم البلدان تقدم ًا كبير ًا في زيادة قيد البنني
والبنات على السواء في املدارس االبتدائية ،ولكن كثيرين
منهم يتخلفون في التعليم الثانوي ،وبخاصة البنات .ومن
الالزم معاجلة معوقات كثيرة في هذا الصدد ،من بينها
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األعراف االجتماعية – الثقافية ،والقابلية للتعرض للعنف،
والتكاليف ( التكاليف املباشرة وتكاليف الفرص الضائعة
على السواء) ،وقصور الهياكل األساسية املدرسية ،وسوء
نوعية التدريس ،وكذلك أثر فيروس نقص املناعة البشرية
على الفتيات وعلى أسرهن.
وقد أوصى  )2006( Lewis and Lockheedبعدد من
التغييرات علـى صعيد السياسات للمساعدة على دفع
تعليم الفتيات قُدم ًا .وهي تشمل تغيير السياسات والقوانني
متيز ضد الفتيات (مثالً ،أولئك الالئي
والقواعد اإلدارية التي ّ
يحملن أو الالئي يلدن) وإنشاء برامج لتعويضهن ،وتوفير
حوافز لألسر املعيشية للمساعدة على التغلب على ممانعتها
في إرسال بناتها إلى املدرسة وللحد من التكاليف التي
تتكبدها عندما ترسل فتياتها إلى املدرسة ،وحتسني نوعية
ومالءمة التعليم ،وتوسيع نطاق اخليارات التعليمية املتاحة
للبنات غير امللتحقات مبدارس .ومن الالزم أيض ًا معاجلة
البعد عن املدارس ومشكلة سالمة البنات وهن في
مشكل ُ
طريق الذهاب إلى املدرسة وطريق العودة منها.
واإلجراءات الرامية إلى زيادة تعليم البنات املدرسي
وإلى حتسني نوعيته تتخذ أشكا ً
ال شتى .وهذه تشمل املنح
الدراسية ،واإلعانات املالية ،والتحويالت النقدية ،وتوظيف
وتدريب مدرسات (Lloyd, 2009; Biddlecom et al.,
2007; Baird et al., 2009; Arends-Kuenning and Amin,

 .)2000ولالنتظام في املدرسة قيمة من حيث حماية البنات
ألن البنات الالئي ينتظمن في املدرسة ُينظر إليهن على أنهن
أطفال ،وال ُينظر إليهن على أنهن جاهزات للزواج (Marcus
 .)and Page, 2013والتكفل بثمن الزي املدرسي ميكن أن
يقلل من معدالت االنقطاع عن الدراسة ،ويحد من زواج
املراهقات ،ويؤدي إلى حدوث انخفاض في معدالت حمل
املراهقات (.)Duflo et al., 2006
ونوعية التعليم مهمة :فالتعليم إذا لم ُيعد الفتاة للعمل
وللمشاركة في املجتمع املدني ،فإنه قد ال يؤخر الزواج
واحلمل ( .)Schurmann, 2009وقد تيسر رعاية الطفل
املدعومة بإعانة مالية تعليم الفتاة املدرسي (Glick and
 .)Sahn, 2000ومن مجاالت العمل الهامة حتقيق املساواة بني
اجلنسني في التدريس والتعلم واإلدارة ،مبا يشمل االهتمام
باملنهج املدرسي ،ومواد التعلم ،واملمارسات التربوية .كذلك،
ميكن للتدخالت الصحية داخل املدارس وللتوعية بشأن

مسائل الصحة اإلجنابية أن تعزز مكاسب التعلم بالنسبة
للبنني وللبنات على السواء (.)Unterhalter et al., 2014
وفي حالة املراهقات ،من املهم أيض ًا توافر لوازم النظافة
الصحية والهياكل األساسية اخلاصة بالصرف الصحي.
وحتتاج الفتيات إلى مرونة ّ
متكنهن من العودة إلى
الدراسة إذا حملن أو انقطعن عن الدراسة ألسباب أخرى
(.)Jimenez and Murthi, 2006; Greene et al., 2002
فقد تبني من دراسة أجريت في باكستان أنه بينما لم تؤخر
الفتيات الالئي حصلن على مزيد من التعليم املدرسي
زواجهن أو إجنابهن أول طفل لهن ،فإنهن كن من األرجح
أن يستعملن وسائل ملنع احلمل وأن يؤخرن مولد طفلهن
الثاني (.)Alam et al., 2010
والتحويالت النقدية والقسائم الرامية إلى تغيير مجموعة
متنوعة من السلوكيات والنتائج تكتسب مصداقية في مختلف
أنحاء العالم .فالبرامج الناجحة التي تقدم نقود ًا أو منافع من
أجل حتسني مؤشرات الصحة والتعليم في البرازيل واملكسيك،
مثالً ،ساعدت الفتيات على التغلب على احلرمان الذي
يتعرضن له في املدرسة بسبب نوعهن االجتماعي (Lindert
et al. 2007; Barrientos and DeJong, 2004; Merrick and

 .)Greene, 2007وتشير األدلة إلى أن تلك البرامج رمبا كانت
تساعد أيض ًا على تأخير الزواج (.)Baird et al., 2011
وقد حدد فريق يعمل في مركز التنمية العاملية أربعة
تقييمات لتأثيرات التحويالت النقدية على خصوبة
املراهقات وما يتصل بذلك من نتائج (McQueston et al.,
 .)2012فقد أفاد الفريق بأن التحويالت النقدية كان لها
أكبر أثر على املؤشرات املتعلقة بالزواج ،مشير ًا إلى أن
التحويالت كانت مبثابة حافز على البقاء في املدرسة وأنها
ُتزيد من االستقالل املالي ،وكال األمرين ميكن أن يكونا قد
خفضا معدالت زواج املراهقات.
ووقد أظهرت استنتاجات من برنامج‘Progresa-Oport
’ tunidadesاملكسيكي ،وهو تدخل على نطاق البلد
ملكافحة الفقر يرمي إلى حتسني التعليم والصحة من خالل
التحويالت النقدية ،وجود تأثير كبير للبرنامج في تأخير
بدء ممارسة صغيرات السن للجنس (Gulemetova-Swan,
 .)2009فمعدالت القيد كانت أعلى في حالة من شاركن
في البرنامج ،وحدثت زيادة طفيفة في عدد سنوات التعليم
املدرسي الذي حصلن عليه.
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ولم جتد دراسة للبرنامج أجريت مؤخر ًا أثر ًا مباشر ًا
على معدالت حمل الريفيات صغيرات السن وعلى
استعمالهن لوسائل منع احلمل ،ولكن البرنامج رمبا
كان له تأثير غير مباشر عن طريق متغيرات أخرى من
قبيل التعليم ،تأثرت تأثر ًا إيجابي ًا (Darney et al,
 .)2013وتشير هذه النتائج املتفاوتة إلى أن تصميم
برامج التحويالت النقدية قد يكون هام ًا لتحقيق نتائج.
واملدفوعات النقدية املقدمة للفتيات مباشرة بد ً
ال من
تقدميها آلبائهن وأمهاتهن كان لها أكبر أثر على خفض
معدالت حمل املراهقات وإصابتهن بفيروس نقص املناعة
البشرية في برنامج‘زومبا ’ في مالوي (Baird et al.,
.)2009

التغلب على العقبات التي تحول دون
المشاركة المنتجة في قوة العمل

إن التدابير الرامية إلى إدماج املرأة إدماج ًا أوفى في احلياة
االقتصادية والسياسية العامة تساعد على حتسني اإلنصاف

بني اجلنسني .فعلى سبيل املثال ،ميكن للتغييرات القانونية أن
متنح املرأة قوة لتمكينها من أن ترث وتتم ّلك ،وحتصل على
ائتمانات ،وتقلل من العقبات التي تقف في طريق مشاركتها
في قوة العمل .والسياسات الرامية إلى منح إجازة والدة
تقلل من احتمال أن يكون احلمل له تكلفته بالنسبة للمرأة
من حيث اآلفاق املهنية وانخفاض إيراداتها مدى العمر .ومن
املمكن أيض ًا للتغييرات القانونية أن ّ
متكن املرأة من التصويت
وأن ُتزيد من مشاركتها في املواقع السياسية .وتسعى
سياسات أخرى إلى زيادة مستويات التعليم بوجه عام
بالنسبة للرجال والنساء على السواء ،مع كفالتها عدم تخ ّلف
النساء عن ْ
الركب.
والكثير من املكاسب التي حتققت من حيث انتظام
الفتيات في التعليم الثانوي فشل في حتقيق فوائد من حيث
عمالتهن وإيراداتهن بسبب العقبات املوجودة في سوق
العمل ،ومن بينها أنظمة وشروط التوظيف ،والبعد عن مكان
العمل ،وعدم أمان ظروف االنتقال من املنزل إلى العمل،
وعدم التوافق بني ما يجري تعلمه في املدرسة واملهارات
املطلوبة في العمل (.)Lloyd, 2005
ومن املمكن أن تساهم املبادرات املتعلقة مبكان العمل
التي تتخذ لصالح الفتيات مساهمة كبيرة في تأخير الزواج
وإحداث حتول في األعـراف ( .)Amin et al., 1998فكثيـر ًا
ما تترك الفتيات املدرسة وهن غير مهيآت للعمل ،أو وهن
غير قادرات على ترجمة إجنازاتهن التعليمية إلى وظائف
مجزية .وميكن للبرامج أن تساعد الفتيات على إدارة
التوقعات السائدة بشأن اجلنسني أو على أن يتغلنب على
تلك التوقعات ،وعلى التفاوض بشأن االنتقال من الدراسة
إلى العمل ،وعلى أداء دور في حتديد أماكن عمل أكثر أمان ًا
وأنسب من أماكن العمل املوجودة حالي ًا ،والعمل على
وجود أماكن عمل من هذا القبيل .ويشير  Buvinicوآخرون
( )2007إلى أن االستثمارات في النقل واملياه والصرف
الصحي واإلمداد بالطاقة ميكن أن تزيل عن كاهل الفتيات
أعباءهن املنزلية التي تستغرق منهن وقت ًا وأن للتدخالت
الرامية إلى زيادة مشاركة الفتيات في الرياضة تأثيرات ميكن
أن تكون مفيدة في مجاالت الصحة ،وبناء الثقة بالنفس،
وجعل الفتاة عنصر ًا فاعالً .ورعاية الطفل التي تقدم لها
الدولة إعانات قد تتيح للفتيات العمل ،وبخاصة في الوظائف
الرسمية ( .)Ruel et al., 2006وتعمل مبادرة البنك الدولي
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الفصل  :4االستثمـارات فـي رأس المـال البشـري تتيـح الفرصـة لتحقيـق عائـد ديمغرافـي

املتعلقة باملراهقات مع القطاع اخلاص على توفير التدريب
املهني وفرص العمالة للفتيات ،ولكن من الالزم تقييم هذه
التدخالت والتوسع فيها (.)Taliento, 2009
وتشجع برامج في أمريكا الالتينية على تكافؤ فرص املرأة
مع فرص الرجل في احلصول على التدريب املهني ،السيما
التدريب على املهارات غير التقليدية ،وتوفير إعانات مالية
من أجل رعاية الطفل ،مما ُيزيد من صالحيتهن للعمل ومن
دخلهن.
وتتخــذ البرامـج التي تعزز سبل الدعم االجتماعي
للمراهقات أشكا ً
ال متنوعة .فتقدمي معاشات الشيخوخة
إلى األجداد الذين يرعون أحفادهم قد ُيفيد ،مثالً ،الفتيات
في مجاالت تتراوح من اتخاذ تدابير عامة تتعلق باملقاييس
البشرية إلى زيادة التحصيل الدراسي (;Duflo, 2003
 .)Carvalho, 2008وساعد إيجاد أماكن آمنة قاصرة على
الفتيات على إحداث حتول في املفاهيم الذاتية لدى الفتيات،
وتوفير دعم اجتماعي ومعرفة بالشؤون املالية ،وتوليد فرص
جديدة لهن ،والتشجيع على مواصلة التعليم املدرسي ،واحلد
من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية واحلد من غير ذلك
من النتائج السلبية (Bruce and Bongaarts, 2009; Bruce
.)and Hallman, 2008
وزيادة فرص العمل وكسب دخل بالنسبة لصغار السن
من كال اجلنسني أمر بالغ األهمية لتحقيق العائد الدميغرافي.
وقد سلط استعراض أجراه البنك الدولي مؤخر ًا آلفاق عمل
الشباب في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
الضوء على احلاجة إلى سياسات وتدخالت لتحسني اآلفاق
بالنسبة لصغار السن الذين يعملون في الزراعة وفي مشاريع
األسر املعيشية ،وفي قطاع األجور احلديث .وعلى جانب
العرض ،دعا املؤلفون إلى االستثمار في رأس املال البشري
من أجل زيادة القدرات واملهارات وكذلك الروابط األسرية
والتواصل الشبكي الذي يتيح لصغار السن العثور على

فرص متكنهم من أن يكونوا منتجني ،ومن زيادة إيراداتهم،
ومن حتقيق أمن دخلهم .وعلى جانب الطلب ،دعوا إلى
حتسني احلصول على أراض وائتمان ومتويل ،وحتسني الهياكل
األساسية ،والتكنولوجيات واألنظمة لزيادة فرص النشاط
االقتصادي وحتسني طريقة ممارسة ذلك النشاط (Filmer and
.)Fox, 2014

تكييف التدخالت لتلبية االحتياجات المحلية

من املمكن أن تستخدم احلكومات واجلهات املانحة طائفة
متنوعة من السياسات والبرامج لتعزيز صحة صغار السن
اجلنسية واإلجنابية وحقوقهم اإلجنابية .فهذه السياسات
والبرامج مستصوبة من منظور حقوق اإلنسان ومن منظور
النمو االقتصادي على السواء ،مما ُيوجد وضع ًا “مفيد ًا لكال
الطرفني” .وقد كانت هذه التدخالت ،في معظمها ،فعالة
في البلدان التي استفادت بالفعل من العائد الدميغرافي .ومن
املمكن تكييفها وتنفيذها في بلدان مازالت الفرصة سانحة فيها
لتحقيق عائد.
ولكن ال يوجد ترياق أو تدخل عام ميكن أن ُيفيد جميع
البلدان أو ينطبق في جميع الظروف االقتصادية واالجتماعية.
فمن الالزم تكييف التدخالت حسب السياقات واالحتياجات
احملددة .ويجب أن يكون الكثير من التدخالت متعدد
اجلوانب ومتعدد القطاعات فض ً
ال عن أنه يقتضي تغييرات في
السياسات والقوانني ،وتعبئة مجتمعية ،وإجراءات وحوافز
ترمي إلى تعديل السلوكيات التي تقوض الصحة واحلقوق
اإلجنابية .ووقت التصرف هو اآلن ،ألن التغييرات يجب أن
تكون قد حدثت قبل أو أثناء التحول الدميغرافي الذي يصاحب
حدوث انخفاض سريع في اخلصوبة .وعدم إجراء هذه
التغييرات ،أو التأخر في إجرائها ،سيقوض قدرة البلدان على
ترجمة فرصها الدميغرافية السانحة إلى منو وتنمية اقتصاديني
مستدامني ومنصفني للمرأة.
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إن كبر العائد الدميغرافي أو صغره ال يتوقف،
مع ذلك ،إال على الطريقة التي يستثمر بها
البلد في رأس املال البشري لشبابه.
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الفصل 5

االنتقال الديمغرافي
ومواءمـة السياسـات
واالستثمـارات
في شتى مراحل االنتقال الدميغرافي الذي ميهد السبيل للعائد الدميغرافي ،تتطور األولويات .وقد يكون
للسياسات واالستثمارات أثر كبير إذا ووئمت ُ
وكيفت مع كل مرحلة من مراحل االنتقال .وعندما ترسم
السياسات السليمة في الوقت املناسب ،ميكن أن يكون أثر العائد الدميغرافي عظيم ًا.

ما الـذي تقــوم بـه الـدول؟
النيجر

إنشاء  50مركزا مناصرا
للشباب وإتاحة فرص
الحصول على المعلومات
والخدمات

جزر سليمان

فانواتوا

تنهي الرسوم المدرسية
تدريجيا

النهج المتكاملة بشأن
فيروس نقص المناعة
البشرية يزيد فرص استفادة
المراهقين من خدمات
الصحة الجنسية
واإلنجابية

بوليفيا

زيمبابوي

فتح مراكز خدمات
الشباب لتستخدمها
أعداد متزايدة من
الشباب

إحداث منهاج دراسي
أساسي يرمي إلى
تقريب الهوة بين الفتيان
والفتيات
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يكون

حتقيق العائد الدميغرافي ممكن ًا عندما
يصبح عدد السكان البالغني سن
العمل أكبر نسبي ًا من عدد السكان غير
البالغني سن العمل .غير أن كبر العائد
الدميغرافي أو صغره ال يتوقف إال على الطريقة التي
يستثمر بها البلد في رأس املال البشري لشبابه ،وعلى
مدى ما إذا كانت السياسات االقتصادية وغيرها تعزز
منو فرص العمل والفرص املدرة للدخل ،وعلى مدى
استثمار مدخرات األسر املعيشية واملدخرات الوطنية
في االقتصاد احلقيقي استثمار ًا منتج ًا.
ومما ال يقل أهمية عن السياسات واالستثمارات
نفسها توقيتها وتعاقبها .وفي شتى مراحل االنتقال
الدميغرافي الذي ميهد السبيل للعائد الدميغرافي ،تتطور
األولويات .وقد يكون للسياسات واالستثمارات أثر
كبير إذا ووئمت ُ
وكيفت مع كل مرحلة من مراحل
االنتقال.
وعندما ترسم السياسات السليمة في الوقت املناسب،
ميكن أن يكون أثر العائد الدميغرافي عظيم ًا.
وفي البلدان التي لم تشرع بعد في فترة االنتقال -
أي تلك البلدان التي ترتفع فيها معدالت اخلصوبة
والوفيات  -يكتسي أهمية حاسمة االستثمار في برامج
الصحة ،والسيما الصحة األولية ،وكذلك برامج
املياه املأمونة والصرف الصحي ،وتلقيح األطفال،
وبرامج التغذية املدرسية وتغذية األطفال .وميكن لهذه
التدخالت أن حتسن بقاء الطفل وحتد بالتالي من وفيات
األطفال .وعندما يبقى املزيد من األطفال على قيد
احلياة ،يختار اآلباء عادة عدم اإلجناب كثير ًا ،مما يتخذ
شكل انخفاض في معدالت اخلصوبة.
وفي البلدان التي هي في بداية فترة االنتقال،
مبا تشهده من انخفاض في معدالت الوفيات لكن
مع انخفاض مماثل في معدل اخلصوبة ،ونسب إعالة
عالية نسبي ًا ،يصبح االستثمار في متكني الفتاة واملرأة
عن طريق التعليم والصحة ،مبا فيها الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،أهم من ذي قبل .ويلزم أيض ًا اتخاذ
إجراءات من أجل حماية حقوق األفراد ،مبا فيها حقوق
اإلجناب ،عن طريق ضمان متكني املراهقة والشابة
من سلطة ووسائل اتخاذ قرار اإلجناب وكيفيته وعدد
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مراته بصورة حرة ومسؤولة .ويعد توسيع فرص
احلصول على وسائل منع احلمل واملعلومات املتعلقة
به أمر ًا حاسم ًا .وبصفة عامة ،فإن التدابير التي تبني
رأس املال البشري للمرأة والفتاة ومتكنهما من ممارسة
كافة حقوق اإلنسان الواجبة لهما تفضي أيض ًا إلى
تخفيض معدالت اخلصوبة وميكن أن تؤدي على املدى
البعيد إلى تخفيض نسب اإلعالة التي تكتسي أهمية
بالغة في استيعاب العائد الدميغرافي.
والبلدان التي هي في املراحل املتأخرة من فترة
االنتقال هي التي شهدت تخفيضات ملموسة في
كل من معدالت الوفيات ومعدالت اخلصوبة .وفي
هذه املجموعة ،تغير الهيكل العمري للسكان بحيث
أصبحت نسبة اإلعالة ضعيفـة نسبيـ ًا ،حيث تعدت
حصة السكان البالغني سن العمل حصة السكان غير
البالغني سن العمل .وهذا يعني أن حصة السكان
الذين تتراوح أعمارهم بني  15سنة و  64سنة
أصبحت أكبر ،مقارنة بحصة السكان الذين تقل
أعمارهم عن  14سنة أو تزيد عن  65سنة .وفي هذه
البلدان التي لها نسب إعالة منخفضة ،يلزم صوغ
السياسات االقتصادية وغيرها من السياسات أو
تكييفها حتى يتأتى جني العائد الدميغرافي وتعظيمه،

البلدان التي ترتفع فيها نسب اإلعالة
ويكون فيها العائد الديمغرافي ممكن ًا
أفغانستان
أنغوال
بنن
بوليفيا (دولة المتعددة
القوميات)
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا االستوائية
إثيوبيا
غابون

سواء كان السكان غير البالغني سن العمل في البلد
صغار السن أو مسنني كثير ًا .وعلى سبيل املثال،
فإن السياسات التجارية التي ال تستغل األسواق
الدولية لبيع السلع واخلدمات التي تنتجها شريحة
كبيرة من السكان البالغني سن العمل ميكن أن حتد من
املنافع التي جتنى من وجود شريحة كبيرة من السكان
البالغني سن العمل.
غير أن مواءمة السياسات واالستثمارات مع
التحوالت الدميغرافية ،هي مسألة تنبيه وليست
وصفة مطلقة للدعوة إلى اتباع مجموعة معينة
من تدابير السياسة العامة على حساب مجموعة
أخرى .فعندما يتحول بلد ،مثالً ،من املرحلة
السابقة لالنتقال الدميغرافي ،املتميزة بارتفاع
معدالت الوفيات واخلصوبة ،إلى غمرة االنتقال
املتميز بانخفاض معدالت الوفيات وتناقص معدالت
اخلصوبة ،فإنه ينبغي أال يتخلى عن االستثمارات
في برامج الصحة األولية ،أو تلقيح األطفال أو
الصرف الصحي لفائدة سياسات متكن الفتاة واملرأة.
فاالستثمارات في الصحة تكون دائم ًا بالغة األهمية
في رفاه كافة األفراد واملجتمعات احمللية ودولها في

غامبيا
غانا
غواتيماال
غينيا
غينيا ــ بيساو
غيانا
هايتي
هندوراس
العراق
كينيا
جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية
ليسوتو

ليبريا
مدغشقر
مالوي
مالي
موريتانيا
موزامبيق
ناميبيا
نيبال
النيجر
نيجيريا
فلسطين
بابوا غينيا الجديدة
رواندا

جميع الفترات ،بصرف النظر عن املرحلة التي بلغتها
في االنتقال الدميغرافي.
وتكون التدخالت أكثر فعالية عندما تعكس
الظروف واملالبسات السائدة داخل كل بقعة من البلد.
ونادر ًا ما تكون الظروف واملالبسات موحدة من منطقة
إلى أخرى .فمعدالت اخلصوبة ،مثالً ،نادر ًا ما تكون
في املناطق الريفية أو املناطق النائية مماثلة ملا هي عليه
في املدن ،بل وحتى داخل املدن ،تتباين عادة تبع ًا لفئة
الدخل أو املستوى التعليمي.
فهل تولي البلدان األولوية لالستثمارات في رأس
املال البشري للشباب في مراحل رئيسية من االنتقال
الدميغرافي؟ وهل يتم توقيت السياسات واالستثمارات
إلحداث أكبر أثر ممكن؟
يركز هذا الفصل على تلك البلدان واملناطق
التي توحي نسب اإلعالة فيها بأنها قد بلغت مراحل
مبكرة من االنتقال الدميغرافي .وتقارن نسبة اإلعالة
حجم السكان البالغني سن العمل بحجم السكان غير
البالغني سن العمل .والبلدان الواردة أدناه لها نسب
إعالة عالية لكنها تقترب من مرحلة يكون فيها العائد
الدميغرافي ممكن ًا.

ساموا
ســان تـومــي
وبرينسيبي
السنغال
سيراليون
جزر سليمان
الصومال
جنوب السودان
السودان
سويسرا
تيمور ــ ليشتي
توغو
تونغا

أوغندا
جمهورية تنزانيـا
المتحدة
فانواتو

اليمن
زامبيا
زمبابوي
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استقصاء عالمي لم يسبق له مثيل
للسياسات واالستثمارات واإلنجازات

في الفترة الفاصلة عن الذكرى السنوية العشرين
للمؤمتر الدولي للسكان والتنمية لعام  ،1994دعت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة صندوق األمم املتحدة
للسكان إلى اإلشراف على استعراض عاملي للتقدم
احملرز في تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية.
وقامت أمانة لبرنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية ملا بعد عام  ،2014يوجد مقرها في
صندوق األمم املتحدة للسكان ،بتنسيق االستعراض
واإلشراف عليه بالتشاور مع الدول األعضاء
وبالتعاون مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية
األخرى .واستتبع االستعراض إجراء مشاورات
مع املجتمع املدني وشركاء األمم املتحدة واألطراف
األخرى ذات املصلحة ،وعقد مؤمترات واجتماعات
مواضيعية إقليمية وعاملية .كما تضمن استقصاء
عاملي ًا للحكومات بغرض تقييم التقدم الذي أحرزته
احلكومات في تنفيذ كافة جوانب برنامج عمل املؤمتر
الدولي للسكان والتنمية.
وشمل االستقصاء العاملي ،الذي أجنز في عام
 176 ،2013دولة عضو ًا وسبعة أقاليم .وأسفر
االستقصاء عن وضع صورة عاملية لم يسبق لها مثيل
لسياسات البلدان وبرامجها واستراتيجياتها الرامية
إلى حتقيق أهداف برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية في مجاالت من قبيل التعليم والصحة ،مبا فيها
الصحة اجلنسية واإلجنابية .ويتبني من البيانات الكمية
والنوعية التي مت جمعها خالل االستقصاء ما إذا كانت
البلدان حترز تقدم ًا نحو حتقيق رؤية املؤمتر الدولي،
الذي يجعل من حقوق األفراد صلب التنمية.
ويدرج هذا الفصل النتائج املستمدة من
االستقصاء في سياق االنتقال الدميغرافي ،ويولي
في الوقت ذاته عناية خاصة للسياسات والبرامج
واالستراتيجيات التي تنفذها البلدان في انتقالها من
حالة ارتفاع الوفيات واخلصوبة إلى حالة انخفاض
الوفيات واخلصوبة ،وفي الوقت الذي تصبح فيها
حصة سكانها البالغني سن العمل أكبر من حصة
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السكان غير العاملني .وتكتسي أهمية حاسمة خالل
هذه املرحلة اإلجراءات التي متكن املراهقات والشابات
التخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ما إذا كن يرغنب في
اإلجناب وبشأن توقيته وعدد األطفال املزمع إجنابهم.

االستقصاء العالمي وردود البلدان

تقيم التقدم الذي
طلب االستقصاء إلى البلدان أن ّ
أحرزته في معاجلة املجاالت الرئيسية من برنامج عمل
املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،والتي تشمل تعزيز
املساواة بني اجلنسني ودعم الصحة ،مبا فيها الصحة
اجلنسية واإلجنابية للشباب .وكانت بعض األسئلة -
وردود احلكومات  -تتعلق مباشرة بالشباب مبن فيهم
املراهقون .وكان العديد من تلك األسئلة يتعلق أيض ًا
باإلجراءات التي ترغب احلكومات في اتخاذها في
املراحل األولى من االنتقال الدميغرافي تأهب ًا لتحقيق
العائد الدميغرافي .ويتناول هذا الفصل ستة إجراءات
ممكنة قد تتخذها البلدان ،تبع ًا لسياقاتها الوطنية،
لتمكني الشباب بصفة عامة والفتيات والشابات بصفة
خاصة ،وهي:
• ضمان املساواة في االستفادة من خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،مبا فيها الوقاية من فيروس
نقص املناعة البشرية ومعاجلته
• استبقاء املزيد من الفتيات واملراهقات في املدارس
الثانوية
• حتسني رفاه الطفلة
• زيادة فرص استفادة املراهقني من خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية الشاملة
• إنهاء زواج األطفال
• تعميم معلومات وخدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية على الشباب غير امللتحق باملدارس.
واإلجراءات الواردة أعاله هي ستة إجراءات
من أصل  21إجراء حددت في االستقصاء العاملي
باعتبارها إجراءات محورية في متكني الشباب من
التمتع بحقوق اإلنسان الواجبة لهم ،مبا فيها حقوق
اإلجناب ،ومساعدتهم على حتقيق كامل إمكاناتهم في
احلياة.

وخلص االستقصاء العاملي للحكومات إلى أن
معظم البلدان التي اعتبرت في املراحل األولى من
االنتقال الدميغرافي تطمح إلى اتخاذ اإلجراءات الستة
الواردة أعاله .وعلى سبيل املثال ،أبلغ  95في املائة
منها بأنها اتخذت إجراءات الستبقاء املزيد من الفتيات
واملراهقات في املدارس الثانوية.
غير أن الطموحات التي أبلغت عنها احلكومات
نفسها ،ال تقترن دائم ًا بإجنازات .وعلى سبيل املثال،
لئن أظهر تسعة أعشار من البلدان التزام ًا بضمان
املساواة في االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،فإنه لم يبلغ عن حتقيق إجنازات في هذا
املجال إال ما يقل عن ربع البلدان.
وعلى نفس املنوال ،فإن  59في املائة من البلدان
التي هي في املراحل املبكرة من االنتقال الدميغرافي
أبلغت عن تطلعاتها إلى تعميم معلومات وخدمات

الصحة اجلنسية واإلجنابية على الشباب غير امللتحق
باملدارس .لكن لم يبلغ عن إحراز تقدم في هذا
املجال إال  9في املائة منها فقط.

ما تقوم به البلدان

للبلدان ُنهج مختلفة للغاية بشأن تنفيذ السياسات،
تبع ًا لسياقاتها وأولوياتها الوطنية .وعلى سبيل
املثال ،ال يوجد مسلك وحيد يفضي إلى ضمان
املساواة في احلقوق واالستفادة من الصحة اجلنسية
واإلجنابية .وباملثل ،يواجه كل بلد طائفة مختلفة
من العقبات في سبيله .واملهم هو أن معظم البلدان
التي هي في املراحل املبكرة من االنتقال الدميغرافي
قد تأهبت العتماد سياسات مناسبة لهذه املرحلة،
وبعضها بدأ يحقق نتائج .وفي معرض اإلجابة على
االستقصاء العاملي ،قدمت البلدان التي أبلغت عن

الجهود المبذولة واإلنجازات المحققة في معالجة ست قضايا في مجال تمكين الشباب
البلدان التي أبلغت عن معاجلة املسألة في
السياسات أو االستراتيجيات

حتسني رفاه الطفلة،
والسيما فيما يتعلق
بالصحة والتغذية
والتعليم

تعميم خدمات
ومعلومات الصحة
اجلنسية واإلجنابية على
الفتيات غير امللتحقات
باملدارس

النسبة املئوية للبلدان

البلدان التي أبلغت عن تخصيص ميزانية
ملعاجلة املسألة وأبلغت عن التنفيذ

البلدان التي أبلغت عن إحراز
تقدم

ضمان نفس احلقوق
وفرص االستفادة
من خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية،
مبا في ذلك الوقاية من
فيروس نقص املناعة
البشرية

زيادة فرص استفادة
استبقاء املزيد من
الفتيات واملراهقات في املراهقني من خدمات
الصحة اجلنسية
التعليم الثانوي
واإلجنابية الشاملة

إنهاء زواج األطفال/
الزواج القسري
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إحراز تقدم أمثلة محددة لإلجنازات في مجال متكني
املراهقني والشباب.
ضمان المساواة في الحقوق وفي فرص االستفادة
في مالوي ،التي توفرت فيها اإلرادة السياسية
القوية وحظيت بدعم قوي من املانحني ،حتدد السياسة
الوطنية املتعلقة بالشباب حقوق الشباب في حني
حتكم معايير الرعاية الصحية اخلدمات املراعية
للشباب .وقد انخفضت حاالت احلمل لدى املراهقات
حتى عام  ،2010وظلت نسبة انتشار فيروس نقص
املناعة البشرية لدى الشباب أقل كثير ًا من املتوسط
الوطني .ومع ذلك متنع املعتقدات التقليدية العديد من
الشباب من احلصول على اخلدمات املتاحة املراعية
للشباب.
وبفضل مشاركة الشباب في اللجان والدعم التقني
واملالي الذي قدمه املانحون ،وسعت ناميبيا نطاق
اخلدمات الصحية املراعية للمراهقني ليشمل تقريب ًا كل
مرفق صحي ،مبا في ذلك تدريب أعوان الصحة .ومن
التحديات الشاملة ضمان اخلصوصية للشباب ،بسبب
انعدام البنيات التحتية املستقلة.

© UNFPA/Ulugbek Hakimov
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وفي تونغا ،ترتب على إدراج املراهقني والشباب
في سياستها الوطنية اتخاذ إجراءات في عدة مجاالت
من قبيل :إنشاء مستوصفات مدرسية؛ ونشر مواد
اإلعالم والتثقيف واالتصاالت؛ وتدريب املعلمني من
األقران الشباب؛ وتركيز العناية على الشباب األشد
عرضة خلطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية.
ويعكس التقدم احملرز في تونغا شراكات ناجحة أقيمت
بني كافة األطراف ذات املصلحة ،والسيما احلكومية
منها.
وأفضى تفعيل بيئة السياسات العامة في زمبابوي
إلى وضع استراتيجية وطنية للصحة اجلنسية
واإلجنابية ،مما فتح الباب ملراكز جديدة للخدمات
املراعية للشباب والتي تزورها أعداد متزايدة من
الشباب .ويجري إنشاء املراكز رغم القيود املالية.
استبقاء الفتيات في المدارس الثانوية
يعمل إحداث منهاج دراسي أساسي وطني وذي
طابع إقليمي في بوليفيا ،على حتسني فرص التعليم
وتقليص الهوة الفاصلة بني الفتيان والفتيات في
االلتحاق باملدرسة  .وقد ترجم املنهاج الدراسي إلى

سبع لغات من لغات الشعوب األصلية ( شيكويتانو،
وغوارايو ،وغواراني ،وأيوريو ،وكيشوا ،وأميارا،
وموخينيو) .وقد أدرج مشروع ‘‘احلدائق املدرسية’’
( )Huertos Escolaresالذي يركز على حتسني التغذية
وعلى أهداف أخرى ،في املنهاج الدراسي ،منذ عام
2013؛ باعتباره حافز ًا على زيادة استبقاء التالميذ في
املدارس.
ويقر اآلباء في غينيا باطراد بضرورة تعليم الفتيات
على غرار الفتيان ،فشكلوا جمعيات لدعم مدارسهم
مما ساعد على التغلب على األعراف السائدة .ومن
اإلجراءات التي تدعم تعليم الفتيات فتح املطاعم
املدرسية وحفر اآلبار لتخفيف األعباء املنزلية
في املناطق الريفية وإحداث دائرة وطنية للصحة
املدرسية.
وفي كينيا ،يستبقى املزيد من الفتيات في
املدارس بالسماح للفتيات املنقطعات عن الدراسة
بسبب احلمل بالعودة إلى املدرسة .وأفضى تركيز البلد
على تعليم الطفلة ،إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية
من قبيل توفير اللوازم الصحية في املدارس والتواصل
مع الفتيات في املناطق النائية وشبه القاحلة ،إلى
حتقيق ما يقارب التكافؤ فيما بني الفتيان والفتيات في
املدارس الثانوية .غير أن عدم االستقرار ،وانخفاض
مستويات التعليم وضعف متكني املرأة أمور تضع عقبات
حتول دون استبقاء الفتيات في املدارس الثانوية.
وبفضل بناء تنزانيا ملدرسة ثانوية في كل دائرة،
إلى جانب عدد متزايد من بيوت الشباب ،يجري توفير
عناء املشي ــ غير املأمون أحيان ًا ــ إلى املدرسة على
الفتيات .ومما يساعد املزيد من الفتيات على البقاء
في املدرسة وإمتام دراستهن تضافر جملة من العوامل
منها تسهيل فرص االستفادة ،وتخفيض الرسوم،
ووضع برامج للتوجيه التربوي وتوفير مرافق لصون
خصوصيات الفتيات في املدارس .غير أن النقص في
البنيات التحتية كبير إذ ثمة حاجة إلى بيوت للشباب
ومساكن للمدرسني ،وقاعات للدراسة ،ومختبرات
ومكتبات ،ومرافق صحية.
ويندرج اإلنهاء التدريجي للرسوم املدرسية في
فانواتو في إطار سياسة تعليمية حكومية ،كما يندرج
فيها زيادة متويل املنح الدراسية ــ وإن ظلت الرسوم

الدراسية املرتفعة عائق ًا في املدارس الثانوية .ومما يعزز
تعميم التعليم وحتسني رصد املسائل اجلنسانية ومسائل
اإلنصاف رسم سلسلة من السياسات الشاملة لقضايا
جامعة .وبالنسبة للفتاة ،قد تعني هذه السياسات
العودة إلى املدرسة الثانوية بعد الوضع ،وتوفير فرص
االستفادة من عدد متساو من أماكن النظافة للفتيان
والفتيات ،ودعم املجتمع املدني لبرامج التوعية بشأن
سالمة الفتيات.
تحسين رفاه الطفلة
إن تعجيل وتيرة تعليم الفتاة ركيزة أساسية اللتزام
بوركينا فاسو بتحسني رفاه الطفلة مع مكافحة تدني
معدالت تعلم القراءة والكتابة .وتشمل املشاركة
الفعلية ملنظمات املجتمع املدني مشروع شبكة للشباب

الفتيات غير امللتحقات باملدارس

النسبة املئويـة للمراهقات اللواتي لم
يلتحقن باملستويات الدنيا من التعليم
أمريكا الشمالية وأوروبا
الغربية

%3.02

أوروبا الوسطى والشرقية

%4.75

آسيا الوسطى

%6.47

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

%7.39

شرق آسيا واحمليط الهادئ
الدول العربية
جنوب آسيا وغربها
أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى

%7.8
%16.03
%25.72
%35.89
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دور أساسي في التصدي لتحديات من
قبيل صحة األمهات ،وعدم املساواة بني
اجلنسني والعوامل الثقافية في األسرة
والعزلة اجلغرافية في املناطق النائية.
وفي نيجيريا ،سن قانون حقوق
الطفل في  23والية وفي إقليم العاصمة
االحتادية ،في الوقت الذي جتري فيه
أعمال الدعوة في بقية الواليات الثالث
عشرة .ومن السياسات والبرامج األخرى
التي تعود بالنفع على الطفلة إنشاء قاعدة
بيانات وطنية لألطفال الضعفاء ،وبرنامج
لتوجيه الفتيات ،وسياسة وطنية للتغذية،
وبرملان الطفل ،وتعميم مراعاة املنظور
اجلنساني ،وسن سياسة بشأن اجلنسانية
في التعليم األساسي.
ومن السبل التي تنهجها أوغندا
لتحسني رفاه الفتاة وضع برامج للتلقيح،
وتعميم التعليم االبتدائي والثانوي ،واتخاذ
إجراءات للعمل اإليجابي على املستوى
اجلامعي .وعملت إدارة حكومية معنية
بالشؤون اجلنسانية على ضمان تعميم
مراعاة املنظور اجلنساني في وزارات
الصحة والزراعة والتعليم.
زيادة فرص استفادة المراهقين من خدمات
مناصرو الشباب ونشطاؤه والمرشدون النظراء.
الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة
الصورة اليسرى إلى األعلى ,UNFPA © :الصورة اليمنى إلى األعلى,UNFPA/Ulugbek Hakimov © :
وبفضل إنشاء  50مركز ًا مناصر ًا للشباب
الصورة اليسرى إلى األسفل ,UNFPA/Diego Diaz © :الصورة اليمنى إلى األسفلUNFPA © :
وتدريب القائمني بتوعية “اآلباء” في النيجر
بشأن التعليم واملسائل اجلنسانية وفيروس نقص املناعة
أتيحت معلومات وخدمات الصحة اإلجنابية بقدر أكبر
البشرية؛ وإجراءات حماية الصحة اجلنسية واإلجنابية
للمراهقني والشباب ،مع إتاحة آالت بيع الرفاالت على نطاق
وحقوق اإلنسان الواجبة خلادمات البيوت الشابات
واسع و”خط أخضر” هاتفي للشباب للجواب على األسئلة
والبائعات املتجوالت؛ وإنشاء بيوت املجتمعات احمللية
املتعلقة بصحتهم اإلجنابية .ويعزز الدعم املقدم على املستوى
أو بيوت الشباب لفائدة فتيات املدارس.
الوزاري حقوق الشباب وفرص استفادتهم ،رغم تعدد
وفي ناميبيا ،حيث حتسن التحاق الفتيات
العقبات ،مبا فيها املعتقدات الدينية ،ومواقف اآلباء والزواج
باملدارس ،شملت اجلهود الرامية إلى حتسني رفاه
املبكر.
الفتيات التركيز على خدمات الرعاية الصحية األولية
وفي غانا ،تعالج {أركان الشباب} في املرافق
وبرنامج للتغذية املدرسية .وملنظمات املجتمع املدني
الصحية حتديد ًا الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني.
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وتسهل الشراكات القوية القائمة على الصعيد الوطني
إقامتها ،مبشاركة املجتمع املدني ومنظمات املجتمع
احمللي والقطاع اخلاص .ويتصدى النهج املناصر
للشباب لألعراف واملمارسات السائدة التي تعكس
وضع املرأة املتدني.
وشمل برنامج وطني لصحة الشباب ما يزيد على
ثلث الشباب في مدغشقر .وهذا البرنامج الذي شرع
في العمل منذ  1997يدعمه العديد من الشركاء غير
احلكوميني ،رغم قلة البيانات واملوارد.
وتدرج سان تومي وبرينسيـبي جوانب احلياة
اجلنسية والصحة اإلجنابية في املناهج الدراسية،
وتدرب مقدمي اخلدمات الصحية على أن يكونوا أكثر
مراعاة للشباب ،وتدرج الصحة اإلجنابية في مجموعة
خدمات احلد األدنى للمراهقني .وتعمل املنظمات غير
احلكومية للشباب في مجال التوعية وتعبئة املجتمع
احمللي لتحسني استعمال وسائل منع احلمل لدى
املراهقني النشيطني جنسي ًا ،وحتسني نوعية اخلدمات،
وتوفير فرص الوصول إلى املعلومات التي تشتد احلاجة
إليها.
وتزيد ال ُنهج املتكاملة في مجال مكافحة فيروس
نقص املناعة البشرية فرص حصول املراهقني
على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في جزر
سليمان .وتعمل أيض ًا املبادئ التوجيهية للخدمات
املراعية للشباب ،وتدريب املوارد البشرية ،وإنشاء
مراكز مناصرة للشباب في إقليمني وفي هونيارا
على توسيع فرص االستفادة مع ضمان الوفرة عن
طريق اإلمداد املتواصل واملوثوق به للوازم الصحة
اإلجنابية .وتتسم مشاركة األطراف ذات املصلحة
وشراكاتها بالفعالية .ومن العوامل املعيقة املفاهيم
املغلوطة وقلة التمويل.
إنهاء زواج األطفال
في فلسطني ،تبذل اجلهود على قدم وساق لتعديل
قانون األحوال الشخصية ورفع السن القانوني للزواج.
وفي إطار هذه املبادرة يجري إشراك املجتمع احمللي
وإجراء حوار للتوعية باإلصالحات املراعية لالعتبارات
اجلنسانية.

ومنذ  1997حتى اآلن ،شكل قانون حقوق الطفل
في نيجيريا ركيزة القانون والسياسة العامة في شتى
مناطق البلد .وباإلضافة إلى تعزيز اإلنصاف بني
اجلنسني في التعليم ،يحظر القانون زواج األطفال
وصرف الفتيات عن املدارس.
وبدرجة عالية من اإلرادة السياسية ،تضع تنزانيا
سياسة داعمة وإطار ًا استراتيجي ًا وتستخدم برامج
التوعية إلنهاء زواج األطفال ،مستندة في ذلك إلى
قانون الطفل لعام  .2009ويعمل العديد من الشركاء
مع احلكومة ،مبا في ذلك املجتمع املدني واملنظمات
املجتمعية ،واملدارس ووسائط اإلعالم .غير أن تطبيق
القانون وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات يظالن
محدودين ،بسبب العوامل االجتماعية ــ الثقافية التي
تقيد وضع املرأة ،وبسبب نقص املوارد وقلة مشاركة
الرجل في معاجلة القضايا اجلنسانية.
تعميم معلومات وخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية على الشباب غير الملتحق بالمدارس
ويلم أيض ًا مبسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية الشباب
الباحثون عن التدريب املهني خارج املدرسة في
أوغندا .وتقدم اخلدمات املراعية للشباب في مركز
التدريب ،وكذلك في املدارس ومراكز الشباب واملرافق
الصحية .وقد تكون تعبئة الشباب غير امللتحق
باملدرسة شاقة ،غير أن العديد من برامج املجتمعات
احمللية ،من قبيل برنامج {الكالم الصريح} ،تسعى
بالفعل إلى تعبئة هؤالء الشباب الذين ميثلون شريحة
سكانية غير مشمولة باخلدمات ولها حاجة كبيرة غير
ملباة إلى معلومات وخدمات الصحة اإلجنابية.

عقبات التنفيذ

وذكرت معظم البلدان التي أجابت على االستقصاء
العقبات التي تعترض تنفيذ السياسات ،مما يفسر في
حاالت شتى البون القائم بني الطموحات والنتائج.
وتتعلق العقبات املذكورة في معظم األحوال بتدني
وضع املرأة ،أو محدودية متكينها ،أو قلة مشاركتها
أو األعراف أو املمارسات السائدة .ولئن كان معظم
البلدان قد صاغ سياسات متاشى مع املرحلة التي بلغها
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العقبات المبلغ عنها والتي تحول دون إحراز تقدم في ست من مجاالت تمكين الشباب
مجاالت متكني الشباب
حتسني رفاه الطفلة،
والسيما فيما يتعلق
بالصحة والتغذية
والتعليم

إنهاء زواج
األطفال /الزواج
القسري

العقبات املبلغ عنها
تدني وضع املرأة/متكني املرأة/
محدودية مشاركة املرأة

a

a

a

a

األعراف احمللية/املمارسات
االجتماعية السائدة

a

a

a

a

تدني درجة التزام الساسة/
صناع القرار

a

a

a

تدني معدالت تعلم القراءة
والكتابة/مستوى التعليم

a

a

a

قلة/محدودية املوارد املالية

a

عدم االستقرار السياسي/
النزاعات السياسية

a

تدني درجة التزام منظمات
املجتمع املدني

a

قلة تطبيق أو تنفيذ القوانني

a

a
a

a

a
a

a

a

a

a

البيئة السياسية
/االقتصادية القائمة أو
التغيير في البيئة السياسية/
االقتصادية
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زيادة فرص استفادة ضمان نفس احلقوق
املراهقني من الصحة وفرص االستفادة
من خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية
اجلنسية واإلجنابية،
مبا في ذلك الوقاية
فيروس نقص املناعة
البشرية

استبقاء املزيد
من الفتيات
واملراهقات في
التعليم الثانوي

تعميم خدمات
ومعلومات الصحة
اجلنسية واإلجنابية
على الفتيات غير
امللتحقات باملدارس

a
a

a

a

النقص في خدمات تنظيم
األسرة

a

قلة إمكانية الوصول املادي

a

انعدام القبول الثقافي

a

معارضة اآلباء/األوصياء

a

املواقف التمييزية ملقدمي
اخلدمات

a

رداءة نوعية التعليم

a

معارضة الفئات املنظمة

a
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في االنتقال الدميغرافي ،فإنه يلزم بذل املزيد من
اجلهود للتصدي للعقبات حتى تواكب اإلجنازات
النوايا .وميكن التغلب على بعض العقبات بتعبئة
ما يكفي من املوارد أو تخصيص حصة أكبر من
امليزانيات الوطنية لتلك األهداف .لكن عقبات
أخرى ،من قبيل تدني وضع الفتيات والنساء،
ال ميكن تخطيها إال باتخاذ إجراءات متزامنة للتصدي
للتحديات بوسائل من قبيل متكني املزيد من الفتيات
من االلتحاق باملدارس ،والسيما في املستوى
الثانوي ،واستبقائهن ملدة أطول.

تباين االلتزامات والتقدم المحرز حسب
المناطق

ومتخض االستقصاء العاملي أيض ًا عن بيانات إقليمية
ترسم صورة مختلفة بشأن االلتزامات بالتصدي
للتحديات عن طريق السياسات أو االستثمارات.
ومن األمثلة ما يندرج في حقل التعليم.
واالستثمار في التعليم ليس فحسب مسألة
إحقاق حقوق اإلنسان ومتكني األفراد من التطور
والنمو وحتقيق إمكاناتهم ،بل إنه ميكن أن يساعد
أيض ًا على التعجيل باالنتقال الدميغرافي .فاألرجح

أن تستخدم النساء املتعلمات تنظيم األسرة،
مما قد يفضي إلى تخفيض اخلصوبة (Cleland
 .)and Shah, 2013وميكن للتعليم ،السيما في
املستويني الثانوي والعالي ،أن ينشئ قوة عاملة
ماهرة ومنتجة حتفز النمو االقتصادي .وأخير ًا ،فإن
الشباب املتعلم ميكن أن يستفيد أحسن استفادة من
أثر العائد الدميغرافي ويدعو بقدر أكبر من النجاح
للبرامج واالستثمارات التي تزيد في دعم الشباب
وإشراكهم.
ويتبني من بيانات االستقصاء العاملي أن ما يزيد
على  90في املائة من البلدان في كل منطقة لها
سياسة أو استراتيجية أو برنامج لضمان املساواة في
فرص استفادة الفتاة من كافة مستويات التعليم.
ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول
العربية ،أفادت ثالثة أرباع البلدان بأن مبادراتها
جتري حسب اجلدول الزمني املقرر لها.
وفي كينيا ،أدى ظهور التعليم االبتدائي
املجاني في  ،2003إلى زيادة معدل االنتقال من
التعليم االبتدائي إلى التعليم الثانوي لألطفال من
اجلنسني إلى ما يقارب  60في املائة في عام 2007
(من  46في املائة في عام  .)2003غير أنه توجد

ضمان المساواة في فرص استفادة الفتيات من التعليم على جميع المستويات
املسألة تعالج في سياسة أو
برنامج أو استراتيجية
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فوارق كبيرة دون وطنية في املعدالت اإلجمالية
للتسجيل في املدارس الثانوية .ففي  ،2006بلغ معدل
التسجيل اإلجمالي في التعليم الثانوي (عدد األطفال
املسجلني كنسبة مئوية من عدد األطفال في الشريحة
الرسمية لألطفال البالغني سن الدراسة)  6.3في املائة
في اإلقليم الشمالي الشرقي ( 8.6في املائة من الفتيان
و  3.6في املائة من الفتيات) ،مقارنة باملتوسط الوطني
البالغ  32.2في املائة ( 34.6في املائة من الفتيان
و  29.9في املائة من الفتيات) استناد ًا إلى كيومبي
) .Keombe (2013وتستهدف مبادرة كينيا لتعليم
الطفلة ،السالفة الذكر ،املجتمعات احمللية في املناطق
القاحلة وشبه القاحلة من البلد على وجه التحديد
لزيادة تسجيل الفتيات في املدارس .وهذا ما يدل على
أن السياسات التي تستهدف بعناية وبصفة خاصة
الفئات الضعيفة وتعالج ،مثالً ،املشاكل اللوجيستية
اخلاصة بفئات الرحل أو الشواغل االجتماعية الثقافية
بشأن قيمة التعليم ،ميكن أن حتدث تغيير ًا عندما يتم
التغلب على العقبات االقتصادية.
وقد سنت احلكومة الكينية سياسة إلعادة قبول
احلوامل من فتيات املدارس في املدرسة والحظت في

االستقصاء العاملي أن هذه السياسة قد مكنت املزيد
من الفتيات من إمتام تعليمهن .وباإلضافة إلى ذلك،
الحظت أهمية توفير احلماية الصحية ألن التغيبات
الشهرية بسبب احليض سبب شائع لضعف حضور
الفتيات .كما عاجلت مسألة توفير مراحيض مخصصة
لكل جنس على حدة في املدارس ،إذ تبني أن عدم
وجد مرافق للنظافة خاصة بالفتيات يعد عقبة مهمة
حتول دون تعليمهم .وتؤكد هذه التدابير أهمية النهج
القائمة على اإلنصاف في إدارة االنتقال الدميغرافي.
وتبينت من االستقصاء العاملي أيض ًا الفوارق
بني األقاليم في جهود البلد الرامية إلى توفير فرص
التدريب والعمالة للفتيات غير امللتحقات باملدارس.
وعلى سبيل املثال ،فإن منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى هي املنطقة التي أبلغت فيها أكبر
نسبة من البلدان بأنها تتصدى الحتياجات الفتيات
غير امللتحقات باملدارس ،لكنها هي أيض ًا املنطقة
التي أحرز فيها أقل تقدم في التنفيذ .والواقع أنه رغم
ما يجري اتخاذه من تدابير ،فإن نسبة البلدان التي
صرحت بأن برامجها وأنشطتها جتري حسب اجلدول
الزمني املقرر منخفض نسبي ًا في كل املناطق .وأبلغ

توفير فرص التدريب والعمل للفتيات غير الملتحقات بالمدارس
املسألة تعالج

اتخاذ تدابير تنفيذ ملموسة
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ما يقارب نصف البلدان عن إقامة شراكات فعالة مع
األطراف ذات املصلحة على الصعيد الوطني ومن
العوامل الرئيسية في إحراز تقدم في تلبية احتياجات
الفتيات غير امللتحقات باملدارس مشاركة منظمات
املجتمع احمللي.
والحظ رد غانا على االستقصاء العاملي أنه لتحسني
فرص عمالة الفتيات غير امللتحقات باملدارس،
تعاونت مع منظمة ماري ستوبس الدولية (Marie
 )Stopes Internationalفي دعم كايايي ،البائعات
املتجوالت واحلماالت في أسواق أكرا (Marie Stopes
 .)International, 2014ويستهدف املشروع عامالت
األسواق املهاجرات الفقيرات والشديدة الضعف
ويوفر لهن خدمات تنظيم األسرة وخدمات منع العنف
اجلنساني املتكاملة إلى جانب الوقاية من فيروس
نقص املناعة البشرية والفحوص املتعلقة به .وللقيام
بذلك بنجاح ،أشركت وزارة الصحة ،بدعم من منظمة
ماري ستوبس الدولية ،شركاء قطاعيني آخرين مبا في
ذلك الشرطة ووزارة العدل إلجراء اختبارات الطب
الشرعي واملالحقة القضائية في قضايا العنف اجلنسي.
ووفرت أيض ًا فرص االدخار واالئتمان وزودت الفتيات

باملهارات لكسب تأييد السلطات احمللية من
أجل حتسني اإلسكان ورعاية األطفال .ويوضح
هذا املثال كيف ميكن إلجراءات السياسة املتعددة
القطاعات أن تسهم في متكني املرأة والفتاة ،مع
كل ما يقترن بذلك من فوائد إضافية في تأهيل
البلدان لتحقيق العائد الدميغرافي .ويوضح أيض ًا
كيف أن الشباب هو العامل األساسي ليس فقط في
ضمان الصحة اجلنسية املثلى للشابات ،بل أيض ًا
باعتبارهم من األطراف ذات املصلحة في املستقبل
اجلماعي للشباب.
وأشارت شتى املناطق إلى العقبات املختلفة
التي حتول دون تنفيذ سياسات دعم الشباب أو
قياس أثرها .ورغم الفوارق ،فإنها جتمع على الرأي
القائل بأن ضعف االلتزام السياسي ال يعد مشك ً
ال
مقارنة بتدني وضع املرأة وانخفاض مستوى تعلم
القراءة والكتابة وغيرهما من العوامل االجتماعية
الثقافية .وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،مثالً ،اعتبرت أغلبية البلدان العوامل
االجتماعية الثقافية حاجز ًا هام ًا يحول دون تنفيذ
سياسات دعم رفاه املراهقني .وتبني من حتاليل

بعض الحواجز التي تحول دون إحراز تقدم في مجاالت تتعلق بالمراهقين والشباب عبر المناطق
تدني درجة التزام الساسة/
صناع القرار

تدني معدالت تعلم
القراءة والكتابة

تدني وضع املرأة

األعراف احمللية/املمارسات
االجتماعية السائدة
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أخرى أن من املرجح أن تقترن هذه العوامل مبواقف
محافظة جتاه ممارسة اجلنس السابقة للزواج واستعمال
وسائل منع احلمل .وفي أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،شملت احلواجز األخرى املبلغ عنها تدنى
وضع املرأة واألمية (وهما عامالن يحتمل أن يكونا
مترابطني) .وفي آسيا ومنطقة احمليط الهادئ ،ذكر
أن تدني وضع املرأة والعوامل االجتماعية الثقافية
من احلواجز الرئيسية .وتخفي الفوارق بني املناطق
أحيان ًا الفوارق الكبيرة بني البلدان داخل كل منطقة،
وال ميكنها أن تقدم صور ًا بالغة األهمية عن التغيرات
داخل البلدان.

أوجه نجاح المواءمة وجوانب قصورها

يتبني من البيانات املستمدة من االستقصاء العاملي
للبلدان في الفترة الفاصلة عن الذكرى السنوية
العشرين للمؤمتر الدولي للسكان والتنمية أن معظم
البلدان التي هي في املراحل املبكرة من االنتقال
الدميغرافي تسعى جاهدة إلى تنفيذ سياسات تكتسي
أهمية قصوى في هذه الفترة ،السيما إذا أريد لهذه
البلدان أن حتقق العائد الدميغرافي .وترمي هذه
السياسات عموم ًا إلى متكني الفتاة والشابة عن طريق
تدابير تتيح لهما ممارسة حقوقهما في الصحة ،مبا فيها
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومتكنهما من إمتام دراستهما
الثانوية على األقل .لكن معظم هذه البلدان يفيد أيض ًا
بأنها لم حتقق بعد ما كانت تعتزم حتقيقه ،مشيرة إلى
العقبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتشريعية
واألمنية.
وخلصت بيانات االستقصاء أيض ًا إلى أن
البلدان التي هي في املراحل املبكرة من االنتقال
الدميغرافي تولي قدر ًا أكبر من االهتمام خللق فرص
العمل للشباب أكثر مما تولي االهتمام لتوسيع فرص
االستفادة من معلومات وخدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية .وذكر ما يقارب  90في املائة من البلدان
املندرجة في هذه الفئة أنها تواجه حتدي خلق فرص
العمل للشباب ،وأبلغ  71في املائة منها عن إحراز
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تقدم ملموس في هذا الصدد .ولئن كان خلق فرص
العمل والفرص املدرة للدخل لفائدة الشباب أمر ًا
حيوي ًا في معظم البلدان النامية ،فإنه ال ينبغي أن
يصرف عن بذل جهود أخرى لتمكني الشباب وبناء
رأس املال البشري ،السيما في املراحل املبكرة من
االنتقال الدميغرافي.
ويتبني من حتليل البيانات إحراز تقدم في العديد من
املستويات وأن املراهقني يتبوؤون الصدارة في اخلطط
السياسية ملعظم البلدان .لكن اإلجنازات املبلغ عنها
ال تضاهي في أي منطقة عملي ًا النوايا أو االلتزامات.
فثمة بالفعل العديد من السياسات واالستراتيجيات
ال كام ً
لكنها ال متول متوي ً
ال أو ال تنفذ في موعدها.
ويتبني من البيانات أيض ًا أن السياسات والبرامج
محددة ببلدان معينة وتعكس الظروف والسياق على
الصعيد الوطني .وال يوجد أي نهج صالح لكل احلاالت
وال يعتبر أمر ًا عملي ًا .وقد يقال أيض ًا أن التدخالت
يلزم تكييفها مع املرحلة التي بلغتها كل منطقة من
مناطق البلد ،إقرار ًا الفوارق الدميغرافية واالقتصادية
امللموسة داخل البلدان.
ولكي توائم البلدان على أحسن وجه سياساتها مع
املعطيات الدميغرافية ،يلزمها حتسني بياناتها السكانية
املصنفة حسب أخماس األعمار واجلنس واملوقع
والدخل .فبدون بيانات كاملة وموثوق بها ومفصلة
بشأن سكانها ،ستفشل عملية رسم السياسات حتم ًا
في إحداث أقصى أثر لها .وميكن أن تعزز البيانات
السكانية املتينة صوغ الغايات الالزم إدراجها في
األهداف املقترحة للتنمية املستدامة التي ستعقب
األهداف اإلمنائية لأللفية في عام  .2015ومبكن أن
تتيح البيانات فهم ًا أفضل للتحديات التي يواجهها
الشباب وتسترشد بها املبادرات العاملية التي ال ترمي
فحسب إلى مساعدتهم على حتقيق إمكاناتهم واالنتقال
املأمون والصحي من مرحلة املراهقة إلى مرحلة البلوغ،
بل إنها ميكن أن تساعد فرادى البلدان على أن تشق
طريقها عبر االنتقال الدميغرافي وتتهيأ الغتنام العائد
الدميغرافي وتعظيمه.

الجهود واإلنجازات المبلغ عنها في  21مجا ً
ال من مجاالت االستقصاء العالمي المتعلق
بالمراهقين والشباب في  59بلداً في مراحلها األولى من االنتقال الديمغرافي
النسبة املئوية للبلدان التي أبلغت بأن املسألة
تعالج في سياسات أو استراتيجيات

استبقاء املزيد من الفتيات واملراهقات
في املدارس الثانوية
زيادة فرص استفادة املراهقات
من خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية الشاملة
ضمان املساواة في حقوق وفرص
االستفادة من خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،مبا فيها الوقاية
من فيروس نقص املناعة البشرية
ضمان مساواة الفتيات في
االستفادة من التعليم في
جميع مراحله (االبتدائي
والثانوي والعالي)
وضع إجراءات وآليات
ملموسة للمشاركة
خلق فرص العمل لفائدة
الشباب
حتسني رفاه الطفلة ،والسيما
فيما يتعلق بالصحة والتغذية
والتعليم
التصدي للعنف واالستغالل
وسوء املعاملة
تعزيز التربية اجلنسية املناسبة
لألعمار وإسداء املشورة في املدارس
إنهاء زواج األطفال والزواج
القسري

النسبة املئوية للبلدان التي أبلغت عن أن لها
ميزانية وأنها تقوم بالتنفيذ ملعاجلة املسألة

النسبة املئوية للبلدان التي أبلغت
عن إحراز تقدم

توفير الرعاية الصحية والدعم
الطبي للمراهقات احلوامل
إدماج الصحة اجلنسية واإلجنابية
ومهارات تنظيم احلياة في التعليم
غير النظامي للشباب
إدراج التربية اجلنسية في التعليم
النظامي للشباب
تعميم معلومات وخدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية على
الشباب غير امللتحقني باملدارس
تسهيل إمتام الفتيات احلوامل
لدراستهم
حتسني سالمة التالميذ ،والسيما
التلميذات ،في املدارس وفي
طريقهن إلى املدارس
جمع البيانات املصنفة
التصدي لآلثار السلبية
للفقر على املراهقني
والشباب
منع االجتار باألشخاص وتهريبهم،
والسيما الفتيات والنساء
إدارج مهارات التخطيط للحياة
في التعليم النظامي للشباب
توفير فرص التدريب والعمل
للفتيات غير امللتحقات باملدارس
ولألميني البالغني
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تتيح صياغة إطار التنمية املستدامة ملا بعد عام  2015فرصة
لتعميق إدراج احتياجات الشباب وتطلعاته وطاقته في
االستراتيجية العاملية للسنوات اخلمس عشرة القادمة.
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مستقبـل التنميـة
البشرية يتمحور حول
الشبـاب
الشاب البالغ  10سنوات في عام  2015سيكون رج ً
ال بالغ ًا عمره  25سنة في عام  ،2030وهي السنة
ً
احملددة لتحقيق األهداف العاملية اجلديدة للتنمية املستدامة .واحلكومات التي حتدد أهدافا طموحة في
الوقت الراهن ستجعل مستقبل ذلك الشاب مستقب ً
ال زاهر ًا ،بإحقاق احلقوق والوفاء بالوعود وحتقيق
اإلمكانات.

يتبوأ الشباب مكانة محورية في اجليل اجلديد
من أهداف التنمية املستدامة ،والسيما منها تلك
التي ترمي إلى ما يلي:
إنهاء الفقر بكل أشكاله
في كل مكان

ضمان حياة صحية وتعزيز
رفاه اجلميع

حتقيق تعميم ابتدائي
وثانوي جدي وعادل
وجامع

حتقيق منو اقتصادي مستدام
وجامع ،وعمالة كاملة ومنتجة
وعمل الئق للجميع
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في

عام  ،2000تعهد قادة العالم باألهداف اإلمنائية
لأللفية للتصدي لثمانية من أكبر التحديات
اإلمنائية آنذاك وهي :الفقر واملجاعة ،وقلة فرص
االستفادة من التعليم األولي ،وعدم املساواة
بني اجلنسني ،ووفيات األطفال ،وسوء صحة األمهات
والصحة اإلجنابية ،وانتشار فيروس نقص املناعة البشرية
واألمراض األخرى ،والتدهور البيئي والعقبات الهيكلية
التي حتول دون انعتاق البلدان من ربقة الفقر.

© Mikkel Ostergaard/Panos
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ونظر ًا للتقدم الكبير احملرز نحو حتقيق كل
األهداف ،حيث حتققت بعضها فعالً ،كانت األهداف
اإلمنائية لأللفية جهد ًا عاملي ًا ملكافحة الفقر يحقق أكبر
جناح في التاريخ.
وشملت األهداف اإلمنائية لأللفية سبع غايات
ومؤشرات لها صلة مباشرة بالشباب .وعلى سبيل
املثال ،تضمن الهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية،
املتعلق بالقضاء على اجلوع والفقر املدقع ،غاية تتعلق
بتوفير العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع،
مبن فيهمالنساء والشباب.
وموعد عام  2015احملدد لتحقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية ال يبعد سوى مبا يقارب السنة .وقد بدأت
احلكومات واملنظمات الدولية واملجتمع املدني وعامة
الناس من كل بقاع العالم في االنهماك فع ً
ال في صوغ
خطة إمنائية ملا بعد عام  2015قادرة على إحداث
التغيير ومجموعة جديدة من األهداف العاملية للتنمية
املستدامة لتحل محل األهداف اإلمنائية لأللفية.
وقد بدأت في عام  2012الرحلة نحو خطة التنمية
ملا بعد عام  2015في اجتماع لقادة العالم وأصحاب
املصلحة الرفيعي املستوى في ريودي جانيرو مبناسبة
الذكرى العشرين لقمة األرض .واختتمت مناسبة
عام  2012بإعالن ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ الذي
أرسى األساس ووفر الدليل لوضع استراتيجية لتحقيق
مستقبل مستدام اقتصادي ًا واجتماعي ًا وبيئي ًا لكوكب
األرض ملصلحة األجيال احلالية واملقبلة.
وفي إطار هذه العملية ،أنشأت اجلمعية العامة في
كانون الثاني/يناير  2013فريق ًا عام ً
ال حكومي ًا دولي ًا
مفتوح العضوية يتألف من  30عضو ًا ويتولى قيادة
املناقشة بشأن أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام .2015
وحتى آب/أغسطس  ،2014اقترح الفريق العامل املفتوح
العضوية  17هدف ًا و  169غاية ليسترشد بها املجتمع
الدولي على مدى اخلمس عشرة سنة القادمة (United
 .)Nations, 2014وتغطي هذه األهداف التي تربط بينها
التنمية املستدامة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية
الرامية إلى حتسني حياة الناس وحماية كوكب األرض
لألجيال القادمة .وستتوخى هذه األهداف والغايات
اجلديدة اإلجناز الكامل خلطة األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويتيح صوغ إطار التنمية املستدامة ملا بعد سنة
 2015فرصة لتعميق إدراج احتياجات الشباب
وتطلعاته وطاقته في االستراتيجية العاملية للسنوات
اخلمس عشرة القادمة.

دور الشباب في خطة التنمية المستدامة لفترة
ما بعد عام 2015

تطمح خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  2015إلى
تهيئة عالم عادل ومزدهر ومستجيب للتطلعات ينال فيه
كل الناس حقوقهم ويعيشون في كرامة مفعمني باألمل،
بصرف النظر عن أعمارهم .وسيكون القضاء على
الفقر بكل أشكاله ،والتصدي لإلقصاء وعدم املساواة،
ومتكني شباب العالم البالغ عددهم  1.8بليون شاب أمر ًا
أساسي ًا لتحقيق هذه الرؤية.
والتنمية املستدامة هي تنمية تلبي احتياجات
احلاضر دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال املقبلة
على تلبية احتياجاتها .وتكمن في هذا التعريف فكرة
مفادها أنه لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية
للناس حاضر ًا ومستقبالً ،البد من مواصلة اجلهود
من أجل القضاء على الفقر ،وإقرار حقوق اإلنسان،
واإلنصاف ،وكذلك العمل بأمناط استهالك مستدام
وحماية مواردنا الطبيعية (UNFPA, 2010; UNICEF,
.)2013
وتوشك أن تلج سوق العمل أكبر شريحة من
الشباب في تاريخ البشرية ،وسيحدد جناحها مسارات
التنمية ال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وآسيا فحسب ،حيث ميثل الشباب أعلى نسبة من
السكان ،بل حتى في العالم بأسره ،نظر ًا لتزايد ترابط
االقتصادات وعوملتها.
لكن للشباب أهمية في استدامة مستقبلنا ال تعزى
فحسب إلى أعدادهم التي لم يسبق لها مثيل.
فمعدالت اخلصوبة سائرة في االنخفاض على الصعيد
العاملي .وهذا يعني أن اجليل احلالي من الشباب سيدعم
فئات أقل من الشباب عندما يكبر .مما يعنى أن من
املتعني عليه أن يكون قادر ًا على إعالة نفسه واالزدهار
عندما يكبر .وسيتحمل شباب اليوم مسؤولية إعالة
السكان املسنني احلاليني والذين تتزايد أعدادهم.

{اخترت دراسة علم القانون ألنني
أعتقد أن أول شيء ينبغي القيام به هو
املطالبة بحقوقنا بصفتنا شباب ًا ثم فهمها
بناء عليها}.
والتصرف ً
ستارلني هيرنانديز ،اجلمهورية الدومينيكية

ولشباب اليوم أهمية للمستقبل ألن أغلبيتهم
يترعرعون في البلدان الفقيرة حيث يواجهون حتديات
نظم التعليم والصحة الضعيفة ،ومحدودية فرص
االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وقلة
فرص العمل أو الفرص املدرة للدخل.
وتؤثر تطلعات الشباب أيض ًا على استدامة
مستقبلنا .فلشباب اليوم توقعات تفوق توقعات
األجيال التي سبقتهم من حيث التوجيه الذاتي واحلرية
والفرص .وع ّلمهم عصر املعلومات حقوق اإلنسان
الواجبة لهم وزودهم بصورة أوسع عما ميكن أن يكون
عليه عيشهم (.)United Nations, 2014
ويتيح انخفاض معدالت اخلصوبة للبلدان
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل فرصة
سانحة ألن نسبة السكان البالغني سن العمل عالية
تاريخي ًا ،وميكن لهذه الفئات ،إن كانت في صحة جيدة
وضمن لها التعليم وفرص العمل ،أن تنعش النمو
االقتصادي والتنمية .ولذلك ،فإن رفاه هذه الفئة من
املراهقني والشباب ومشاركتها االجتماعية اإليجابية
تتوقف على التزامات احلكومات بحماية حقوق اإلنسان
الواجبة لها ،وتطوير قدراتها ،وضمان صحتها
اجلنسية واإلجنابية وحقوقها في اإلجناب ،وإعدادها
لألنشطة اإلنتاجية اخلالقة ومكافأتها على عملها.
واالستثمار في التنمية البشرية املوجهة إلى
الشباب ،مبن فيهم املراهقون ،تكتسي أهمية حاسمة
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في ضمان امتالكهم للقدرات والفرص لتقرير
مصيرهم ،وحفز االبتكارات الالزمة للمستقبل
املستدام.
وبإمكان الشباب أن ينهض بالنمو االقتصادي.
فاالستثمار في صحة الشباب وتعليمهم وسالمتهم
يحسن مستقبل اإلنتاجية والعائدات االقتصادية.
وعالوة على ذلك ،فإنه نظر ًا لكون التنمية البشرية
تراكمية ،فإنه من املكلف للغاية ــ بالنسبة للشباب
واملجتمع ــ عكس اجتاهات الفرص الضائعة لالستثمار
في مستقبل هذا اجليل وإعداده له (World Bank,
 .)2006وفي حالة املراهقات والشابات ،تتجاوز
اآلثار اإليجابية لالستثمارات املشاركة في قوة العمل
واإلنتاجية .إذ يفضي حتسني وضع الفتيات والنساء
إلى حتسني صحة األمهات ،وتخفيض وفيات األطفال،
وزيادة إعادة االستثمار في األسر املعيشية واملجتمعات
احمللية (.)UNFPA, 2013
واملراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بني 10
و  19سنة) هم في مرحلة حرجة من دورة احلياة.
وملا كان البلوغ يحدث في فترة مبكرة من املراهقة،
فإن االحتكاك االجتماعي يبدأ في التوسع ،وتتكثف
الضغوط خالل هذه املرحلة من احلياة ،مبا فيها جتربة
أشياء جديدة وركوب املخاطر (اجلمعية العامة لألمم
املتحدة .)1999 ،ويطور كل شخص سلطته ويشرع
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العديد من األشخاص في القيام بأدوار قيادية .وخالل
انتقالهم من التبعية إلى االستقالل ،تؤثر االختيارات
والقرارات التي يتخذها مراهقو اليوم وشبابه ،أو التي
يكرههم اآلخرون على اتخاذها ،على متتعهم أو عدم
متتعهم بالصحة وعلى إمكانية استفادتهم استفادة
كاملة من فرص التعليم والعمل واملشاركة السياسية
واالضطالع بخطة التنمية املستدامة (UNFPA,
.)2013
وشباب اليوم هو الذي سيواجه مهمة حتقيق النجاح
االقتصادي واألمن البشري .فتمكني الشباب من
القيادة يعني بطبيعة احلال ضمان تعليمهم تعليم ًا جيد ًا
ومتتعهم بصحة جيدة (.)Bloom, 2012
ويتبوأ الفرد صميم مسعى ما بعد عام  2015من
أجل التنمية املستدامة واجلامعة إذ يتعني متكينه من
حتقيق إمكاناته .وسيتوقف السبيل إلى إجناح اخلطة
على تطوير قدرة األفراد على الصمود وال سيما منهم
الشباب.

مبادئ توجيهية

عندما ُشرع في التخطيط خلطة التنمية املستدامة لفترة
ما بعد عام  2015واألهداف اجلديدة للتنمية املستدامة،
اتفق املجتمع الدولي على أن تكون لها رؤية وأن تكون
قادرة على إحداث تغيير وأن تكون جامعة وترتكز

متطوعو المساعدة اإلنسانية الشباب في الفلبين.

حلقة عمل للشباب في أوزبكستان.

© UNFPA

© UNFPA/Ulugbek Hakimov
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على مبادئ احترام حقوق اإلنسان واملساواة
واالستدامة.
حقوق اإلنسان
ال ميكن أن تكون التنمية مستدامة وجامعة إال عندما
حتظى حقوق اإلنسان الواجبة جلميع األفراد،
والسيما الشابات والفتيات ،باالحترام واحلماية
والتعزيز واإلحقاق .ويستفاد من دروس األهداف
اإلمنائية لأللفية أن اتباع نهج قائم على حقوق
اإلنسان في وضع األهداف اإلمنائية وتنفيذها
ورصدها أساسي من حيث وضع املعايير وحتقيق
اآلثار املرجوة.
وخلصت املناقشات واملشاورات املتعلقة بخطة
ما بعد عام  2015إلى ضرورة ضمان اتباع نهج
قائم على حقوق اإلنسان في اخلطة واألهداف
اجلديدة للتنمية املستدامة ،في كل موضوع
وكل قطاع مع مراعاة العمليات والنتائج اإلمنائية
الوطنية .وميكن أن يوفر النهج القائم على حقوق
اإلنسان في التنمية املستدامة أساس ًا تشريعي ًا في
مسائل املساواة وعدم التمييز ،ونوعية اخلدمات
االجتماعية األساسية واملساءلة.
وتعد الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق
اإلجناب من حقوق اإلنسان .وهي جزء ال يتجزأ
من حقوق اإلنسان مبدلولها الواسع .وبالتالي ،فإن
تعزيز وحماية الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق
اإلجناب أساسي إلحقاق حقوق اإلنسان األخرى،
مبا فيها احلق في التعليم ،واحلق في العمل ،واحلق
في الغذاء ،واحلق في املشاركة ــ وكلها حقوق
يتعني نيلها لكي يحقق الشباب كامل إمكاناتهم.
المسـاواة
لقد انتشل النموذج اإلمنائي العاملي الراهن
العديد من الناس من براثني الفقر .غير أن
الفوارق السائدة في الدخل ومستويات املعيشة،
وبصفة عامة الفوارق في الفرص تظل السبب
الدفني للتجزئة االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والسياسية حيث تستأثر  8في املائة من سكان

{أحس بأني عاقد العزم على بلوغ
أهدافي وحتقيق حلمي .ولن أستلسم
أبد ًا .فلن يحقق أمنيتي أحد سواي.
والعالم القادم هو عاملي وعالم شباب
اليوم ،وبالتالي علينا أن جنعل منه
أحسن عالم قدر مستطاعنا}.
كراه كووادي موديست ،كوت ديفوار

العالم مبعدل  82في املائة من الثروة العاملية في إطار
اجتاه يطبعه تفاحش الفوارق في الثروة في السنوات
العشرين املاضية.
وعندما يحرم تنامي عدم املساواة أعداد ًا غفيرة
من الناس من الرفاه البشري ،فإن شريحة من
شرائح املجتمع تتأثر من جراء ذلك .وعدم املساواة
تهديد محدق بالتماسك االجتماعي ،والتكافل
واملسؤولية املشتركة ألنه يولد التجزئة االجتماعية
ويؤججها .وهدف التنمية هو أن يكون السكان على
قدر وافر من التعليم والصحة واألمن والتمكني ،وهو
أمر ضروري للنمو االقتصادي اجلامع.
وتكلفة الفوارق بالنسبة للشباب ،سواء من
حيث الصحة أو التعليم أو الفرص االقتصادية
تكلفة فاحشة .فهي تشمل االنقطاع عن الدراسة
وانخفاض اإلنتاجية وضعف الفعالية وتباطؤ النمو
االقتصادي وعدم االستقرار االقتصادي وضعف
التماسك االجتماعي .وقد تعاني الشابة والفتاة
من أشد أشكال الفوارق ،التي كثير ًا ما تتجسد
في اإلكراه اجلنسي والعنف ،مبا فيه العنف العائلي،
وزواج األطفال ،وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى
وغيره من املمارسات الضارة التي تنتهك حقوق
اإلنسان وتفضي إلى اعتراض سبل االستفادة من

حالة سكان العالم 2014

81

{يحتاج الشباب في أفريقيا
وبقيــة العالـم إلى نـظام
إيكولوجي إلدارة األعمال
مؤات حتى يتأتى له حتقيق
كامل إمكاناته}.
شارلي ب .واندجي ،الكاميرون

الصحة اجلنسية واإلجنابية والتوعية املتعلقة بها (مبا
في ذلك التربية اجلنسية الشاملة) .فالفوارق في فرص
االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية هائلة
في أفقر البلدان وتؤثر بشدة على الشباب احملروم.
االستدامة
الشباب فاعلون وأشخاص هامون في االستدامة
البيئية .وسيكونون في واجهة السباق من أجل
االبتكار الالزم لتحويل العالقة بني التنمية والبيئة.
وعلى مدى اخلمس عشرة سنة القادمة وما بعدها،
سيشب مراهقو اليوم ليصبحوا مهندسني وعلماء
ومقاولني يستطيعون أن يبتكروا تكنولوجيات جديدة
لدعم النمو املستدام لفائدة اجلميع .غير أن إسهامهم
لن يتحقق إال إذا استثمرنا اآلن في صحة املراهقني
وتعليمهم وقدرتهم على االبتكار.
والكثير من الشباب ،والسيما منهم األشد حرمان ًا
وتهميش ًا ،معرضون بصفة خاصة ملخاطر البيئة
املقترنة ،مثالً ،بإمكانية الوصول إلى مياه الشرب
النقية واملأمونة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتعني على
الشباب أن يتعايشوا مع تبعات القرارات البيئية احلالية
لفترة أطول مقارنة مبن يكبرونهم سن ًا .وبصرف النظر
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عن التعرض للعواقب البيئية ،يتبوأ الشباب موقع ًا
أنسب للقيام بأعمال الدعوة وحل املشاكل والعمل
من أجل التغيير البيئي .ولعل إقامة شراكة هادفة مع
الشباب بإمكانها أن تنشر الوعي على نطاق أوسع،
وتولد القدرة ،وتعمل على تغيير السلوك بتشجيع
االستهالك املستدام ملواردنا الطبيعية وحمايتها
(.)United Nations, 2003

األهداف والغايات المقترحة للتنمية
المستدامة

إن حجر الزاوية في خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام
 2015مجموعة جديدة من أهداف التنمية املستدامة.
وحتى آب/أغسطس  ،2014لم يكن أي من
األهداف املقترحة للتنمية املستدامة يشير حتديد ًا إلى
‘‘الشباب’’ أو ‘‘صغار السن’’ أو ‘‘املراهقني’’ .ومن
أصل  169غاية مقترحة ،ال تورد هذه اإلشارة إال سبع
منها.
وباالحتكام لصيغة األهداف والغايات وحدها،
يبدو أن الشباب ،مبن فيهم املراهقون ،ليسوا حتى
اآلن في معظم األحوال سوى فكرة استدراكية ،رغم
الدور احملوري الذي سيقومون به في حتقيق املستقبل
املستدام.
لكن رغم أن اإلشارات إلى الشباب إشارات
متفرقة ،فإن الشباب يظل مسألة محورية ،ألن
األهداف التي ميكن حتقيقها بدون مشاركتهم الكاملة
قليلة ،بل لن يتحقق أي منها بدون مشاركتهم ،وتؤثر
كل األهداف تقريب ًا على عيشهم وعلى إمكاناتهم بطرق
شتى.
إنهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان
يتصدر قائمة األهداف املقترحة للتنمية املستدامة إنهاء
الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان.
والقضاء على الفقر شرط ال غنى عنه للتنمية
املستدامة.
ويواجه املاليني من الشباب الفقر الناجم عن
التمييز اجلنساني ،واإلعاقة وأشكال التهميش
األخرى .ويعيش ما يقارب  515مليون مراهق وشاب

تتراوح أعمارهم بني  15و  24سنة على أقل من
دوالرين في اليوم الواحد ( ،UNESCOبدون تاريخ)
ورغم األعداد املقلقة من الشباب الذين يعيشون في
فقر ،فإن الشباب قد جتاهلتهم إلى حد كبير اجلهود
الرامية إلى رفع مستويات العيش والدخل :فلم يستشر
الشباب أثناء األعمال التحضيرية لالستراتيجيات
الوطنية للحد من الفقر أو خطط التنمية الوطنية إال في
ثالثة بلدان ( .)UNFPA, 2010وهذه احلقيقة صارخة
ألن كل البلدان التي تشهد منو ًا سريع ًا في أعداد شبابها
البالغني سن العمل لها إمكانية حتقيق عائد دميغرافي
ميكنه أن يرفع حصة الفرد من الدخل وينتشل أعداد ًا
من الناس من براثني الفقر .لكن هذا العائد ال ميكن
حتقيقه إال إذا استثمرت البلدان في رأس
املال البشري لشبابها وسعت إلى إحداث
تغييرات في السياسة العامة من شأنها أن
تخلق فرص عمل وتوفر سبل املعيشة أو
غيرها من الفرص املدرة للدخل ألولئك
البالغني سن العمل.
حياة صحية
يدعو الهدف املقترح  3إلى ضمان حياة
صحية وتعزيز رفاه اجلميع في كل املراحل.
فالشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة،
مبا فيها الصحة اجلنسية واإلجنابية ،يكونون
في وضع أفضل لتحقيق إمكاناتهم واغتنام
الفرص عندما يشتد عودهم ويلتحقون
بالقوة العاملة .وعلى العكس من ذلك ،فإن
الشباب العليلي الصحة ،تضيق خياراتهم
في احلياة .فاعتالل الصحة من أكثر عوامل
اخلطر شيوع ًا ومن مظاهر الفقر ،التي تكبح
النمو االقتصادي والرفاه البشري وحتد
قدرة األفراد واملجتمعات على االبتكار
واالزدهار في عالم متغير.
وحلمل املراهقات عواقب تدوم العمر
كله وتنعكس على صحة الفتيات ،إذ أن
احتمال وفاة الفتيات اللواتي تقل أعمارهن
عـن  15سنة أثناء الوالدة أكبر خمس مرات

مـن احتمال وفـاة النساء اللواتـي تتجاوز أعمارهن
 20سنة .وتعد التعقيدات املرتبطة باحلمل والوالدة،
مبا فيهـا اإلجهاض غير املأمون ،السبب الرئيسي
للوفاة لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بني 15
و  19سنة في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان
املتوسطة الدخل (World Health Organization,
.)2014
ويجري ما يقارب  2.5مليون مراهقة عمليات
إجهاض غير مأمون كل سنة ،و  14في املائة من كل
عمليات اإلجهاض غير املأمون في البلدان املنخفضة
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل جتريها مراهقات
تتراوح أعمارهن بني  15و 19سنة.

تطمح خطة التنمية المستدامة لما بعد عام  2015إلى تهيئة عالم عادل ومزدهر ومستجيب للتطلعات ينال فيه كل الناس
حقوقهم ويعيشون في كرامـة مفعمين باألمل ،بصرف النظر عن أعمارهم .وسيكون القضاء على الفقر بجميع أشكاله،
والتصدي لإلقصاء وعدم المساواة ،وتمكين شباب العالم البالغ عددهم  1.8بليون شاب ً
ً
أساسيا لتحقيق هذه الرؤية.
أمرا
الصورة في الركن األيسرالعلوي ،UNFPA/David Puig © :والصورة في الركن األيمن العلويUNFPA/ © :
 ،Arlene Calaguian Alanoوالصورة في الركن األيسر السفلي ،UNFPA/ Pedro Sá da Bandeira © :والصورة
في الركن األيمن السلفي. UNFPA/Aral Kalk © :
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وترتبط العواقب الصحية حلمل املراهقات ارتباط ًا
وثيق ًا بعواقب اقتصادية واجتماعية طويلة األجل.
فالعديد من الفتيات اللواتي يصبحن حوامل ينقطعن
عن الدراسة ويطردن من املدرسة ،مما يحد بصورة
جذرية فرصهن املستقبلية ،مبا فيها إيراداتهن في
املستقبل ،ويؤثر في آن واحد على صحتهن وصحة
أطفالهن.
ومقابل كل امرأة متوت ألسباب متعلقة باحلمل،
يعاني ما تقديره  20امرأة أخرى من اعتالل األمهات،
مبا فيه املضاعفات الشديدة والطويلة األمد ،من قبيل
ناسور الوالدة .ويتعايش ما تعداده  3.5ماليني امرأة مع
ناسور الوالدة في العالم النامي ،ويتعرض لهذا الظرف
الصحي ما يصل إلى  65في املائة من النساء أثناء
فترة املراهقة (.)United Nations, 2014
ويصاب بفيروس نقص املناعة البشرية أو اإليدز
ما يزيد على  2مليون مراهق ممن تتراوح أعمارهم بني

 10و  19سنة .ويحدث ما يقارب ُسبع كل اإلصابات
اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشرية أثناء فترة
املراهقة ( .)UNAIDS, 2014وتتزايد الوفيات الناجمة
عن سرطان عنق الرحم وتتمركز في البلدان املنخفضة
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ،بسبب قلة برامج
الفحص والتشخيص املبكر .وسيعمل توسيع فرص
االستفادة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
اجليدة ،السيما لفائدة النساء واملراهقات والشباب،
وحماية حقوق اإلنسان الواجبة لهم ،على احلد من
الفوارق والنهوض بالتنمية االجتماعية اجلامعة عن
طريق متكني املرأة ،وتعزيز دورها في صنع القرار
وحتسني إمكانيات عمالتها ووسائل عيشها.
ويقترن ما يقارب ثلثي الوفيات السابقة ألوانها
لدى البالغني وثلث مجموع عبء أمراضهم بظروف أو
مسلكيات بدأت خالل فترة الشباب .وقد تشمل هذه
املسلكيات تعاطي التبغ ،أو قلة النشاط البدني ،أو
ممارسة اجلنس دون وقاية أو التعرض للعنف .وعالوة
على ذلك ،يعاني ما يقارب  20في املائة من الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بني  15و  24سنة من ظرف من
ظروف الصحة العقلية ،وفي عام  2012هلك ما تقديره
 1.3مليون مراهق بسبب أمراض ميكن الوقاية منها
أو معاجلتها ( ،World Health Organizationبدون
تاريخ).
وتتوقف تنمية رأس املال البشري للشباب على
االستثمارات التي حتمي صحتهم وحتسنها ،كما أن
األهداف من قبيل القضاء على الفقر ال ميكن حتقيقها
إذا لم تكن للشباب حياة صحية ومنتجة .ولذلك فإن
التنمية املستدامة تتوقف جزئي ًا على الصحة ،مبا فيها
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،لشباب العالم البالغ عددهم
 1,8بليون نسمة ولألجيال املقبلة.
التعليم
يتوخى الهدف  4من أهداف التنمية املستدامة حتقيق
تعليم ابتدائي وثانوي جامع وعادل وجيد .وقد بلغت
معدالت القيد في املدارس االبتدائية  90في املائة،
واقترن مبكاسب كبيـرة في التكافؤ استفادت منها
الفتيات ،لكن ثمة تباين ًا هائ ً
ال في فرص االستفادة

© Alfredo Caliz/Panos
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ما الذي يعتبره الشباب أولوية في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015؟
استقصاء عاملي ًا حتت عنوان ‘‘عاملي’’ رتب فيه  597 000شاب تتراوح أعمارهم بني  10سنوات
رعت األمم املتحدة واملنظمات الشريكة
ً
و  24سنة أولوياتهم لعالم ما بعد عام  ،2015وهي السنة احملددة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وأدلى الشباب بحوالي 65 000
صوت في بلدان لها دليل قياسي للتنمية البشرية عال جد ًا ،في حني أدلى الشباب في بلدان لها مؤشر للتنمية البشرية منخفض بحوالي
 532 000صوت .ومؤشر التنمية البشرية هو مقياس مختصر ملتوسط اإلجنازات في أبعاد رئيسية للتنمية البشرية من قبيل :العمر
الطويل والصحي ،وامتالك املعرفة ومستوى العيش الكرمي.

المصدر:

MyWorld2015.org
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حملة إنهاء حمل املراهقات في أوغندا..
© UNFPA/Martha Songa

من التعليم وفي نوعيته عبر املناطق وداخل البلدان.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال يزال التعليم الثانوي يشكل
حتدي ًا بالنسبـة للفتيـات في العديـد مـن املناطــق،
وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب
آسيا وغربها ،وقد تواجه الفتيات متييز ًا جنساني ًا يحد
من فرص استفادتها من التعليم.
ويزيد التعليم قدرة األطفال على املشاركة
اجتماعي ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا ،وعندما تكون الفتيات
متعلمات يقل احتمال زواج األطفال ويتأخر اإلجناب،
مما يفضي إلى نواجت صحية من حيث املواليد .ويقترن
محو أمية اإلناث بتزايد استعمال وسائل منع احلمل،
وانخفاض اخلصوبة ،ومتتع األسر بالصحة ومتانة
منو الناجت احمللي اإلجمالي .ويعزز تزايد التحصيل
الدراسـي أيضـ ًا املزيد من املواقف التقدمية للفتيات
والفتيان جتاه املساواة بني اجلنسني (United Nations,
.)2014
ويوسع التعليم نطاق الفرص املتاحة للفتيات
والشابات ويرفع مستوى تطلعاتهن إلى العمل خارج
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البيت .ويعزز الوضع االجتماعي للفتيات ،ويزيد
سلطتهن التفاوضية داخل مؤسسة الزواج،
ويزيد استعمالهن للخدمات الصحية ويعزز صحة
أطفالهن واحتمال بقائهم على قيد احلياة.
كما يحدد ارتفاع التحصيل الدراسي مواقف
الفتيات والفتيان جتاه املساواة بني اجلنسني ،إذ
يؤدي املزيد من التعليم إلى تزايد املواقف اإليجابية
جتاه املساواة بني اجلنسني لدى الذكور واإلناث
(.)United Nations, 2014
ويعترف بالتربية اجلنسية الشاملة ،في إطار
التعليم املدرسي وخارجه ،باعتبارها وسيلة
هامة لتمكني الشباب من اتخاذ قرارات مسؤولة
ومستقلة بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية .وتفيد
األدلة أيض ًا بأن برامج التربية اجلنسية الشاملة
واملراعية لالعتبارات اجلنسانية ميكن أن تفضي
إلى قدر أكبر من املساواة بني اجلنسني .وقد أهابت
جلنة السكان والتنمية ،في قراريها 1/2009
و  1/2012باحلكومات أن توفر للشباب تعليم ًا

شام ً
ال بشأن النشاط اجلنسي البشري ،والصحة
اجلنسية واإلجنابية ،واملساواة بني اجلنسني لتمكينهم من
التعامل مع نشاطهم اجلنسي بإيجابية ومسؤولية..
فرص العمل وسبل العيش
يتوخى الهدف  8من األهداف املقترحة حتقيق النمو
االقتصادي املطرد واجلامع واملستدام ،والعمالة الكاملة
واملنتجة والعمل الالئق للجميع .ويكون الشباب بصفة
عامة أشد عرضة لتراجعات االقتصاد الكلي ،وما فتئوا
يتحملون عبء األزمة االقتصادية العاملية التي بدأت
عام  2008وما أعقبها من تباطؤ في انتعاش العمالة
(.)Bloom, 2012
وتتفاحش نسبة الشباب في صفوف العاطلني ،وفي
العمالة غير النظامية أو غير املضمونة ،وفي املهن ذات
النوعية املتدنية واملنخفضة األجر .وتبلغ نسبة الشباب
ما يقارب  40في املائة من العاطلني البالغ عددهم 197
مليون عاطل في عام  2012وما يقارب  60في املائة
من الشباب في البلدان النامية ال يعملون أو ال يدرسون
في املدرسة أو يزاولون عم ً
ال غير منتظم.
ويشكل خلق فرص العمل حتدي ًا حاسم ًا حيث
يلزم خلق  600مليون فرصة عمل منتج على املستوى
العاملي على مدى العقد القادم الستيعاب مستويات
البطالة احلالية وتوفير فرص العمل ملا تعداده  40مليون
طالب للعمل في سوق العمل كل سنة .ويعد حتديد
توفير العمل الالئق للشباب شاغ ً
ال لدى البلدان النامية
والبلدان الصناعية على السواء.
ويعد احلصول على العمل الالئق بالنسبة للشباب
أمر ًا حاسم ًا للتقدم نحو اقتصاد أكثر غنى ومجتمعات
أكثر إنصاف ًا ،ودميقراطيات أقوى .وينطوي العمل
الالئق على فرص العمل املنتج واملدر لدخل معقول؛
ويوفر األمن في مكان العمل واحلماية االجتماعية
للعمال وأسرهم؛ ويفسح املجال لتحسني آفاق التطور
الشخصي؛ ّ
وميكن الناس بتخويلهم حرية اإلعراب عن
شواغلهم ،والتنظيم واملشاركة في القرارات التي تؤثر
على حياتهم (.)United Nations, 2014
ورغم أن املناطق كلها تواجه أزمة تشغيل الشباب،
فإنه توجد فوارق كبيرة بني البلدان واملناطق .وعلى

سبيل املثال ،كانت معدالت بطالة الشباب في عام
 2012أعلى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث
بلغت  28في املائة في املنطقة األولى و 24في املائة
في املنطقة الثانية ،وسجلت أدنى مستوى لها في شرق
آسيا ( 10في املائة) وجنوب آسيا ( 9في املائة).
وقدر معدل بطالة الشباب في االقتصادات املتقدمة
النمو واالحتاد األوروبي في عام  2012بحوالي  18في
املائة ،وهو أعلى مستوى في هذه املجموعة من البلدان
خالل العقدين املاضيني (.)United Nations, 2014
وفي العديد من البلدان ،يتزايد تفاقم سيناريو
البطالة باألعداد الغفيرة من الشباب الذين ميارسون
عم ً
ال ذي نوعية متدنية أو منخفض األجر بترتيبات
عمل متقطع وغير مضمون ،مبا في ذلك في القطاع غير
الرسمي.
والعمالة الكاملة واملنتجة واملجزية إلى جانب تدابير
احلماية االجتماعية الشاملة شروط ال غنى عنها في
محاوالت القضاء على الفقر .ولذلك فإن ضمان العمل
الالئق والفرص املدرة للدخل لفائدة الشباب ال يعد
جزءا ال يتجزأ من اجلهود الرامية إلى القضاء
فحسب
ً
على الفقر بل هو جزء أيض ًا من كل سعي إلى حتقيق
التنمية املستدامة.
تحقيق األهداف األخرى
الشباب فاعلون رئيسيون أو مستفيدون
مقصودون من كل هدف آخر من أهداف التنمية

بطالــة الشبــاب

يشكل الشباب
ما يقارب  40في املائة
من العاطلني في العالم
والبالغ عددهم 197
مليون عاطل في عام
.2012

%40
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املستدامة تقريب ًا ،حتى وإن لم تكن الصلة
واضحة فور ًا.
وعلى سبيل املثال ،يتوخى الهدف  16تعزيز
املجتمعات اآلمنة .فكيف يندرج الشباب في املسعى
الرامي إلى حتقيق ذلك الهدف؟ كثير ًا ما ميثل الشباب
جزءا كبير ًا من املتأثرين باألزمات .ومن العوامل التي
ً
جتعل الشباب أكثر ضعف ًا تعطل النظم االجتماعية
والثقافية؛ والصدمات الشخصية من قبيل فقدان أفراد
األسرة؛ والتعرض للعنف والفوضى؛ وتعطل املدارس
وانهيار الصداقات .وميكن أن حترم النزاعات والقالقل
املجتمعات من إمكانية تسخير مساهمات الشباب في
أسرهم ومجتمعاتهم احمللية ودولهم.
ولهدف آخر ُبعد شبابي قد يبدو جلي ًا على الفور،
أال وهو إنهاء اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني

التغذية .إذ يعاني من سوء التغذية في العالم ما ال يقل
عن  160مليون شاب تتراوح أعمارهم بني  15و 24
سنة ( .)United Nations, 2005وترتبط صحة األم
املراهقة والشابة ارتباط ًا كبير ًا بانخفاض وزن الرضع
ولها تأثير مباشر على وفيات األطفال وسوء التغذية
( .)UNFPA, 2010وميكن للحالة التغذوية ،السيما
في الطفولة املبكرة ،أن تعزز التطور الذهني والنجاح
األكادميي خالل مرحلة الشباب واملراهقة ،إضافة إلى
الوضع االقتصادي ورأس املال البشري خالل مرحلة
البلوغ.
وهدف ضمان توفر املياه ومرافق الصرف الصحي
وإدارتها املستدامة لفائدة اجلميع له ُبعد شبابي هو
أيض ًا .ويناط بالشابة والفتاة بالدرجة األولى مهمة
إحضار املاء .ففي أفريقيا وآسيا ،تقطع النساء
والفتيات ،في املتوسط ،ستة كيلومترات يومي ًا
لنقل املاء إلى أسرهن .وحتد الساعات الطوال التي
تقضى في إحضار املياه من الوقت الذي يقضى في
التعليم وإدرار الدخل وغيره من املساعي املنتجة
( .)United Nations et al. 2010وتواجه الشابات
والفتيات التحرش عادة ويخشني من االعتداء اجلنسي
واالغتصاب عندما يذهنب إلى احلمام ،السيما في
جنح الليل .)Massey, 2011( .فتوفير فرص الوصول
اآلمن إلى احلمامات اآلمنة والنظيفة واحملافظة على
اخلصوصية ،السيما في مرافق املدارس ،ميكن أن
يسمح للفتيات بصون خصوصيتهن والقيام بنظافتهن
وقت العادة الشهرية ،وهو عامل رئيسي في ضمان
املواظبة على الدراسة (.)WaterAid, 2012

المساءلة

وعندما توضع الصيغة النهائية ألهداف التنمية
املستدامة ،كيف سيتم رصدها؟ تقترن األهداف
مبا مجموعه  169غاية ،من قبيل زيادة عدد الشباب
والبالغني املمتلكني ملهارات التشغيل ذات الصلة،
وتخفيض عدد الشباب غير امللتحقني باملدارس أو غير
العاملني.
وجتري املفاوضات على قدم وساق إلفراد مؤشرات
لكل غاية حتى يتأتى القيام بتقييم دقيق للتقدم احملرز.
© Commerce and Culture Agency/ Image Bank/Getty Images
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وميكن للمؤشرات أن تساعد في مساءلة احلكومات
واملجتمع الدولي أمام الشباب ــ وكل األطراف األخرى
ذات املصلحة.
ولعل إدراج الشباب في االستراتيجيات احمللية
والوطنية للحد من الفقر من شأنه ،مثالً ،أن يقدم
صورة عن مدى التزام احلكومات بإنهاء الفقر في
صفوف جميع الفئات مبا فيها الشباب .ولذلك سيكون
قياس التقدم ــ أو االنتكاسات ــ أمر ًا حاسم ًا في إجناح
خطة ما بعد عام  .2015كما أن ضمان إمكانية إشراك
الشباب ــ وإشراكهم فع ً
ال ــ في حتقيق أهداف التنمية
املستدامة سيزيد من احتماالت النجاح ملا سيكون لهم
من مصلحة في مستقبلهم.

من عام  2015إلى عام 2030

تتاح للحكومات واملجتمع الدولي ،من خالل األهداف
اجلديدة للتنمية املستدامة ،فرصة لم يسبق لها مثيل
لكنها فرصة عابرة إلغناء حياة الشباب ودعم منو
القدرات التي سيحتاجونها لتوسيع خياراتهم الفردية
وحتديد املستقبل االبتكاري واملستدام لكوكب األرض.
وللشباب في كل البلدان القدرة على أن يصبحوا
عوامل للتغيير االجتماعي والتنمية االقتصادية
واالبتكار التكنولوجي .فشباب اليوم الذين يشكلون
ربع سكان العالم ،هم آباء الغد وعماله ومستثمروه
ومواطنوه النشيطون وقادته .والطرق التي يتمكن
بها الشباب من معاجلة تطلعاتهم وحتدياتهم

وحتقيق إمكاناتهم ستؤثر على الظروف االجتماعية
واالقتصادية الراهنة ورفاه األجيال املقبلة وعيشها
(United Nations Commission on Population
 .)and Development, 2012وعندما يتم إشراك
الشباب إشراك ًا تام ًا ويتم تعليمهم ومتتيعهم بالصحة
والقدرة على اإلنتاج ومتكينهم من حتقيق كامل
إمكاناتهم والتمتع بحقوقهم فإنه سيكون بإمكانهم
عندها وقف الفقر املتعدد األجيال واملساهمة بفعالية
في صون مجتمعاتهم احمللية ومواردهم الوطنية
وتعزيزها.
واخلطة املستقبلية الهادفة من أجل الشباب هي
اخلطة التي تقر بحماية حقوق اإلنسان الواجبة لهم
ومتكينهم من ضمان رفاههم بصفتهم مواطنني ،وتوسيع
فرص مشاركتهم االجتماعية والسياسية ،وتعزيز
قدرتهم وطاقتهم االبتكارية لكي يصبحوا رجال
أعمال ،ودعم انتقالهم اآلمن والصحي من مرحلة
املراهقة إلى مرحلة البلوغ وما بعدها.
والشخص الذي يبلغ من العمر  10سنوات في عام
 2015سيصبح بالغ ًا عمره  25سنة في عام ،2030
وهي السنة احملددة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ولعل أولئك الذين يعهد إليهم بصوغ خطة ما بعد عام
 2015سيحسنون عم ً
ال إن وضعوا تصور ًا ملا عليه حياة
ذلك الشخص ذي العشر سنوات في الوقت الراهن
وما ميكن أن تكون عليه في عام  2030إن توفر له الدعم
املناسب.
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تحـول المستقبـل
ومناصـرة الشبـاب
يكون الشباب مهيئني على أحسن وجه لتحقيق كامل إمكاناتهم عندما يكونون أصحاء
ومتعلمني ،وتتاح لهم فرص االزدهار وحتقيق تطلعاتهم .ومن خالل تقدمي الدعم املالئم لتحقيق
إمكاناتهم ،احملددة بقرارات تنبع من صميم مشاركتهم في اتخاذها ،ميكنهم أن يشكلوا معين ًا
هائ ً
ال لإلنتاجية واالبتكار والدينامية اخلالقة التي تعجل مبسار التنمية.

تقدم خطة ما بعد عام  2015أدلة وفيرة على

أهميــة الشـبـاب

في التنمية ،وتنامي االعتراف بحقوقهم ومنافع
العائد الدميغرافي املؤكدة.
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اليوم

يوجد في العالم أكبر عدد من الشباب في
التاريخ ــ  1.8بليون شاب ويزيد .ومعظم
السكان األحياء في الوقت الراهن ال تتجاوز
أعمارهم  30سنة.
ومستقبل العالم هو مستقبل الشباب ،وهم في
أوج حياتهم اجلنسية واإلجنابية واملنتجة اقتصادي ًا.
واختياراتهم املتعلقة بتعزيز منائهم وحماية حقوقهم قد
تبشر مبنافع هائلة لهم وملجتمعاتهم برمتها ــ وميكن إقرار
تلك االختيارات حا ً
ال.
تسخير التنمية لخدمة الشباب

يكون الشباب مهيئني على أحسن وجه لتحقيق كامل
إمكاناتهم عندما يكونون أصحاء ومتعلمني ،وتتاح لهم
فرص االزدهار وحتقيق تطلعاتهم .ومن خالل تقدمي الدعم
املالئم لتحقيق إمكاناتهم ،احملددة بقرارات تنبع من صميم
مشاركتهم في اتخاذها ،ميكن أن يشكلوا معين ًا هائ ً
ال لإلنتاجية
واالبتكار والدينامية اخلالقة التي تعجل مبسار التنمية.

{أود أن أعيش في عالم تتوفر فيه للمرأة
كامل فرص االستفادة مـن اخلدمـات
الصحية والتمتع بحقـوق اإلنسـان التي
حتتاج إليها للتحكم في حياتها اجلنسية
واإلجنابية .وأود أن يكون هذا العالم متاح ًا
للرجل أيض ًا ،مما يستلزم أن يعمل الرجل
من أجل املساواة بني اجلنسني ودعم املرأة في
خيارات صحتها اجلنسية واإلجنابية}.
لينزي مينارد ــ فرميان ،الواليات املتحدة
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فالشباب العامل ،مثالً ،ينهض باالقتصادات
املزدهرة .ولعل تخويلهم فرصة إسماع صوتهم في
القرارات التي تؤثر عليهم قد يفضي إلى اتخاذ قرارات
تعكس واقعهم وتخفض احتمال جلوئهم إلى طرق بديلة
للتعبير عن أنفسهم عن طريق القالقل املدنية مثالً .ويعني
توفير فرص االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابية
واجلنسية أنهم يستطيعون اتخاذ قرارات عن بينة بشأن
حياتهم وحياة أسرهم ،واملساهمة في مجتمعات تنعم
بالصحة عموم ًا.
وعندما ال يستثمر في الشباب ،تضيق اآلفاق
املستقبلية الوطنية ضيق ًا شديد ًا في بعض احلاالت.
وللعديد من أفقر البلدان أكبر عدد من الشباب بيد أن
تنميتها تعيقها عقبات بعضها عصي على التخطي.
وتتخبط في حلقة مفرغة حيث تتنافس بشراسة أعداد
غفيرة من الشباب على موارد قليلة ،والسيما منها فرص
العمل .وعندما يفتقرون إلى التعليم والرعاية الصحية،
فإنهم قد يتزوجون وهم أطفال ويصبحون آباء قبل أن
يكونوا مستعدين لذلك ،ويعرضون للخطر إمكانية
انتقالهم إلى مرحلة بلوغ سعيدة ومستقرة .وحتتد هذه
املسائل كلها بفعل التمييز اجلنساني ــ بل وتصبح مهددة
للحياة ــ بالنسبة للشابات.
وهذه احللقة ليست حلقة غير قابلة للكسر .ولكنها
تظل تدور ما لم تكن اخلطط والسياسات وغيرها من
بدءا من مرحلة وضع
أدوات التنمية ،تراعي الشباب ً
مفاهيمها وحتى تنفيذها .وينبغي أن تقر تلك اخلطط
والسياسات بأن التنمية ال تتعامى عن األعمار وأن
الدميغرافيا يحسب لها حساب .غير أنه في العديد من
املجتمعات يفترض في الشباب أن يواجهوا نفس القضايا
التي يواجهها البالغون ــ أو يعتبرون مواطنني من الدرجة
الثانية ،خاضعني ألولويات البالغني ،ريثما يأتي دورهم
الحق ًا.
والنتيجة هو أن الشباب كثير ًا ما ينتهي بهم األمر
إلى حالة يتم فيها جتاهلهم وال يتلقون الدعم املطلوب،
في الوقت الذي يفتقرون فيه إلى النفوذ االقتصادي أو
السياسي ملناصرة قضاياهم .ويتأثر الشباب مباشرة
أكثر من غيرهم بالنتائج ،لكن هذه النتائج تعم كافة
املجتمعات ،السيما املجتمعات الشابة في معظمها.

وميكن أن ينظر العالم إلى بعض احلاالت الناجحة
التي حدثت مؤخر ًا والتي تبعث على األمل في عكس هذا
االجتاه .ولئن كانت مضاعفات احلمل والوالدة السبب
الثاني في موت الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بني 15
و  19سنة ،فإن الوفيات قد انخفضت انخفاض ًا ملموس ًا
منذ عام  ،2000عندما عززت وزارات الصحة ،بوازع
األهداف اإلمنائية لأللفية ،اإلجراءات الرامية إلى تخفيض
املعدالت بتدخالت أساسية ثبتت جناعتها .وقد انخفض
املعدل في كل أفريقيا بنسبة  37في املائة ،على سبيل
املثال ،رغم أن فيها أكبر عدد من البلدان الفقيرة والشابة.
وهذا ما كان عليه أمر األولويات املناسبة املدعومة
بسياسات واستثمارات مناسبة.
وتوحي أرجح السيناريوهات بأنه في غضون
السنوات أو العقود القليلة القادمة ،سيبلغ عدد الشباب
أوجه .ولالستثمار اآلن في إحقاق حقوقهم وتلبية
احتياجاتهم قيمة مضافة تتمثل في ضمان إحراز تقدم،
إذ يطورون قدراتهم ويجدون فرصة حتسن عيشهم
وميكن نقلها إلى األجيال املقبلة .واالستثمار اآلن أيض ًا
يبني القدرة على الصمود التي يحتمل أن يحتاجوا إليها
ملواجهة تسارع وتيرة تغير املناخ ،وآثاره التي يحتمل أن
تكون آثار ملموسة على البيئة ورفاه اإلنسان.
ً
أيضا
قضية الحقوق :االلتزامات تشمل الشباب
إن قضية إدراج الشباب في التنمية ترتبط ارتباط ًا
وثيقا مبنطق احلقوق .فحقا اإلنسان العامليان في الصحة
والتنمية مثالً ،دونا في طائفة من االتفاقات الدولية التي
وقعتها أغلبية ساحقة من البلدان وترجمت في العديد من
احلاالت إلى قوانني وطنية ،مشفوعة بالتزام بإحقاقهما.
ومبدئيـ ًا ،ال تقسم احلقوق العاملية حسب العمر أو
غيره من الفئات ،عندما تسري على بعض الفئات أكثر
مما تسري على فئات أخرى .غير أن الشباب عملي ًا يعاني
من العديد من االنتهاكات السافرة .ويتعلق بعضها
بالقواعد االجتماعية التي تبخس قدر الشباب؛ وتتعلق
االنتهاكات األخرى بتعطيل احلماية القانونية ،كما
يحدث ،مثالً ،عندما تسمح القوانني بالزواج القسري بني
املراهقات والبالغني أو تخفق في توفير احلماية ضد العنف
اجلنساني.

ويلزم أن يكون ثمة فهم واسع النطاق وواضح
للشباب باعتبارهم ذوي حقوق متساوية ،وجلوانب
القصور احملددة التي قد يواجهونها باعتبارهم أشخاص ًا
من عمر معني .ويكتسي أهمية حاسمة أيض ًا اإلقرار بأن
هذه األمور قد تتباين عبر شتى فئات الشباب ــ إذ حتددها
معايير من قبيل نوع اجلنس والعرق واملوقع وفئة الدخل
والعمر احملدد ــ حيث يتمتع البعض بحقوقه بقدر أكبر
مما يتمتع به البعض األخر ،وذلك جلملة من األسباب.
ولعل توسيع نطاق التوعية من شأنه أن يحدث حتو ً
ال
في القواعد االجتماعية ،مما قد يفضي إلى حتسني تواؤم
القوانني واملمارسات القانونية مع قواعد حقوق اإلنسان،
وإلى الوفاء بااللتزامات املقطوعة.
ويلزم الترحيب بالشابات والشبان باعتبارهم شركاء
بدءا باجللوس إلى مائدة
كاملني في املطالبة بحقوقهمً ،
املفاوضات التي حتدد فيها هذه احلقوق وانتهاء باملشاركة
في العمليات التشريعية ،وتقدمي اقتراحات لتوفير
اخلدمات وما يتجاوز ذلك .فمشاركتهم حق في حد ذاتها.
وهي مقام لتمكينهم من إدارة االنتقال إلى مرحلة البلوغ
باعتبارهم مواطنني كاملي املواطنة يسندون املجتمعات
العادلة التي تعمل على النحو املطلوب.

تحرير طاقة الشباب

للبلدان التي تختار االستثمار في الشباب خيارات
عديدة ،قد يكون بعضها أنسب من اآلخر ،تبع ًا للسياق
الوطني .ويقدم هذا التقرير نبذة عن بضع فئات واسعة قد
تكون أكثر صلة باملوضوع ،ويشدد على أن هذه الفئات
والقضايا التي تنطوي عليها تترابط فيما بينها وينبغي أن
تفهم في نطاق صلتها ببعضها البعض.
بدءا بالشباب
بناء القدرة ــ ً
إن االستثمار في القدرة البشرية أمر أساسي للتنمية
الوطنية املستدامة والقادرة على الصمود ،ويلزم أن يبدأ
باالستثمار في الشباب .فالقدرات حتدد بطرق شتى
ما ميكن أن يقوم به الناس ،وحتدد ما إذا كانوا سيعيشون
عيشة يقدرونها أم ال .فالشباب مبا لهم من قدرات
مالئمة ،بحكم تعلمهم ومتتعهم بالصحة ،بصفة خاصة،
يحركون سلسلة طويلة من اخليارات والفرص التي ميكنها
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أن تدعمهم مبهارة طيلة حياتهم ،وحتدد التقدم العريض
ملجتمعهم ،بل وحتدد رفاه اجليل القادم.
و ال يزال العديد من البلدان ال يستثمر بالقدر
الكافي في قدرات الشباب .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم
التركيز كثير ًا على التعليم ،رغم أن املعرفة التي تلقن في
املدرسة قد ال تكفي النتقال الشباب إلى حياة ناجحة
في مرحلة البلوغ .ويلزم أن يتمتع الشباب بالصحة،
على أن تكون الصحة اجلنسية واإلجنابية جانب ًا ال يتجزأ
منها .ويلزمهم من املهارات ما هو أكثر صلة بالتنافس
في سوق العمل واقتناص الفرص في عالم التكنولوجيا
املتطورة .وتكتسب القدرات كذلك عن طريق حماية
طائفة كاملة من حقوق اإلنسان ،وعن طريق املشاركة
في املجتمع ،والسيما في القرارات التي تؤثر على
الشباب مباشرة.
ومن احلواجز التي حتول دون اكتساب القدرات لدى
الشباب والتي يتعني إيالء األولوية لها زواج األطفال،
والعنف اجلنسي واجلنساني والتمييز بني اجلنسني .ويعمل
حتسني تعليم الفتيات على بقاء املزيد منهن في املدرسة
وميكنهن من القيام باخليارات التي تهم حياتهن .فتعميم
فرص االستفادة من معلومات وخدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية اجليدة يتيح جلميع النساء ممارسة حقوقهن
اإلجنابية ،مما قد يفضي إلى انخفاض اخلصوبة وحتسني
صحة األمهات .وإضافة إلى ذلك ،يشارك املزيد من
النساء في القوة العاملة ويسهمن في النمو االقتصادي،
وتتحسن حظوط بقاء أطفالهن على قيد احلياة .وميكن
أن يكون تنظيم األسرة ،باعتباره تدخ ً
ال واحد ًا ،من أجنع
السبل في التعجيل بتراكم رأس املال البشري.
تهيئة بيئة يزدهر فيها الشباب
تستند القدرات إلى األفراد .وعندما تتوفر القدرات،
يتوقف استخدامها استخدام ًا كام ً
ال على اخليارات
الفردية ،لكنه يتوقف أيض ًا على البيئة احمليطة .وقد يكون
الشباب متعلم ًا ومتمتع ًا بالصحة ،ومفعم ًا باألمل واإللهام
لتحسني العالم .إال أن قدراته قد ال تفي بالغرض ــ
شأنها في ذلك شأن االستثمار العام واالستثمار األسري
في الشباب ــ إذا كان الشباب عاجـز ًا عن إيجاد فرص
عمل معقولة وإنشاء مشاريع جتارية ،والتمتع بأشكال
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احلماية القانونية ،أو إذا كان يعلم أن املؤسسات السياسة
واالجتماعية لن تستجيب لشواغله.
ويعد العمل الالئق مشك ً
ال بصفة خاصة ،نظر ًا لألزمة
العاملية املتمثلة في تفاقم بطالة الشباب .فالشباب املزاول
ملهنة يكون أكثر متكين ًا وحماية .وتكون إمكانات إنشائه
ألسر تتمتع بالصحة إمكانات أفضل .ويسهم في ازدهار
االقتصاد وقيام مجتمعات عادلة ومستقرة .لكن كما يتبني
صراحة من ارتفاع معدالت بطالة الشباب ،يواجه
الشباب عقبات كأداء في الوصول إلى حياة عملية منتجة.
ومن العقبات املقلقة للغاية عدم التواؤم بني مهارات
الشباب واملهارات التي يطلبها أرباب العمل ،وقلة
معلومات سوق العمل ،وضعف فرص االستفادة من
اخلدمات املالية وخدمات األعمال التجارية األخرى.
ويضع التمييز بني اجلنسني عقبات إضافية في وجه
الشابات ،حتى في البلدان التي تتجاوز فيها مستوياتهن
التعليمية مستوى الشبان .ونادر ًا ما يدعى الشباب إلى
مناقشة كيفية حل هذه القضايا ،أو حتديد التدخالت التي
ثبتت جناعتها والتي ينبغي توسيع نطاقها.
وبصفة عامة ،يلزم أن تعترف سياسات العمل
بالشواغل اخلاصة بالشباب وتستجيب لها ،استناد ًا إلى
تفاهم مفاده أن هذا االعتراف من شأنه أن يسهم إسهام ًا
كبير ًا في التنمية الوطنية واالستقرار االجتماعي .ويلزم
أن ترتبط بسياسات االقتصاد الكلي لضمان منو خيارات
العمل املتاحة للشباب بفضل منو االقتصاد .وميكن
لواضعي السياسات أن ينظروا في الكيفية التي تعمل بها
الهياكل االقتصادية على تكبيل الشباب في أوضاع من
الفقر وعدم املساواة ،كما هو األمر عندما يؤدي ضعف
قطاع التصنيع إلى احلد من فرص ترك شباب األرياف
لزراعة الكفاف وإيجاد فرص عمل مجزية .وميكن أن
تعمل برامج احلماية االجتماعية على التخفيف من املخاطر
واحلد من الفوراق واحلرص إلى حد معقول على أال يتدهور
مستوى أي أحد إلى ما دون احلد األدنى للمعيشة.
إيالء األولوية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار
في عام  ،2013استخدم اإلنترنت ما يزيد على 2.7
بليون شخص ،واشترك في الهاتف احملمول ما يقارب
 2.1بليون شخص .وقد بلغت التكنولوجيا في توغلها

درجة ميكن معها اعتبارها أمر ًا جوهري ًا في العديد من
األبعاد األساسية للرفاه البشري ــ حتسني تقدمي اخلدمات
الصحية والتعليمية ،زيادة احلوكمة املسؤولة ،وطائفة
بدءا بخلق فرص العمل وانتهاء
من املنافع االقتصاديةً ،
بزراعة محاصيل مقاومة لتقلبات املناخ (Yousef et al.
.)2014
لقد ولد شباب اليوم في عالم تكنولوجي .ولعل
إتاحة كل فرصة لهم الغتنامها إلى أقصى حد ميكن
أن يفضي إلى نشأة اقتصادات أكثر تنافسية وتنوع ًا
ال وشمو ً
وإنتاجية ،ومجتمعات أكثر تواص ً
ال (Mhenni,
.)et al., 2014
وثمة قضايا عديدة ينطوي عليها األمر .فقد حتسنت
فرص االستفادة من التكنولوجيا بانخفاض التكاليف،
لكن بعض البلدان تواجه مشك ً
ال أساسي ًا هو مشكل
الطاقة الكهربائية الكافية .ولعل إتاحة منافذ عامة
للتكنولوجيا خيار من اخليارات للشروع في معاجلة هذه
االهوة (United Nations Economic and Social Counc
 .)cil, 2013وعندما تتاح التكنولوجيا ،يحتاج الشباب
إلى محو األمية الرقمية أو املهارات اإللكترونية ،التي
ال تشمل استخدام األجهزة فحسب ،بل تشمـل أيض ًا
االستعداد للتفكير النقدي والتواصل والتعاون .ومن
األمور ذات الصلة أيض ًا قدرات إدارة املخاطر والتصرف
بروح إدارة األعمال .ويلزم أن تعمل نظم التعليم ،على
كل املستويات ،ومبا فيها التعليم النظامي وغير النظامي،
على مساعدة الشباب على اكتساب هذه املهارات.
ولئن كان من شأن هذه القدرات أن تساعد بعض
الشباب على مواجهة مشكل البطالة احلاسم ،مبا في
ذلك االنتقال األساسي من املهن غير النظامية إلى
املهن النظامية ،فإنه يلزم إيالء العناية للبيئة التي ترعى
الفرص اجلديدة في العلم والتكنولوجيا واالبتكار.
ولعل من شأن تشجيع تكنولوجيات املصدر املفتوح
توظيف هياكل البحث والتطوير القائمة .وميكن ربط
‘‘النظم اإليكولوجية’’ االبتكارية من قبيل واحات العلم
والتكنولوجيا في نظام وطني لالبتكار ،معزز بسياسة
عامة ،ومبشاركة للمصالح العامة واخلاصة (Mhenni,
 .)2014وميكن ألبحاث السوق أن تستكشف الفرص،
في مجاالت من قبيل تطبيقات التكنولوجيات احملمولة،
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التي ميكنها مع مرور الوقت أن تنقل البلدان من مصاف
مستهلكي التكنولوجيا إلى مصاف منتجيها.
وفي كل هذه املجاالت ،ميكن الستراتيجيات محددة
أن تعبئ مواهب الشباب ،مع التأكيد بصفة خاصة على
الشابات ،ما دامت القوالب النمطية اجلنسانية من شأنها
أن تصرفهن عن التماس حياة وظيفية في مجال العلم
والتكنولوجيا .ومن اخليارات املمكنة في جملة أمور
أخرى التوجيه ،واملنح الدراسية ،وتوفير فرص احلصول
على التمويل واتباع ممارسة التشغيل احملايدة جنساني ًا
(United Nations Economic and Social Council,
.)2013
الوفاء بالوعود
خلص االستقصاء العاملي بشأن برنامج عمل املؤمتر
الدولي للسكان والتنمية ملا بعد عام  2014والذي أجراه
صندوق األمم املتحدة للسكان في عام  2012إلى أن 80
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في املائة من البلدان لها على األقل نوع من السياسة
العامة التي تركز على الشباب .ولثلثيها تقريب ًا برامج أو
استراتيجيات للشباب .وهذه خطوات إيجابية إلى األمام،
تنضم إلى سياسات أخرى في مجال الصحة والتعليم
وما إلى ذلك ويستفيد منها الشباب حتديد ًا.
غير أنه عبر اإلطار الواسع للقوانني والسياسات
واألنظمة ،ال يفي معظم البلدان بااللتزامات التي قطعها
على نفسه بشأن حقوق الشباب في االتفاقات الدولية.
ويلزم سد هذه الثغرات ،ثم التعامل بجدية مع تنفيذ
وقياس األثر ،من أجل حتسني رفاه الشباب واحلماية
الكاملة حلقوقهم .ويتوقف جناح كل السياسات والبرامج
واالستراتيجيات جزئي ًا على ما إذا كان الشباب مشتركني
في صوغها ،ويقومون بدور في اتخاذ القرارات املتعلقة
بالتنفيذ.
ومن أمثلة الهوة القائمة في التنفيذ ،أنه رغم أن
العديد من البلدان لها سياسات شاملة في مجال التربية
اجلنسية ،فإن ثمة بون ًا شاسع ًا في الواقع بخصوص
مسألة ما إذا كانت املدارس تلقن تلك التربية اجلنسية
فعالً .ويضاف إلى ذلك أن ماليني الشباب غير امللتحقني
باملدارس لن يستفيدوا ،حتى وإن كان من األرجح في
الغالب أن يتأثروا بعواقب ذلك .وال تزال املعرفة الشاملة
بفيروس نقص املناعة البشرية منخفضة لدى الفتيان بل
وأكثر انخفاض ًا لدى الشابات ،مع أن الوفيات الناجمة
عن فيروس نقص املناعة البشرية تتزايد في صفوف
املراهقني ،خالف ًا لكل الفئات العمرية األخرى .وثمة حالة
أخرى من حاالت التنفيذ التي يشرع فيها في التنفيذ
لكنه ال يتم بالقدر الكافي وهي حالة البلدان التي تستثمر
في منع حمل املراهقات ،لكنها ال تدعم بالقدر الكافي
الفتيات اللواتي يصبحن حوامل و/أو ينجنب أطفا ً
ال.
وبصفة عامة ،لم يتم بذل أي جهد يذكر لفهم احتياجات
وحقوق املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني  10و 14
سنة واالستجابة لها.
ويلزم أيض ًا النظر في التنفيذ من حيث القضايا التي
تسمو فوق احلدود الوطنية ،كما هو األمر بالنسبة الرتفاع
تكاليف لقاح فيروس الورم ا ُ
حلليمي البشري .وهذا
ما يتعذر معه على مئات املاليني من الفتيات في البلدان
النامية حتمل تكلفته ،رغم توصية منظمة الصحة العاملية
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بأن يعطى مجان ًا جلميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن
بني  9سنوات و  13سنة.
حشد اإلرادة السياسية
إن اإلرادة السياسية عامل من أهم العوامل في حتديد
مستقبل أفضل للشباب .وميكن أن تتخذ اإلرادة
السياسية أشكا ً
بدءا بإبراز القادة للدور
ال متعددةً ،
األساسي للشباب في التنمية الوطنية ،وانتهاء بتوفير
اعتمادات امليزانية لبرامج الشباب ،وإحداث تغييرات
تشريعية حتمي حقوق الشباب على أحسن وجه ،وجعل
الشباب وقضاياه في واجهة احلمالت السياسية.
لكن اإلرادة السياسية رهينة أيض ًا باألفكار التي قد
تكون سائدة بشأن الشباب في مجتمع من املجتمعات،
وبعضها قد يفضي إلى التهميش .وميكن للشخصيات
السياسية الواعية بأهمية الشباب أن متارس زعامتها
بالشروع في التشكيك في هذه القواعد .وميكنها أن
تؤكد على ما ملشاركة الشباب من قيمة في املواطنة ،وأن
تتفادى نزعة تعبئة الشباب ألغراض انتخابية ثم التنصل
من االلتزامات املقطوعة لفائدتهم فيما بعد .وميكنها
التواصل مع مختلف فئات الشباب ،مبن فيهم من هم
في مراحل الشباب املبكرة أو املتأخرة ،مدركني أن هذه
الفئات قد تأتي مبنظورات متميزة وقيمة.
وفي العديد من البلدان ،قد ال يعتبر الشباب أنفسهم
مناصرين سياسيني جديرين باالهتمام .لكن حركات
الشباب في شتى بقاع العالم قد أثبتت مدى قوتها،
مبا في ذلك عن طريق االستخدام االبتكاري للتكنولوجيا
اجلديدة ،من أجل التعبئة بغرض إسماع صوتها.
وضع الفرضيات موضع التساؤل
إن للطريقة التي يفكر بها مجتمع من املجتمعات بشأن
الشباب أثر ًا بارز ًا على الكيفية التي يعامل بها الشباب
وعلى توقعاتهم املستقبلية في احلياة .فبعض القواعد
تشيد بالقيمة الفريدة للشباب .لكن بعضها اآلخر
يتسم بالتمييز واإلجحاف .وقد تنعكس تلك القواعد في
املؤسسات الرسمية ،عندما تخفق القوانني في إحقاق
حقوق الشباب ،أو تتجاهل السياسات الشباب باعتبارهم
فئة سكانية تستلزم إيالء عناية لها على وجه التحديد.

وتظهر تلك القواعد في رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية
عندما ال يستطيع الشباب احلصول على فرص االستفادة
من مكمل كامل من اخلدمات إلحقاق حقوقهم ،من قبيل
وسائل منع احلمل ألنهم غير متزوجني.
وتعمل القواعد التي تؤثر على الشباب بطريقة غير
رسمية أيض ًا .وهذا ما يحدث ،مثالً ،عندما يقرر اآلباء
عدم إرسال بناتهم إلى املدارس ،أو يرفض أرباب العمل
تشغيل الشابات املؤهالت.
وقد يكون للقواعد معنى في سياق معني ،ويعزى ذلك
جزئي ًا إلى كونها قد تكون سارية منذ أمد بعيد ولكون
أغلبية الناس تقرها .لكن في العديد من احلاالت ،تقف
تلك القواعد عقبة أمام إحقاق احلقوق وبلوغ التنمية،
ولن يحقق الشباب كامل إمكاناته دون وضعها موضع
التساؤل .واالفتراضات القائلة ،مثالً ،بأن املراهقني
ليسوا نشطني جنسي ًا ،وبالتالي ال يحتاجون إلى معلومات
وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،افتراضات تفتح
الباب للحمل املبكر والعواقب الكثيرة الناجمة عنه،
ويضاف إلى ذلك عدم اإلقرار بواقع من قبيل العنف
اجلنسي.
وميكن للبالغني أن يضطلعوا مبهمة وضع الفرضيات
املتعلقة بالشباب موضع التساؤل ،سواء فردي ًا أو من

خالل املؤسسات ،كما ميكن للشباب أنفسهم القيام
بذلك .وميكن للشباب ،بإملامه بأبسط حقوقه وإحساسه
املتقد بالعدل واإلنصاف ،أن ينبه إلى أشد القواعد
إضرار ًا ،ويفاحت اآلباء واملدرسني والنظراء وأرباب العمل
وغيرهم بشأن فهم الكيفية التي تقوض بها هذه القواعد
توقعاتهم املستقبلية ،ودفعهم إلى مناصرة مواقف أكثر
إيجابية ودعم ًا.
االعتراف بجوانب الحيف وتصحيحها
إذا كان هذا التقرير يتحدث كثير ًا عن الشباب باعتبارهم
فئة ،فإنهم أبعد ما يكونون عن أن يشكلوا وحدة متجانسة
على غرار البشرية نفسها .فالشباب يواجهون جملة من
الفرص والقيود ،تبع ًا ألعمارهم ونوع جنسهم وعرقهم
وميلهم اجلنسي ،وموقعهم والعديد من املعايير األخرى.
وحتى داخل الفئة الواحدة مـن األعمـار التي تتراوح بني
 10و  24سنة ،تتباين القضايا تباين ًا كبير ًا بني الشباب
اليافعني واملراهقني األكبر سن ًا والشباب البالغني .بل إنه
ال تتوافر معلومات كافية في الوقت الراهن عن املراهقني
الذين تتراوح أعمارهم بني  10سنوات و  14سنة ،عدا
أن ثمة ثغرات كبيرة في احلماية ،على غرار ما يقع عندما
تتزوج الفتيات في تلك الفئة و/أو يصبحن حوامل.

© Cristina Garcia Rodero/Magnum Photos
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{عش حياتك على أفضل وجه اآلن،
وقم بعملك أحسن قيام اليوم وجاهر
برأيك في املسائل التي تهتم بها أشد
اهتمام}.
أديبايو أولونغي ،نيجيريا

وتنعكس جوانب احليف االجتماعي الواسعة النطاق
على الشباب ،ويكون لها أكبر األثر عليهم في العديد
من احلاالت ،ألنهم أقل استعداد ًا ملواجهتها .وقد تعمقت
الفوارق بني أغنى األغنياء وأفقر الفقراء في العديد من
البلدان ،مما تعذر معه على من هم في أسفل السلم حتسني
عيشهم .ومن احملتمل أن ينتهي األمر بأفقر شريحة في
السكان إلى أن حتصل على تعليم غير مناسب ورعاية
صحية غير مناسبة ومهارات غير مناسبة خلوض غمار
العمل ،وتكون لهم بداية غير موفقة في احلياة ،فيحكم
عليهم بالعيش عيشة ليست أحسن من عيشة آبائهم.
ويلزم أن تراعي السياسات والبرامج العامة تنوع
شرائح الشباب والفوارق بينهم ،بوضع استراتيجيات
إلزالة االختناقات التي حتول دون إحراز تقدم ،وبذل
جهود حثيثة لتحديد الشباب الذين قد يتم جتاهلهم
والتواصل معهم ،والقيام بصفة عامة بالوفاء مببدأ
اإلنصاف املالزم حلقوق اإلنسان.
يجب أن يشارك الشباب في تقرير مصيرهم
للشباب حق املشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
ومن منظور عملي بقدر أكبر ،قد يكون مصير تلك
القرارات أفضل مبشاركة الشباب ألنها ستستجيب بشكل
وثيق لواقع الشباب.
وال يستغل الشباب دائم ًا خيارات املشاركة.
فالتصويت هو اخليار الرئيسي للتعبير السياسي ،ولكن
كثيرين منهم ال ميارسونه ــ فالشباب يصوتون مبعدالت
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أدنى مما كان عليه األمر في املاضي .وقد يعزى ذلك إلى
جملة من العوامل ،منها الشعور بأن املؤسسات السائدة
التي يهيمن عليها البالغون ال تراعي مصاحلهم ،أو
الشعور العميق بالتشاؤم بشأن إمكانية إجراء تغيير.
وفي استقصاء األمم املتحدة املعنون ‘‘عاملي’’ الذي
أجري في عام  2013وعام  ،2014وشارك فيه ما يزيد
على مليوني مشارك من شتى أنحاء العالم اعتبر الشباب
في بلدان ذات تنمية منخفضة وأخرى ذات تنمية
عالية ،أن وجود حكومات نزيهة ومستجيبة أولوية من
أولوياتهم ،تأتي قبل أولويتي الرعاية الصحية وتوفير
الطعام املغذي .ومن الواضح أن اتخاذ القرارات ،مبا له من
آثار متعددة على عيشهم ،يكتسي أهمية بالنسبة لهم.
ويتبني من النمو الهائل لوسائل التواصل االجتماعية
في صفوف الشباب أنهم سيشاركون ويقدمون أفكارهم،
رمبا عندما يعتبرون محافل املشاركة محافل ديناميكية
ومفتوحة للتغيير بقدر أكبر .وفي منتدى الشباب لعام
 2013باملجلس االقتصادي واالجتماعي ،ناقش الشباب
كيف أن وسائط اإلعالم االجتماعية أكثر استقطاب ًا
للشباب في الوقت الراهن من أي أنواع أخرى من
احلركات االجتماعية .وطالبوا بزيادة فرص استفادة
الشباب منها لتحسني مشاركتهم في عملية التنمية،
والسيما اعتبار ًا لشريحة الشباب الكبيرة في العديد من
البلدان النامية (United Nations Economic and Social
.)Council, 2013
وللشباب والبالغني أدوار ميكنهم أن يقوموا بها في
توسيع نطاق الفرص املتاحة ملشاركة الشباب .ويلزم أن
يتيح البالغون فرص ًا جديدة ،مع احلرص على أن تكون
فرص ًا محترمة تراعي شواغل الشباب مراعاة جدية ــ
مبا في ذلك عن طريق تناولها تناو ً
ال فعلي ًا .وميكن أن
يشجع الشباب بعضهم البعض على املشاركة بقدر
أكبر ،وعلى حتسني االستعداد للمشاركة عن طريق صقل
مهارات الدعوة مثالً .وميكن أن يطالبوا باإلدارة احلسنة
ملنظمات الشباب وتفعليها.

جني العائد الديمغرافي

ستحدث في حلظة ما في كل بلد تقريب ًا فترة انتقال
دميغرافي من فترة ارتفاع معدالت اخلصوبة والوفيات إلى

فترة انخفاض معدالت اخلصوبة والوفيات .لكن البلدان
التي تختار اخليارات املالئمة وتقوم باالستثمارات املناسبة
هي وحدها التي ستجني العائد الدميغرافي ،مستغلة
استغال ً
ال كام ً
ال الفترة التي يقل فيها عدد املعالني ويزداد
فيها عدد األشخاص الذين هم في سنواتهم اإلنتاجية.
وستحرص تلك البلدان على أن يكون شبابها أكثر
إنتاجية لتوفر القدرات والفرص ،مبا فيها الرعاية الصحية
السليمة ،وخيارات التعليم والعمالة املناسبة ،وأن تكون
حقوقهم مضمونة باستمرار.
والفوائد احملتملة كبيرة ،بل إنها تتجاوز احلقيقة
القائلة بأن االستثمار في الشباب هو املسار الصائب
في كل مجتمع .ومن هذه الفوائد تزايد االنتاجية
االقتصادية ،وزيادة املوارد لتحسني نوعية الهياكل
األساسية واخلدمات في الوقت الذي تنخفض فيه معدالت
اخلصوبة ،ولترسيخ االستقرار السياسي ونقل اإلجنازات
إلى األجيال املقبلة.
وبخالف ذلك ،فإن التفكير الضيق األفق الذي ال يدرك
وال يستوعب هذه الفوائد سيفضي إلى فقدان فرصة
سانحة وعابرة أتاحها اجليل القادم .وما يشهده الشباب
من إهدار للطاقة البشرية في الوقت الراهن ،بسبب عدم
حمايتهم ،واحترامهم وتوجيه االستثمارات إليهم ،أمر
غير مقبول في أحسن األحوال .وهو أمر عصي على الفهم
في وقت تشتد فيه قلة املوارد ،وتتعدد فيه التهديدات
املتزايدة الناجمة عن النزاعات واملناخ واألمراض.
ال يوجد حل واحد لكل المشاكل
إن الكيفية التي يدير بها بلد من البلدان انتقاله الدميغرافي
على أحسن وجه ويجني بها العائد الدميغرافي تتوقف على
السياق اخلاص بهذا البلد .ويشمل هذا السياق العوامل
التاريخية والسياسية والثقافية ،كما يشمل وضعه من
حيث اجتاهات اخلصوبة والوفيات .فقد يكون املعدالن
عاليني أو منخفضني أو يكون أحدهما عالي ًا واآلخر
منخفض ًا .ويتعني أن تتسق خيارات السياسة العامة
واالستثمارات مع هذه احلقائق اتساق ًا وثيق ًا.
غير أن ثمة حقائق تسري على جميع احلاالت .ومنها
أن االجتاهات الدميغرافية تستجيب خليارات السياسة
العامة التي ميكن دمجها في التخطيط اإلمنائي اجليد .ومنها

أيض ًا أن املسائل الدميغرافية تهم اجلميع ،اعتبار ًا للعائدات
احملتملة .وهي قضية مشتركة ميكن أن تتعبأ بشأنها
الشخصيات السياسية الوطنية ومسؤولو املالية ورجال
األعمال والقادة التقليديون وفئات املجتمع احمللية وغيرها.
وكل هذه الفئات ميكنها أن ترافع من أجل االستثمار في
الشباب وأن تتصرف هي نفسها بناء على هذا التفاهم.
اإلدارة القبلية والبعدية والمواكبة
اعتراف ًا بتنوع األوضاع الوطنية ،يقدم هذا التقرير بعض
املبادئ التوجيهية العامة بشأن أنواع السياسات التي
قد تكون لها صلة بشتى مراحل االنتقال الدميغرافي.
ففي البداية ،عندما تكون اخلصوبة والوفيات عالية،
ميكن القيام بأهم االستثمارات في بقاء الرضيع والطفل،
بتدخالت من قبيل توفير املياه املأمونة والصرف الصحي،
والتغذية والتحصني الكافيني.
وببقاء املزيد من األطفال على قيد احلياة ،قد تدرك
أعداد كبيرة من الناس مزايا األسر القليلة العدد .ومع
مواصلة دعم التدخالت املبكرة للبقاء على قيد احلياة،
يدعم التأكيد اإلضافي على رعاية الصحة اجلنسية
واإلجنابية تنظيم األسرة ،مبا في ذلك عن طريق توفير
وسائل منع احلمل ،وإسداء املشورة ،وغيره من اخلدمات.
وعندما تنخفض معدالت اخلصوبة والوفيات إلى
درجة يقل معها املعالون ويزداد عدد األشخاص البالغني
سن العمل ،يكون العائد قد بدأ وميكن لالقتصاد عندها أن
يقلع .ويلزم مواصلة توفير اخلدمات األساسية في الصحة
والتعليم ،لكن القلة القليلة من الناس هي التي حتتاجها.
وميكن حتويل املوارد التي كانت ثمة حاجة إليها في تلك
املجاالت إلى استثمارات اقتصادية حلفز االنتاجية ،وبناء
رأس املال البشري واملادي ،ومواصلة االبتكار.
وعندما يبدأ جني العائد الدميغرافي ،يلزم أن يفهم
واضعو السياسات كيفية االستفادة إلى أقصى حد من
منافعه ،ووضع البلد في مسار دائم نحو تخفيض معدالت
الفقر ورفع مستويات املعيشة .ومن األساسي أن يكون
ثمة توازن مناسب في السياسات العامة .وهذا ما قد
يستلزم إدارة مقتضيات النمو االقتصادي ،ونوعية ذلك
النمو من حيث نطاق نفعه واالستخدام املستدام للموارد
وحماية حقوق اإلنسان.
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وقد تسوغ هذه املرحلة التطلع إلى ما ميكن أن يحدث
بعد فترة العائد الدميغرافي .وقد تواجه البلدان التي مرت
مبرحلة االنتقال الدميغرافي حتديات جديدة بسبب ارتفاع
حصة املسنني من سكانها .وقد يكون عبء الرعاية
الصحية كبير ًا ،وتتهددها مع ذلك محدودية املوارد ،لقلة
سكانها النشطني اقتصادي ًا .وقد يرجح الناخبون املسنون
كفة اخليارات السياسية ملصلحة شواغلهم ،مما يحتمل
معه أن يفضي إلى إهمال الفئات الشابة ،أو حدوث
تراجع في رفاه الشباب .وقد تكون هذه املسائل بعيدة في
املستقبل بالنسبة للعديد من البلدان ،غير أن التجارب
الراهنة تبني قيمة توقعها والعمل على مدى فترة زمنية من
أجل بلوغ نقطة التوازن بني األجيال.
التحكم في التغيير
يلزم أن تكون السياسات والتخطيط ،في كل مراحل فترة
االنتقال الدميغرافي ،ديناميكية ،تستند إلى تقييمات منتظمة
للقضايا املطروحة .وينبغي أن يبرر التحليل املتغيرات على
الصعيدين الوطني ودون الوطني ،مما قد يتطلب حتسني
تسجيل احلالة املدنية وإحصاءات األحوال املدنية لضمان
دقة املعلومات ،مبا في ذلك عندما يلزم تقسيمها حسب شتى
شرائح أعمار الشباب ،وشتى الفئات (.)UNICEF, 2013
وينبغي أال تتجاهل هذه العملية ككل الفئات املستبعدة
أشد استبعاد ًا واملتخلفة أشد تخلف ًا عن الركب ،ألن العائد
الدميغرافي لن يتحقق بدونها.
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وميكن أن تبدأ التحسينات في جمع البيانات
باالستقصاءات الدميغرافية والصحية التي جتمع املزيد
من املعلومات الشاملة واملوزعة حسب األعمار بشأن
الشباب ،مبن فيهم املراهقون ،مما يوفر صور ًا عن صحتهم
اجلنسية واإلجنابية وحقوقهم اإلجنابية .وتعتبر وسائل
االستقصاء احلاسوبية خيار ًا يتم اللجوء إليها بصورة
متزايدة حلماية اخلصوصية في املهام احلساسة من قبيل
استكشاف تاريخ العالقات.
ويلزم التعجيل بسد الفجوات الرئيسية في البيانات
املتعلقة باملراهقني ،مع وضع أولويات تشمل الشريحة
األصغر سن ًا واألمهات العازبات والنساء املتعايشات مع
فيروس نقص املناعة البشرية .ورغم أن الفتيان يشكلون
نصف املراهقني ،فإن قلة اإلحصاءات املتعلقة بالقضايا
اخلاصة بهم حتد من نطاق فهم شواغل حيوية من قبيل
األمناط املجنسنة في استعمال وسائل منع احلمل التي
ميكن االسترشاد بها في التوجيه الدقيق جلهود منع احلمل
(.)World Health Organization, 2014a
التخطيط عبر دورة الحياة
للناس فرص واحتياجات مختلفة في شتى فترات دورة
احلياة .وقد يكون ذلك واضح ًا في احلياة اليومية ،لكنه ال
ينعكس باتساق في السياسات العامة .فنهج دورة احلياة
نهج ينظر عبر األجيال إليجاد سبل عادلة وفعالة لتوزيع
املوارد وإحقاق احلقوق.
وقد ينظر في مسائل التوازن عبر األجيال ،مبا فيها
ما يتعلق بالعائدات الدميغرافية احملتملة .وعلى سبيل املثال،
إذا كانت خيارات السياسة العامة تفضي إلى اإلفراط
في تخفيض نسبة الشباب في الدولة ،مقارنة مبجموع
السكان ،فإن ثمة احتما ً
ال في أن تنخفض اإلنتاجية
االقتصادية وتنشأ صعوبات في دعم املسنني .وبوجود أعداد
مفرطة من الشباب ،قد تواجه البلدان صعوبات في تلبية
احتياجاتهم من حيث التعليم والعمالة والرعاية الصحية
وما إلى ذلك .ومن العوامل الرئيسية التي تعمل على تفادي
احلاالت املتطرفة االستثمار في التدريب والقابلية للتشغيل
على مدى احلياة ،وتدابير احلماية االجتماعية لفترات الركود
وتوفير الفرص االعتيادية لالستفادة من الرعاية الصحية
العالية اجلودة في شتى مراحل احلياة.

جعل الشباب محور خطة ما بعد عام 2015

توفر خطة ما بعد  2015فرصة لم يسبق لها مثيل
لالستناد إلى إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية ،ومراكمة
األدلة التي تثبت أهمية الشباب في التنمية ،وتنامي
االعتراف بحقوقهم واملنافع املؤكدة للعائد الدميغرافي.
كل القضايا تتعلق بالشباب
ولكي تكون خطة ما بعد عام  2015أجنع وأكثر
إنصاف ًا ،يلزم أن تراعي احتياجات وحقوق الشباب
في كل املسائل املندرجة في نطاق الركائز الثالث
للتنمية املستدامة وهي :الركيزة االجتماعية والركيزة
االقتصادية والركيزة البيئية .فكل األهداف والغايات
املتفق عليها ،سواء كانت تورد ذكر‘‘الشباب ’’ حتديد ًا
أم ال ،ميكن النظر إليها من زاوية الفرص املتاحة
لهم والقيود التي يواجهونها ،وعلى ضوء التوقعات
املستقبلية لتعزيز العائد الدميغرافي .ويلزم القيام مرات
عديدة حسب االقتضاء بتكييف األهداف والغايات
مع حقوق واحتياجات شتى فئات الشباب ،مبا في
ذلك الشابات والشبان ،وحقوق واحتياجات الشرائح
العمرية املتميزة ،من املراهقة املبكرة إلى البلوغ.
وفي التخطيط الوطني ووضع األشكال املالئمة
للدعم الدولي ،يلزم النظر إلى األهداف والغايات
باعتبارها أهداف ًا وغايات مترابطة ومتآزرة .ونظر ًا لألبعاد
املتعددة لتمكني الشباب في بداية حياتهم ،فإن ثمة
ما يدعو إلى مناصرة قضيتهم أكثر من أي فئة أخرى من
السكان.
اعتماد غايات خاصة بالشباب ــ بما في ذلك على
الصعيد الوطني
إن االتفاق على غايات دولية جديدة خاصة بالشباب
سيضعهم في الصدارة ويدعم اتخاذ إجراءات مركزة،

مبا في ذلك في مسائل األولوية من قبيل التعليم والصحة
والعمل .وينبغي أن تعكس هذه الغايات ،كلما كان ذلك
ممكن ًا ،بعض ًا من التباينات في الشباب املختلف األعمار،
مع إيالء أولوية خاصة للعناية بقدر أكبر بتحديد املراهقني
واالستجابة الحتياجاتهم.
وعندما يتم االتفاق على الغايات ،ينبغي أن تعمل كل
البلدان على حتقيقها .وفي الوقت ذاته ،ميكن للبلدان أن
تضع غايات إضافية تعكس واقع ًا وطني ًا أو دون وطني،
مبا فيها الفوارق بني فئات الشباب ،أو حتى غايات أكثر
طموح ًا من حيث نطاقها .وينبغي أن تشتغل هذه العملية
في اإلطار املتفق عليه ملا بعد عام  ،2015مرتبطة باألهداف
الشاملة ،وميكنها أن تستند إلى احلاالت الناجحة في
جتارب مماثلة متت في إطار األهداف اإلمنائية لأللفية.
وحسب االقتضاء ،ميكن أن تشرك الشركاء الوطنيني
والدوليني على حد سواء ،حتى تتواءم جهودهم .وفي كل
اجلهود الرامية إلى التنفيذ ،ينبغي تشجيع الشباب على
املشاركة ،والقيام بأدوار قيادية وتوفير إسهامات تصبح
أساسا للعمل.
التمويل المثمر
وسيلزم إيجاد مكمل كامل للموارد العامة واخلاصة احمللية
والدولية لتمويل خطة ما بعد عام  .2015وقد أكد هذا
التقرير مرار ًا على األساس املنطقي الختيار توجيه مبالغ
كبيرة للشباب ،حيث ميكن أن تتضاعف العائدات مرات
عديدة ،بل قد تكون وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة أسرع
وأكبر.
وينبغي أن تنظر وزارات املالية الوطنية واملصارف
اإلمنائية والوكاالت اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف
بل ودوائر األعمال في جتارب البلدان التي جنت العائد
الدميغرافي ،وتلتزم مبا ميكن اعتباره أذكى ــ وأنسب ــ
استثمار موجود أال وهو االستثمار في الشباب.
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 —#SHOWYOURSELFIEالتمـاس لقـادة العـالم مفـاده ‘‘الشبـاب مهمون ألسباب شتى”
إن شباب اليوم قوة فعالة ،فردي ًا وجماعي ًا .لكن املاليني من
شباب اليوم خذلها العالم ،وتفتقر إلى فرص التمتع بحقوقها
األساسية ،وليس لها فرصة حقيقية لتحقيق إمكاناتها في
احلياة.
وفي بعض البلدان يحتمل أن متوت الفتيات أثناء الوضع أكثر
مما يحتمل أن يتابعن دراستهن في مدرسة ،وتذهب التقديرات
إلى أن فتاة من كل ثالث فتيات تتزوج قبل بلوغها سن
 18سنة ،بل إن بعضهن يتزوجن وعمرهن ثماني سنوات.
وما يزيد على  500مليون شاب يعيشون على أقل من دوالرين
في اليوم الواحد ،وما يقارب  175مليون منهم في البلدان
الفقيرة ال يستطيعون قراءة جملة واحدة.
وفي اليوم الدولي للشباب لعام  ،2014أعلن صندوق األمم

ااملتحدة للسكان ومنظمة املواطن العاملي حملة #showyours
 ،selfieوهي حملة التماس عاملية حتث قادة العالم على إيالء

األولوية الحتياجات وحقوق الشباب في خطة التنمية
الدولية عندما ينصرم أجل

األهداف اإلمنائية لأللفية في عام  .2015وهي احتياجات
وحقوق من قبيل التعليم ومهارات وفرص العمل ،والرعاية
الصحية اجليدة ،وفرص احلصول على وسائل منع احلمل،
والتربية اجلنسية الشاملة ،واحلماية من العنف واملمارسات
الضارة واملشاركة في صنع القرار.
وتسعى احلملة إلى تعبئة املاليني من الشباب ومناصريهم
إلبالغ صناع القرار في العالم بوجوب أن يكون الشباب محور
اخلطط التي ستحدد مستقبلنا .وتطالبهم بالقيام بذلك بأخذ
صورة ذاتية وتبادلها في إطار احلملة.
وكل صورة ذاتية هي توقيع بصري يبني أن الشخص الذي
التقطت له تلك الصورة يؤمن بقوة شباب العالم البالغ تعدادهم
 1,8بليون نسمة .فاآلالف املؤلفة من الصورة من كافة أركان
املعمورة سترسل رسالة واضحة للقادة مفادها أنه آن األوان
لتسليط الضوء على الشباب.
وهذا االلتماس البصري سيسلم إلى قادة العالم في
أيلول/سبتمبر  2015خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وإذا
كنت تدعم القضية فالرجاء أن تبعث صورة ذاتية من
أجل الشباب ــ أنت وكل من تعرفه
يشاطرك هذا االعتقاد!

www.showyourselfie.org

©
UNFPA
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رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية :مؤشرات مختارة
البلـدان
أو األقاليم
أو المناطق األخــرى
أفغانستان

صحة األم واألطفال حديثي الوالدة
نسبة الوفيات
النفاسية
(لكل 100 000
مولود حي)أ،
2013

الصحة الجنسية واإلنجابية

نسبة الطلب
معدل شيوع
النسبة المئوية معدل المواليد معدل شيوع
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
تجري تحت
إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
†
ب
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة 2014 ،
صحيين مهرة  ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

التعليــم
النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم االبتدائي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

400

36

90

28

23

51

–

–   

–

   39

   14

ألبانيا

21

99

12

66

18

83

   93

   90

   0.96

   66

   64

x

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

0.37
0.96

الجزائر

89

95

4

64

56

84

   98

   96

0.98

–

–

–

أنغوال

460

49

x

188

18

12

38

   97

   74

   0.77

15

12

0.81

–

100

x

67

63

60

82

   87

   84

0.97

   72

   85

1.18

األرجنتين

69

99

70

70

64

87

   100

   99

0.99

   81

   89

1.09

أرمينيا

29

100

28

59

29

81

   89

   98

1.10

   76

   91

1.19

أروبا

–

–

42

–

–

–

   94

   98

1.04

   73

   81

1.10

y

  

   97

1.01

1.01

أنتيغوا وبربودا

أستراليا

99

15

66

87

97

   85

   86

النمسا

4

99

y

9

68

65

87

–

–

–

–

–

–

أذربيجان

26

100

x

47

56

21

80

90

88

0.98

88

86

0.98

جزر البهاما

37

99

x

40

67

65

85

   94

   99

1.06

   80

   86

1.07

البحرين

22

100

x

14

66

43

85

   100

   98

0.99

   84

   87

1.04

بنغالديش

170

31

128

63

54

83

94

98

1.05

   44

   51

1.16

بربادوس

52

100

x

49

64

61

83

97

97

0.99

   84

   96

1.15

بيالروس

1

100

x

21

68

58

87

94

94

1.00

95

96

1.00

بلجيكا

6

99

9

69

67

88

   99

   99

1.00

   87

   84

0.97

45

95

93

58

53

77

   98

   100

1.01

   70

   75

1.06

بليز

69

بنن

340

84

98

16

10

35

   100

   88

0.88

25

12

0.47

بوتان

120

58

59

67

66

86

   90

   93

1.03

   53

   61

1.15

بوليفيا (دولة ـ متعددة القوميات)

1.02

200

71

89

62

40

77

   87

   87

   1.00

   68

   69

8

100

14

48

16

73

–

–

–

–

–

–

بوتسوانا

170

99

x

51

56

54

76

83

85

1.01

56

65

1.16

البرازيل

69

99

y

65

79

75

91

–

–

–

–

–

–

بروني دار السالم

27

100

x

17

–

–

–

   96

   95

   0.99

   94

   95

1.01

5

100

x

42

67

47

83

   96

   97

1.00

   86

   84

0.98

بوركينا فاسو

400

67

136

19

18

43

   68

   65

0.95

   22

   18

0.83

بوروندي

740

60

65

27

22

47

   94

   94

1.00

   20

   17

0.87
0.92

البوسنة والهرسك

بلغاريا

30

x

كمبوديا

170

71

56

41

78

   100

   97

0.97

   40

   36

جمهورية الكاميرون

590

64

x

128

28

17

56

   97

   86

0.88

–

–

–

كندا

11

98

y

14

73

71

90

   100

   100

1.00

–

–

–

الرأس األخضر

53

99

92

62

58

80

   99

   96

0.97

   64

   74

1.15

جمهورية أفريقيا الوسطى

880

40

229

23

12

49

   81

   64

0.79

   18

   10

0.52

تشاد

980

17

203

6

3

20

   72

   56

0.77

16

5

0.33

شيلي

22

100

y

52

65

61

83

   93

   93

1.00

82

86

1.04

الصين

32

96

y

6

84

83

96

–

–

–

–

–

–

x

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة

–

–

4

80

75

94

99

98

0.99

81

81

1.00

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية الخاصة

–

–

3

–

–

–

   87

   87

1.00

   77

   80

1.04

83

99

85

78

72

90

   87

   86

1.00

   71

   77

1.08

كولومبيا
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I N D I CATORS

رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية :مؤشرات مختارة
صحة األم واألطفال حديثي الوالدة

البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

نسبة الوفيات
النفاسية
(لكل 100 000
أ
مولود حي) ،
2013

الصحة الجنسية واإلنجابية

نسبة الطلب
معدل شيوع
النسبة المئوية معدل المواليد معدل شيوع
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
تجري تحت
إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة†2014 ،
صحيين مهرةب ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

التعليــم
النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم االبتدائي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

جزر القمر

350

82

70

23

16

41

   86

   80

0.93

–

–

جمهورية الكونغو الديمقراطية

730

80

135

23

8

46

   37

   35

0.95

–

–

جمهورية الكونغو

410

90

147

47

22

72

   88

   96

1.09

–

–

كوستاريكا

38

99

67

79

76

93

   92

   93

1.01

   71

   75

كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
كوراساو
قبرص

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

–
–
–
1.07

720

57

125

20

14

45

   67

   56

0.84

–

–

13

100

12

66

43

85

   98

   100

1.02

   92

   95

1.03

80

100

1.00

1.01

–

–

y

–

54

74

72

89

   96

   97

   86

   87

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

98

98

1.00

91

93

1.02

71

93

–

–

–

–

–

88

   98

   99

1.01

   90

   92

1.02

   62

   55

0.89

29

21

0.72

   97

1.03

79

88

1.11

   88

0.98

58

66

1.15

   98

1.02

73

75

1.03

97

0.97

83

82

1.00

   95

1.00

   61

   62

1.03

   62

0.99

   25

   19

0.77

0.88

   28

   23

0.82

1.01

   90

   91

1.01

   18

   11

0.61

   79

   88

1.11

   93

1.01

   98

1.02

–

–

–

–

–
–
–

10

97

y

4

الجمهورية التشيكية

5

100

y

11

80

الدانمرك

5

98

y

5

71

66

230

78

21

22

21

42

–

100

47

63

60

82

   95

100

95

96

72

70

87

   90

إكوادور

87

91

100

73

61

89

   96

مصر

45

79

50

63

60

85

69

85

63

71

64

86

   95

290

68

128

15

10

32

   62

إريتريا

380

–

85

19

15

40

   36

   32

إستونيا

11

99

16

65

59

84

   96

   97

إثيوبيا

420

10

87

34

33

56

   72

   66

0.91

فيجي

59

100

x

31

50

44

73

   98

   100

1.02

فنلندا

4

100

y

8

74

72

90

   99

   99

1.00

   92

فرنسا

9

97

y

9

75

72

92

   98

   99

1.01

   96

غيانا الفرنسية

–

–

84

–

–

–

–

–

–

بولينيزيا الفرنسية

–

–

41

–

–

–

–

–

–

–

غابون

240

89

115

34

21

57

–

–

–

–

–

غامبيا

430

57

88

11

9

27

   71

   76

1.07

–

–

جورجيا

41

100

40

51

36

75

   98

   99

   1.01

   84

   80

ألمانيا

7

98

8

67

62

86

99

1.01

–

–

380

67

70

22

20

38

   87

   88

1.00

   53

   50

0.95

5

–

10

69

46

87

   99

   100

1.01

   99

   99

1.00

23

100

53

64

60

82

   96

   99

1.04

77

77

1.01

–

–

21

58

51

78

–

–

–

–

–

–

جيبوتي
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية

السلفادور
غينيا االستوائية

غانا
اليونان
غرينادا
غواديلوب
غوام

x

y

y

x

y

x

x

x

100

100

–  

0.95
–

–

–

60

54

45

76

–

–

–

–

–

–

140

51

92

56

47

76

   96

   95

0.99

48

45

0.92

غينيا

650

45

154

7

4

22

   81

   70

0.86

37

23

0.63

غينيا ـ بيساو

560

43

137

16

12

42

   73

   69

0.95

11

6

0.56

غيانا

250

87

97

44

43

62

   70

   80

1.14

86

100

1.16

هايتي

380

37

65

37

33

52

–

–

–

–

–

–

هندوراس

120

83

هنغاريا

14

99

آيسلندا

4

–

غواتيماال

x

x

99

73

64

87

   93

   95

1.02

–

–

18

75

68

90

   96

   97

1.00

   92

   92

0.99

11

–

–

–

   98

   99

1.01

   88

   89

1.01
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رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية :مؤشرات مختارة
صحة األم واألطفال حديثي الوالدة

البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

نسبة الوفيات
النفاسية
(لكل 100 000
أ
مولود حي) ،
2013

التعليــم

الصحة الجنسية واإلنجابية

نسبة الطلب
معدل شيوع
النسبة المئوية معدل المواليد معدل شيوع
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
تجري تحت
إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة†2014 ،
صحيين مهرةب ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم االبتدائي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

الهند

190

67

y

39

59

52

82

إندونيسيا

190

83

x

47

62

59

84

95

إيران (جمهورية ـ اإلسالمية)

23

–

23

77

59

92

98

96

العراق

67

91

68

54

37

78

97

86

14

67

63

86

100

100

1.00

71

53

89

97

97

1.01

7

66

49

85

99

99

0.99

91

72

68

88

92

91

1.00

72

76

56

50

78

–

–

–

99

100

1.01

27

62

42

84

98

96

0.98

86

89

1.03

56

52

78

98

100

1.02

87

86

0.99

51

45

70

82

83

1.01

52

48

0.94

49

27

22

50

–

66

73

1.11

آيرلندا

9

100

إسرائيل

2

–

إيطاليا

4

100

y

جامايكا

80

96

x

72

اليابان

6

100

y

5

األردن

50

100

كازاخستان

26

100

31

400

44

106

130

98

كينيا
كيريباس

y

13

x

x

x

92

89
96

1.01
0.98

84

0.89

49
99

100

97

100
92

1.01
1.05

–

0.97

–

–

75

77

1.04

79

0.95

40

0.81
1.01
1.03

–

–

جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية

87

100

1

70

63

87

–

–

–

–

جمهورية كوريا

27

100

y

2

79

69

93

   100

   99

0.99

   96

   96

0.99

الكويت

14

99

y

9

57

45

78

   99

   98

0.99

   86

   88

1.03

قيرغيزستان

75

99

41

40

37

70

   99

   98

0.99

81

80

0.99

220

40

94

53

45

74

   97

   95

0.98

   43

   40

0.92

13

99

19

68

59

85

   98

   99

   1.01

   83

   84

1.02

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
التفيا
لبنان

y

–

–

16

–

18

63

40

83

99

93

0.94

67

68

1.00

ليسوتو

490

62

92

52

51

71

   80

   84

1.04

   26

   41

1.57

ليبريا

640

61

149

20

19

37

   42

   40

0.95

–

–

–

ليبيا

15

100

4

48

28

70

–

–

–

–

–

–

ليتوانيا

11

–

15

63

52

83

   98

   98

1.00

   97

   96

0.99

لكسمبرغ

11

100

7

–

–

–

   94

   96

1.02

   85

   88

1.04

مدغشقر

440

44

147

45

35

70

   77

   78

1.00

   31

31

1.01

مالوي

510

71

157

50

47

68

   90

   97

1.07

30

29

0.95

ماليزيا

29

99

13

57

41

78

   98

   95

   0.96

67

66

0.98

ملديف

31

99

16

41

33

61

   95

   94

0.99

46

53

1.14

مالي

550

58

12

11

29

   78

   68

0.88

40

28

0.71

مالطة

9

100

17

x

81

60

94

   95

   95

1.00

80

84

1.05

جزر المارتينيك

–

–

20

x

60

53

80

–

–

–

–

–

–

320

57

88

14

12

32

   68

   73

1.07

15

14

0.88

موريشيوس

73

100

y

31

76

52

92

   98

   98

1.00

80

81

1.01

المكسيك

49

95

x

85

73

67

87

   97

   99

1.02

66

69

1.04

ميكرونيزيا (واليات ــ الموحدة)

96

100

جمهورية مولدوفا

21

99

موريتانيا

68

99

7

–

منغوليا
المغرب

120

74

موزامبيق

480

19

ميانمار

200

71

الجبل األسود

106

المؤشـرات
106

y

y

x

172
y

x

33

–

–

–

–

–

–

–

–

–

x

26

67

49

86

91

90

1.00

78

78

1.01

x

19

58

52

80

   98

   97

0.99

   81

85

1.05

14

52

27

74

   98

   99

1.01

–

–

–

32

68

58

87

   99

   99

1.00

–

–

–

166

16

15

37

   89

   84

0.95

   18

   17

0.95

17

51

48

75

–

–

–

   46

   48

1.05

x

x

I N D I CATORS
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البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

نسبة الوفيات
النفاسية
(لكل 100 000
أ
مولود حي) ،
2013
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الصحة الجنسية واإلنجابية

نسبة الطلب
معدل شيوع
النسبة المئوية معدل المواليد معدل شيوع
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
تجري تحت
إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة†2014 ،
صحيين مهرةب ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

التعليــم
النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم االبتدائي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

ناميبيا

130

81

74

58

57

77

   87

   90

1.04

45

57

نيبال

190

36

87

53

47

69

98

97

0.99

59

61

1.05

هولندا

6

–

5

68

65

87

   99

   99

1.00

   90

91

1.01

كاليدونيا الجديدة

–

–

23

–

–

–

–

–

–

–

–

نيوزيلندا

8

96

y

25

72

68

89

   98

   99

1.01

   97

   97

1.00

نيكاراغوا

100

88

x

92

79

75

92

   93

   94

1.01

   42

   49

1.14

النيجر

630

29

206

15

9

46

   69

   58

0.84

   15

   10

0.66

نيجيريا

560

38

x

122

15

10

41

71

60

0.84

–

–

النرويج

4

99

y

7

79

72

93

99

100

1.00

   94

   96

1.01

11

99

x

12

37

24

56

97

98

1.01

   90

   86

0.96

170

52

x

48

37

27

64

77

67

0.87

   41

   31

0.74

47

-

67

56

43

78

   93

92

0.99

   77

   84

1.09

85

94

81

56

52

75

   92

   92

0.99

   74

   79

1.08

بابوا غينيا الجديدة

220

43

y

65

37

29

60

   90

   83

0.92

–

–

باراغواي

110

95

y

63

77

68

92

   83

   82

1.00

   60

   65

1.08

89

87

67

74

53

90

   96

   96

1.00

   77

   77

1.01

120

72

53

52

38

71

   88

   89

1.02

   56

   67

1.19

3

100

14

70

47

87

   97

   97

1.00

   90

   91

1.01

8

–

13

77

70

92

   98

   99

1.01

   78

   86

1.10

20

–

55

79

69

93

   82

   87

1.06

–

–

20

48

38

75

   99

   95

0.96

   91

   100

72

69

89

–

–

–

–

35

69

53

88

   94

   93

1.00

   79

   81

26

69

56

88

   97

   98

1.01

–

–

عمان
باكستان
فلسطين

1

بنما

بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
بورتوريكو

y

قطر

6

100

ريونيون

–

–

رومانيا

33

99

x

االتحاد الروسي

24

100

x

رواندا

x

43

x

x

–

–

1.27

–

–

–
1.10
–
1.02
–

320

69

41

53

46

72

   87

   90

1.03

–

–

–

100

x

75

60

55

79

82

85

1.04

   84

   88

1.05

سانت لوسيا

34

99

x

50

60

58

80

   83

   83

0.99

   81

   84

1.03

سانت فنسنت وجزر غرينادين

45

99

x

70

65

62

83

   97

   97

1.00

   84

   87

1.03

x

39

32

31

42

   95

   97

1.03

   75

   84

1.12

1

–

–

–

   93

   93

1.00

91

92

1.01

40

36

54

   98

   100

1.01

   30

   34

1.14

38

31

61

95

98

1.03

–

–

17

16

37

77

   82

1.08

   24

   18

0.76

58

28

81

93

93

1.00

90

91

1.02

1.04

1.09

سانت كيتس ونيفيس

58

81

–

–

ساموا

210

81

110

16

–

7

السنغال

320

51

80

صربيا

16

100

19

سان مارينو
سان تومي وبرينسيبي
المملكة العربية السعودية

سيشيل

x

x

–

–

–

99

x

70

–

–

–

   92

   95

   91

   100

سيراليون

1100

61

x

125

16

14

35

–

–

–

–

–

–

سنغافورة

6

100

y

3

66

58

85

–

–

–

–

–

–

سلوفاكيا

7

100

x

23

71

59

88

–

–

–

–

–

–

7

100

y

5

75

64

90

   97

   98

1.01

   93

   94

1.01

130

70

62

38

31

64

82

   79

0.97

33

29

0.88

سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال

850

9

123

22

5

43

–

–

–

–

–

–

جنوب أفريقيا

140

–

54

65

64

84

90

91

1.00

58

65

1.11

جنوب السودان

730

17

38

6

2

17

48

34

0.71

–

–
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البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى
إسبانيا

نسبة الوفيات
النفاسية
(لكل 100 000
أ
مولود حي) ،
2013

التعليــم

الصحة الجنسية واإلنجابية

نسبة الطلب
معدل شيوع
النسبة المئوية معدل المواليد معدل شيوع
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
تجري تحت
إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة†2014 ،
صحيين مهرةب ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم االبتدائي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

4

–

10

67

63

84

1.00

   95

96

29

99

24

71

55

90

   94

94

1.00

   83

   87

1.05

السودان

360

20

102

15

13

35

   54

   49

0.89

   33

   30

0.93

سورينام

130

90

66

52

51

72

   92

   93

1.01

   52

   63

1.22

سوازيلند

310

82

89

64

61

80

   84

   86

1.02

   32

   38

1.17

4

–

6

71

62

88

   100

   99

1.00

   93

   93

1.00

6

–

3

76

71

92

   99

   100

1.01

   82

   80

0.97

49

96

75

57

41

78

   100

   98

0.99

   69

   69

1.00

44

87

47

32

29

59

   100

   97

0.97

   88

   79

0.90

410

49

128

39

32

62

   98

   98

1.00

30

26

0.86

26

99

60

79

77

93

   96

   95

0.99

   77

   82

1.06

سري النكا

السويد
سويسرا
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
جمهورية تنزانيا المتحدة
تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

x

x

100

100

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

1.02

7

89

18

48

16

72

92

92

1.00

   79

   77

0.97

جمهورية تيمور ـ ليشتي
الديمقراطية

270

29

54

29

26

52

   92

   91

0.98

   36

   40

1.11

توغو

450

44

88

21

17

37

   98

   87

0.89

32

15

0.48

تونغا

120

99

x

30

–

–

–

89

91

1.03

73

80

1.10

ترينيداد وتوباغو

84

100

x

36

50

44

72

   99

   98

0.99

70

75

1.07

تونس

46

74

7

64

53

85

   100

   100

1.00

–

–

–

تركيا

20

91

0.99

تركمانستان

61

100

32

73

48

89

   96

   95

   84

   80

21

57

51

79

–

–

–

–

–

–

جزر تركس وكايكوس

–

–

29

–

–

–

77

84

1.08

72

69

0.96

توفالو

–

93

42

34

27

55

–

–

–

–

–

–

أوغندا

360

58

146

34

30

52

   90

   92

1.03

   16

   15

0.89

أوكرانيا

23

99

28

66

50

86

98

99

1.02

85

86

1.00

34

48

39

71

99

97

0.98

   73

   79

1.09

22

82

80

94

   100

   100

1.00

   95

   95

1.00

75

69

92

   93

   93

1.00

   86

   88

1.02

70

63

87

–

–

–

–

74

91

   100

   99

0.99

   68

   76

61

88

   93

   90

0.97

–

–

65

98

97

0.99

   51

   53

1.04

85

   96

   93

0.98

   71

   78

1.09

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

   79

0.84

51

34

0.66

98

1.00

–

–

–

   84

1.02

   37

   34

x

اإلمارات العربية المتحدة

8

100

المملكة المتحدة

8

–

28

99

34

–

–

59

أوروغواي

14

100

60

77

أوزبكستان

36

100

26

67

86

74

66

42

39

110

96

101

70

64

49

92

38

78

67

93

–

–

–

–

–

–

اليمن

270

34

80

42

28

61

   95

زامبيا

280

47

151

47

35

67

98

زمبابوي

470

66

112

61

60

82

   83

الواليات المتحدة األمريكية
جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

فانواتو
فنزويال (جمهورية ـ البوليفارية)
فييت نام
الصحراء الغربية
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x

x

–

0.96

–
1.12
–
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Reproductive Health Indicators
HIV
prevalence
)%( rate
()15-49
M/F

رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية :مؤشرات مختارة
Indicators of Mortality

Indicators of Education

واإلنجابية  Maternalالتعليــم
الوالدة
واألطفال حديثي
Life expectancy
الجنسيةPrimary
الصحة enrolment
Proportion
Secondary
األم Illiterate
Births per Contraceptiveصحة %
M/F
mortality
(gross) M/F
reaching grade 5
enrolment
(>)years 15
1,000
Prevalence
M/F
)(gross
M/F
women
معدل شيوع
المواليد معدل شيوع
النسبة المئويةM/Fمعدل
نسبة الوفيات
نسبة الطلب ratioالنسبة المئوية لصافي
Any
Modern
aged
وسائل منع الحمل الملبى،
بين المراهقات وسائل منع
للوالدات التي
النفاسية
القيد بالتعليم االبتدائي
method
methods
15-19
الحمل بين النساء بين النساء من سن النساء من
لكل 1 000
(لكل  100 000تجري تحت
لألطفال في سن

البيـانـات
العالمية واإلقليمية

مولود حي)أ،
2013

الدول العربية

170

آسيا والمحيط الهادئ

140

إشراف أخصائيبن امرأة من سن  15في سن  15 49 – 15إلى  49سنة ،سن  15إلى 49
سنة ،باستخدام باستخدام وسيلة سنة†2014 ،
صحيين مهرةب ،إلى  19سنة،
أي وسيلة 2014 ،حديثة† 2014
2012 – 1999
2013 – 2006

53

44

76

68

63

87

		
95
		
95

		
63
		
67
		
1.00

65

47

85

		
94
		
95

		
85
		
86
		
0.99

0.98

73

67

87

		
94
		
93

		
75
		
71
		
1.00

1.07

شرق وجنوب أفريقيا

410

		
112
		
48

37

31

60

		
84
		
87

		
31
		
34
		
0.96

0.91

غرب ووسط أفريقيا

590

		
128
		
47

17

12

41

		
68
		
76

		
29
		
36
		
0.89

0.81

المناطق األكثر نمواً

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي

85

		
74

34

ج

		
30
		
96
		
92

76

د

		
83
		
88

االبتدائي،
2013 – 1999

النسبة المئوية لصافي
القيد بالتعليم الثانوي
لألطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 2000
إناث
ذكور

مؤشر تكافؤ
الجنسين،
التعليم
الثانوي،
2013 –2000

0.94

27

		
55
		
75

االلتحاق بالمدرسة،
2013 – 1999
إناث
ذكور

Infant
mortality
Total per
تكافؤ
مؤشر
live
1,000
الجنسين،
births
التعليم

		
60
		
66
		
0.94

0.92

16

		
21
–

70

61

88

		
97
		
96

		
1.00

–

–

* 0.99

أقـل البلدان نمواً

230

		
54
		
68

63

57

84

		
90
		
91

		
0.98

–

–

* 0.96

440

		
113
–

39

32

63

		
79
		
84

		
0.94

–

–

* 0.87

العالـم

210

		
50
		
69

64

57

84

		
90
		
92

		
0.98

–

–

* 0.97

المناطق األقل نمواً

الحواشي

–
*
†
x
y
أ
ب
ج
د
1

ال تتوافر بيانات.
باستخدام نسبة االلتحاق اإلجمالية.
نساء متزوجات/مقترنات حالي ًا.
البيانات تختلف عن التعريف الموحد ،أو تشير إلى جزء فقط من البلد أو معدلة.
البيانات تشير إلى حاالت الوالدة في المؤسسات.
قربت نسب وفيات األمومة وفقا للمخطط التالي 100 :ال تقريب؛  ،999 – 100قربت إلى أقرب 10؛ أكبر من  ،1000قربت إلى أقرب .100
األرقام تشمل الدراسات االستقصائية التي أجريت ما بين  2006و  2013فقط .واستخدمت معدالت المواليد األحياء لعام  2010ألن ذلك هو العام الوسيط للدراسات المستخدمة.
األرقام ال تشمل جزر كوك ،وجزر مارشال ،وناورو ،ونيوي ،وباالو ،وتوكيالو ،وتوفالو حسب توافر البيانات.
األرقام ال تشمل أنغيال ،وبرمودا ،وجزر فرجن البريطانية ،وجزر كايمان ،ودومينيكا ،ومونتسيرات ،وجزر األنتيل الهولندية ،وسانت كيتس ونيفيس ،وجزر تركس وكايكوس  ،حسب توافر البيانات.
في  29تشرين الثاني/نوفمبر  ،2012اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  ،19/67الذي منح فلسطين ‘‘مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في األمم المتحدة…’’.
STAT E O F WO R L D P O P U L AT I O N 2 0 1 2

حالة سكان العالم 109
2014

109

المؤشــرات الديمغرافيــة

Monitoring ICPD Goals – Selected Indicators

السـكان

البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

مجموع عدد السكان
بالماليين2014 ،

النسبة المئوية للسكان
الذين تتراوح أعمارهم
 24 - 10سنة2014 ،

العمر المتوقـع
عدد السكان الذين تتراوح
أعمارهم  24 - 10سنة
بالماليين2014 ،

النسبة المئوية لمتوسط
معدل التغير السنوي في
السكان2015 - 2010 ،

الخصوبـة

معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

أفغانستان

31.3

36

11.2

2.4

59

62

5.0

ألبانيا

3.2

26

0.8

0.3

75

81

1.8

الجزائر

39.9

25

9.9

1.8

69

73

2.8

أنغوال

22.1

33

7.2

3.1

50

53

5.9

أنتيغوا وبربودا

0.1

26

0.0

1.0

73

78

2.1

األرجنتين

41.8

24

10.0

0.9

73

80

2.2

أرمينيا

3.0

22

0.6

0.2

71

78

1.7

0.1

21

0.0

0.4

73

78

1.7

أروبا
أستراليا

1

النمسا
2

أذربيجان

23.6

19

4.6

1.3

80

85

1.9

8.5

17

1.4

0.4

78

84

1.5

9.5

25

2.3

1.1

68

74

1.9

0.4

24

0.1

1.4

72

78

1.9

البحرين

1.3

21

0.3

1.7

76

77

2.1

بنغالديش

158.5

30

47.6

1.2

70

71

2.2

بربادوس

0.3

20

0.1

0.5

73

78

1.9

بيالروس

9.3

17

1.6

0.5-

64

76

1.5

بلجيكا

11.1

17

1.9

0.4

78

83

1.9

بليز

0.3

31

0.1

2.4

71

77

2.7

بنن

10.6

32

3.4

2.7

58

61

4.9

بوتان

0.8

29

0.2

1.6

68

68

2.3

بوليفيا (دولة ـ متعددة القوميات)

10.8

31

3.4

1.6

65

69

3.3

البوسنة والهرسك

3.8

21

0.8

0.1-

74

79

1.3

بوتسوانا

2.0

33

0.7

0.9

48

47

2.6

البرازيل

202.0

25

50.9

0.8

70

77

1.8

بروني دار السالم

0.4

25

0.1

1.4

77

80

2.0

بلغاريا

7.2

15

1.0

0.8-

70

77

1.5

بوركينا فاسو

17.4

33

5.7

2.8

55

57

5.7

بوروندي

10.5

31

3.3

3.2

52

56

6.1

كمبوديا

15.4

29

4.5

1.7

69

74

2.9

جمهورية الكاميرون

22.8

33

7.5

2.5

54

56

4.8

كندا

35.5

18

6.4

1.0

79

84

1.7

الرأس األخضر

0.5

32

0.2

0.8

71

79

2.3

جمهورية أفريقيا الوسطى

4.7

33

1.5

2.0

48

52

4.4

تشاد

13.2

33

4.4

3.0

50

52

6.3

17.8

23

4.1

0.9

77

83

1.8

1393.8

20

278.6

0.6

74

77

1.7

7.3

15

1.1

0.7

80

86

1.1

0.6

17

0.1

1.8

78

83

1.1

كولومبيا

48.9

27

13.1

1.3

70

78

2.3

جزرالقمر

0.8

30

0.2

2.4

59

62

4.7

جمهورية الكونغو الديمقراطية

69.4

33

22.6

2.7

48

52

6.0

جمهورية الكونغو

4.6

31

1.4

2.6

57

60

5.0

4.9

26

1.3

1.4

78

82

1.8

جزر البهاما

شيلي
الصين

3

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة
منطقة ماكاو الصينية اإلدارية الخاصة

كوستاريكا

110
110
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5
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البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

السـكان
مجموع عدد السكان
بالماليين2014 ،

العمر المتوقـع
النسبة المئوية للسكان
الذين تتراوح أعمارهم
 24 - 10سنة2014 ،

عدد السكان الذين تتراوح
أعمارهم  24 - 10سنة
بالماليين2014 ،

النسبة المئوية لمتوسط
معدل التغير السنوي في
السكان2015 - 2010 ،

الخصوبـة

معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

كوت ديفوار

20.8

32

6.7

2.3

50

51

4.9

كرواتيا

4.3

16

0.7

0.4-

74

80

1.5

كوبا

11.3

19

2.2

0.1-

77

81

1.5

كوراساو

0.2

20

0.0

2.2

74

80

1.9

1.2

21

0.2

1.1

78

82

1.5

الجمهورية التشيكية

10.7

15

1.6

0.4

75

81

1.6

الدانمرك

5.6

19

1.1

0.4

77

81

1.9

جيبوتي

0.9

30

0.3

1.5

60

63

3.4

6

قبرص

دومينيكا

–

–

0.4

–

–

الجمهورية الدومينيكية

10.5

28

3.0

1.2

70

77

2.5

إكوادور

16.0

28

4.4

1.6

74

79

2.6

مصر

83.4

28

22.9

1.6

69

73

2.8

السلفادور

6.4

32

2.0

0.7

68

77

2.2

غينيا االستوائية

0.8

30

0.2

2.8

51

54

4.9

إريتريا

6.5

31

2.0

3.2

60

65

4.7

إستونيا

1.3

16

0.2

0.3-

69

80

1.6

إثيوبيا

96.5

35

33.4

2.6

62

65

4.6

0.9

26

0.2

0.7

67

73

2.6

فيجي
فنلندا

7

–

–

5.4

17

0.9

0.3

77

84

1.9

64.6

18

11.8

0.5

78

85

2.0

غيانا الفرنسية

0.3

28

0.1

2.5

74

81

3.1

بولينيزيا الفرنسية

0.3

26

0.1

1.1

74

79

2.1

غابون

1.7

31

0.5

2.4

62

64

4.1

غامبيا

1.9

32

0.6

3.2

57

60

5.8

4.3

18

0.8

0.4-

70

78

1.8

82.7

15

12.4

0.1-

78

83

1.4

غانا

26.4

31

8.3

2.1

60

62

3.9

اليونان

11.1

15

1.6

0.0

78

83

1.5

0.1

28

0.0

0.4

70

75

2.2

0.5

21

0.1

0.5

77

84

2.1

غوام

0.2

26

0.0

1.3

76

81

2.4

غواتيماال

15.9

33

5.2

2.5

68

75

3.8

غينيا

12.0

32

3.9

2.5

55

57

5.0

غينيا ـ بيساو

1.7

32

0.6

2.4

53

56

5.0

غيانا

0.8

31

0.3

0.5

64

69

2.6

هايتي

10.5

31

3.3

1.4

61

65

3.2

هندوراس

8.3

32

2.6

2.0

71

76

3.0

هنغاريا

9.9

16

1.6

0.2-

70

79

1.4

آيسلندا

0.3

21

0.1

1.1

80

84

2.1

الهند

1267.4

28

355.3

1.2

65

68

2.5

إندونيسيا

252.8

26

66.1

1.2

69

73

2.4

إيران (جمهورية ـ اإلسالمية)

78.5

24

18.7

1.3

72

76

1.9

العراق

34.8

32

11.1

2.9

66

73

4.1

فرنسا

جورجيا

8

ألمانيا

غرينادا
9

غواديلوب
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المؤشرات الديمغرافية
البلـدان أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

السـكان
مجموع عدد السكان
بالماليين2014 ،

العمر المتوقـع
النسبة المئوية للسكان
الذين تتراوح أعمارهم
 24 - 10سنة2014 ،

عدد السكان الذين تتراوح
أعمارهم  24 - 10سنة
بالماليين2014 ،

النسبة المئوية لمتوسط
معدل التغير السنوي في
السكان2015 - 2010 ،

الخصوبـة

معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

آيرلندا

4.7

19

0.9

1.1

78

83

2.0

إسرائيل

7.8

23

1.8

1.3

80

83

2.9

إيطاليا

61.1

15

8.9

0.2

80

85

1.5

جامايكا

2.8

28

0.8

0.5

71

76

2.3

اليابان

127.0

14

17.9

0.1-

80

87

1.4

األردن

7.5

28

2.1

3.5

72

76

3.3

كازاخستان

16.6

23

3.8

1.0

61

72

2.4

كينيا

45.5

32

14.4

2.7

60

63

4.4

كيريباس

0.1

32

0.0

1.5

66

72

3.0

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

25.0

23

5.9

0.5

66

73

2.0

جمهورية كوريا

49.5

19

9.3

0.5

78

85

1.3

الكويت

3.5

22

0.8

3.6

73

75

2.6

قيرغيزستان

5.6

28

1.6

1.4

63

72

3.1

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

6.9

33

2.3

1.9

67

69

3.1

التفيا

2.0

16

0.3

0.6-

67

77

1.6

لبنان

5.0

27

1.3

3.0

78

82

1.5

ليسوتو

2.1

35

0.7

1.1

49

50

3.1

ليبريا

4.4

32

1.4

2.6

59

61

4.8

ليبيا

6.3

26

1.6

0.9

73

77

2.4

ليتوانيا

3.0

18

0.5

0.5-

66

78

1.5

لكسمبرغ

0.5

19

0.1

1.3

78

83

1.7

مدغشقر

23.6

33

7.8

2.8

63

66

4.5

16.8

33

5.6

2.8

55

55

5.4

30.2

28

8.4

1.6

73

77

2.0

ملديف

0.4

29

0.1

1.9

77

79

2.3

مالي

15.8

32

5.0

3.0

55

55

6.9

مالطة

0.4

18

0.1

0.3

77

82

1.4

جزر المارتينيك

0.4

20

0.1

0.2

78

84

1.8

4.0

31

1.2

2.5

60

63

4.7

1.2

23

0.3

0.4

70

77

1.5

المكسيك

123.8

28

34.5

1.2

75

80

2.2

ميكرونيزيا (واليات ــ الموحدة)

0.1

36

0.0

0.2

68

70

3.3

3.5

19

0.7

0.8-

65

73

1.5

منغوليا

2.9

25

0.7

1.5

64

71

2.4

الجبل األسود

0.6

20

0.1

0.0

72

77

1.7

المغرب

33.5

27

9.0

1.4

69

73

2.8

موزامبيق

26.5

33

8.7

2.5

49

51

5.2

ميانمار

53.7

26

13.9

0.8

63

67

2.0

ناميبيا

2.3

33

0.8

1.9

62

67

3.1

نيبال

28.1

33

9.2

1.2

67

69

2.3

هولندا

16.8

18

3.0

0.3

79

83

1.8

كاليدونيا الجديدة

0.3

24

0.1

1.3

74

79

2.1

4.6

20

0.9

1.0

79

83

2.1

مالوي
10

ماليزيا

موريتانيا
موريشيوس

11

جمهورية مولدوفا

12

نيوزيلندا

112
112112
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بالماليين2014 ،
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معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

نيكاراغوا

6.2

31

1.9

1.4

72

78

2.5

النيجر

18.5

31

5.7

3.9

58

58

7.6

178.5

31

55.5

2.8

52

53

6.0

5.1

19

1.0

1.0

79

84

1.9

عمان

3.9

28

1.1

7.9

75

79

2.9

باكستان

185.1

32

58.6

1.7

66

67

3.2

4.4

35

1.5

2.5

71

75

4.1

بنما

3.9

26

1.0

1.6

75

80

2.5

بابوا غينيا الجديدة

7.5

31

2.3

2.1

60

64

3.8

باراغواي

6.9

30

2.1

1.7

70

75

2.9

بيرو

30.8

28

8.6

1.3

72

77

2.4

الفلبين

100.1

31

30.8

1.7

65

72

3.1

بولندا

38.2

17

6.4

0.0

72

80

1.4

البرتغال

10.6

16

1.7

0.0

77

83

1.3

بورتوريكو

3.7

22

0.8

0.2-

75

82

1.6

قطر

2.3

18

0.4

5.9

78

79

2.1

ريونيون

0.9

24

0.2

1.2

76

83

2.2

رومانيا

21.6

16

3.5

0.3-

70

77

1.4

االتحاد الروسي

142.5

16

23.3

0.2-

62

74

1.5

رواندا

12.1

33

3.9

2.7

62

65

4.6

نيجيريا
13

النرويج

14

فلسطين

سانت كيتس ونيفيس

–

–

1.1

–

–

سانتلوسيا

0.2

26

0.0

0.8

72

77

1.9

سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.1

26

0.0

0.0

70

75

2.0

ساموا

0.2

31

0.1

0.8

70

76

4.2

–

–

سانمارينو

–

–

0.6

–

–

سان تومي وبرينسيبي

0.2

31

0.1

2.6

64

68

4.1

المملكة العربية السعودية

29.4

24

7.2

1.8

74

77

2.7

14.5

32

4.7

2.9

62

65

5.0

السنغال
صربيا

15

–

–

9.5

19

1.8

0.5-

71

77

1.4

سيشيل

0.1

22

0.0

0.6

69

78

2.2

سيراليون

6.2

32

2.0

1.9

45

46

4.8

سنغافورة

5.5

20

1.1

2.0

80

85

1.3

سلوفاكيا

5.5

17

0.9

0.1

71

79

1.4

سلوفينيا

2.1

14

0.3

0.2

76

83

1.5

جزر سليمان

0.6

32

0.2

2.1

66

69

4.1

الصومال

10.8

33

3.5

2.9

53

57

6.6

جنوب أفريقيا

53.1

27

14.6

0.8

55

59

2.4

جنوب السودان

11.7

33

3.9

4.0

54

56

5.0

إسبانيا
سري النكا

47.1

14

6.7

0.4

79

85

1.5

21.4

23

4.9

0.8

71

77

2.4

16

السودان

38.8

32

12.5

2.1

60

64

4.5

سورينام

0.5

26

0.1

0.9

68

74

2.3

سوازيلند

1.3

35

0.4

1.5

50

49

3.4

العالم
سكان
113113 20142014
العالم
سكان
حالةحالة
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معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

السويد

9.6

18

1.7

0.7

80

84

1.9

سويسرا
الجمهورية العربية السورية

8.2

17

1.4

1.0

80

85

1.5

22.0

31

6.8

0.7

72

78

3.0

8.4

30

2.5

2.4

64

71

3.9

50.8

32

16.1

3.0

60

63

5.2

67.2

20

13.5

0.3

71

78

1.4

جمهورية تيمور ـ ليشتي الديمقراطية
توغو

2.1

20

0.4

0.1

73

77

1.4

1.2

38

0.4

1.7

66

69

5.9

7.0

32

2.2

2.6

56

57

4.7

تونغا

0.1

31

0.0

0.4

70

76

3.8

ترينيداد وتوباغو

1.3

20

0.3

0.3

66

74

1.8

تونس

11.1

23

2.6

1.1

74

78

2.0

تركيا

75.8

25

19.2

1.2

72

79

2.1

تركمانستان

5.3

29

1.5

1.3

61

70

2.3

جزر تركس وكايكوس

–

–

–

2.1

–

–

–

توفالو

–

–

–

0.2

–

–

–

أوغندا

38.8

34

13.1

3.3

58

60

5.9

أوكرانيا

44.9

16

7.0

0.6-

63

74

1.5

اإلمارات العربية المتحدة

9.4

17

1.6

2.5

76

78

1.8

المملكة المتحدة

63.5

18

11.2

0.6

78

82

1.9

الواليات المتحدة األمريكية

322.6

20

65.4

0.8

76

81

2.0

جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

0.1

20

0.0

0.1

77

83

2.5

أوروغواي

3.4

23

0.8

0.3

74

80

2.1

أوزبكستان

29.3

29

8.6

1.4

65

72

2.3

فانواتو

0.3

30

0.1

2.2

70

74

3.4

فنزويال (جمهورية ـ البوليفارية)

30.9

27

8.3

1.5

72

78

2.4

فييتنام

92.5

25

23.0

1.0

71

80

1.8

الصحراء الغربية

0.6

25

0.1

3.2

66

70

2.4

اليمن

25.0

35

8.9

2.3

62

64

4.2

زامبيا

15.0

33

4.9

3.2

56

59

5.7

زمبابوي

14.6

34

5.0

2.8

59

61

3.5

طاجيكستان
جمهورية تنزانيا

المتحدة 17

تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

114
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البيـانـات
العالمية واإلقليمية

المؤشرات الديمغرافية
العمر المتوقـع

السـكان
مجموع عدد السكان
بالماليين2014 ،

الدول العربية

327

النسبة المئوية للسكان
الذين تتراوح أعمارهم
 24 - 10سنة2014 ،

		 29
أ

		 95
أ

معدل العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)2015 - 2010 ،
إناث
ذكور

2.0

67

71

1.0

69

72

2.2

0.5

66

75

2.0

1.1

71

78

2.2

		 170

2.6

56

59

4.8

		 123

2.7

53

55

5.6

0.3

74

81

1.7

67

70

2.6

62

4.2

72

2.5

		 957

أ

		 165

ب

آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

263

أمريكا الالتينية والكاريبي

618

شرق وجنوب أفريقيا

523

		 32

غرب ووسط أفريقيا

388

		 32

المناطق األكثر نمواً

1256

		 17

		 217

أقـل البلدان نمواً

5988

		 26

		 1580

1.3

919

		 32

		 294

2.3

59

العالـم

7244

		 25

		 1797

1.1

68

		 22
ب

		 27

		 59
ب

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل امرأة،
2015 - 2010

3.3

3823

المناطق األقل نمواً

		 25

عدد السكان الذين تتراوح
أعمارهم  24 - 10سنة
بالماليين2014 ،

النسبة المئوية لمتوسط
معدل التغير السنوي في
السكان2015 - 2010 ،

الخصوبـة

الحواشي
–
أ
ب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ال تتوافر بيانات.
األرقام ال تشمل جزر كوك ،وجزر مارشال ،وناورو ،ونيوي ،وباالو ،وتوكيالو ،وتوفالو حسب توافر البيانات.
األرقام ال تشمل أنغيال ،وبرمودا ،وجزر فرجن البريطانية ،وجزر كايمان ،ودومينيكا ،ومونتسيرات ،وجزر األنتيل الهولندية ،وسانت كيتس ونيفيس ،وجزر تركس وكايكوس حسب توافر
البيانات.
تشمل األرقام جزيرة كريسماس ،وجزر كوكس (كيلنغ) ،وجزيرة نورفولك.
األرقام تشمل ناغورنو كاراباخ.
لألغراض اإلحصائية ،ال تشمل البيانات عن الصين منطقتي هونغ كونغ وماكاو اإلداريتين الخاصتين التابعتين للصين ،ومقاطعة تايوان الصينية.
اعتبار ًا من  1تموز/يوليه  ،1997أصبحت هونغ كونغ منطقة إدارية صينية خاصة.
اعتبار ًا من  20كانون األول/ديسمبر  ،1999أصبحت ماكاو منطقة إدارية صينية خاصة.
األرقام تشمل شمالي قبرص.
األرقام تشمل جزر أالند.
األرقام تشمل أبخازيا وجنوب أوسيتيا.
األرقام تشمل سانت بارتيليمي وسانت مارتن (الجزء الفرنسي).
األرقام تشمل صباح وساراواك.
األرقام تشمل أغاليغا ،ورودريغيس ،وبراندون.
األرقام تشمل ترانسنيتسيريا.
األرقام تشمل جزر سفالبارد وجان مايين.
األرقام تشمل القدس الشرقية .في  29تشرين الثاني/نوفمبر  ،2012اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  ،19/67الذي منح فلسطين ‘‘مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في األمم
المتحدة…’’.
األرقام تشمل كوسوفو.
األرقام تشمل جزر الكناري ومدينتي سيته ومليلة.
األرقام تشمل زنزبار.

STAT E O F WO R L D P O P U L AT I O N 2 0 1 2

حالة سكان العالم 115
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Reproductive Health Indicators

HIV
المالحظـات الفنيـة
prevalence
)%( rate
مصادر البيانات والتعاريف
()15-49
M/F

Births per Contraceptive
1,000
Prevalence
women
Any
Modern
aged
method
methods
15-19

Indicators of Education
Illiterate %
(>)years 15
M/F

Secondary
enrolment
(gross) M/F

Proportion
reaching grade 5
M/F

تشمل الجداول اإلحصائية الواردة في تقرير حالة سكان العالم  2014مؤشرات
لتتبع التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية واألهداف اإلنمائية لأللفية في مجاالت الصحة النفاسية ،وفرص الحصول
على التعليم ،والصحة اإلنجابية والجنسية .وباإلضافة إلى ذلك ،تشمل هذه
الجداول مجموعة متنوعة من المؤشرات الديمغرافية .وتدعم الجداول اإلحصائية
تركيز صندوق األمم المتحدة للسكان على التقدم المحرز والنتائج المحققة صوب
بلوغ عالم يكون فيه كل حمل مرغوب ًا وكل والدة مأمونة ،ويحقق فيه جميع الشباب
كامل إمكاناتهم.
وربما تستخدم مختلف الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية منهجيات متباينة في
جمع البيانات واستقرائها وتحليلها .ولتيسير مقارنة البيانات دولي ًا ،يعتمد صندوق
األمم المتحدة للسكان على المنهجيات المعيارية التي تستخدمها المصادر
األصلية للبيانات .ولذلك ،ففي بعض الحاالت قد تختلف البيانات المدرجة في
هذه الجداول عن البيانات التي استخرجتها الهيئات الوطنية .والبيانات الواردة
في الجداول ليست شبيهة بالبيانات الواردة في نسخ سابقة من تقرير حالة سكان
العالم نظـر ًا لتحديث التصنيفات اإلقليمية ،والتحديثات المنهجية ،وعمليات
التنقيح التي أدخلت على بيانات المجموعات الزمنية.
وتعتمد الجداول اإلحصائية على دراسات استقصائية لألسر المعيشية تمثل
كل بلد من قبيل الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية ،والدراسات
االستقصائية لمجموعات المؤشرات المتعددة ،وتقديرات منظمات األمم المتحدة.
وهي تشمل أيضا أحدث التقديرات والتوقعات السكانية المستمدة من منشور
التوقعات السكانية في العالم :تنقيح عام   ،2012والتقديرات القائمة على نماذج
محددة والتوقعات المتعلقة بمؤشرات تنظيم األسرة لعام ( 2014األمم المتحدة،
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة السكان) .والبيانات مصحوبة
بتعاريف ومصادر وحواشي .والجداول اإلحصائية الواردة في تقرير حالة سكان
العالم  2014تعكس عمومـ ًا المعلومات المتاحة حتى آب/أغسطس .2014

رصد أهداف املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
صحة األم والوليد

نسبة الوفيات النفاسية ،لكل  100 000مولود حي .2013 ،المصدر :تتعلق
التقديرات بعام  2013ونشرها في عام  2014الفريق المشترك بين الوكاالت
المعني بتقدير وفيات األمومة ،المؤلف من منظمة الصحة العالمية ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،والبنك الدولي،
وشعبة السكان باألمم المتحدة ،ويضم خبراء تقنيين مستقلين .ويعرض هذا
المؤشر عدد وفيات النساء لكل  100 000مولود حي ألسباب تتعلق بالحمل.
ويختلف العديد من التقديرات عن األرقام الحكومية الرسمية .وتستند التقديرات
تحسن إمكانية
إلى األرقام المبلغ عنها قدر اإلمكان ،مع استعمال ال ُّنهج التي ِّ
المقارنة مع المعلومات الواردة من مصادرة مختلفة .ويتم استعراض التقديرات
بانتظام من جانب الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة،
والوكاالت األخرى ،والمؤسسات األكاديمية ،ويجري تنقيحها حسب االقتضاء
كجزء من العملية الجارية لتحسين بيانات الوفيات النفاسية .وال ينبغي مقارنة
التقديرات بالتقديرات السابقة المشتركة بين الوكاالت .وتستند تقديرات الوفيات
النفاسية المذكورة في هذا التقرير إلى قاعدة البيانات العالمية للوفيات النفاسية
التي يتم تحديثها كل خمس سنوات.
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حاالت الوالدة التي تجرى بحضور أخصائيين صحيين متخصصين،
نسبة مئوية .2013/2006 ،المصدر :منظمة الصحة العالمية ،وفريق
خبراء األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف
اإلنمائية لأللفية .والبيانات على المستوى القطري مستمدة من قاعدة
البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مؤشرات الصحة
النفاسية ،تنقيح عام  .2014ومعدل الوالدات التي تجرى تحت إشراف
أخصائيين صحيين مهرة (أطباء أو ممرضات أو قابالت) هو النسبة
المئوية لحاالت الوالدة التي يشرف عليها أشخاص مدربون على توفير
الرعاية التوليدية المنقذة لألرواح ،بما في ذلك توفير ما يلزم من إشراف
ورعاية ومشورة للنساء أثناء الحمل والوضع وبعد الوالدة؛ وإجراء
عمليات الوالدة بمفردهم؛ وتوفير الرعاية لألطفال حديثي الوالدة .وال
يشمل ذلك القابالت التقليديات ،حتى وإن حصلن على دورة دراسية
تدريبية قصيرة.
معدل المواليد بين المراهقين ،لكل  1 000امرأة من سن  15إلى  19سنة،
 .2012/1999المصدر :األمم المتحدة ،شعبة السكان ( ،)2012وفريق خبراء
األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية.
وأعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية الخاصة بالصندوق
استناد ًا إلى بيانات شعبة السكان باألمم المتحدة .ومعدل المواليد بين المراهقين
يعبر عن نسبة خطر اإلنجاب بين المراهقات فيما بين سن  15و  19سنة لكل
 1 000امرأة في هذه الفئة العمرية .وألغراض السجل المدني ،فإن المعدالت
تكون عرضة لبعض التقييدات التي تستند إلى استيفاء بيانات المواليد ،ومعاملة
الرضع الذين يولدون أحياء ولكنهم يموتون قبل التسجيل أو خالل فترة  24ساعة
من مولدهم ،ونوعية المعلومات المقدمة عن سن األم ،وإدراج المواليد من فترات
سابقة .وربما تتأثر التقديرات السكانية نتيجة للتقييدات المرتبطة بعدم صحة
البيانات المقدمة عن السن ومدى شمول هذه البيانات .وفي البيانات المستخدمـة
للمسـح السكاني وتعداد السكان ،يكون البسط والمقام من نفس فئة السكان.
وتتعلق أوجه القصور األساسية بعدم صحة بيانات السن ،وحذف المواليد ،وعدم
صحة اإلبالغ عن تاريخ ميالد الطفل ،وتغير العينات المستخدمة في حاالت
المسح.

الصحة اجلنسية واإلجنابية

في عام  ،2014أطلقت شعبة السكان باألمم المتحدة مجموعة منهجية وشاملة من
التقديرات والتوقعات القائمة على نماذج محددة فيما يتعلق بطائفة من مؤشرات
تنظيم األسرة على مدى فترة  60عام ًا .وتشمل المؤشرات معدل انتشار وسائل منع
الحمل ،واالحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم األسرة ،وإجمالي الطلب على
تنظيم األسرة ،والنسبة المئوية للطلب على تنظيم األسرة التي تتم تلبيتها للنساء
المتزوجات أو المقترنات للفترة مـن  1970حتى  .2030واس ُتخدم نموذج هرمي
بايزي إلى جانب اتجاهات زمنية خاصة ببلدان محددة من أجل وضع التقديرات
والتوقعات والتقديرات غير المؤكدة .ويعزز هذا النموذج األعمال السابقة ويأخذ
في االعتبار التباينات حسب مصدر المعلومات ،والعينات السكانية ،ووسائل منع
الحمل التي تشملها تدابير االنتشار .ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات
عن تقديرات النماذج المحددة الخاصة بتنظيم األسرة على الموقع التالي  :
( .)http://www.un.org/en/development/desa/populationوتستند
التقديرات إلى البيانات القطرية الواردة في المنشور ‘‘وسائل منع الحمل في العالم
لعام   .’’2014
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معدل انتشار وسائل منع الحمل بين النساء المتزوجات/المقترنات حالي ًا،
ما بين سن  15و  19سنة ،بأي وسيلة منع حمل ،وأي وسيلة حديثة.2014 ،
المصدر :شعبة السكان باألمم المتحدة .تستند التقديرات القائمة على النماذج
إلى البيانات المستمدة من تقارير عينات الدراسات االستقصائية .وتضع بيانات
الدراسات االستقصائية تقديرات لنسبة النساء المتزوجات (بمن فيهن النساء
المرتبطات بعالقات التراضي) ،في سن  15إلى  19سنة ،الالتي يستخدمن حالي ًا
وسيلة حديثة أو أي وسيلة لمنع الحمل .وتشمل الوسائل الحديثة أو المتوفرة
عبر العيادات أو عن طريق اإلمدادات المتوفرة تعقيم الذكور واإلناث ،والوسائل
الرحمية ،وأقراص منع الحمل ،والمحقونات ،وزرع الهرمونات ،والرفاالت
(العوازل الواقية) ،والوسائل الحاجزة التي تستعملها اإلناث.
نسبة الطلب الملباة ،النساء المتزوجات/المقترنات حالي ًا في سن  19-15سنة،
 .2014المصدر :شعبة السكان باألمم المتحدة.
نسبة الطلب الملباة = معدل انتشار وسائل منع الحمل مقسوم ًا على مجموع الطلب
على وسائل تنظيم األسرة.
حيث إن مجموع الطلب = معدل انتشار وسائل منع الحمل زائد ًا الحاجة
غير الملباة من وسائل منع الحمل .وبالتالي فإن:
إجمالي الطلب على وسائل تنظيم األسرة = معدل انتشار وسائل منع
الحمل +الحاجة غير الملباة من وسائل منع الحمل ونسبة الطلب الملباة =
معدل انتشار وسائل منع الحمل(/معدل انتشار وسائل منع الحمل +
الحاجة الملباة من وسائل منع الحمل).
الحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم األسرة .النساء الالتي لديهن احتياجات غير
ملباة فيما يتعلق بالمباعدة بين الوالدات هن النساء الولودات والناشطات جنسي ًا
ويعلن أنهن يردن تأخير إنجاب
لكنهن ال تستعملن أي وسائل لمنع الحمل،
ّ
الطفل التالي .ويشكل هؤالء النساء فئة ثانوية من الفئة اإلجمالية لالحتياجات
غير الملباة في نطاق تنظيم األسرة ،وهي تشمل أيض ًا فئة الالتي تردن تحديد
عدد الوالدات .ويشير مفهوم االحتياج غير الملبى إلى الفجوة بين رغبات المرأة
في اإلنجاب وسلوكها فيما يتعلق باستعمال وسائل منع الحمل .وألغراض رصد
األهداف اإلنمائية لأللفية ،يعبر عن االحتياج غير الملبى كنسبة مئوية تقوم على
عدد النساء المتزوجات أو المقترنات على أساس التراضي.
االحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل الحديثة .يستخدم صندوق األمم
المتحدة للسكان هذا المفهوم لتحديد النساء الالتي لديهن احتياجات غير ملباة من
وسائل منع الحمل ممن ال يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة ،بمن فيهن الالتي
تستعملن وسائل تقليدية.

التعليم

معدالت التحاق الذكور واإلناث بالتعليم االبتدائي (معدلة) ،وصافي النسبة
المئوية لألطفال في سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي .2013/1999 ،المصدر:
معهد اليونسكو لإلحصاء ،وفريق خبراء األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت
المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية .ويشير صافي معدل االلتحاق المعدل
بالتعليم االبتدائي إلى النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية الرسمية للتعليم
االبتدائي الملتحقين بالتعليم االبتدائي أو الثانوي.
معدالت التحاق الذكور واإلناث بالتعليم الثانوي ،صافي النسبة المئوية لألطفال
في سن االلتحاق بالتعليم الثانوي .2013/2000 ،المصدر :معهد اليونسكو
لإلحصاء .ويشير صافي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي إلى النسبة المئوية لألطفال
في الفئة العمرية الرسمية للتعليم الثانوي الملتحقين بالتعليم الثانوي.

مؤشر تكافؤ الجنسين ،التعليم االبتدائي .2013/1999 ،المصدر :معهد
اليونسكو لإلحصاء .وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية
استناد ًا إلى البيانات المستمدة من فريق خبراء األمم المتحدة المشترك بين
الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية .ويشير مؤشر تكافؤ
الجنسين إلى نسبة قيم اإلناث إلى الذكور فيما يتعلق بصافي معدالت االلتحاق
بالتعليم االبتدائي المعدلة.
مؤشر تكافؤ الجنسين ،التعليم الثانوي .2013/2000 ،المصدر  :معهد
اليونسكو لإلحصاء .وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية
استناد ًا إلى البيانات المستمدة من فريق خبراء األمم المتحدة المشترك بين
الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية .ويشير مؤشر تكافؤ
الجنسين إلى نسبة قيم اإلناث إلى الذكور فيما يتعلق بصافي معدالت االلتحاق
بالتعليم الثانوي.

املؤشرات الدميغرافية

مجموع السكان ،بالماليين .2014 ،المصدر :شعبة السكان باألمم المتحدة.
وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية استناد ًا إلى البيانات
المستمدة من شعبة السكان باألمم المتحدة .وتعرض هذه المؤشرات الحجم
التقديري لسكان البلدان في منتصف العام.
السكان من سن  10إلى  24سنة ،بالماليين .2014 ،المصدر :شعبة
السكان باألمم المتحدة .وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع
اإلقليمية استناد ًا إلى البيانات المستمدة من شعبة السكان باألمم المتحدة.
وتعرض هذه المؤشرات الحجم التقديري لسكان البلدان فيما بين سن 10
و  24سنة في منتصف العام.
السكان من سن  10إلى  24سنة ،نسبة مئوية .2014 ،المصدر :صندوق
األمم المتحدة للسكان .وتعــــرض هذه المؤشرات نســــــبة السكان الذين تتراوح
أعمارهم بين  10و  24سنة.
متوسط معدل تغير السكان السنوي ،نسبة مئوية .2015/2010 ،المصدر:
شعبة السكان باألمم المتحدة .وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع
اإلقليمية استناد ًا إلى البيانات المستمدة من شعبة السكان باألمم المتحدة .وتعرض
األسي للسكان خالل فترة معينة استناد ًا إلى
هذه المؤشرات متوسط معدل النمو ِّ
توقع متغير وسيط.
معدل العمر المتوقع عند الوالدة للذكور واإلناث (بالسنة)،
 .2015/2010المصدر :شعبة السكان باألمم المتحدة .وقد أعد صندوق
األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية استناد ًا إلى البيانات المستمدة من
شعبة السكان باألمم المتحدة .وتعرض هذه المؤشرات عدد السنوات التي
سيعيشها األطفال حديثي الوالدة إذا تعرضوا لمخاطر الوفيات السائدة عبر
الشريحة السكانية وقت والدتهم.
معدل الخصوبة اإلجمالي .المصدر :شعبة السكان باألمم المتحدة.
وقد أعد صندوق األمم المتحدة للسكان المجاميع اإلقليمية استناد ًا
إلى البيانات المستمدة من شعبة السكان باألمم المتحدة .وتعرض
هذه المؤشرات عدد األطفال الذين سيولدون لكل امرأة إذا عاشت
حتى نهاية الفترة التي تتمتع فيها بالقدرة على اإلنجاب وحملت أطفا ً
ال
في المراحل العمرية المتمشية مع معدالت الخصوبة السائدة حسب
العمر.
حالة سكان العالم 2014
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منطقة الدول العربية
األردن ،وتونس ،والجزائر ،والجمهورية العربية السورية ،وجيبوتي ،والسودان،
والصومال ،والعراق ،وعمان ،وفلسطين ،ولبنان ،وليبيا ،ومصر ،والمغرب،
واليمن.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان ،وإندونيسيا ،وإيران (جمهورية ــ اإلسالمية) ،وبابوا غينيا الجديدة،
وباكستان ،وباالو ،وبنغالديش ،وبوتان ،وتايلند ،وتوفالو ،وتوكيالو ،وتونغا،
وتيمور  -ليشتي ،وجزر سليمان ،وجزر كوك ،وجزر مارشال ،وجمهورية كوريا
الشعبية الديمقراطية ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وساموا ،وسري
النكا ،والصين ،وفانواتو ،والفلبين ،وفيجي ،وفييت نام ،وكمبوديا ،وكيريباس،
وماليزيا ،وملديف ،ومنغوليا ،وميانمار ،وميكرونيزيا (واليات ــ الموحدة)،
وناورو ،ونيبال ،ونيوي ،والهند.
منطقة شرق ووسط أوروبا
أذربيجان ،وأرمينيا ،وألبانيا ،وأوكرانيا ،وبلغاريا ،والبوسنة والهرسك،
وبيالروس ،وتركمانستان ،وتركيا ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا،
وجمهورية مولدوفا ،وجورجيا ،ورومانيا ،وصربيا ،وطاجيكستان ،وقيرغيزستان،
وكازاخستان.
منطقة شرق أفريقيا وجنوبيها
إثيوبيا ،وإريتريا ،وأنغوال ،وأوغندا ،وبوتسوانا ،وبوروندي ،وجزر القمر،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وجنوب أفريقيا،
وجنوب السودان ،ورواندا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وسوازيلند ،وسيشيل ،وكينيا،
وليسوتو ،ومدغشقر ،ومالوي ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،وناميبيا.
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
األرجنتين ،وأروبا ،وإكوادور ،وأنتيغوا وبربودا ،وأنغيال ،وأوروغواي،
وباراغواي ،والبرازيل ،وبربادوس ،وبرمودا ،وبليز ،وبنما ،وبوليفيا (دولة
ــ المتعددة القوميات) ،وبيرو ،وترينيداد وتوباغو ،وجامايكا ،وجزر األنتيل
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الهولندية ،وجزر البهاما ،وجزر تركس وكايكس ،وجزر فرجن البريطانية ،وجزر
كايمان ،والجمهورية الدومينيكية ،ودومينيكا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين،
وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا ،والسلفادور ،وسورينام ،وشيلي،
وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا ،وفنزويال (جمهورية – البوليفارية) ،وكوبا،
وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والمكسيك ،ومونتسيرات ،ونيكاراغوا ،وهايتي،
وهندوراس.
منطقة غرب ووسط أفريقيا
بنن ،وبوركينا فاسو ،وتشاد ،وتوغو ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وسان تومي
وبرينسيبي ،والسنغال ،وسيراليون ،وغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا
االستوائية ،وغينيا ــ بيساو ،والرأس األخضر ،والكاميرون ،وكوت ديفوار،
وجمهورية الكونغو ،وليبريا ،ومالي ،وموريتانيا ،والنيجر ،ونيجيريا.
وتشمل المناطق األكثر تقدم ًا أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،وأستراليا/نيوزيلندا،
واليابان.
وتشمل المناطق األقل نمواً جميع مناطق أفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) ،وأمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي ،باإلضافة إلى ميالنيزيا ،وميكرونيزيا ،وبولينيزيا.
أقل البلدان نمــواً حسب تعــريف الجمعية العــامة لألمـم المتحـدة شملت 48
بلــد ًا .وتشمل المجموعة  48بلــد ًا هي ــ إثيوبيا ،وإريتريا ،وأفغانستان ،وأنغوال،
وأوغندا ،وبنغالديش ،وبنن ،وبوتان ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتشاد ،وتوغو،
وتوفالو ،وتيمور ــ ليشتي ،وجزر سليمان ،وجزر القمر ،وجمهورية أفريقيا
الوسطى ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجمهورية
الو الديمقراطية الشعبية ،وجنوب السودان ،وجيبوتي ،ورواندا ،وزامبيا ،وسان
تومي وبرينسيبي ،والسنغال ،والسودان ،وسيراليون ،والصومال ،وغامبيا،
وغينيا ،وغينيا االستوائية ،وغينيا ــ بيساو ،وفانواتو ،وكمبوديا ،وكيريباس،
وليبريا ،وليسوتو ،ومالي ،ومدغشقر ،ومالوي ،وموريتانيا ،وموزامبيـق،
وميانمار ،ونيبال ،والنيجر ،وهايتي ،واليمن .وهذه البلدان مدرجة أيض ًا في
المناطق األقل نمو ًا.
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فيه كل حمل مرغوب ًا فيه...
وكل والدة آمنة ...ويحقق فيه
كل شاب وشابة ما لديهم من
إمكانيات
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