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HQ/2013/9 

 3300تشرين األول/أكتوبر  03
 

 في تقرير جديد لصندوق األمم المتحدة للسكان:
 سنة 01في البلدان الفقيرة تلدن كل عام وهن دون سن ماليين فتاة  7أكثر من 

 سنة أو أقل 01مليونان منهن في سن 
 

مر الطفولة هي مشكلة عاملية يف عاألمومة  – 3300تشرين األول/أكتوبر  03لندن/األمم المتحدة، نيويورك، 
حالة لتقرير  ، وفقا  ماليني فتاة دون سن الثامنة عشرة تنجنب سنويا   3.7ضخمة، وخاصة يف البلدان النامية، حيث يوجد 

 الذي صدر اليوم عن صندوق األمم املتحدة للسكان.  3107سكان العامل 

ميثلن سنة أو أقل  01الفتيات يف سن ي محل املراهقات"، فإن للتقرير املعنون "أمومة يف عمر الطفولة: مواجهة حتد وفقا  و 
باليني حالة، مما يعرضهن ألخطر التداعيات الصحية  3.7مليوين حالة من بني مجيع هذه احلاالت البالغ عددها 

 لوالدة. مهات واإلصابة بناسور اواالجتماعية الطويلة األجل النامجة عن احلمل، مبا يف ذلك ارتفاع معدالت وفيات األ

النفاسية واإلصابة بناسور  بالوفاة مضاعفا   خطرا  الاليت تواجهن  سنة فأقل 01للفتيات يف سن  خاصا   ويويل التقرير تركيزا  
 الوالدة. 

والتقرير املعنون "أمومة يف عمر الطفولة" يطرح منظورات جديدة بشأن محل املراهقات، وال يركز فقط على سلوك الفتاة 
يف ما تقوم به األسر واجملتمعات احمللية واحلكومات من أعمال يف هذا  وراء احلمل املبكر، لكنه يبحث أيضا   باعتباره السبب

 الصدد. 

ويقول الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان، "يف أحيان كثرية يلقى اجملتمع بالالئمة 
ليس يف أغلب األحيان نتيجة الختيار متعمد، لكنه واقع األمر هو أن محل املراهقات على الفتاة وحدها ألهنا محلت. و 

باألحرى نتيجة حلالة من انعدام اخليارات، ولظروف خارجة عن إرادة الفتاة. وهو نتيجة لالفتقار إىل إمكانية احلصول على 
 ". على هذه الفرص أصال   والرعاية الصحية، أو عدم احلصولاجليدة التعليم وفرص العمل واملعلومات 
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عما  من حتقيق إمكاناهتا، فضال   ملا أورده التقرير، فإن احلمل املبكر يضر بصحة الفتاة وتعليمها وحقوقها، ومينعها أيضا   ووفقا  
 له من آثار على الوليد. 

على أمر له بالغ األثر  وال تقتصر املعاناة من تلك اآلثار على األمهات واملواليد فقط. فالطفالت الاليت تنجنب أطفاال  
من األمهات املراهقات يف كينيا    311 111اجملتمعات احمللية وعلى اقتصاد األمم. وعلى سبيل املثال، فلو أن أكثر من 

باليني دوالر إىل اقتصاد البلد. وهذا املبلغ يعادل القيمة  7.1من أن يصبحن حوامل، ألضاف ذلك  كن يعملن بدال  
االنتظار إىل السنوات األوىل من العقد الثاين من قطاع التعمري. وإذا ما أمكن للمراهقات يف الربازيل واهلند الكاملة ملا ينفقه 

 باليني دوالر، على التوايل.  3.3باليني دوالر و  7.3عمرهن، حلقق بلدامها إنتاجية أكرب مبا يعادل ما يربو على 

ل املراهقات بالنسبة إىل البلدان النامية يفوق مثيله بالنسبة إىل البلدان ويف حني خيلص التقرير إىل أن التحدي الذي ميثله مح
أن املسألة ال تزال على درجة عالية من األمهية يف هذه البلدان األخرية. ففي الواليات املتحدة، على املتقدمة النمو، فإنه يرى 

سنة،  33هقة تكملن دراستهن الثانوية قبل سن قرابة نصف الفتيات الاليت حتملن يف سن املراسبيل املثال، هناك فقط 
بليون  00، ويكلف قرابة باالقتصاد عموما   واحلمل يضر أيضا  فتيات ممن مل تصبحن حوامل.  01من كل  9باملقارنة مع 
 كتكاليف يتحملها دافعو الضرائب يف الواليات املتحدة وحدها.    دوالر سنويا  

ه من كل دوالر ينفقه اجملتمع العاملي على احلاجة امللحة إىل منع محل املراهقات، يرى تقرير "أمومة يف عمر الطفولة" أنورغم 
وهذا مدعاة للقلق بوجه سنت(.  3التنمية الدولية، فإن ما حتصل عليه املراهقات من هذا الدوالر ال يعدو سنتني اثنني )

 أكرب جمموعة سكانية من املراهقني يف تاريخ البشرية. خاص بالنظر إىل أن العامل يضم اآلن 

بيد أن املال ليس سوى جزء من احلل. ويعمل صندوق األمم املتحدة للسكان على األخذ بنهج كلي إزاء معاجلة مسألة محل 
يف اجملتمع الذي  ، ولكن باألحرى على تغيري االجتاهات واإلجراءاتاملراهقات، وهو هنج ال يركز فقط على تغيري سلوك الفتاة

 تعيش فيه. ويشمل هذا النهج ما يلي: 

 اإلبقاء على الفتيات يف املدارس • 
 وقف زواج األطفال • 
 تغيري املواقف إزاء أدوار اجلنسني واملساواة بني اجلنسني • 
 زيادة فرص حصول املراهقني على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك وسائل منع احلمل • 
 تقدمي الدعم بصورة أفضل لألمهات املراهقات • 
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ويقول الدكتور أوشيتيمن: "إن علينا أن نتفكر وحنث على إحداث تغيري يف السياسات والقواعد اليت تسري عليها األسر 
ويضيف  .ال ترتك للفتاة فرصة لالختيار، إال من سبيل واحد هو احلمل املبكر" واحلكومات، واليت غالبا  واجملتمعات احمللية 

، وسنواصل القيام بذلك وتوصية اآلخرين إن هذا هو ما نفعله يف صندوق األمم املتحدة للسكان: "الدكتور باباتوندي قائال  
بالقيام به، حىت يصبح مبقدور كل فتاة أن ختتار طريقها يف احلياة، وأن ختتار مستقبلها، وحتقق كل ما هلا من إمكانات 

 عظيمة."

   * *  * 

وحيقق فيه الشباب كامل  ، وكل والدة مأمونةيكون فيه كل محل مرغوبا  عامل حتقيق وق األمم املتحدة من أجل يعمل صند
 .إمكاناهتم

 

 للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ :
 kibel@unfpa.org+، 0 101 122 3120ماندي كيبل، هاتف: 

 أو 
 gharzeddine@unfpa.org+، 0 101 122 3015عمر غرز الدين، هاتف: 

 
 ولالستفسارات في لندن، يرجى االتصال بـ: 

 dungus@unfpa.org+،  0 040 110 0010أبو بكر دونغس، هاتف: 
 أو 

-matthew.gould@portland+، 44( 0) 102 511 0210ماثيو غولد، هاتف: 

communications.com 
  

 : رير والموارد األخرى، يرجى زيارةلالطالع على التقو 
www.unfpa.org 

https://www.facebook.com/UNFPA  

https://twitter.com/UNFPA 
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