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  ً صباحا 01/04محظور النشر قبل الساعة 

 2016 تشرين األول/أكتوبر 20بتوقيت غرينتش، 

 

 2016تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان عن حالة سكان العامل 

 االستثمار يف الفتيات يف سن العاشرة ميكن أن حيقق عائداً دميغرافياً هائالً  
 الوطنيةوأن يضخ الباليني يف االقتصادات 

الفتيات أقل احتمااًل من الفتيان أن تكملن تعليمهن، وأكثر احتمااًل أن تتعرضن للزواج القسري، وعمل  ●
 األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية  لإلناث وغريها من املمارسات الضارة. 

يف البلدان اليت مليون فتاة، يعشن  60أكثر من نصف سكان العامل  من الفتيات يف سن العاشرة، وعددهن  ●
 بلداً.  48تعاين من أسوأ أشكال عدم املساواة بني اجلنسني، وعددها 

بليون دوالر إذا أتيح جلميع الفتيات يف سن العاشرة إمتام  21ميكن للبلدان النامية أن حترر ما مقداره  ●
 تعليمهن الثانوي.

، الذي صدر اليوم عن صندوق األمم المتحدة للسكان، فإن 2016قرير حالة سكان العالم وفقاً لت -2016تشرين األول/أكتوبر  20األمم المتحدة، نيويورك، 

ات الصندوق يحذر من أن ممارسات الزواج القسري، وعمل األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغيرها من الممارسات الضارة بصحة الفتي

 وحقوقهن تهدد الخطة الطموحة للتنمية في العالم. 

تحول دون تحقيقهن لكامل إمكاناتهن كراشدات،  –بدءا من سن العاشرة من العمر  –ه الممارسات التي تضر بالفتيات وتنتهك حقوق اإلنسان الخاصة بهن فهذ

متحدة للتنمية وتحرمهن من المساهمة في تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي لمجتمعاتهن المحلية وبلدانهن. وبدون ذلك اإلسهام، فإن خطة األمم ال

 قد ال تجد لها أبداً سبيالً إلى التحقيق.  2030المستدامة لعام 

الم، تتمتع إن سن العاشرة من العمر بالنسبة إلى الفتيات هي سن محورية في كل مكان، حيث تكون الفتاة على مقربة من سن البلوغ. وفي بعض أجزاء الع

بدأ في تحديد الخيارات  التي من شأنها أن تؤثر في  تعليمها، وفي مرحلة الحقة على حياتها العملية. بيد أنه الفتاة وهي في هذه السن بإمكانات ال حد لها، وت

ير الصادر عن في أماكن أخرى، فإن الفتاة التي تمر بمرحلة البلوغ ينظر إليها فجأة باعتبارها سلعة يمكن شراؤها أو االتجار فيها، حسبما يوضح التقر

 حدة للسكان. وقد ترغم على الزواج، أو تُقصى عن الدراسة، ويتوقع منها أن تبدأ في حمل األطفال، والشروع في حياة من العبودية. صندوق األمم المت

سن إن عرقلة عبور الفتاة اآلمن والصحي من مرحلة المراهقة إلى ’’ويقول الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان 

ا استعصى تحقيق الفتاة الرشد الذي تتمتع فيه باستقاللها الذاتي ال يشكل فقط انتهاكاً لحقوق اإلنسان الخاصة بها، لكنها  تضر أيضاً بمجتمعها وبلدها. وأينم

 ‘‘لكامل إمكاناتها، فإننا جميعاً خاسرون.
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عاماً. وهي  15ط أساسي لتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي للبلدان على مدى ، هي مخط2015إن خطة التنمية الجديدة، التي أيدها قادة العالم في عام 

ي سن العاشرة أن تهدف إلى تحقيق التنمية العادلة التي ال يتخلف فيها أحد عن الركب. ومن شأن القيام اليوم بإزالة الحواجز التي تعترض سبيل الفتيات ف

 في التقرير.  يضاعف من فرص نجاح هذه الخطة، وفقاً لما جاء

مليون فتاة على صعيد العالم تتعرضن  60مليوناً، هناك  125ويشير تقرير حالة سكان العالم إلى أنه من بين الفتيات في سن العاشرة البالغ عددهن اليوم 

أن تكملن تعليمهن الرسمي في المرحلتين  بصورة منهجية لصنوف الحرمان وهن ينتقلن من مرحلة المراهقة إلى سن الرشد. فالفتيات أقل احتماالً من الفتيان

 الثانوية والجامعية، وهن أكثر احتماالً أن تكن في حالة بدنية وعقلية أسوأ، وسيكون من الصعب عليهن الحصول على فرص العمل بأجر. 

رسات الضارة من قبيل زواج األطفال، وتقديم وعلى مدى العقد الماضي، اتسع نطاق الخيارات المؤكدة المتاحة للحكومات. وتشمل هذه الخيارات حظر المما

لفترات أطول. وهي  تحويالت نقدية آلباء الفتيات في األسر المعيشية الفقيرة لمساعدتهم على تحمل التكاليف المدرسية، وبالتالي إبقاء الفتيات في المدارس

 لكل سن للفتيات الالتي تقتربن من مرحلة البلوغ. تشمل أيضاً توفير مهارات التدريب الحياتية والتثقيف الجنسي الشامل المالئم 

وضعفاً بحلول سن ووفقاً لتقرير حالة سكان العالم، يتمثل التحدي اآلن في زيادة هذه األنشطة لكي تصل إلى أعداد أكبر من الفتيات، وبخاصة أشدهن فقراً 

 العاشرة.

. وبدعم 2030ن العاشرة ودعمهن هي التي ستقرر الشكل الذي سيكون عليه العالم في عام إن كيفية استثمارنا في الفتيات في س’’ويقول الدكتور أوشيتيمن 

بنا إلى من األسرة والمجتمع المحلي والدولة، ومن خالل اإلعمال التام لحقوق الفتيات في سن العاشرة، سيكون بمقدورهن تحقيق االزدهار والوصول 

 ‘‘المستقبل الذي نصبو إليه.

  إحصاءات أساسية

فتيات تعيش واحدة فقط في واحدة من أقل البلدان  5منهن في بلدان نامية، ومن بين كل  9فتيات في سن العاشرة، تعيش  10من بين  •

 في الصين.  8في الهند؛ وواحدة من  5نمواً: واحدة من 

 9.6لفتيات )بالمقارنة مع ما مقداره في المائة زيادة في األجور في أواخر حياة ا 11.7تضيف كل سنة من سنوات التعليم ما مقداره  •

سنة لن يقيض لهن دخول المدارس على اإلطالق، وهو  11و  6مليون فتاة ما بين سن  16في المائة للرجال(. ومع ذلك، هناك 

 ضعف العدد بالنسبة للبنين.

في البلدان النامية أتممن تعليمهن الثانوي،  لو أن جميع الفتيات في سن العاشرة الالتي انقطعن عن الدراسة أو غير الملتحقات بالدراسة •

 بليون دوالر سنوياً.  21فإنهن سيحققن عائداً سنوياً يصل إلى 

ساعة في أعمال منزلية أسبوعياً، وهو ضعف الرقم بالنسبة  28سنة يعملن ألكثر من  14و  5في المائة من الفتيات ما بين سن 10 •

 يحصلن على أجر مقابل عملهن عامالت ال 4من بين كل  3للبنين. وهناك 

 فتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. 47 700في كل يوم، تتزوج  •

* * * 

هو وكالة إنمائية دولية تعمل من أجل تحقيق عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً، وكل والدة مأمونة، ويحقق فيه كل الشباب صندوق األمم المتحدة للسكان 

  إمكاناتهم.

 من املعلومات، يرجى االتصال بـ:للحصول على املزيد 

 gharzeddine@unfpa.org +؛ الربيد اإللكرتوين: 1 212 297 5028عمر غرز الدين، هاتف: 

 kollodge@unfpa.orgاللكرتوين: الربيد ا+؛  1 212 297 4992، هاتف،  ريتشارد كولودج
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