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موجز املقال :بعض االلتزامات التي تعهدت بها األمم في االتفاقات الدولية حول الشباب ،ال سيما في برنامج عمل
مؤمتر السكان والتنمية ( ،)1994وقرار جلنة األمم املتحدة للسكان والتنمية ( ،)2012تشمل :إعمال احلق في التعليم،
واحلصول على التعليم الثانوي؛ تأخير الزواج إلى ما بعد مرحلة الطفولة ،وكفالة اخليارات احلرة والكاملة في
القرارات املتعلقة بالزواج؛ ممارسة احلق في الصحة ،مبا في ذلك إمكانية الوصول إلى اخلدمات الصحية الصديقة
وتقدمي املشورة؛ تيسير الوصول إلى املعلومات التي تعزز الصحة ،مبا في ذلك حول املسائل اجلنسية واإلجنابية؛
اكتساب مهارات ووسائل فعالة للحماية ،ال سيما في أوساط الفتيات والنساء الشابات ،وتعزيز أدوار ومواقف
النوع االجتماعي العادلة؛ احلماية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؛ التنشئة االجتماعية في بيئة
داعمة .وقياسآ علي النتائج املرغوبه بصدد الصحة اجلنسيه واإلجنابيه ،تُعتبر هذه أمور حاسمة لنجاح االنتقال
تقييما ملدى حتقق هذه االلتزامات ،استنادًا إلى الدراسات املتاحة التي أجريت
إلى مرحلة البلوغ .تطرح هذه الورقة
ً
عام  2000في بلدان نامية .ويخلُص املقال إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في معظم هذه اجلوانب ،ال
يزال أمام البلدان النامية طريق طويل قبل القول بأنها تساعد شبابها على حتقيق انتقال ناجح إلى مرحلة البلوغ
في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
Meeting the commitments of the ICPD Programme of Action to young people
Shireen J Jejeebhoy, AJ Francis Zavier, KG Santhya, Reproductive Health Matters 2013; 21(41):18–30
الكلمات الدالة :املراهقون والشباب ،التعليم ،زواج األطفال ،املساواة بني اجلنسني ،العنف القائم على النوع االجتماعي ،الصحة
واخلدمات الصحية.

عندما انعقد املؤمتر الدولي للسكان والتنمية في عام
 ،1994أسفر عن تغيير األولويات املتعلقة بسكان
العالم والتنمية ،وأكد اإلدماج االجتماعي وحقوق
اإلنسان ،وأهمية التصدي لالحتياجات ،وتنمية
قدرات الشباب .يضم العالم اليوم عددًا من السكان
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  24-10سنة،
أكثر من أي وقت مضى في التاريخ؛ إذ يُقدر عددهم
بحوالي  1.8مليار على الصعيد العاملي ،مبا ميثل %26
من سكان العالم )1(.وأهمية هذه الفئة من السكان
ُمقرة جي ًدا ملستقبل األمم .فقد قيل الكثير عن العائد

الدميوجرافي ،وقوة السكان الشباب في املساهمة
في التنمية .وأصبحت االلتزامات العاملية لضمان
منصوصا عليها في
انتقال ناجح إلى سن الرشد
ً
االتفاقيات الدولية؛ مثل اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة ( )2(،)1979واتفاقية حقوق
الطفل ( )3(،)1989وبرنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
()5
والتنمية ( )4(،)1994واألهداف اإلمنائية لأللفية،
وآخرها قرار الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمم
املتحدة للسكان والتنمية ( )6(،)2012وإعالن بالي
()7
مبنتدى الشباب العاملي (.)2012
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إن هذه التوليفة من التزامات الدول في االتفاقيات
والعهود الدولية ،فضال ً عن األدلة املتوفرة )8(،تشير
إلى أن االنتقال الناجح إلى مرحلة البلوغ فيما يتعلق
بنتائج الصحة اجلنسية واإلجنابية لديه سبع سمات:
إعمال احلق في التعليم ،واحلصول على التعليم الثانوي
على األقل؛ تأخير الزواج إلى ما بعد مرحلة الطفولة،
واالختيار احلر والكامل لتوقيت الزواج واختيار الشريك؛
ممارسة احلق في الصحة ،مبا في ذلك إمكانية الوصول
إلى اخلدمات الصحية الصديقة واحلساسة وتقدمي
املشورة؛ تيسير الوصول إلى املعلومات املتعلقة بتعزيز
الصحة ،مبا فيها الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ اكتساب
األصول والفاعلية املتعلقة باحلماية ،ال سيما في
أوساط الفتيات والنساء الشابات ،وتعزيز أدوار ومواقف
النوع االجتماعي العادلة؛ احلماية من العنف القائم
على أساس النوع االجتماعي؛ التنشئة االجتماعية في
بيئة داعمة.
تهدف هذه الورقة إلى تقييم مدى حتقيق هذه
االلتزامات .وتشير إلى االلتزامات الواردة حتدي ًدا في
برنامج عمل مؤمتر السكان والتنمية( )4مقارنة بالوضع
الفعلي املستمد من الدراسات املتاحة املنشورة ،وغير
املنشورة ،والدراسات الكيفية والكمية التي أجريت في
أعوام  2000لتناول الصحة اجلنسية واإلجنابية والتنمية
للشباب في البلدان النامية في آسيا (إلى حد كبير،
في جنوب آسيا) ،وأفريقيا (مبا في ذلك أفريقيا جنوب
الصحراء وشمال أفريقيا) ،وأمريكا الالتينية .وأدخلنا
أيضا أدلة من شرق وجنوب أوروبا عندما كانت تتوفر
ً
البيانات .وقد بُذلت محاوالت إلجراء بحث واسع النطاق
لألدلة املتوفرة باللغة اإلجنليزية على مدى هذه الفترة،
فيما يتعلق بكل سمة من السمات السبع املذكورة
أعاله ،بني الشباب ،مبا في ذلك من يجري تعريفهم
كمراهقني (الذين تتراوح أعمارهم بني  19-10سنة)،
ومن يجري تعريفهم كشباب (الذين تتراوح أعمارهم
بني  24-15سنة) بشكل أكثر حتدي ًدا ،والتدخالت
التي متت لتلبية احتياجات الشباب .حاولنا ،عالوة
على ذلك ،نشر شبكة جغرافية واسعة ،باستخدام
 Googlescholarو ،Poplineفضال عن الوثائق التي
8

أعدتها الهيئات اخملتلفة مبا فيها منظمة الصحة
العاملية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وصندوق األمم
املتحدة للطفولة ،وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني
بفيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز ،واملراجع املذكورة
في هذه الوثائق ،ومطالعة اجملالت الرئيسية ،التي تضم
أيضا
مقاالت تركز على وضع الشباب .كما استخدمنا ً
بيانات املسوح الدميوجرافية والصحية خملتلف البلدان،
التي حصلنا عليها عن طريق  ،STATcompilerوهي
قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت .ونالحظ أن األدلة
املتاحة تركز دون تناسب ،على الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بني  24-15سنة ،وال يوجد متثيل جيد ملن تتراوح
دائما
أعمارهم بني  14-10سنة .ومع األسف ،ال تتوفر ً
البيانات املقارنة عبر املناطق والبلدان ،مما يستدعي ،في
العديد من احلاالت ،االستعانة ببيانات مجموعة مختارة
من البلدان ،أو املناطق فقط ،أو استخدام عدة مؤشرات
تعكس األبعاد اخملتلفة لكل سمة ملناطق مختلفة.
احلق في التعليم ،التعليم الثانوي على األقل
دعا مؤمتر السكان والتنمية إلى التعليم الثانوي
للشباب ،وبخاصة الفتيات« :مبا يتجاوز حتقيق الهدف
املتمثل في توفير التعليم االبتدائي في جميع البلدان
قبل عام  ،2015نحث جميع البلدان لضمان أوسع
وأسرع وصول ممكن للفتيات والنساء إلى مستويات
التعليم الثانوي والعالي» (الفقرة  .)4.18وتدعو الفقرات
األخرى إلى القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني
في مجال الوصول إلى التعليم ،ومواصلته ،ودعمه
(الفقرات 7-6ج؛  .)11.5كما أكد مؤمتر األمم املتحدة
للسكان والتنمية التزامات مماثلة (الفقرة .)21
فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي العام ،أكمل %87
فقط من األطفال في البلدان النامية املدرسة االبتدائية
في عام  ،2009وكان الفقر واالنتماء إلى اجلنس النسائي
من بني أكثر العوامل انتشارًا لعدم التحاق األطفال
بالتعليم االبتدائي )9(.وكان العدد يزداد مع االنتقال إلى
املدرسة الثانوية :تراوح صافي معدل االلتحاق خالل
()10
الفترة  2010-2007بني  %55للفتيات و %65لألوالد.
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وفي حني حتسنت نسبة الفتيات إلى الفتيان باملدارس
الثانوية في العديد من البيئات ،مبا فيها البلدان الثمانية
في آسيا وأفريقيا املعروضة أدناه (الشكل  ،)1فالتزال أقل

من واحد في العديد من البلدان )11(.ونتيجة لذلك ،لم
يستكمل التعليم الثانوي على الصعيد العاملي حوالي
()12
ثُلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 24سنة.

شكل  .١نسبة اإلناث إلى الذكور في حتصيل التعليم الثانوي
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(أ)  =1.0عدد متساوي من البنات واألوالد

وقد مت تنفيذ عدد من التدخالت لتعزيز تعليم
الفتيات املراهقات .وكشفت املراجعه إلحدى تلك
التدخالت أنه على الرغم من جتريب مجموعة واسعة
متنوعة من االستراتيجيات ،فإن مناهج بعينها
هي التي سادت ،وهي تنقسم إلى ثالث فئات :جعل
الوصول إلى املدارس الرسمية أكثر يسرا للفتيات عن
طريق تخفيض ،أو إزالة احلواجز املالية من خالل الرواتب،
واملنح الدراسية ،أو أشكال أخرى من الدعم؛ والتعبئة
على مستوى اجملتمع احمللي ملناصرة تعليم البنات من
أجل مواجهة احلواجز الثقافية واالجتماعية؛ وتوفير
بدائل تعليمية غير رسمية للفتيات املتسربات من
املدرسة )13(.وقد جرى تقييم عدد قليل من برامج
التعليم الصديقة للبنات ،وحتى هذا القليل لم يتح
إال القليل منه للجمهور .وهكذا ،تظل معظم املناهج
واعدة ،لكنها غير مثبتة .ويجادل هذا التقييم( )13بأن
توفير أماكن في املدارس الثانوية الرسمية بحاجة
إلى التوسع إلى حد كبير؛ وأن املوارد النقدية ،أو
العينية ،ينبغي أن توجه بعناية لدعم الفتيات الالتي

لن يقدرن على البقاء في املدرسة دونها؛ وأن التعليم
غير النظامي للفتيات يجب أن يركز على املناهج
التكميلية ،التي متنح صغار املراهقني فرصة إعادة
االلتحاق بنظام التعليم الرسمي.
القضاء على زواج األطفال ،وضمان االختيار في
القرارات املتعلقة بالزواج
أوصى املؤمتر الدولي للسكان والتنمية احلكومات بأن
«تنفذ ،بصرامة ،القوانني التي تضمن عدم الزواج إال
باملوافقة احلرة والكاملة للزوجني ،والقوانني املتعلقة
باحلد األدنى للسن القانوني للموافقة ،واحلد األدنى
للسن القانوني عند الزواج ،وضرورة رفع احلد األدنى
لسن الزواج عند اللزوم» (الفقرات .)6.11 ،5.5 ،4.21
وأكد مؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية توصيات
مماثلة (الفقرة  .)9ونالحظ أن مصطلح زواج األطفال،
كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ،يشير إلى زيجات
من هن أقل من سن الرشد ،أي  18سنة (ما لم
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ينص القانون املُطبق على سن رشد أقل من ذلك).
تقدما بطي ًئا جتاه هذا الهدف،
لقد حقق العالم
ً
وهناك تباينات إقليمية واسعة .فبني البلدان النامية
(باستثناء الصني) ،يتزوج  %35من النساء الشابات
الالتي تتراوح أعمارهن بني  24-20قبل بلوغ  18سنة،
و %12حتت  15سنة )10(.وزواج األطفال أكثر انتشارًا في
آسيا اجلنوبية (الشكل  ،)2حيث ما يقرب من نصف
جميع النساء الشابات يتزوجن قبل سن  18سنة،
وحوالي اخل ُمس قبل سن  15سنة .ويبدو الوضع في
أفريقيا جنوب الصحراء أفضل قليالً؛ وفي حني يبدو

زواج األطفال أكثر ندرة في شمال أفريقيا ،وجنوب
شرق آسيا وأوقيانوس ،وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،إال أنه لم يتم القضاء عليه )14(.أما
االجتاه من أوائل التسعينيات إلى أواخر أعوام ،2000
فهو حتقيق أقل من  %1من معدل اخلفض في زواج
األطفال سنويًّا .وقد تبلغ النسبة املئوية للفتيات
املتزوجات عند سن  18سنة ،في أحسن األحوال%40 ،
في جنوب آسيا ،و %30في أفريقيا جنوب الصحراء،
على مدى السنوات اخلمس املقبلة إذا لم يتم حتسني
هذا االجتاه.

شكل  .2نسبة الشابات في الفترة العمرية  24-20الالتي تزوجن في سن  15و 18سنة2010-1996 ،
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يسير زواج األطفال جن ًبا إلى جنب مع استبعاد
الشباب من اتخاذ القرار حول متى يتزوجون ومبن.
«كنت أرغب في احلصول على تعليم ،ولكن والداي
كانا عازمني على تزويجي  ...حاولت التملص ،لكن
والدتي قالت إنها ستقتل نفسها إذا لم أتزوجه».
()15
(إثيوبيا ،تزوجت في سن  13سنة).

()16 ،15

«ماذا نطلب منهم؟ نحن ال نطلب شيئا من أي أحد.
إنها ال تعرف أنها ستتزوج إال عندما يوضع اإلكليل حول
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رقبتها»( .الهند ،أم لفتاة متزوجة في سن  16سنة).
ومع ذلك توجد مناذج للتدخل الناجح .فقد أظهرت
مراجعة منهجية في عام  2011لثالثة وعشرين تقييما ً
موثقا ً لبرامج منع زواج األطفال في البلدان النامية،
ووضعت قائمة بخمس استراتيجيات رئيسية حققت
جنا ًحا يتراوح ما بني االعتدال و االرتفاع في الترويج لتأخير
الزواج بني الشباب :متكني الفتيات باملعلومات واملهارات
وشبكات الدعم ،وتثقيف وتعبئة اآلباء وأفراد اجملتمع
احمللي ،وحتسني إمكانية الوصول للتعليم الرسمي
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للبنات ونوعيته ،وتقدمي الدعم االقتصادي واحلوافز
للفتيات وأسرهن ،وتهيئة بيئة قانونية وسياسية
متكينية )17(.وطرحت هذه املراجعه أن البرامج التي عززت
الفتيات باملعلومات واملهارات وشبكات العمل ،إضافة
إلى تعبئة اجملتمع احمللي ،كانت أكثر اقترانًا ،على نحو
قوي و متواصل ،بتأخير الزواج في أطر زمنية قصيرة
نسبيا )18 ،17(.حتتاج هذه االستراتيجيات الواعدة إلى
ُّ
االرتقاء ،وأن يجري تطبيقها في عدد أكبر من البلدان.
احلق في الصحة؛ مبا فيها الصحة اجلنسية والصحة
اإلجنابية ،واخلدمات الصديقة للشباب
يدعم املؤمتر الدولي للسكان والتنمية حق الشباب
في الصحة :عبر تعزيز «إلى أقصى مدى صحة ورفاه
وإمكانات جميع األطفال واملراهقني والشباب» (الفقرة
))a(6.7؛ وتلبية «االحتياجات اخلاصة  ...للصحة ،وتقدمي
املشورة وخدمات الصحة اإلجنابية عالية اجلودة»
(الفقرة ))b(6.7؛ وضمان أن برامج ومواقف مقدمي
الرعاية الصحية ال تقيد إمكانية حصول املراهقني على
اخلدمات املناسبة  ...هذه اخلدمات يجب أن تصون حقوق
املراهقني في اخلصوصية ،والسرية ،واالحترام ،واملوافقة
أيضا مؤمتر األمم
املستنيرة (الفقرة  .)7.45كما دعا ً
املتحدة للسكان والتنمية إلى «االهتمام اخلاص بتعزيز
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،والصحة العقلية؛ وتدابير

جنسيا» (الفقرة .)23
الوقاية من األمراض املنقولة
ًّ
على الرغم من أن الشباب أكثر صحة اليوم من
األجيال السابقة ،فال يزال هناك العديد من الشروط التي
تضع عبء املرض على كاهلهم؛ وأهمها مخاطر الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،واعتالل الصحة .ففي العديد من
البيئات يتحمل األطفال مسؤولية حمل ووالدة األطفال–،
 %20من النساء الشابات الالتي تتراوح أعمارهن بني -20
 24سنة في البلدان النامية (باستثناء الصني) ،و%28
في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،قد بدأن اإلجناب قبل
بلوغ سن  18سنة )10(.الزواج املبكر يرافقه احلمل السريع:
ففي الفترة العمرية  24-15سنة ،كان  %17من املتزوجات
الشابات في أفريقيا جنوب الصحراء ،و %13في جنوب
آسيا ،و %10في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
قد أجنـنب بالفعل ثالثة أطفال ،أو أكثر )14(.بينما انخفضت
معدالت اخلصوبة املرتبطة بالعمر بني الفتيات الالتي
تتراوح أعمارهن ما بني سن  ،19-15وكان االنخفاض
بطي ًئا (الشكل  .)3وتظل املعدالت أعلى بكثير في
أفريقيا جنوب الصحراء ،وأقل قليال ً في جنوب آسيا في
عام  2013عن معدالت العالم خالل  )1(.1975–1970إن
األمومة املبكرة ميكن أن تُعرض خيارات احلياة والصحة
للنساء الشابات خلطر شديد ،ولها تأثير سلبي طويل
األجل عليهن وعلى نوعية حياة أطفالهن.

شكل  .3اجتاهات معدالت اخلصوبة لكل  1000امرأة شابة في الفترة العمرية  19-15سنة ،من  1970إلى 2015
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في الوقت نفسه ،بأن تعدد العالقات اجلنسية يوجد
بنسبة كبيرة بني الشبان ،تتراوح بني  %2في جنوب
آسيا إلى  %22في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي .كما مييل معدل استخدام الواقي الذكرى
أيضا إلى عدم االتساق؛ فالنسب املئوية للشباب من
ً
الرجال والنساء الذين أفادوا باستخدام الواقي الذكري
خالل آخر ممارسة جنسية كانت تتراوح مابني  %15في
جنوب آسيا إلى  %62في شرق وجنوب آوروبا بني شباب
الرجال ،وما بني  %5إلى  %39بالتناظر ،بني النساء
الشابات )14(.وفي حني ظل معدل استخدام الواقي
الذكري محدودًا وغير متسق ،هناك بعض األدلة على
زيادة استخدامه :فقد طرحت أدلة مستقاة من 18
بل ًدا في أفريقيا جنوب الصحراء ،خالل الفترة من
 ،2001–1993وجود متوسط زيادة يبلغ  1.4نقطة
مئوية سنويًّا في استخدام النساء الشابات غير
()19
املتزوجات للواقي الذكري.

تتصف العالقات اجلنسية بني الشباب مبمارسة
اجلنس املبكر وغير احملمي .وإلى جانب الزواج املبكر
أيضا بدء
واحلياة اجلنسية املبكرة في إطاره ،نالحظ ً
النشاط اجلنسي املبكر قبل الزواج .وفي اجململ ،من
بني الشبان في الفترة العمرية  24-15سنة ،تتراوح
النسب املئوية املتعلقة مبمارسة اجلنس قبل الزواج ما
بني  %15في جنوب آسيا إلى  %62في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي؛ وتتراوح بني النساء الشابات
ما بني  %3-2في آسيا (مبا في ذلك جنوب آسيا) إلى
 %37في أفريقيا جنوب الصحراء (اجلدول  .)1عالوة
على ذلك ،تطرح األدلة املستقاة من البلدان املتاحة
بياناتها ( 77بل ًدا للشابات ،و 48بل ًدا للشبان) ،أن ما
يصل إلى  %11من الفتيات و %5من الفتيان في الفترة
العمرية  19-15سنة بالبلدان النامية يشرعون في
احلياة اجلنسية قبل سن  15سنة ،وكانت األرقام %15
و %10في أفريقيا جنوب الصحراء )10(.وتفيد التقارير،

جدول  :1النسبة املئوية جلميع الشبان والشابات ،في الفترة العمرية من  24- 15سنة ،الذين مارسوا اجلنس
قبل الزواج؛ والنسبة املئوية ملن مارسوا تعدد الشركاء في العالقات اجلنسية؛ ونسبة من استخدموا الواقي
الذكري في آخر ممارسة جنسية (بيانات  3مجموعات مختلفة)

ممارسة اجلنس قبل
الزواج2007-2000 ،

()21 ،20

ممارسة اجلنس مع
أكثر من شخص
(متزوجون أو غير
متزوجني)،
()14
2001-2003

استخدام الواقي
الذكري في آخر
ممارسة جنسية
(متزوجون أو غير
متزوجني)،
()14
2011-1996

املنطقة
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الشبان
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)32( 37

)27( 9.9

)28( 2.2

)30( 36
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)5( 5.9

)1( 0.1

)4( 20

)9( 5
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)2( 15

)2( 3

)2( 1.7

)2( 0.1

)2( 15

)2( 6

شرق وجنوب أوروبا

)3( 55

)3( 27

)3( 15.6

)3( 2.8

)3( 62

)3( 39

أمريكا الالتينية والكاريبي

)4( 62

)8( 34

)2( 22.3

)4( 4.9

)5( 50

)9( 17

ملحوظة :يشير الرقم بني القوسني إلى عدد البلدان.
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عالوة على ذلك ،لم تتم العالقات اجلنسية لدى
النساء الشابات بالتراضي بالنسبة ألقليات مهمة؛
ففي الواقع ،كشف استعراض لألدلة املتاحة أن
العالقات اجلنسية التي تتم دون تراض  -أي التي متت
عبر استخدام القوة البدنية ،أو التهديد ،أو اخلداع ،أو
االبتزاز ،أو بتخدير ضحية دون رغبتها  -أمر تتعرض له
النساء الشابات في بيئات عديدة ،ومع ذلك لوحظ
اختالف كبير في نسب اإلبالغ عن هذه احلاالت ،مبا
()22
يتراوح مابني أقل من  %5إلى ما يزيد على .%20
الوصول إلى خدمات الصحة اإلجنابية – املتصلة
أساسا باحلمل ،وموانع احلمل ،واإلجهاض ،وعالج
ً
االلتهابات – كان محدودًا بالنسبة للشباب .وعلى
سبيل املثال ،أفادت  %55فقط من الشابات الالتي
وضعن أطفاال ً في سن املراهقة في البلدان النامية
(باستثناء الصني) ،و %48في أفريقيا جنوب الصحراء،
و %44في جنوب آسيا ،بأن الرعاية أثناء الوالدة متت
مبهارة )10(.وعلى الرغم من أن احلمل األول للشابات
هو األخطر ،فال يوجد أي دليل على أن املراهقات كن
يحصلن على رعاية ماهرة أكثر من النساء األكبر سنًا
الالتي سبق لهن احلمل والوالدة.
تظل احلاجة غير امللباة إلى موانع احلمل مرتفعة
بني النساء الشابات املتزوجات في الفترة العمرية
من  24-15سنة )14(.ويوضح الشكل ( )4مدى إخفاق
خدمات موانع احلمل للنساء الشابات املتزوجات
مقارنة بالنساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بني –30
 39سنة .عالوة على ذلك ،في عدد من البدان ،بلغ
 41بل ًدا ،توفرت فيها بيانات نقطتني على األقل في
الوقت املناسب (قبل عام  ،2000و ،2005-2001و2006
فصاع ًدا) ،انخفضت النسب املئوية للنساء الشابات،
الالتي أفدن بعدم تلبية حاجتهن ملوانع احلمل،
انخفاضا معتدال ً من  %27إلى  %21على مدى فترة 15
ً
عاما .وخالل الفترة األخيرة املُغطاة ،أفاد رُبع النساء
ً
الشابات في أفريقيا جنوب الصحراء بعدم تلبية

حاجتهن ملوانع احلمل ،وأفاد باملثل أكثر من اخل ُمس
في جنوب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
()14
السدس في باقي آسيا.
الكاريبي ،وحوالي ُ
يواجه غير املتزوجني من الشباب عقبات كبيرة في
احلصول على إمدادات الواقي الذكري ،أو موانع احلمل.
وتكمن األسباب الرئيسية في عدم معرفتهم كيفية
احلصول عليها ،أو كيفية استخدامها ،ويشعرون
بحرج السؤال عنها في متجر ،أو مرفق صحي« .إنهم
أيضا
يسألون العديد من األسئلة» )23(.كما يتصورون ً
()24
أن مقدمي اخلدمة سيكشفون أسرارهم لآلخرين،
أحكاما أخالقية بشأنهم ويعاملونهم بغير
ويصدرون
ً
ود .وفي بعض احلاالت ،يُستبعد غير املتزوجني من
الشباب من احلصول على مثل هذه اخلدمات ،بغض
()25 ،21
النظر عن السياسة املطروحة.
وهكذا ،يبدو أن ممارسة اجلنس دون وقاية أمر شائع.
وهناك تقدير ،على الصعيد العاملي في عام ،2009
بأن  3.2مليون امرأة شابة و 1.7مليون رجل شاب ،في
الفترة العمرية من  24-15سنة ،يعيشون في ظل
إصابتهم بفيروس نقص املناعة البشرية ،مع أعلى
معدالت انتشار في أفريقيا (الشكل  )26 ،12(.)5وينبع
التفاوت بني اجلنسني من حقيقة أن النساء الشابات
ميلن إلى الدخول في عالقات مع رجال أكبر منهن سنًا،
ممن قد يكون لديهم أكثر من شريكة ،و ممن أمضوا
وقتا أطول يعرضهم لإلصابة باملرض ،وبالتالي تنتقل
العدوى إلى مزيد من النساء الشابات )27 ،14(.وفي حني
ال تتوفر تقديرات عاملية النتشار األمراض املنقولة
جنسيا ،مصنفة بحسب العمر ،فإن معدل اإلصابة
ًّ
العاملي بني البالغني كان  448.3مليون حالة في
عام  2005ألمراض الكالميديا ،والسيالن ،والزُهري،
واملشعرات املهبلية .وقد ارتفع الرقم إلى 498.9
جزئيا على
مليون في عام  ،2008وكانت الزيادة تُعزى،
ًّ
األقل ،إلى تزايد عدد الشباب الذين يصبحون نشطني
()28
جنسيا كل عام.
ًّ
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شكل  .4النسبة املئوية للنساء املتزوجات في الفترة العمرية من 24-15سنة ،وأولئك في الفترة العمرية مابني
(14أ)
 39-30سنة وحاجتهن ملوانع احلمل غير مُلباة2010-1995 ،
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(أ) الرقم الوارد بني األقواس يشير إلى عدد البلدان التي توفرت لها بيانات.

شكل  .5انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب في الفترة العمرية من  24-15سنة2010-2001 ،
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أيضا ،بني الشباب ،ارتفاع معدالت احلمل
لوحظ ً
غير املقصود واإلجهاض .تواجه حوالي  22مليون
امرأة سنويًّا ،في أنحاء العالم كافة ،عمليات
اإلجهاض غير املأمون )29(،وأغلبها تقري ًبا في البلدان
النامية .ويُقدر أن  %41منهن تتراوح أعمارهن بني
 15و 24سنة؛ بينما في أفريقيا ،حتدث حوالي نصف
عمليات اإلجهاض بني النساء الشابات )30(.كما
تعاني نساء كثيرات من عواقب صحية واجتماعية
سلبية ،بد ًءا من النزف وتعفن الدم ،وغيرها من
األمراض ،التي تهدد احلياة نتيجة مايترتب على
اإلجهاض غير املأمون من مضاعفات )30(،إضافة إلى
العزلة االجتماعية واالنقطاع املبكر عن التعليم
والزواج املبكر القسري في حالة الوالدة في سن
مبكرة.
ونتاجا للحمل في سن مبكرة ،وعدم كفاية
الرعاية أثناء احلمل ،وصعوبة الوصول إلى اإلجهاض
اآلمن ،فقد بلغ عدد وفيات األمهات املراهقات حوالي
 50,000سنويًّا .وفي الواقع ،تسهم املراهقات الالتي
تتراوح أعمارهن ما بني  19-15سنة بحوالي  %11من
جميع الوالدات ،و %14من مجمل وفيات األمهات
على الصعيد العاملي )31(.كما أن تقديرات الوفاة
بني املراهقات أكبر حتى من وفيات النساء الالتي
تتراوح أعمارهن بني  24-20سنة ( 408مقابل 319
حالة وفاة لكل  100ألف مولود حي) )32(.واملراهقات
أيضا أكثر عُ رضة حلمل أطفال ناقصي الوزن قياسا
ً
للنساء األكبر سنًا ،كما أنهن يواجهن جتربة وفيات
األطفال حديثي الوالدة والرضع أكثر منهن.
هناك إقرار عاملي باحلاجة إلى التغلب على
احلواجز اجلدية أمام تلقي اخلدمات الصحية ،وقد
استهدفت العديد من البلدان النامية حتقيق
ذلك وقامت بتدخالت في هذا .وهناك استعراض
منهجي لألدلة الناجتة عن تقييمات على املستوى
القطري لـ  16بل ًدا ( 12في أفريقيا ،و 3في آسيا،
وبلد واحد في أمريكا الالتينية) يلقي الضوء على
فاعلية التدخالت التي ركزت على ثالثة عناصر .أوالً؛
تدريب مقدمي اخلدمات وتوجيههم نحو احتياجات

الشباب ،والتواصل مع الشباب وتقدمي املشورة
لهم ،وتوفير اخلدمات بطرق ال يشوبها التهديد.
ثانيا؛ جعل املرافق صديقة للشباب ،وذات نوعية
ً
ومجهزة لتقدمي اخلدمات مبا يحافظ
ومقبولة،
جيدة،
ُ
على السرية ،وغال ًبا بأسعار مدعومة .ثالثًا؛ تنفيذ
أنشطة لتوليد الطلب وتقدمي الدعم للخدمات
على مستوى اجملتمع احمللي ،ورفع مستوى الوعي بني
()33
الشباب حول توافر اخلدمات الصديقة للشباب.
وفي الوقت نفسه ،وُجدت مجموعة من األعمال ذات
الصلة وتتسم باألهمية ،مبا فيها توفير املعلومات
الدقيقة ،وسهولة الوصول إلى إمدادات موانع
احلمل ،والزيارات املنزلية بهدف الوصول إلى الفئات
األكثر ضعفً ا ،وخلق معايير اجتماعية داعمة ،وبناء
مهارات احلياة ،وإشراك الرجال واألوالد )34(.ومع ذلك،
أخفقت برامج وخدمات الشباب حتى اآلن مبعظم
البلدان في الوفاء بهذه الشروط.
توفير التثقيف حول احلياة اجلنسية واإلجنابية
ارتبطت بلدان كثيرة بالعديد من االلتزامات لضمان
حصول جميع املراهقني واملراهقات على املعلومات
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا يناسب
األعمار اخملتلفة .وقد ألقى املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية الضوء في سبع فقرات على األقل (،7.8
 )11.9 ،8.31 ،8.24 ،7.46 ،7.41 ،7.37على احلاجة إلى
برامج حساسة في مجال التربية اجلنسية للشباب
وفقً ا للفئة العمرية .وأوصى بـ «ضرورة دعم التربية
واخلدمات اجلنسية املتكاملة للشباب» (الفقرة
)7.37؛ «وإتاحة املعلومات ...للمراهقني ملساعدتهم
على فهم حياتهم اجلنسية وحمايتهم من احلمل
جنسيا»
غير املرغوب فيه[ ،و] األمراض املنقولة
ًّ
(الفقرة  )7.41و«حتقيقً ا ألقصى فاعلية ،يجب أن يبدأ
التثقيف حول القضايا السكانية في مرحلة التعليم
االبتدائي» (الفقرة .)11.9
ال تزال تلك البلدان أبعد ما تكون عن حتقيق
تلك األهداف .وعلى الرغم من تعطش الشباب
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للمعلومات ،فإنها تظل معلومات خاطئة؛ وعلى
سبيل املثال ،املعلومات عن كيفية حدوث احلمل
وكيفية منعه ،أو ما يحدث في العالقات والزواج،
وماهو أكثر من ذلك بكثير .عالوة على ذلك ،مييل تقدمي
املعلومات إلى طرق تتسم باحلكم األخالقي عليها ،مبا
ال يحترم حقوقهم ،كما تفتقر في كثير من األحيان
إلى احلساسية بني اجلنسني وال تستند إلى األدلة
دائما .ففي البلدان النامية ،جند أن املعرفة الشاملة
ً
حول فيروس نقص املناعة البشرية محدودة (حيث
يجري تعريفه من خالل معرفة طريقتني ملنع فيروس
نقص املناعة البشرية ،ورفض ثالثة مفاهيم خاطئة)،
كما أفاد  %24من الشابات و %36من الشبان فقط ،في
الفترة العمرية من  24-15سنة ،وهو ما يقل كثيرًا
عن الهدف العاملي املتمثل في  %95بحلول عام .2010
وعلى الصعيد اإلقليمي ،كانت أدنى مستويات الوعي
توجد في شمال أفريقيا ( %9بني الشابات و %17بني
الشبان) ،وكانت أعلى املستويات توجد في أمريكا
الالتينية الكاريبي %44 ،و %48على الترتيب )26(.الوعي
أيضا  -ففي الهند،
حول احلمل وموانع احلمل محدود ً
على سبيل املثال ،هناك اثنان من بني كل خمسة
من الشباب والشابات في الفترة العمرية من 24-15
سنة يعرفان أن املرأة ميكن أن حتمل في املرة األولى
التي متارس فيها اجلنس؛ وهناك ثالثة فقط من بني
كل عشر بنات يعرفن أن الواقي الذكري ال يُستخدم
()21
إال مرة واحدة.
على الرغم من كل هذه األدلة التي خلصناها
هنا ،حول احلاجة غير امللباة للمعلومات املتعلقة
باملسائل اجلنسية واإلجنابية ،ال يزال النقاش العاملي
مستمرًا حول توفير ،أو عدم توفير ،التربية اجلنسية،
واملفاهيم اخلاطئة حول هدف ومحتوى هذا النوع
من التعليم .وقد وجدت األدبيات أن محتوى معظم
برامج التعليم اجلنسي مناس ًبا ،في الواقع ،للفترة
العمرية .أما بالنسبة إلى الفاعلية ،جند األدلة
قاطعة على جبهتني( :أ) البرامج املتعلقة باالمتناع
فحسب تتسم بعدم الفاعلية ،وحتجب معلومات عن
موانع احلمل والواقي الذكرى ،مبا يعرض الشباب في
16

الواقع إلى زيادة خطر احلمل غير اخملطط له ،واألمراض
جنسيا؛ و(ب) البرامج ذات األساس الواسع ،ال
املنقولة
ًّ
تؤدي إلى تقليص سوء املعلومات فحسب ،لكنها تزيد
أيضا مهارات الشباب في اتخاذ قرارات مبنية على
ً
املعرفة ،مبا فيها تأخير أول ممارسة جنسية ،ووجود
عدد قليل من الشركاء ،واستخدام موانع احلمل و/أو
الواقي الذكري .ووجدت الدراسات أن السلوك اجلنسي
احملفوف باخملاطر قد تقلص بنسبة  %33–25تقري ًبا.
ولم جتد أي دراسة أدلة على أن تزويد الشباب بالتربية
اجلنسية أدى إلى زيادة اخملاطر )36 ،35(.وفي الوقت نفسه،
أكد الشباب مجددًا تفضيله لهذا النوع من التثقيف،
إذ يجعلهم على وعي بحقهم في البقاء أصحاء،
أي أنه :تثقيف ال يقوم على األحكام ،بل يقوم على
احلقوق ،والعمر املناسب ،ويراعي الفوارق بني اجلنسني،
ويتسم بالشمول ،ويتعلق باحملتوى )7(.وبإيجاز؛ هناك
أساس منطقي قائم على األدلة ،وهناك دعوة من
الشباب أنفسهم للنهوض بالتربية اجلنسية؛ وهي
احلاجة واحلق اللذان ال يزاالن مفتقدين في أنحاء كثيرة
من العالم.
الفاعلية ،واحلقوق ،واملساواة بني اجلنسني
اشتد اجلدل في املؤمتر الدولي للسكان والتنمية من
أجل توجيه اهتمام خاص إلى تنمية املهارات احلياتية
للفتيات ،والتصدي ألدوار اجلنسني السائدة والقوالب
النمطية ،واالعتراف بالصالت القائمة بني فاعلية
الشابات وقدرتهن على املطالبة بحقوقهن .كما جادل
من أجل إقامة «برامج مناسبة ...للتعليم وتقدمي
املشورة للمراهقني في مجاالت العالقة بني اجلنسني،
واملساواة ،والعنف ضد املراهقني ،والسلوك اجلنسي
املسؤول ،وممارسة تنظيم األسرة على نحو مسؤول،
واحلياة األسرية ...يجب على مثل هذه البرامج ...أن
واعيا لتعزيز القيم االجتماعية والثقافية
تبذل جه ًدا ً
اإليجابية» (الفقرة  .)7.47ودافع عن تغيير القواعد
داعيا إلى «تثقيف شباب الرجال بضرورة
الذكورية،
ً
احترام حق النساء في تقرير مصيرهن ،وتقاسم
املسؤولية معهن في املسائل املتعلقة باحلياة
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اجلنسية واإلجناب» (الفقرة .)7.41
لكن الواقع في كثير من البلدان النامية مختلف،
في ظل استمرار التفاوت في أدوار اجلنسني ،ومحدودية
رأس املال االجتماعي بني الشابات .ومقارنة بالفتيان
املراهقني ،جند أن شبكات األصدقاء محدودة بالنسبة
للفتيات املراهقات :فقد أفاد األوالد في أديس أبابا
وإثيوبيا ،على سبيل املثال ،مبتوسط يبلغ خمسة
أصدقاء مقارنة بثالثة لدى الفتيات؛ وفي كوازولو-ناتال
بجنوب أفريقيا ،تبلغ نسبة وجود أصدقاء  %76لألوالد
مقارنة بنسبة  %48للبنات؛ وفي الهند ،فإن عدد األوالد
الذين لديهم خمسة أصدقاء ،أو أكثر ،مما ميكنهم من
مناقشة أمورهم الشخصية معهم ،يبلغ ضعف
عدد البنات )21 ،37(.وفي كثير من البيئات ،ال يتيسر
سوى لعدد قليل من الفتيات الوصول إلى األماكن
اآلمنة واالجتماعية خارج منازلهن ومدارسهن ملقابلة
األصدقاء وتعزيز شبكات دعم األقران .ففي األحياء
الفقيرة بنيروبي ،على سبيل املثال ،جند أن ثلثي
األوالد ،مقارنة بثلث البنات فقط ،لديهم أماكن آمنة
ملقابلة أصدقاء من اجلنس نفسه )37(.وفي ريف صعيد
مصر ،جند أن املدرسة هي املنفذ االجتماعي الوحيد،
غير األسري ،أمام الفتيات )37(.وباملثل ،في ريف الهند،
نادرًا ما تلتقي الفتيات مع صديقاتهن خارج املنزل أو
املدرسة ،على عكس األوالد ،الذين يتمتعون بفرص
()23
وافرة لالختالط مع أقرانهم.
وباملثلُ ،ترم الفتيات والنساء في العديد من املناطق
من إدارة حياتهن اخلاصة .وعلى سبيل املثال %11 ،فقط
من النساء الشابات املتزوجات في الفترة العمرية من
 24-15سنة في أفريقيا جنوب الصحراء ،و %35في
آسيا اجلنوبية ،وما ال يزيد عن النصف في باقي آسيا،
أظهرن استقاللهن في اتخاذ القرار في مجال الرعاية
الصحية ،واملشتروات الرئيسية لألسر املعيشية ،أو
شراء املستلزمات املنزلية اليومية ،أو زيارة العائلة أو
األقارب )14(.كثير من الفتيات في العديد من البلدان ال
ميلكن سلطة التفاوض لرفض التحرشات اجلنسية غير
املرغوبة ،أو غير اآلمنة )22(،وقد يُظهرن كما كبيرا من
نقص االحترام الذاتي والثقة بالنفس ليصبحن قادرات

على التحدث مع شخص يختلفن معه ،أو مواجهته.
أصبح تفاوت القواعد بني اجلنسني ،في ما يتعلق
بالتعليم ،أمرا معترفا به ،يتم التعبير عنه من
قبل حتى أصغر املراهقني .أشارت طفلة عمرها 12
سنة في غواتيماال إلى ما يلي« :يقولون إن األوالد
فقط هم من يجب عليهم [الدراسة] ،ألنهم أكثر
ذكاء .يقول البعض لوالدي‘ :ال تؤيد دراسة ابنتك،
ألنك فقط ستنفق أموالك سدى ،وهي ستتزوج ولن
تُنهي دراستها’» )37(.ويرى صبي سنه عشر سنوات
من املناطق الريفية في الهند أن «إكمال الفتيان
لتعليمهم أكثر أهمية من إكمال البنات لتعليمهن،
ألن الفتيان عليهم أن يعملوا ،لكن الفتيات ليس
()23
عليهن ذلك».
لقد حدد استعراض للمناهج ،قائم على األدلة،
حلماية املراهقات من اخلطر اجلنسي )38(،عددًا من
سمات البرنامج األساسية ،مبا في ذلك وجود مساحة
اجتماعية آمنة بعي ًدا عن املنزل واملدرسة ،وشبكات
الصداقة ،واملدربني ومناذج القدوة ،وتعلُم املهارات
احلياتية ،وأنشطة بناء الفاعلية ،ومعلومات حول
اخلدمات واحلقوق الصحية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
ومحو األمية املالية واملدخرات ،وخطط احلماية
الذاتية ،واملعرفة مبوارد اجملتمع احمللي املوجودة للوصول
إليها عند احلاجة .كانت احتماالت وجود خطط ادخار
لدى البنات املشاركات في برامج تضم هذه العناصر
في جنوب أفريقيا ،فضال ً عن التحلي باحترام الذات
والثقة في قدرتهن على احلصول على الواقي ،أكثر
من تلك املوجودة لدى مجموعات املقارنة ،كما أفدن
()37
باالندماج االجتماعي في مجتمعاتهن احمللية.
وباملثل ،أشار برنامج للفتيات في إثيوبيا إلى حتسينات
في شبكات الصداقة ،وااللتحاق باملدارس ،وسن
الزواج ،واملعرفة بالصحة اإلجنابية ،واستخدام موانع
احلمل )39(.عالوة على ذلك ،أظهرت برامج الصبيان
والشبان جنا ًحا في متكني املشاركني من تبني معايير
املساواة بني اجلنسني ،وفي الوقت نفسه قلصت من
()40
جنسيا.
جتربة اإلصابة بأعراض األمراض املنقولة
ًّ
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احلماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
ألزم املؤمتر الدولي للسكان والتنمية البلدان بحماية
الشباب ،وبخاصة الشابات ،من العنف؛ ويدعو
احلكومات إلى «اتخاذ خطوات فعالة ملواجهة...
اإلساءة لألطفال واملراهقني والشباب( »...الفقرة
 .)6.9وباملثل ،يحث على سن وإنفاذ تشريعات من
أجل «حماية جميع املراهقني والشباب ...من جميع
أشكال العنف ،مبا في ذلك العنف القائم على
النوع االجتماعي والعنف اجلنسي ...وتوفير اخلدمات
االجتماعية والصحية ،مبا فيها خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ،وآليات تقدمي الشكاوى والتقارير
للتعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان خاصتهم».
(الفقرة .)12
تشير األدلة إلى أن العنف ضد الشباب يتخذ
العديد من األشكال .هناك كثيرون يكبرون وهم
يشهدون والدهم يضرب والدتهم ،وكثيرون هم
أنفسهم ضحايا للعنف األسري – وهي احملددات
الرئيسية الرتكاب العنف ،واخلضوع له ،في العالقات
احلميمة في ما بعد )41(.إن العنف القائم على النوع
االجتماعي ضد النساء الشابات يُرتكب ،إلى حد كبير،
من أزواجهن وشركائهن؛ وعلى سبيل املثال ،أكثر من
نصف النساء الشابات املتزوجات في الفترة العمرية
من  24-15سنة في أوغندا ،وما يتراوح بني الثُلث
والنصف في زميبابوي وتنزانيا والهند وبنجالديش ،قد
أفدن بتعرضهن ،أكثر من أي وقت مضى ،للعنف في
()46-42
إطار الزواج.
ً
أفادت أيضا النساء الشابات غير املتزوجات ،الالتي
لديهن خبرة جنسية ،بأنهن تعرضن ملمارسة اجلنس
قسرًا .وكشف حتليل بيانات املسوح الدميوغرافية
والصحية أن أول جتربة جنسية لم تكن بالتراضي
بني  %2من النساء الشابات في أذربيجان ،و%64
في جمهورية الكونغو الدميقراطية )47(.وقد وجدت
الدراسات التي أُجريت في غانا ،ومالوي ،وأوغندا،
والهند ،أن حوالي ُخمس الفتيات ذوات اخلبرة اجلنسية،
الالتي تتراوح أعمارهن بني  19-15سنة ،مارسن أول
()24،48
جتربة جنسية لهن باإلكراه ،أو حتت إصرار الشريك.
18

وكانت الردود النمطية على النحو التالي:
«بعد أن أجبرني [على ممارسة اجلنس] ،بدأ يرسل
لصديقتي [كي تتحدث معي] ...أقنعتني صديقتي
بأن مثل تلك األشياء حتدث لكل فتاة ،ولذا يجب أن
أعتاد [على ذلك] .وبالتالي ،غفرت للصبي وعدت
()24
إليه»( .أوغندا ،سن  15سنة).
«ذهبت إلى هناك .كان مبفرده .أوصد الباب؛ وهددني
قائال ً كيف ميكنه الزواج مني إذا تصرفت هكذا .ضربني
()48
عندما حاولت اخلروج»( .الهند ،سن  19سنة).
يطرح استعراض لألدلة حول التدخالت الرامية إلى
احلد من العنف ضد املراهقات( )49أن برامج منع العنف
تُنفذ عادة في سياق البرامج التي تتناول مهارات احلياة،
وإنشاء أماكن آمنة للبنات ،وتغيير مفاهيم الذكورة
لدى الفتيان والشبان .بيد أن االستعراض يشير إلى
أن هذه البرامج ،بينما جنحت في متكني الفتيات ،وبناء
مهارات االتصال ،وتطوير مواقف عادلة بني اجلنسني،
لم تؤد إلى انخفاض عنف الشريك ،بشكل ملحوظ،
أيضا على
إال في عدد قليل من الدراسات ،التي تركز ً
التمكني االقتصادي ،والنوع االجتماعي ،والصحة
اجلنسية ،وتضامن اجملموعة )51 ،50(،و/أو الرجال واألوالد
()52
املنخرطني.

ضمان «حق الشباب في الرعاية ،والتوجيه والدعم»
دعا املؤمتر الدولي للسكان والتنمية إلى برامج لتوعية
من هم «في وضع يتيح لهم تقدمي اإلرشاد للمراهقني
في ما يتعلق بالسلوك اجلنسي واإلجنابي املسؤول،
وبخاصة الوالدين واألسر ،فضال ً عن املؤسسات
الدينية ،واجملتمعات احمللية ،واملدارس ،ووسائل اإلعالم،
وجماعات األقران» (الفقرة  .)7.48كما ألقى الضوء
على احلاجة إلى تعزيز التفاعل بني الوالدين والطفل،
داعيا إلى «تثقيف الوالدين بهدف حتسني التفاعل
ً
بينهما وبني األطفال ،بغية متكينهما من االلتزام
بشكل أفضل بواجباتهما التعليمية لدعم عملية

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -الصحة اإلجنابية للشباب  -العدد ( )18نوفمبر 2014

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
SJ Jejeebhoy et al. Reproductive Health Matters 2013; 21(41):18–30

نضج أطفالهما ،وبخاصة في مجاالت السلوك
اجلنسي والصحة اإلجنابية» (الفقرة .)7.48
تبتعد البيئة ،في العديد من البلدان ،عن تلبية
احتياجات الشباب ،كما أن عالقات الوالدين باألطفال
وكذا العالقات بني املراهقني ومعلميهم ،أو أي موجهني
كبار آخرين ،ال تتميز باالحترام والتواصل )53(.وتطرح
األدلة املتاحة أن الوالدين نادرًا ما يوفران معلومات،
أو توجيه لألطفال في املسائل اجلنسية واإلجنابية.
ففي بوركينا فاسو ،على سبيل املثال ،ناقش أقل
من ُخمسي الفتيات وعُ شر الفتيان هذه املسائل مع
أحد الوالدين )24(.وفي الهند ،ناقش أقل من  %1من
الشباب العمليات اإلجنابية مع أحد الوالدين )21(.وفي
غانا ،قال األوالد خالل مناقشات اجملموعات البؤرية:
«يسأل البعض أقرانهم عن اجلنس ،ألنهم عندما
يسألون والديهم ،قد يعتقدون أنهم [أي األطفال]
يريد فعل هذه األشياء .ويعتقد الوالدان أنهم
أشقياء ،ولذا يتجهون إلى أقرانهم» .قالت أم ،في
بوركينا فاسو« :يخشى األطفال من التحدث معي
حول هذه املوضوعات» )24(.وقالت أُم في الهند« :يجب
عدم إخبار األطفال بهذه األشياء جميعها؛ بل تركهم
يعرفونها بعد الزواج» )54(.إن احلرج ،واألعراف التقليدية،
والتصورات اخلاطئة بأن احلديث عن هذه املسائل سوف
يشجع النشاط اجلنسي ،فضال ً عن محدودية مهارات
التواصل ،متنع البالغني من توفير بيئة داعمة الشباب.
تندر التدخالت املوجهة إلى الوالدين .بيد أنه
نظرًا لدور الوالدين الرئيسي ،ووجود أدلة على رغبة
الشباب في االنخراط مع والديهم في املسائل
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،فإن املطلوب
هو األنشطة التي تزود اآلباء واألمهات باملعلومات
واملهارات واملوارد ،ال سيما حول مناء املراهقني
الطبيعي ،واجلنس ،وتعاطي اخملدرات ،ومهارات االتصال،
ومعلومات حول املوارد احمللية )53(.وهناك حاجة ماسة
إلى بذل اجلهود إلقامة التدخالت املناسبة واختبارها
في مختلف السياقات الثقافية.

التحرك إلى األمام
ُ
على الرغم من بطء التقدم املتحقق في الوفاء
بااللتزامات جتاه الشباب ،فهناك عالمات مشجعة.
أوالً؛ هناك التزام أكبر من جانب السياسة والبرنامج
جتاه االستثمار في الشباب منذ عام  .1994لقد أقرت
العديد من البلدان أهمية حتسني الصحة اجلنسية
واإلجنابية واالختيار بني الشباب ،والصالت القائمة بني
تنمية الشباب ومستقبل األمم .وفي عام  ،2012أكدت
الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمم املتحدة للسكان
والتنمية االلتزامات العاملية التي قدمها املؤمتر الدولي
للسكان والتنمية ،وركزت ،مرة أخرى ،على األجندة
العاملية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب.
ثانيا؛ يُعد اجليل احلالي من الشباب بالتأكيد أكثر
ً
تعرضا لألفكار اجلديدة،
وأكثر
ا،
تعليم
وأفضل
صحة،
ً
ً
وعيا باحلقوق ،وأفضل استعدادًا للدخول إلى
وأفضل ً
عالم سريع التحول .ثالثًا؛ توجد سوابق تشير إلى
مستقبل واعد لتمكني املراهقني ،وبناء املساواة بني
اجلنسني ،وإزالة العقبات التي تعترض تعزيز الصحة،
والسعي من أجلها .وأخيرًا؛ ورمبا ما هو أهم ،يقوم
الشباب بتمكني أنفسهم ،ويلعب القادة الشباب
رئيسيا في حتديد األجندة العاملية للشباب.
دورًا
ًّ
في منتدى الشباب العاملي الذي عُ قد في بالي عام
 ،2012خالل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،15+أكد
الشباب مجددًا هذه األجندة ،مع التركيز على احلقوق
ً
تهميشا.
اجلنسية واإلجنابية ،وإدراج الفئات األكثر
لقد وضع «إعالن منتدى الشباب العاملي في بالي»
الشباب وحقوقهم في صلب التنمية ،وعزز سمات
االنتقال الناجح ملرحلة البلوغ التي نوقشت في هذه
الورقة .وطالب ،عالوة على ذلك ،مبشاركة الشباب
املتواصلة والهادفة في صياغة وتنفيذ السياسات
()7
والبرامج املرتكزة على احلقوق.
إن أهداف برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية في مجال الشباب التزال صاحلة كخارطة
طريق في عام  2013كما كانت في عام  .1994ويدعو
الوفاء بهذه االلتزامات إلى االقتناع بأن االستثمار في
الشباب هو مفتاح التنمية العاملية ،واإلميان بأن هذا
هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
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شكر وتقدير
هذه الورقة هي صيغة معدلة لعرض قُدم إلى
الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمم املتحدة للسكان
والتنمية ،نيويورك ،عام  .2012ونود التعبير عن امتناننا
ملا حصلنا عليه من مداخالت ودعم من الكثيرين.
حصلنا على تعليقات ثاقبة حول النسخ املبكرة من
كل من :رجيب أشاريا ،آن بدلكوم ،آن بالنك ،جوديث

20

بروس ،ديان روبينو ،سوير شيريل ،إقبال شاه .وحصلنا
على دعم بحثي ضخم من :م .أ .خوسيه ،كومال
ساكسينا ،شيلبي رامبال .ونود أن نعرب عن امتناننا
الكبير للدعم الذي حصلنا عليه من :مؤسسة
ديفيد وولوسيل باكارد ،مؤسسة جون د .وكاثرين
ت .ماكارثر ،مؤسسة فورد ،مؤسسة ريتشارد وفلورا
هوليت ،ومؤسسة إلتون جون لإليدز ،وزارة التنمية
الدولية جمللس السكان باململكة املتحدة.
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