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وقات لل�شتثمار فى ال�شباب الذين يعي�شون فى البلدان النامية ـ هذه هى الر�شالة التى  الوقت احلاىل هو اأف�شل االأ
يت�شمنها اإ�شدار هذه ال�شنة من تقرير عن التنمية فى العامل، وهو التقرير التا�شع والع�رضون فى هذه ال�شل�شلة من 
التقارير فعدد من هم فى �شن 12-24 �شنة على ال�شعيد العاملى يبلغ 1.3 بليون �شخ�س، وهم يعتربون اأكرب 
كرث عافية واأف�شل م�شتوى تعليمياـ  ولذا فهم قاعدة  جمموعة من هذه الفئة العمرية فى تاريخ العامل وهم اأي�شا االأ

�شا�شية. قوية ميكن البناء عليها فى عامل يطلب ما هو اأكرث من املهارات االأ
مهات، واملواطنون الفاعلون  باء واالأ �شباب اليوم هم فى الغد العاملون واأ�شحاب م�رضوعات العمل احلر، واالآ
الر�شد،  اإىل �شن  اآخذة فى الهبوط ومع تقدمهم فى الو�شول  اأن معدالت اخل�شوبة  مر، ومبا  والقادة فى واقع االأ
طفال عددا اأقل مما اأجنب اآبائهم واأمهاتهم، وهذا ما ميكن بالتاىل اأن يزيد معدالت النمو ـ عن  �شينجبون من االأ
�رض. فالبلدان الغنية الفقرية على حد �شواء بحاجة  طريق: زيادة ن�شبة العاملني من بني ال�شكان، وزيادة ادخار االأ
بذلك  قيامها  باأن  علما  اإغلقها.  اإىل  املجتمعات  �شيخوخة  توؤدى  اأن  قبل  ن  االآ ال�شانحة  الفر�شة  هذه  الغتنام 

�شيمكنها من زيادة معدالت و�رضعة منوها ومن حتقيق املزيد من تقلي�س الفقر.
ينظر هذا التقرير فى مراحل احلياة اخلم�س التى ت�شاعد فى اإطلق عملية تنمية وتطوير اإمكانات ال�شباب من 
�رض وممار�شة  خلل ال�شيا�شات احلكومية ال�شحيحة: التعلم، والعمل، واحلفاظ على ال�شحة والعافية، وت�شكيل االأ
املواطنة و�شمن كل من هذه التحوالت، لي�س على احلكومات زيادة اال�شتثمار املبا�رض ب�شاأنها فح�شب، بل عليها 
اأي�شا تهيئة البيئة لل�شباب واأ�رضهم لل�شتثمار فى اأنف�شهم ويحدد هذا التقرير ثلثة اجتاهات �شيا�شات من اأجل 
�شهام فى جمتمعاتهم، وتو�شيع الفر�س، وتعزيز القدرات، واإتاحة الفر�شة  م�شاعدة ال�شباب فى تطوير اأنف�شهم واالإ

الثانية.
ي�شهم اال�شتثمار فى ال�شباب اإ�شهاما قويا فى حتقيق ر�شالة البنك الدوىل ال�شاملة املتمثلة فى حماربة الفقر، 
البلدان،  تواجه احلكومات فى كافة  التى  التحديات  واحدا من  ال�شباب  اال�شتثمار فى  يعترب  نف�شه،  الوقت  وفى 
مل باأن ي�شهم هذا التقرير فى معاجلة هذا التحدى عن طريق تبادل خربات  الغنية منها والفقرية، وىل وطيد االأ
التغلب  لي�س فقط  ا�شتطاعوا  قد  ـ  �شيا�شات وموؤ�ش�شات جيدة  ـ مب�شاندة من  ال�شباب  العملية حيثما كان  البلدان 
مل والفر�س لكافة  على امل�شاكل والتحديات بل حتقيق االزدهار، وبهذا ي�شهمون فى حتقيق م�شتقبل حافل باالأ

جيال. االأ

بول د. وولفويتز
رئي�س جمموعة البنك الدوىل
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 Jean Fares, Varun Gouri, و�شم كل من Emmanuel Y. Jimenz قام باإعداد هذا التقرير فريق اأ�شا�شى برئا�شة
 Mattias K.A. Lunberg, David McKenzi, Mamta Murthi, Cristobal Ridao - Cano, and Nistha Sinha

 Amer Hasan, Sarojini Hirsheleifer, Natsuko Kiso, and Annette من:  كل  من  م�شاعدة  الفريق  وتلقى 
 Mehinet Ziya Gorpe, Cloudio شافة اإىل� Richter، �شاهموا جميعا اأي�شا فى �شياغة اأجزاء من التقرير، باالإ

�رضاف والتوجيه العام  E. Montenegro, and Victor Sulla الذين قدموا ا�شهامات اإ�شافية. وقد مت العمل حتت االإ

 Jere Behrman, Robert Blum, David وقدم كل من François Bourguignon and Jean - Louis Sarbib :من
�شا�شية(،  وراق االأ اإعداد االأ Liam, and Cynthia Liloyd م�شورة م�شتفي�شة وممتازة )مبا فى ذلك امل�شاعدة فى 

ويود الفريق اأن يعرب عن عميق امتنانه لهم.
كما �شاهم كثريون اآخرون من داخل وخارج البنك الدوىل بتعليقات مفيدة، علما باأن اأ�شماءهم مدرجة فى 
عن  امل�شوؤولة  وهى  بالبيانات،  اخلا�س  امللحق  فى  م�شاهمة  التنمية  بيانات  وملجموعة  املراجع.  ثبت  مذكرة 
موؤ�رضات التنمية العاملية املختارة. ويود الفريق اأي�شا اأن يعرب عن تقديره للدعم ال�شخى من �شندوق ا�شتئمانى 
موؤ�ش�شة هيوليت، وحكومات  قدمت  التغيري. كما  اأجل  املعرفة من  وبرنامج  مانحة،  ي�شم عدة جهات  براجمى 

الدامنرك، واأملانيا، واليابان، وال�شويد واململكة املتحدة اأي�شا دعما اإ�شافيا.
 Maya Brahmam, Stephen وقد ا�شتفاد الفريق كثريا من طائفة وا�شعة من امل�شاورات التى اأدارها كل من

.Commins, Viviana Mangiaterra, Juan Felipe Sanchez, Gerold Thilo Vollmer, and Kavita Watsa

وقد ت�شمنت امل�شاورات فعاليات وحلقات عمل عقدت فى 26 بلدا ناميا وب�شع بلدان متقدمة فى اأوروبا، 
امل�شودة. ويود  للمعلومات حول  العاملية  ال�شبكة  اإىل مناق�شات مبا�رضة عرب  اإ�شافة  واآ�شيا،  ال�شمالية،  واأمريكا 
الفريق �شكر كل من �شارك فى حلقات العمل، واللقاءات عرب الفيديو، واملناق�شات هذه، كان من بينهم موظفون 
فى املكاتب القطرية، وباحثون، وم�شئولون حكوميون، وموظفون من منظمات غري حكومية، ومنظمات القطاع 
اخلا�س، وال�شباب اأنف�شهم بطبيعة احلال. ويجدر التنويه بوجه خا�س مبا بذل من جهود فى البلدان الثلثة التى 

�شواء عليها«: اأال وهى الربازيل، و�شرياليون، وفيتنام. »�شلط التقرير االأ
 Jason و  الربنامج،  م�شاعد   Ofelia Valladolid و  للفريق  ول  االأ التنفيذى  امل�شاعد   Rebecca Sugui كانت 

Victor م�شاعد الفريق، و Evangeline Santo Domingo م�شاعد ل�شئون اإدارة املوارد.

بتن�شيق  الدوىل  البنك  النا�رض فى  التقرير. وقام مكتب  لهذا  الرئي�شى  املحرر   Bruce Ross - Liarson وكان 
 Dana Vorisek, Susan Graham, Andrés Meneses, :ت�شميم وحترير واإنتاج هذا الكتاب حتت اإ�رضاف كل من
and Randi Park.

�ضكر وتقدير
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الكتابة عن ال�صباب
دلة.  كان من بني اأكرب التحديات فى كتابة هذا التقرير عدم تكافوؤ قاعدة االأ
جراء حتليل ت�شخي�شى لبع�س املو�شوعات  البيانات اللزمة الإ فقد كانت 
مثل مواطنة ال�شباب وهجرتهم حمدودة. واأهم من ذلك اأنه مل تتوفر �شوى 
االنتقال،  مراحل  من  ى  الأ ال�شباب  و�شيا�شة  لربامج  دقيقة  تقييمات  ب�شع 
جلاأ  الثغرات،  هذه  معاجلة  فى  وللم�شاعدة  التقرير.  �شملها  التى  والق�شايا 
اأيد  كما  اأدنــاه.  املبني  النحو  على  وامل�شوحات  اال�شت�شارات  اإىل  الفريق 
ثار التى كانت اإما جارية اأو كان من املمكن  الفريق اأي�شا عدة تقييمات للآ

طار الزمنى للتقرير. اإمتامها خلل االإ

ال�صتماع اإىل ال�صباب
من  ى  الأ نطاقا  واأو�شعها  اتقانا  اال�شت�شارات  اأكــرث  من  واحــدة  اإطــار  فى 
تقارير التنمية فى العامل، �شارك ما يزيد على 3000 �شاب فى مناق�شات 
رجنتني،  واالأ الرو�شى،  االحتــاد  هى  ناميا:  بلدا   26 فى  مركزة  جماعية 
وبريو  فا�شو،  وبوركينا  وبنغلدي�س،  والربازيل،  اجلديدة،  غينيا  ـ  وبابوا 
وجمهورية  الدومينيكان  وجمهورية  لي�شتى،  ـ  وتيمور  وتركيا،  وتايلند، 
واجلمهورية  ال�شابقة،  اليوغو�شلفية  مقدونيا  وجمهورية  العربية،  م�رض 
وكينيا،  وفييتنام،  وغانا،  وال�شني،  و�شرياليون،  وجورجيا،  اليمنية، 
واملك�شيك، وموزامبيق، ونيجرييا، ونيبال، والهند، وهندورا�س. وقد اأجرينا 
م�شاورات مع عمال �شبان، وخرباء من حكومات، ومنظمات غري حكومية، 
ومنظمة �رضكاء، والبنك الدوىل من اأجل �شمان متثيل امل�شاركني لل�شباب 
الثانى/  ت�رضين  من  اعتبارا  وال�شابات  ال�شبان  هوؤالء  وقام  اأفكارهم.  فى 
مراحل  حول  واملناق�شة  بالتناظر   2006 مايو  اآيار/  اإىل   2005 نوفمرب 
االنتقال اخلم�س من عمر التقرير. وقد اأجرت هذه العملية املكاتب القطرية، 
طفال وال�شباب التابعة  و�شاندها فى ذلك بقوة فريق م�شرتك من وحدة االأ
ن�شانية بالبنك، ومكتب نائب الرئي�س للعلقات اخلارجية،  ل�شبكة التنمية االإ
وتقرير التنمية فى العامل. وقد بذل جهد خا�س من اأجل الو�شول اإىل ال�شباب 
الذين غالبا ما ال ي�شمع �شوتهم مثل ال�شابات، و�شباب الريف، واأولئك الذين 
يعي�شون باإعاقات. وقد وجد الفريق فى املناق�شات عونا هائل فى و�شع 
الفر�شيات، والتحقق من النتائج الكمية، وتوفري �شياق ثرى. وقد ا�شتغرقت 
خر ثلثة اأيام. وفى قليل من  بع�س االجتماعات ب�شع �شاعات، وبع�شها االآ
�شا�شى لهذا التقرير مبا�رضة، وفى غريها  هذه االجتماعات �شارك الفريق االأ

على  ليكرتونى  االإ موقعنا  على  متاحة  كانت  اإليهم،  تقارير  اإر�شال  جرى 
www.worldbank.org/wdr2007 :ال�شبكة

العاملية  ال�شبابية  املنظمات  ممثلى  مع  اي�شا  الفريق  تعامل  كما 
والقيادات ال�شبابية فى اأوروبا، واليابان، واأمريكا ال�شمالية، ومنهم اأع�شاء 
�شبكة البنك لل�شباب والتنمية وال�شلم، واملنظمة الفرانكوفونية، واملنظمة 

االيربو ـ اأمريكية لل�شباب.
ليكرتونية. واللقاءات عرب  وقد ا�شتخدمت و�شائط جديدة للمناق�شات االإ
الفيديو مع قيادات �شبابية من جميع اأنحاء العامل، وكذلك لتلقى تعليقات 

ليكرتونى للبنك الدوىل. �رضيحة من ال�شباب على املوقع االإ
وقد اقتب�شت الن�شو�س املنقولة فى هوام�س هذا التقرير من م�شاورات تقرير 

Mangiaterra and Vollmer [2006] عن التنمية فى العامل مع ال�شباب )انظر
www.worldbank.org/consultations :وموقع

التكنولوجية  املبادرة  روح  مبوؤمتر  املتعلقة  ليكرتونية  االإ واملناق�شات 
ول / اأكتوبر 2005. اأما  االجتماعية لدى ال�شباب الذى عقد فى ت�رضين االأ
بالن�شبة للن�شو�س املنقولة من م�شادر غري تلك، نورد امل�شدر فى حا�شية 

فى ذيل التقرير حتت الن�س املنقول.

م�صح ال�صباب
م�شمولة  غري  التقرير،  هذا  يغطيها  التى  الق�شايا  من  كثريا  اأن  يلحظ 
هذه  فى  متب�رضة  نظرة  عطاء  والإ النامية.  للبلدان  احلالية  بامل�شوحات 
بها  قامت  التى  للم�شوحات  اأ�شئلة  باإ�شافة  التقرير  فريق  قام  الق�شايا، 
Inter Media فى اأواخر 2005، واأوائل 2006 للجمهور املمثل للبلدان فى، 
اإثيوبيا، األبانيا، وبنغلدي�س، ورومانيا، والعراق، وطاجيك�شتان، وماليزيا. 
اإ�شافة اإىل ذلك، فقد مت احل�شول على بيانات ثرية عن ا�شتخدام تكنولوجية 
املعلومات واالت�شاالت، واملواقف ال�شيا�شية من بنك معلومات امل�شوحات 

.Inter Media اخلا�س بـ
وقد مت بناء قاعدة بيانات جديدة كبرية من م�شوحات القطاع العائلى 
بلدا  و21  البنك،  اأقاليم  جميع  ت�شمل  ناميا،  بلدا   97 فى  القائمة  القطرية 
متقدما. وبالن�شبة جلميع البلدان املتقدمة، واأكرث من ن�شف البلدان النامية، 
قل لكل قطر، تغطى الت�شعينيات من القرن  جرى ا�شتخدام نقطتى م�شح على االأ
البلدان.  الثالثة لعمل مقارنات عرب  لفية  االأ وىل من  االأ الع�رضين وال�شنوات 
الدميوغرافية  امل�شوحات  امل�شتقاة من  لتلك  البيانات مكملة  وجاءت هذه 

وال�شحية ORC Macro، وم�شوحات درا�شة مقايي�س م�شتويات املعي�شة.

مالحظات منهجية
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x�ii مالحظات عن البيانات	 	

قليمية وجمموعات   وردت قائمة بالبلدان التى اأدرجت فى املجموعات االإ
بداية  فى  االقت�شادات«  »ت�شنيف  جــدول  فى  التقرير  هــذا  فى  الدخل 
الدخل  ت�شنيفات  اعتمدت  وقد  العاملية«.  التنمية  عن  خمتارة  »موؤ�رضات 
جماىل. وقد توجد النقاط الفا�شلة  على ن�شيب الفرد من الناجت القومى االإ
فى ت�شنيفات الدخل فى هذه الطبعة فى »مقدمة املوؤ�رضات املختارة عن 
�شكال واجلداول  التنمية العاملية«. ومتو�شطات املجموعات الواردة فى االأ

هى متو�شطات غري مرجحة فى املجموعة ما مل يذكر غري ذلك.
وا�شتخدام كلمة بلدان لت�شري اإىل االقت�شادات ال يعنى �شمنا اأى حكم 
قليم.  االأ لذلك  غريه  اأو  القانونى  الو�شع  ب�شاأن  الــدوىل  البنك  جانب  من 
الدخل  ومتو�شطة  منخف�شة  االقت�شادات  ي�شمل  النامية  البلدان  وتعبري 

�شارة اإىل  وذلك على �شبيل التي�شري. وا�شتخدام تعبري بلدان متقدمة النمو للإ
االقت�شادات مرتفعة الدخل.

للواليات  احلالية  الــدوالرات  بها  يق�شد  بالدوالر  املبينة  رقــام  واالأ
املتحدة ما مل يذكر غري ذلك. واملليار يعنى 1000 مليون والرتيليون يعنى 

1000 مليار.
اإما  التقرير  �شود )مونتنجرو( فى هذا  االأ ا�شم �رضبيا واجلبل  ي�شتخدم 
�شود فى  ن الواقعة مو�شع النقا�س حدثت بعد ا�شتقلل جمهورية اجلبل االأ الأ
يونيه 2006، واإما ب�شبب عدم توفر بيانات منف�شلة عن جمهورية �رضبيا 

�شود. وجمهورية اجلبل االأ





�

اآ�رسا  ـ  ع�رسة  اخلام�سة  ابنة  ـ  جورجيا  اأداء  كان 
اأخاذا، وهى طفلة فقرية من اأطفال ال�سوارع وتلميذة 
فا�سلة، ولكنها ممثلة طاحمة اأدمعت عيون اأع�ساء 
دولية  اإمنائية  معونات  بعثة  فى  �سفار  الأ كثريى 
ال�سغريات  بالفتيات  يعنى  اإ�سالحيا  ملجاأ  زارت 
فى  تقوم  كانت  الربازيلية.  ري�سيفه  مدينة  فى 
م�رسحية ق�ستها رمزية بدور فتاة �سغرية اأ�سيئت 
التغلب على متاعب  معاملتها، وهى حتلم بكيفية 
حياتها، عدم اهتمام ا�رستها بها، و�سعوبة البقاء 
ل�ستن�ساق  الدافعة  وال�سغوطات  املدر�سة،  فى 
غري  الــود  وخطب  ال�سداقة  وعــرو�ــض  »ال�سمغ« 
املرغوبة من الرجال، وعملها بدوام جزئى كمدبرة 
الدور  ذلك  ال�سهل متثيل  من  ولرمبا وجدت  منزل. 
كانت متلك  اأنها  اإل  وثيق حلياتها..  انعكا�ض  نه  لأ

الكثري من املواهب.
الزوار  مــع  احلــديــث  عند  ـ  امل�رسحية  وبعد 
وان  جانب ـ عادت تلك املمثلة النا�سجة قبل الأ الأ
اإىل كونها مراهقة خجول غري لبقة وواعية لذاتها. 
لتطوير  لها  �سنحت  التى  للفر�سة  ممتنة  وكانت 
الوقت لتح�سني  اآمن وفى نف�ض  براعتها فى مكان 
مور  لأ ومعرفتها  والكتابة  القراءة  على  قدرتها 
احلياة. ولكنها كانت ل تزال قلقة ب�ساأن م�ستقبلها، 
املواظبة على  الرغبة فى  امتالك  �سيما كيفية  ول 
مازالت  التى  العامة  املدر�سة  فى  اململة  الدرو�ض 
مل  بالأ مفعمة  كانت  ولكنها  اأحيانا،  اإليها  تذهب 

ول مرة فى �سبابها. لأ

مدينة  فى  املحيط  من  خــر  الآ اجلانب  وعلى 
الثالثة  ابن  �سيمون  كان  �سرياليون،  فى  فريتاون 
والع�رسين يت�ساءل عما ينبغى عليه القيام به. ففى 
حياته  كانت  املا�سية،  ع�رسة  اخلم�ض  ال�سنوات 
هلية الدائرة  عر�سة للتوتر الدائم نتيجة للحرب الأ
كانوا  الذين  اأهله  مع  عليه  وكان  طويل  زمن  منذ 
للحرب  مرتعا  كانت  التى  كوئيدو  فى  يعي�سون 
مرات،  عدة  الهجمات  وجه  من  الهروب  واملعارك 
خدمة  على  واأكرهوا  مرة  ذات  �ــرس  الأ فى  ووقعوا 
ينم  قاله  ما  وكان  �سنتني.  ملدة  املتمردين  قوات 
مد للعنف.  فقط عن نتيجة ذلك التعر�ض الطويل الأ
و�سعر باأنه مات ثالث مرات: مرة حني قتل والده 
نه مل يزود اأحد املقاتلني مبا يكفى من الطعام،  لأ
وعندما تعر�ست والدته لالغت�ساب  وماتت لحقا، 
كوئيدو  اإىل  العودة  على  �سقيقته  اأجربت  وعندما 

كواحدة من بائعات الهوى.
ولكنه مع ذلك اأراد اأن يبداأ حياته مرة ثانية. 
وبالعمل كمتطوع ملنظمة غري هادفة للربح تقدم 
اخلدمات لل�سباب وتقوم باإعادة تاأهيلهم ملواجهة 
والتوعية  الن�سح  تقدمي  �رسوف احلياة من خالل 
جمموعة  فى  ع�سوا  لكونه  بالر�سا  و�سعر  لهم. 
فى  مبا  اأخـــرى،  مــرة  العلم  تلقى  فى  ومنخرطا 
اأي�سا  واأراد  احلا�سب.  اأجهزة  ت�سغيل  كيفية  ذلك 
اإح�سار �سقيقته اإىل فريتاون واإبعادها عن حياتها 
عمل  لديه  كان  لو  ومتنى  كوئيدو.  فى  الكابو�سية 

باأجر

الطريق  منت�سف  فــى  تقع  م�سافة  وعــلــى 
والع�رسين  احلادية  ابنة  فــان،  جند  العامل  حــول 
اأف�سل  اإحــدى  فى  الثالثة  ال�سنة  فى  طالبة  وهى 
لها مع  بيت �سديقة  فى  تتدرب  جامعات هانوى 
فرقتها على اأداء اأغانى �سيلني ديون. وهى طالبة 
فى  القبول  امتحان  اجتازت  للدرا�سة  متحم�سة 
اجلامعة رغم �رسامته ونعمت مب�ساندة اأبويها غري 
بع�ض  وك�سبت  املهنيني  من  وكالهما  امل�رسوطة، 
خبارية  الإ الن�رسات  ترجمة  من  �سافى  الإ املــال 
م�ستخدمة  الفيتنامية  اإىل  جنليزية  الإ اللغة  من 
بيتها. وهذه خربة  لديها فى  الذى  جهاز احلا�سب 
عملية اأملت اأن ت�ساعدها فى دخول عامل ال�سحافة. 
وت�سفح  احلا�سب  على  لعاب  لالإ حما�ستها  اأن  كما 
غري  بالنف�ض  ثقة  اأعطياها  نرتنت  الإ �سبكة  مواقع 
موجودة لدى الكثريين غريها من جمال ا�ستخدام 
الدائم  توا�سلها  اأي�سا  �ساعدها  ومما  التكنولوجيا 
الت�سال  خدمات  بف�سل  اأ�سدقائها  مع  تقريبا 

نرتنت. الهاتفى والر�سائل الفورية عرب الإ
مل  اأبويها  اأن  املبا�رس  ول  الأ فان  �ساغل  وكان 
فى  التنقل  فى  �سديقها  اإىل  ان�سمامها  على  يوافقا 
دراجته  على  ال�سبت  ليلة  املزدحمة  هانوى  �سوارع 
خرية، وكانت  ونة الأ النارية التى ح�سل عليها فى الآ
على  خوفهما  فى  حق  على  كانا  والديها  اأن  تعرف 
اخلطرية  احلــوادث  عن  نباء  الأ �سماع  بعد  �سالمتها 
اأ�سدقائها  من  لعدد  خرية  الأ ونة  الآ فى  وقعت  التى 

املتنقلني على الدراجات النارية.

و�سيمون  جورجيا  مثل  ال�سباب  من  العديد  هنالك 
اأكرث مما كان يوجد  ن  الآ ـ والواقع يوجد منهم  وفان 
منهم  وكل  وما�سيه،  العامل  تاريخ  من  وقت  اأى  فى 
لهم  لي�ض  وبالفر�ض،  باملخاطر  حافال  ع�رسا  يدخل 
بلدانهم.  واقت�ساد  وجمتمعاتهم  �رسهم  لأ بل  فح�سب 
ومن �ساأن معاناتهم وجتاربهم جميعا اأن حتدد نوعية 
مهات والقادة  باء والأ العاملني والآ القادم من  اجليل 

عر�ض عام

و�ستكون لقراراتهم ب�ساأن تطوير مهاراتهم والنطالقة 
على طريق ال�ستقالل املاىل، والنخراط مع املجتمع 
تداعيات  لها  مــد  الأ طويلة  نتائج  العري�ض  املدنى 

تتجاوزهم وتتجاوز اأ�رسهم اإىل حد بعيد.
ال�سباب  اأن  ال�سيا�سات  وا�سعى  معظم  يعرف 
تواجههم  ولكن  بلدانهم،  م�ستقبل  فى  كثريا  يوؤثرون 
فعلى  ال�سباب  ولئك  لأ امل�ساعدة  تقدمي  فى  م�ساكل 
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التعبري عن نوع امل�ساعدة التى يريدونها وفر�سة 
امل�ساركة فى تقدميها.

القدرات: تطوير قدرات ال�سباب على ح�سن الختيار  	•
قرار باأنهم  من بني تلك الفر�ض. وذلك من خالل الإ
فاعلون فى اتخاذ القرارات وامل�ساعدة فى �سمان 
تلك  وحكمة  م�سادر  ــرة  ووف قراراتهم  ا�ستنارة 

القرارات.
الفر�ض  من  فعال  نظام  اإتاحة  الثانية:  الفر�صة  	•
ال�سباب  تعطى  موجهة  برامج  خالل  من  الثانية 
اأو  ـ  العاثر  احلــظ  مــن  للخروج  واحلــافــز  مـــل  الأ

اخليارات ال�سيئة.

ن ال�شتثمار فى ال�شباب ـ الآ
تواجه اأو�ساع ال�سباب حاليا العامل بفر�سة ل �سابقة 
الفقر  وتقلي�ض  النمو  خطى  تعجيل  ــل  اأج مــن  لها 
اأول، بف�سل اإجنازات التنمية  )الف�سل 1 من التقرير(. 
املزيد  يتم  املا�سية،  ال�سنوات  التى حتققت فى عقود 
ويتجاوز  البــتــدائــى  التعليم  مرحلة  ال�سغار  مــن 
ينجحوا  لكى  ولكن  طــفــال.  الأ اأمــرا�ــض  منهم  املزيد 
باملناف�سة.  حفول  كرث  الأ العاملى  اليوم  اقت�ساد  فى 
تتخطى  متقدمة  مبهارات  مزودين  يكونوا  اأن  يجب 
ملام بالقرارة والكتابة، ولكى يظلوا متمتعني  جمرد الإ
بال�سحة والعافية يجب عليهم مواجهة اأعباء اأمرا�ض 
مرا�ض التى تنتقل عن طريق الت�سال  جديدة منها الأ
معدلت  تخفي�ض  يعنى  ثانيا،  وال�سمنة.  اجلن�سى 
اليوم  �سباب  دخول  البلدان  من  العديد  فى  اخل�سوبة 
العاملني،  العمل مع انخفا�ض عدد املعالني غري  قوة 
اإذا ظل  اإعالتهم، ولكن  انخفا�ض من ينبغى  وبالتاىل 
اأن  ميكن  طويلة،  لفرتات  العمل  قوة  خــارج  ال�سباب 

ي�سبحوا عبئا يعيق القت�ساد.

كرث قوة �لبناء على قاعدة �أ
�س �ملال �لب�رشى من ر�أ

�سل الرئي�سى الذى ميلكه الفقراء،  مبا اأن العمل هو الأ
فاإن زيادة اإنتاجية العمل تعترب اأف�سل طريقة لتقلي�ض 
وتنمية  املال  ك�سب  فر�ض  تعزيز  هذا  ويتطلب  الفقر. 
راأ�ض املال الب�رسى بغية اغتنام تلك الفر�ض، كما اأن 
�سا�سية  الأ ال�سحية  والرعاية  التعليم  خدمات  تاحة  لإ
طفالـ  من اأجل اأن تتاح  اأهميتها. ول �سيما بالن�سبة لالأ
�سا�سية والرفاهة. واأ�سفر القيام  لهم اأ�س�ض املهارات الأ
مرين معا عن اإحراز تقدم كبري، وازدادت  معدلت  بالأ
البلدان املنخف�سة  اللتحاق باملدار�ض البتدائية فى 
الدخل خارج ال�سني والهند من 50 فى املائة فى عام 
1970 اإىل 88 فى املائة فى عام 2000، كما ازداد 
العامل من 51  الولدة على �سعيد  العمر املتوقع عند 

�سنة اإىل 65 �سنة فى اأقل من 40 �سنة.)3(

الدرا�سة  مرحلة  ــام  امت معدلت  ازديـــاد  من  الرغم 
يتم  ما  بف�سل  جدا  و�رسيعة  كبرية  زيادة  البتدائية 
مية  الأ تبدو  ملاذا  عامة،  ا�ستثمارات  من  به  القيام 
من  كبرية  اأعــداد  تظل  وملاذا  وجودها؟  فى  م�ستمرة 
خريجى اجلامعات غري قادرة على احل�سول على فر�ض 
اأ�سحاب  يتذمر  بينما  �سنوات  اأو  �سهور  ملدة  العمل 
؟  املهارات  ذوى  قلة  من  التجارية  عمال  الأ من�ساآت 
وجود  من  الرغم  على  بالتدخني  ال�سباب  يبداأ  وملاذا 
حمالت عاملية ظاهرة جدا ملكافحة التدخني ؟ وماذا 
الذين  امل�رسحني  للمحاربني  بالن�سبة  فعله  ينبغى 
على  قادرين  غري  وهــم  الع�رسين  �سن  دون  مــازالــوا 
العمر املقرر  اأكرب �سنا من  القراءة كما يجب، ولكنهم 
ت�سعب  اأ�سئلة  فهذه  ؟  البتدائية  باملدار�ض  لاللتحاق 
�سئلة  الأ من  غريها  املزيد  وهناك  عنها.  جــابــة  الإ
جوبة عنها. وهنالك املزيد  والت�ساوؤلت املماثلة. ولالأ
جوبة  ولالأ املماثلة.  والت�ساوؤلت  �سئلة  الأ من  غريها 
الفقر.  وتقلي�ض  النمو  حتقيق  اأجل  من  اأهميتها  عنها 
العامل  فى  التنمية  تقرير عن  �سدار من  الإ هذا  ويقدم 
اأجل معاجلة  اإطارا واأمثلة على �سيا�سات وبرامج من 

مور والت�ساوؤلت. تلك الأ
القرارات التى يتم اتخاذها فى خم�ض من مراحل 
مد  الأ طويل  اأثر  اأكرب  لها  ال�سباب  وانتقال  التحولت 
املال  راأ�ــض  �سالمة  على  احلفاظ  كيفية  حتدد  نها  لأ
التعلم،  موا�سلة  وهى:  وتوزيعه،  وتطويره  الب�رسى 
والبدء فى العمل، واعتماد اأ�سلوب حياة يتيح ال�سحة 
ويحدد  املواطنة.  وممار�سة  اأ�رسة،  واإن�ساء  والعافية، 
تركيز هذا التقرير على عمليات التحول والنتقال هذه 
»اجليل  باعتبارهم  ا�ستمالهم  ينبغى  ملن  اختيارنا 
التحول والنتقال هذه حتدث  ن عمليات  القادم«. ولأ
التقرير  هــذا  فــاإن  خمتلفة،  وجمتمعات  اأوقـــات  فى 
ياأخذ  بل  حمــددة،  واحــدة  عمرية  مبجموعة  يلتزم  ل 
له،  املالئم  املدى  باعتبارها   24-12 العمر  �سنوات 
وذلك بغية تغطية مراحل التحول من �سن البلوغ اإىل 

�سن ال�ستقالل القت�سادى.
ولكن  ـ  القرارات  باتخاذ  واأ�رسهم  ال�سباب  يقوم 
املخاطر  فى  اأي�سا  توؤثر  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات 
والفر�ض وبالتاىل توؤثر فى النواجت وفى اإطار » اإ�سباغ 
هذا  يعر�ض  ال�سيا�سات،  هذه  على  �سبابى«  منظور 
التقرير ثالثة اجتاهات ا�سرتاتيجية من اأجل عمليات 

�سالح: الإ
الب�رسى  املال  راأ�ض  تنمية  تو�سيع فر�ض  الفر�ص:  	•
على  احل�سول  على  الــقــدرة  تو�سيع  طريق  عــن 
خدمات التعليم والرعاية ال�سحية وحت�سني نوعية 
�سفوف  فى  احلياة  بدء  وت�سهيل  اخلدمات،  تلك 
فى  م�سموعا  �سوتا  ال�سباب  واإعطاء  العاملني، 

مهاتنا بالفر�ص التى  نا واأ باوؤ اآ »مل يحظ 
اإىل  منها  اال�صتفادة  وعلينا  لنا  �صنحت 
مع  االجن���ازات  نحقق  ن  واأ ح��د  ق�صى  اأ
بائنا  اآ رعاية  على  قدرتنا  من  كد  التاأ

مهاتنا فى �صيخوختهم«. واأ
�ساب،
داكا، بنجالدي�ض
يناير 2006
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ولكن اأوجه التقدم هذه مقرتنة بتحديات جديدة. 
قدرة  اأكرب  �سبابا  يتطلب  التقدم  من  املزيد  فتحقيق 
معدلت  زيـــادة  ولكن  وم�ساركة،  انــخــراطــا  واأكـــرث 
ت�سفر  البتدائية  الدرا�سة  مراحل  فى  الدرا�سة  اإمتــام 
عن �سغوط على قدرات ا�ستيعاب الطلبة فى املدار�ض 
تقريبا  اإندوني�سيا  اأطفال  فكافة   .)1 )ال�سكل  الثانوية 
املدار�ض  فى  الدرا�سة  من  �سنوات  �ست  على  يواظبون 
طفال  اأ�سد الأ البتدائية، كما يكمل 80 فى املائة من 
ولكن  البتدائية.  املدار�ض  فى  الدرا�سة  مرحلة  فقرا 
هبوطا  ذلك  بعد  ت�سهد  باملدار�ض  اللتحاق  معدلت 
معدلت  زامبيا  ففى  الفقراء.  بني  �سيما  ول  ـ  �سديدا 
طفال الفقراء باملدار�ض قليلة اأ�سال، ولكنها  التحاق الأ
ت�سهد املزيد من الهبوط فى مراحل الدرا�سة الثانوية، 
والفتيات هن ب�سورة خا�سة من يجرى عدم اإحلاقهن 
باملدار�ض الثانوية ـ متاما مثلما كان الو�سع فى فرتة 
من  كل  با�ستثناء  ـ  البتدائى  التعليم  خدمات  تو�سع 
ال�سوفيتى  ال�رسقية، والحتاد  واأوروبا  اأمريكا،  جنوب 
عداد  كرث اإثارة للقلق من كل هذا اأن الأ ال�سابق.)4( والأ
الغفرية التى تتخرج من املدار�ض البتدائية مل تتعلم ما 
ينبغى اأن تتعلمه. فالمتحانات املوحدة ـ لي�ض ب�ساأن 
اإتقان  ب�ساأن  اي�سا  بل  فح�سب،  والتكنولوجيا  العلوم 
البلدان  فى  الطالب  اأن  تظهر  ـ  �سا�سية  الأ املهارات 
النامية متاأخرون كثريا عن اأمثالهم فى بلدان منظمة 
التعاون والتنمية فى امليدان القت�سادى )الف�سل 3(.

تاأتى هذه الهواج�ض املتعلقة بنوعية ومدى مالءمة 
على  الطلب  فيه  يتزايد  وقت  فى  �سا�سى  الأ التدريب 
املهارات املتقدمة كالقدرات على حل امل�ساكل حيث 
همية بالن�سبة للعديد من ال�سناعات،  اأنها حا�سمة الأ
زيادة  فاإن  متوقعا،  يكون  اأن  ميكن  ما  عك�ض  وعلى 
فى  واملــوؤهــالت  املهارات  ذوى  من  العاملني  توافر 
اإىل  بال�رسورة  يوؤدى  ل  تكامال  اأكرث  عاملى  اقت�ساد 
هبوط العائد من املهارات، بل ميكن فعال اأن يوؤدى اإىل 

زيادة الطلب على املهارات من خالل الت�سبب بتغيري 
التكنولوجيا اإىل نوع اأكرث ا�ستخداما لهذه املهارات.)5( 
اأكرث  اأن  ال�ستثمار  مناخ  ا�ستق�ساءات  من  يت�سح 
خمتلفة  نامية  بلدان  فى  ال�رسكات  كافة  خم�ض  من 
وال�سني،  والربازيل،  وبنغالدي�ض،  اجلزائر  بينها  من 
مهارات  كفاية  عــدم  ت�سنف  وزامبيا  وا�ستونيا، 
اأو �سديدة  وموؤهالت العاملني باعتباره عقبة رئي�سية 
اأمام عملياتها.)6( فالعائد اخلا�ض من التعليم الثانوى 
البلدان التى  اآخذ فى الرتفاع، ول �سيما فى  والعاىل 

يكون التعليم البتدائى فيها �سامال.
ال�سحة  اأي�سا حتديات جديدة فى جمال  وهنالك 
اأخطار  ال�سباب  تواجه  الطفولة،  خماطر  اجتياز  فبعد 
ال�سحة والعافية فى وقت هم فيه �سعاف جدا،  على 
عن  البحث  �سن  ودخــول  اجلن�سى،  بالن�ساط  والبدء 
من  اأكرث  كان   ،2005 عام  وفى  واملخاطرة.  الهوية 
يدز  �سخا�ض الذين اأ�سيبوا بفريو�ض مر�ض الإ ن�سف الأ
على �سعيد العاملـ  البالغ عددهم خم�سة ماليني �سخ�ض 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  ال�سن  �سغار  ـ  التقديرات  ح�سب 
15 �سنة و24 �سنة، وغالبيتهم ن�ساء �سابات وفتيات 
التقرير(.  هذا  من  و5   1 الف�سالن  يناق�سه  ما  )وهــذا 
مرا�ض  الأ لهذه  القت�سادية  ثــار  الآ تكون  اأن  وميكن 
يوؤدى  اأن  ميكن  اأفريقيا،  جنوب  ففى  هائلة.  املدمرة 
منو  معدلت  تخفي�ض  اإىل  يـــدز  الإ ومر�ض  فريو�ض 
�سابات  اإجماىل الناجت املحلى بنحو اخلم�ض. وهذه الإ
ال�ساب  بني  للوفاة  بعيد  حد  اإىل  الرئي�سى  ال�سبب  هى 
ممن اأعمارهم 15-29 �سنة فى منطقة اأفريقيا جنوب 
مرا�ض  ن الأ خرى، اأ�سبحت الآ ال�سحراء. وفى املناطق الأ
ال�سابات  الن�ساء  لوفاة  الرئي�سى  ال�سبب  املعدية  غري 
ال�سبب  هى  والعنف  احلوادث  عن  الناجمة  �رسار  فالأ

الرئي�سى لوفاة ال�سباب من الرجال.
فى  توؤثر  اأن  التحديات  هــذه  معاجلة  �ساأن  من 
قل  الأ على  امل�ستقبل  فى  طويلة  لفرتة  الفقر  تقلي�ض 

امل�سدر : ح�سابات املوؤلف من ا�ستق�ساءات �سكانية و�سحية.
�سول وامل�ساكن. مالحظة : الفئات اخلم�ض مبنية على الرقم القيا�سى خل�سائ�ض الأ

عمال مهارات ... تتطلب  دنى االأ »... حتى اأ
الدرا�صة  حيانا  الثانوية واأ الدرا�صة  اإمتام 
اجلامعية. ولو مل تكن هناك حاجة لذلك. 
و  اأ ل�صبب  الذين،  ال�صباب  يتخطى  وه��ذا 
فى  الدرا�صة  إمت��ام  ا ي�صتطيعوا  مل  خ��ر،  الآ

املرحلة الثانوية«.
�ساب
رجنتني بوين�ض اإير�ض، الأ
دي�سمرب، 2005
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تقرير عن التنمية فى العامل 2007   �

�سغار  لدى  كثريا  اأكرب  التعلم  قــدرات  اأول،  ل�سببني. 
�سخا�ض كبار ال�سن، ولذلك فاإن:  ال�سن مما هى لدى الأ
املهارات،  على  للح�سول  منها  امل�ستفاد  غري  الفر�ض 
فى  والرغبة  ال�سحة،  ح�سن  عن  ت�سفر  التى  والعادات 
الوا�سع  واملجتمع  املحلى  املجتمع  فى  نــخــراط  الإ
توؤثر  ثانيا،  التكلفة.  باهظ  عالجها  يكون  اأن  ميكن 
فى  ال�سباب  ي�سكله  الذى  الب�رسى  املال  راأ�ــض  نواجت 
ف�سل تعليما  مهات الأ باء والأ نواجت اأطفالهم. واأولد الآ
وثقافة يكونون عادة اأقل عددا واأف�سل �سحة وتعليما. 
خا�سة  ب�سورة  ولكن  ـ  النامية  البلدان  كافة  وفى 
واأفريقيا  اآ�سيا  الدخل املحدود من جنوب  فى مناطق 
باللقاحات  التح�سني  ـ جند معدلت  ال�سحراء  جنوب 
مهات ممن ح�سلن  �رس التى تكون فيها الأ اأعلى لدى الأ
ثار  على بع�ض التعليم فى املرحلة الثانوية. فهذه الآ
الفقر  براثن  من  �رس  الأ تنت�سل  جيال  الأ بني  امل�سرتكة 

مد الطويل. على الأ

بني  �ل�شباب«  ع��د�د  �أ »طفرة  فر�س  �غتنام 
متاأ�سلة  ال�سباب  ق�سايا  معاجلة  �رسورة  �ل�شكان 
نظرا  ـ  الدميوغرافية  العــتــبــارات  فــى  اأي�سا  ن  الآ
اأعداد  لكرب  نتيجة  العامة  املالية  من  للمطلوبات 
امل�ستقبل  العمل فى  قوة  ون�سبتهم من  ال�سباب حاليا 

فى البلدان النامية.
اأعمالهم بني الثانية  يبلغ حاليا عدد من ترتاوح 
وبلدان  مناطق  خمتلف  فى  والع�رسين  والرابعة  ع�رس 
العامل 1.5 بليون �سخ�ض، منهم 1.3 بليون يعي�سون 
التاريخ حتى  �سهده  اأكرب عدد  نامية، وهذا  بلدان  فى 
نه يقرتب  ن. و�سريتفع هذا العدد ولكن لي�ض كثريا لأ الآ
من م�ستوى الذروة نتيجة الهبوط الذى ت�سهده معدلت 
اخل�سوبة، مما ي�سفر عن »طفرة اأعداد ال�سباب« فى بنية 
عمار بني  العامل، ولرمبا كان لتنوع هياكل الأ �سكان 
همية هذه الطفرة، وذلك  بلدان العامل اأهمية موازية لأ
اخل�سوبة،  معدلت  هبوط  توقيت  فى  للفروق  نتيجة 
فى  التحول  هــذا  ظهر  املتقدمة،  للبلدان  فبالن�سبة 
اأ�سبحت  بحيث  طويل  زمن  قبل  اخل�سوبة  معدلت 
عمار ـ وهم اأبناء  هنالك طفرة فى زيادة متو�سطى الأ
طفال. فبالن�سبة لهم،  الأ ازدياد عدد  الذى �سهد  اجليل 
امل�ساندة  �سمان  كيفية  فى  املبا�رس  التحدى  يكمن 

الكافية وامل�ستمرة من الدخل فى �سن ال�سيخوخة.
عمار فى البلدان املتقدمة �سوى  ل مياثل اأمناط الأ
منطقة  فى  التى  تلك  �سيما  ول  ـ  نامية  بلدان  ب�سعة 
فى معظم  ال�سباب  عدد  ولكن  الو�سطى.  واآ�سيا  اأوروبا 
�سيبلغ  اأنه  اأو  الــذروة  بلوغ  فى  اأخذ  النامية  البلدان 
بلدان  وهناك  القادمة.  الع�رس  ال�سنوات  فى  ــذروة  ال
جنوب  اأفريقيا  منطقة  بلدان  كافة  �ساملة:  ـ  اأخــرى 
ال�سحراء، واأفغان�ستان، وال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
واجلمهورية اليمنية ـ لن تبلغ معدلت اخل�سوبة فيها 
لديها  فهى  اأكــرث.  اأو  �سنة  ع�رسين  م�سى  قبل  الــذروة 

اأكرث تقليدية حيث القاعدة  اأ�سكالها  هرميات �سكانية 
عمار، ومتثل اأعدادا كبرية  العري�سة هى عند اأ�سغر الأ

تتناق�ض تدريجيا مع تقدم العمر.
املخاطر  بني  من  عـــداد  الأ هــذه  تكون  اأن  ميكن 
درا�سة  تقديرات  وتفيد  والقت�سادية.  العامة  املالية 
التلميذ  بن�سبة  ال�سنوية  التكلفة  باأن  حديثا  �سدرت 
الواحد من تالميذ املرحلة الثانوية فى منطقة اأفريقيا 
نفاق العام  جنوب ال�سحراء تبلغ نحو ثالثة اأمثال الإ
كما  البتدائية.  املرحلة  فى  الواحد  التلميذ  بن�سبة 
مرا�ض  يدز والأ ت�ساف اإىل ذلك تكلفة معاجلة مر�ض الإ
املالية  اأعباء  متويل  باأن  علما  املعدية،  غري  خرى  الأ
وقات ميكن  اأح�سن الأ العامة الذى ي�سعب تدبريه فى 
اإذا  ــرى،  اأخ جهة  ومن  النمو.  يكبح  عامال  يكون  اأن 
ـ مثلما  ظل ال�سباب عاطلني عن العمل لفرتات طويلة 
اأوروبا  طفال فى  الأ اإجناب  حدث عندما ظهرت طفرة 
هدر  اإىل  يـــوؤدى  ل  ذلــك  ــاإن  ف ـ  املتحدة  ــات  ــولي وال
خماطر  اإىل  اأي�سا  يوؤدى  بل  فح�سب،  الب�رسية  املوارد 
التوقعات واإىل ال�سطرابات الجتماعية  عدم �سواب 
النمو ومناخ  �سلبى على  اثر  لها  اأن يكون  التى ميكن 

ال�ستثمار.)8(
�سانحة  فر�سة  الكبرية  ــداد  ع الأ هذه  تكون  وقد 
اأي�سا. فالتحول فى معدلت اخل�سوبة يعنى اأن العديد 
ـ  قريب  عما  �ستدخل  اأو  ـ  دخلت  النامية  البلدان  من 
�سخا�ض  مرحلة ميكنها فيها اأن تتوقع ازدياد ن�سبة الأ
فى �سن القدرة على العمل. فهذا التو�سع فى قوة العمل 
وامل�سنني  طــفــال  الأ اأعــداد  انخفا�ض  مع  املرتافق  ـ 
اأمور  على  نفاق  الإ فر�سة  يتيح  ـ  عالة  لالإ املحتاجني 

اأخرى من بينها بناء راأ�ض املال الب�رسى.
ميكن اأن تدوم هذه النافذة املفتوحة املتمثلة فى 
عالة مدة فى حدود 40 �سنة، وذلك  هبوط معدلت الإ
تبعا لن�سبة هبوط معدلت اخل�سوبة. وبعد ذلك يجرى 
اخلرب  اأما  العمر.  فى  ال�سكان  لتقدم  نتيجة  اإغالقها 
اجليد فهو اأن كافة البلدان النامية تقريبا مازالت فى 
هذه النافذة )ال�سكل 2(. ومن بني البلدان التى دخلت 
فى هذه النافذة فى وقت مبكر، ا�ستفاد بع�سها فائدة 
خر.  تامة من تلك الفر�سة بينما مل يغتنمها البع�ض الآ
وتعزو اإحدى الدرا�سات ن�سبة تزيد على 40 فى املائة 
اآ�سيا  �رسق  منطقة  فى  النمو  معدلت  فى  الزيادة  من 
-1965 الفرتة  فى  الالتينية  اأمريكا  مبنطقة  قيا�سا 

فى  ال�سكان  ــاد  ازدي معدلت  اأن  حقيقة  اإىل   1990
�رسق  منطقة  فى  اأعلى  كانت  العمل  على  القدرة  �سن 
بلدان  اعتمدتها  التى  ال�سيا�سات  اأن  عن  ف�سال  اآ�سيا، 
املال  راأ�ض  وتنمية  التجارة  ب�ساأن  اآ�سيا  �رسق  منطقة 
بلدان  فى  مثيالتها  من  اأف�سل  كانت  لديها  الب�رسى 
البلدان  ت�ستثمر  مل  فاإذا  الالتينية.)9(  اأمريكا  منطقة 
فائدة  اأكرب  يحقق  ما  وهذا  ـ  الب�رسى  مالها  راأ�ض  فى 
لل�سباب ـ ل ميكنها اأن تاأمل فى جنى ثمار هذا الك�سب 

الدميوغرافى.



عر�ض عام                       �

منطقة  مــن:  كل  فى  فقرية  اأخــرى  بلدان  هنالك 
اآ�سيا،  جنوب  ومنطقة  ال�سحراء،  جنوب  اأفريقيا 
و�سك  على  اأفريقيا  و�سمال  و�سط  الأ ال�رسق  ومنطقة 
فاإذا   .)2 )ال�سكل  الفر�سة  تلك  نافذة  انفتاح  ت�سهد  اأن 
كانت هذه البلدان �ستتبع خطى بلدان اآ�سيا على طريق 
توؤدى  وموؤ�س�سات  �سيا�سات  اإىل  حتتاج  فاإنها  النمو، 
اإىل تو�سيع نطاق الفر�ض اأمام ال�سباب فى تطوير راأ�ض 
قطاعات  فى  العمل  فى  وا�ستخدامه  الب�رسى  مالهم 
ب�سورة  العاملة  القوى  مهارات  اأن  والواقع  نتاج.  الإ
اإىل حد كبري فى مرحلتى  ه  ـ وهى ما يتم بناوؤ عامة 
مناخ  فى  بقوة  توؤثر  التى  هى  ـ  وال�سباب  الطفولة 
ـ  املهارات  نق�ض  باأن  علما  ال�رسكات  فى  ال�ستثمار 
وهو �سمة من �سمات كافة البلدان النامية ـ يكون فى 
اأدنى �سوره حيثما كانت معدلت اللتحاق باملدار�ض 

بعد املرحلة البتدائية مرتفعة.
ن اأن ي�سفر عن مكا�سب  و�ساع الآ ميكن لت�سحيح الأ
نهم �سيكونون  �سخمة فى امل�ستقبل بالن�سبة لل�سباب، لأ
�رس، كما  مهات واأرباب الأ دباء والأ اجليل القادم من الأ
ي�ساح  ولإ اأولدهـــم.)10(  على  عميق  اأثر  لذلك  �سيكون 
ذلك لننظر اإىل كينيا، حيث من املتوقع اأن يكون ملر�ض 
يدز اأثر �سار على ال�ستثمار فى راأ�ض املال الب�رسى  الإ
وان يوؤدى على اإ�سعاف  مهات قبل الأ باء والأ ن موت الأ لأ
ثر  اآليات ت�سكيل راأ�ض املال الب�رسى. ومما يعزز هذا الأ
حقيقة اأن ارتفاع معدلت الوفيات بني �سغار البالغني 
فى اجليل القادم يوؤدى اإىل تخفي�ض العائد املتوقع من 
ال�ستثمارات التعليمية. ولذلك فاإن ال�ستثمارات العامة 
اأمر  ـ  التكلفة  باهظة  تكون  قد  اأنها  ولو  ـ  ال�سباب  فى 

طار 1(. جدير وي�ستحق القيام به )الإ
    

ال�شتثمارات خالل خم�شة حتولت
فى حياة ال�شباب

واملجتمع  ال�سباب  رفاهة  فى  توؤثر  التى  الــقــرارات 
الب�رسى  املــال  ــض  راأ� �سكل  حتــدد  التى  الــقــدرات  هى 
اأ�رس،  واأرباب  يكونوا عاملني منتجني،  لكى  �سا�سى  الأ
ومواطنني، وزعماء جمتمعاتهم املحلية. ولهذا ال�سبب 
يركز هذا التقرير على التحولت التى مير بها ال�سباب 
واملواطنة،  �ــرسة،  والأ وال�سحة،  والعمل،  التعليم،  فى 
تقى  اأن  �ساأنها  من  فاإن  جيدة،  القرارات  كانت  فــاإذا 
على  توزيعه  حت�سن  واأن  الب�رسى  املال  راأ�ض  وتطور 
ال�ستخدمات املعنية. واإن كانت �سيئة، فاإن ت�سحيح 
ن الت�رسب من املدر�سة  عواقبها باهظ التكلفة، وذلك لأ
غري  ال�سلوك  خماطر  اأو  الطويلة  البطالة  فــرتات  اأو 

ال�سحى عوامل ميكن اأن توؤدى اإىل اأ�رسار دائمة.
حتديد  فى  الكثري  فعل  العامة  لل�سيا�سات  ميكن 
ال�سباب كال  فمع دخول  مور.  الأ ت�سلكها  التى  الطريق 
مالهم  راأ�ــض  لتنمية  تعوي�ض  يحدث  التحولت،  من 
نتيجة  اأي�سا  بل  فح�سب،  للفقر  نتيجة  لي�ض  الب�رسى 
اإخفاق ال�سيا�سات واأثر ذلك على خياراتهم،   ول �سيما 

عدم اإتاحة اأو متويل اخلدمات الكافية عندما ل تقوم 
�سواق بعملها كما يجب. الأ

�ملد�ر�س  ف��ى  �ل��در����ش��ة  �شن  بعد  �لتعليم 
�البتد�ئية

الثانية ع�رسة، يكون نحو 85 فى املائة من  فى �سن 

امل�سدر : United Nations 2005، متو�سط املتغريات.
�سخا�ض فى �سن العمل. عالة - عدد املعالني ن�سبة اإى الأ عمدة مدى ال�سنوات التى تهبط فيها ن�سبة الإ مالحظة : تبني الأ

ال�شكل � انفتاح وانغالق نوافذ الفر�ض الدميقراطية

جيال املتداخلة الذى مت ا�ستخدامه  بعد تعديل منوذج الأ
يدز على القت�ساد  اأ�سال لو�سع تقديرات اأثر مر�ض الإ
بتطبيقه  ــرية  خ الأ ــة  ون الآ فى  الباحثون  قــام  الكلى، 
على جمموعة وا�سعة من ال�ستثمارات فى راأ�ض املال 
�سباب  هم  من  قتل  طريق  »فعن  اأفريقيا.  فى  الب�رسى 
اإىل  يــدز  الإ مر�ض  يوؤدى  حيان،  الأ معظم  فى  بالغون 
الكامن  الب�رسى  املــال  ــض  راأ� من  اأكــرث  هو  ما  تدمري 
فيهم، فهو يحرم اأطفالهم مما يحتاجونه لكى ي�سبحوا 
بوين وحنوهما والقدرة على  بالغني منتجنيـ  رعاية الأ

تلقى العلم«.)11(
ثر  لأ �رسيحا  منوذجا  ت�سع  جديدة  درا�سة  فى 
الذى  يدز  الإ وباء  اأن  التقديرات  تفيد  الثانوى،  التعليم 
هز كينيا فى ت�سعينيات القرن الع�رسين اأدى اإىل تخفي�ض 
راأ�ض املال الب�رسى والدخل بن�سبة الفرد تخفي�سا كبريا 
بحيث اإنهما ل يعودان اإىل امل�ستويات التى كانت فى 
التعليم  الوقت حتى عام 2030. فال�ستثمار فى  ذلك 
الدعم  لتقدمي  عاما  ثالثون  مدته  برنامج  هيئة  على  ـ 
املاىل للتعليم الثانوى الذى يكلف  نحو 0.9 فى املائة 
ومن   2000 عام  من  بدءا  املحلى  الناجت  اإجماىل  من 

املائة فى عام 2020  اإىل 1.8 فى  التكلفة  ترتفع  ثم 
فى   7 بواقع  الفرد  بن�سبة  الدخل  زيــادة  اإىل  يــوؤدى  ـ 
املائة عما ميكن اأن يكون عليه دون اإجراءات تدخلية، 
بحيث ت�ستمر املكا�سب حتى بعد عام 2040. ف�سافى 
القيمة احلالية للمنافع ـ عند معدلت اخل�سم املعقولة 
اأو ثالثة ون�سف اأمثال التكلفة  ـ �سيكون ما بني مثلى 

املعنية، وهذا فى الواقع ا�ستثمار ي�ستحق القيام به.
مد بني التعليم  ب والتكامل الطويل الأ ونظرا للتداوؤ
ما بعد املرحلة البتدائية و�سحة �سغار البالغني، فاإن 
ملكافحة  مبا�رسة  بــاإجــراءات  املــاىل  الدعم  هذا  قرن 
النتائج  يح�سن  �سحاياه  ومعاجلة  يدز  الإ مر�ض  وباء 
اأي�سا. فالربنامج الذى يقرن بني تخفي�ض الدعم املاىل 
ومعاجلة  ــدز  ي الإ وبــاء  مكافحة  واإجـــراءات  التعليمى 
�سحاياه يوؤدى اإىل مكا�سب اأكرب واأكرث �رسعة، مع بقاء 
تاأتى  ول  امل�ستوى،  نف�ض  عند  املطلوب  املاىل  املبلغ 
يدز،  اإنقاذ حياة املر�سى بالإ هذه املكا�سب من جمرد 
بل اأي�سا من زيادة حوافز ال�ستثمار فى التعليم، وهذا 

ما يعترب من بني نتائج تخفي�ض معدلت الوفيات.

Bell, Bruhns, and Gersbach (2006) : امل�سادر

ي�شفر عن مكا�شب كبرية:  ال�شباب  طار �  ال�شتثمار فى  الإ
مد لال�شتثمارات  ثر التفاعلى الطويل الأ تقديرات الأ

فى راأ�ض املال الب�رشى
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باملدار�ض،  ملتحقني  النامية  البلدان  اأطفال  كافة 
)ال�سكل  ال�سن  فى  تقدمهم  مع  تنخف�ض  ن�سبة  وهذه 
منمطة  مناذج  هى  و8   7 و  و6  و4   3 �سكال  )الأ  .)3
التقرير  منت  من   1 الف�سل  فى  املدرجة  �سكال  الأ من 
تقريبا  جميعا  ويكونون  واقعية(.  بيانات  با�ستخدام 
فما  والع�رسين.  الرابعة  �سن  فــى  املــدار�ــض  ــارج  خ
طوال  يــدون  حياتهم  من  مبكر  وقــت  فى  يتعلمونه 

حياتهم ومن الع�سري على البالغني تعلمه.
اأطفالهم  مهارات  يغذى  من  هم  مهات  والأ باء  الآ
باإر�سال  وىل من حياتهم، ثم يقومون  الأ فى املراحل 
طفال اإىل املعاهد قبل املرحلة البتدائية ثم املدار�ض  الأ

ي�سلكها  اأن  املتوقع  من  التى  وال�سبيل  البتدائية. 
الثانوية،  املرحلة  فى  الدرا�سة  موا�سلة  هى  ال�سغار 
اإذا كان ينبغى دخول  وفيها يتم اتخاذ القرارات عما 
اجلامعية.  املرحلة  فى  والدرا�سة  والزواج  العمل  قوة 
ن  لأ احلكومية  امل�ساندة  الــقــرارات  هذه  حتتاج  وقد 
بع�ض مكا�سب الدرا�سة فى املدار�ض تعود للمجتمعات 
فراد. كما ت�سعى احلكومات لتحقيق امل�ساواة  ولي�ض لالأ
اأكرب  لديهم  من  لتمكني  وذلك  غنياء،  والأ الفقراء  بني 
ال�ستعداد من حت�سيل اأعلى درجات التح�سيل العلمى 

املمكنة.
اإدارة  فى  غريها  من  جناحا  اأكرث  البلدان  بع�ض 
هذا التحول. فقد اأح�سنت عدة حكومات فى بلدان �رسق 
باملعجزة.)12(  ت�سميته  اإىل  اأدى  ب�سكل  ذلك  فعل  اآ�سيا 
ميان باملعجزات، فاإن  وبالرغم من رغبة املرء فى الإ
احتمالت اأن ت�سهدها دول عديدة اأخرى اأقل من ذلك. 

ملاذا ؟
خرية  الأ ونة  الآ فى  ال�رسيع  التقدم  من  الرغم  على  	•
الدرا�سة  مرحلة  يتمون  ممن  طفال  الأ ــداد  اأع فى 
هداف  الأ بني  من  وهــذا  البتدائية،  املدار�ض  فى 
طفال ل يتعلمون  لفية اجلديدة، فاإن الأ منائية لالأ الإ

طار 2(. القدر الذى ينبغى اأن يتعلموه )الإ
يتمون مرحلة الدرا�سة  ممن  العديدون  ي�ستطيع  ل  	•
اإىل  لالفتقار  نظرا  التعلم  فى  امل�سى  البتدائية 
ماكن اأو املوارد، اأو نتيجة للحمل بالن�سبة لبع�ض  الأ

الفتيات ـ اأو نتيجة لهذه العوامل جمتمعة.

امل�سدر : املوؤلفون.

تقدم  مع  تهبط  باملدار�ض  ال�شباب  التحاق  معدلت   � ال�شكل 
العمر

اأعداد  فى  خــرية  الأ ونــة  الآ فى  ال�رسيع  التقدم  من  الرغم  على 
البتدائية،  املدار�ض  فى  الدرا�سة  مرحلة  يتمون  ممن  طفال  الأ
طفال  لفية اجلديدة. فاإن الأ منائية لالأ هداف الإ وهذا من بني الأ
طار 2(، فالعديد  ل يتعلمون القدر الذى ينبغى اأن يتعلموه )الإ
ـ ل  الثانوية  الدرا�سة  اإىل مرحلة  الذين ي�سلون  ـ وحتى  منهم 
ي�ستطيعون القراءة والكتابة كما يجب ولي�سوا مهيئني ملواكبة 
ل  اأفريقية،  بلدان  عدة  وفى  اليومية.  احلياة  واقع  متطلبات 
ال�سابات من �سن 15-24 �سنة  اأقل من ن�سف  ي�ستطيع �سوى 
تخرجهن  على  �سنوات  ثالث  م�سى  بعد  ب�سيطة  جملة  قــراءة 
من مرحلة الدرا�سة البتدائية )الف�سل 3( ـ وفى غانا وزامبيا 
الي�سارى  )العمود  ال�ساد�ض  ال�سف  فى  الدرا�سة  اإمتامهن  بعد 
على  يواظبون  الذين  بني  وحتى  طــار(.  الإ هذا  فى  ال�سكل  من 
وىل من مرحلة الدرا�سة الثانوية )عادة  الدوام فى ال�سفوف الأ

عداد منخف�ض النوعية. ال�سفوف 7-9(، فاإن الإ
ولي�ست هذه الفجوة حمدودة بالتعلم املدر�سى، فالعديد 
�سا�سية التى ميكن اأن تكلفهم  من ال�سباب ل يعرفون احلقائق الأ
�سابة بفريو�ض  حياتهم، ومثال ذلك معرفة ما ميكن اأن ي�سبب الإ
العديدون ممار�سة ن�ساطهم  يدز، فى وقت يبداأ فيه  الإ ومر�ض 

الذكرية  الواقية  غطية  الأ ا�ستخدام  �رسورة  فمعرفة  اجلن�سى. 
ال�سف  عن  النظر  بغ�ض  وذلــك  جــدا،  منخف�سة   (condoms)

التى  البلدان  فى  �سواء  عليه  املواظبة  متت  الــذى  الدرا�سى 
انت�رس هذا الفريو�ض واملر�ض فيها منخف�ض اأم مرتفع )ال�سكل 

ا�ستخدام  ن  اأعلى نظرا لأ اأن املخاطر  اليمني(، كما  اأق�سى  فى 
غطية الواقية الذكرية عادة اأدنى مما ت�سري معدلت املعرفة  الأ
اأن  كينيا  فى  املتوقع  فمن  مدمرا  يكون  قد  اجلهل  وهذا  به، 

تكون ن�سبة احتمال موت

�شا�شى يوؤدى اإىل احلد ب�شورة �شديدة من الفر�ض املتاحة لل�شباب �شوء نوعية التعليم الأ طار �   الإ

ملتحقون باملدار�ض
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هناك فجوات كبرية فى املعرفة املدر�شية واحلياتية لدى ال�شباب



عر�ض عام                       �

القت�سادى  الــتــغــري  مـــن  الــعــاملــيــة  املـــوجـــة  	•
والتكنولوجى تتطلب من العاملني ما هو اأكرث من 
�سا�سية. فعلى �سبيل املثال، فى العديد  املهارات الأ
من بلدان اأمريكا الالتينية مل يواكب املعرو�ض من 
املهارات.)13(  تلك  على  املرتفع  الطلب  املهارات 
فامل�سكلة لي�ست فقط عدم الكفاية العددية بل اأي�سا 

عدم مالءمة اأن�سطة التدريب.
لي�ض لدى العديد من ال�سباب الدافع لبذل املزيد من  	•
اأو �سعف بيئة  التعليم  اأ�ساليب  ل�سوء  اجلهود نظرا 

واأجواء املدار�ض.
خر يتمون مراحل درا�ستهم فى مرحلة  والبع�ض الآ 	•
طالق. ففى ماىل، مل  متاأخرة اأو ل يتمونها على الإ
فى   20 نحو  �سوى  البتدائية  الدرا�سة  مرحلة  يتم 
و29  �سنة   15 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  ممن  املائة 
كافة  ن�سف  من  اأكــرث  مــازال  مــالوى،  وفى  �سنة. 
الذين هم فى �سن التا�سعة ع�رسة من طلبة املدار�ض 
تالميذ فى املرحلة البتدائية )الف�سل 2 والف�سل 
ال�سباب  ــوؤلء  ه يحتاجها  التى  فاملهارات   .)3
املهارات  عن  تختلف  وتنميتها  تطويرها  وطرق 
التى يحتاجها من هم فى �سن اأ�سغر وتقدمهم فى 

نظام التعليم يتما�سى مع ال�سن املطلوبة.

بدء حياة �لعمل �ملنتج
بنائها، ففى كافة  بعد  املهارات  توزيع  ينبغى ح�سن 
العملية فى �سن ما بني 12  البلدان تقريبا، تبداأ هذه 
�سنة و24 �سنة )ال�سكل 4(. ويعترب العديد من العلماء 
ال�ستقالل.  على  عالمة  كاأهم  العملية  احلياة  بداية 
عدم  ففرتات  دائما،  �سهال  لي�ض  التحول  هــذا  ولكن 
ـ  التكلفة  باهظة  ال�سباب  مرحلة  فى  الطويلة  الن�ساط 
�سياع فر�سة تراكم املهارات اأثناء العمل و�سرية عمل 
العمل  اأرباب  اإىل  اإيجابية  اإ�سارة  اأن تر�سل  كان ميكن 
فى امل�ستقبل، وت�سري بحوث من بلدان منظمة التعاون 
الرغم  على  اأنه  اإىل  القت�سادى  امليدان  فى  والتنمية 
حداث، فاإن  من تعوي�ض العديد من ال�سباب عن تلك الأ
قل موؤهالت علمية ومن هم فى اأو�ساع غري  ال�سباب الأ

مواتية يعانون اأكرث من غريهم )الف�سل 4(.
هذا  فــى  احلكومية  ال�سيا�سات  اأدوار  بــني  مــن 
اأن  ميكن  التى  املعلومات  اإخفاقات  ت�سحيح  املجال 
ي�سعها  التى  التقييمات  دقة  كعدم  ـ  الفر�ض  متنع 
اأرباب العمل املحتملون ب�ساأن مدى اإنتاجية ومهارات 
العملية،  اخلربة  ذوى  غري  من  ال�سباب  عمل  وعــادات 
�رس  الأ خرى �سمان عدم ا�سطرار  الأ دوار  الأ ومن بني 
جدا  مبكرة  �سن  فى  للعمل  اأطفالها  دفع  اإىل  الفقرية 
الدور  اأما  �سا�سية الالزمة.  الأ قبل اكت�سابهم املهارات 
العري�سة  ال�سيا�سات  عواقب  ت�سحيح  فهو  الثالث 
جور عن امل�ستوى الذى يجب  دنى لالأ كارتفاع احلد الأ
اأن يكون عليه بحيث اإنه يوؤدى عن غري ق�سد اإىل تقليل 

حوافز خلق فر�ض عمل لل�سباب من غري ذوى املهارات 
ن�سبيا.

الق�سايا وامل�ساكل الرئي�سية التى تواجهها البلدان 
فى اإدارة مراحل حتول ال�سباب ما يلى:

املمكن  من  ال��ازم.  من  بكر  اأ �صن  فى  العمل  بدء  	•
عندما  واملراهقني  ال�سغار  طــفــال  الأ ا�ستغالل 
ولهذا  وان،  الأ قبل  كامل  بــدوام  عملهم  ون  يبدوؤ
وافق العديد من البلدان على اتفاقيات دولية حتظر 
طفال. كما اأن البدء اأبكر من  اأ�سواأ اأ�سكال ت�سغيل الأ
طفال فر�سة اكت�ساب القدر الكافى  الالزم يحرم الأ
املهارات  ـ  املدر�سة  فى  �سا�سية  الأ املهارات  من 
التى من �ساأنها اأن جتعلهم مقبولني لدى املزيد من 

فئات اأرباب العمل.
ك�سب  فى  البدء  لي�ض  العمل.  �صوق  اإىل  ال��دخ��ول  	•
�سيما  ول  املجتمعات،  كافة  فى  �سهال  اأمرا  الرزق 
الرئي�سى  العامل  هو  املعنى  ال�سخ�ض  �سجل  ن  لأ
ـ من حيث: عادات العمل،  اأمامه  فى فتح الفر�سة 
وت�سديد  املعنى،  بالعمل  املتعلقة  واملــهــارات 
القرو�ض، ول غرابة فى اأن معدلت بطالة ال�سباب 
هم  من  بطالة  معدلت  من  منهجية  ب�سورة  اأعلى 
اأكرب �سنا )ال�سكل 5(. وفى بع�ض البلدان املتو�سطة 
الدخل التى موؤ�س�ساتها املعنية ب�سوق العمل تت�سم 
بطالة  معدلت  بني  الفجوة  جند  املــرونــة،  بقلة 
ال�سباب ومعدلت بطالة البالغني اأعلى بكثري، وهو 
يتعلق  فيما  هائلة  تكاليف  له  يكون  اأن  ميكن  ما 
ب�سياع فر�ض بناء املهارات. فعلى �سبيل املثال، 
تتطلب  التى  الوظائف  فى  العملية  اخلربة  تــوؤدى 
مهارات فى غواتيمال اإىل زيادة فهم البالغني ملا 

ونه واملهارات املعرفية غري الكالمية.)15( يقروؤ
املهارات.  �صلم  وارتقاء  جديد  عمل  اإىل  االنتقال  	•
ـ من  الفقرية  البلدان  فى  �سيما  ـ ول  ال�سباب  لي�ض 
يعملون  فهم  عمل،  دون  الوقت  ي�سيعون  من  بني 

امل�سدر : املوؤلفون.

ال�شكل � الدخول اإىل قوة العم يتزايد مع تقدم العمر

عدد  مرة  لف  باأ يفوق  اخلريجني  »ع��دد 
فر�ص العمل القائمة فعا«.

�ساب،
فون زاوية، املغرب
مايو 2005
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بجد واجتهاد ولكن مقابل القليل جدا من الك�سب. 
وتغيري العمل من اأجل ك�سب اأجور اأعلى اأو الدخول 
�سلم  ارتقاء  طــرق  اأحــد  هو  الر�سمى  القطاع  اإىل 
بالن�سبة  النهاية  هى  البداية  ولكن  املــهــارات، 

للعديدين من بينهم.

�شلوب حياة �شليم �عتماد �أ
املرجعى،  املقيا�ض  هى  الوفيات  معدلت  كانت  اإذا 
فاإن ال�سباب فئة متمتعة بال�سحة والعافية: فال�سخ�ض 
 97 بن�سبة  فر�سة  لديه  �سنوات  ع�رس  �سن  فى  العادى 
معدلت  ولكن  �سنة.   25 �سن  اإىل  للو�سول  املائة  فى 
الوفيات تعترب مقيا�سا م�سلال ل�سحة وعافية ال�سباب. 
�سحتهم  يعر�ض  الذى  ال�سلوك  جت�سد  ل  نها  لأ وذلك 
ون فى مرحلة ال�سباب،  للمخاطر لحقا. فالنا�ض يبدوؤ

الروحية  امل�رسوبات  وا�ستهالك  ال�سجائر،  تدخني 
اجلن�سى،  ن�ساطهم  ون  ويــبــدوؤ املــخــدرات،  وتعاطى 
غذائهم  نــظــام  فــى  التحكم  مــن  املــزيــد  وممــار�ــســة 
ون�ساطهم البدنى ـ وهذه اأ�سكال �سلوكية ت�ستمر وتوؤثر 
واإندوني�سيا،  نيبال  وفى  امل�ستقبل.  فى  حياتهم  فى 
الذكور  كافة  من  املائة  فى   60 نحو  ال�سجائر  يدخن 
ال�سباب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 15 �سنة و24 �سنة. 
وفى العديد من البلدان، يبداأ ال�سباب ممار�سة ن�ساطهم 
غطية الواقية  اجلن�سى قبل �سن 15 �سنة، ول ي�ستخدم الأ
الذكرية �سوى ن�سبة تقل عن ن�سف ال�سباب النا�سطني 

جن�سيا )الف�سل 5(.
ال�سلوك  لهذا  الكامل  ثر  بالأ ح�سا�ض  الإ يجرى  ل 
ال�سبابى على ال�سحة اإل حني ي�سبح ال�سخ�ض املعنى 
بالغا را�سدا، وميكن اأن يكون للعواقب ال�سلبية الناجمة 
عن تلك القرارات ال�سابقة نتائج بعيدة املدىـ  ا�ستنفاد 
تكاليف  وزيادة  املنتج،  الب�رسى  املال  راأ�ض  وفورات 

ال�سحة العامة.
ال�سحة  على  ال�سلوك  ــك  ذل عــواقــب  ن  لأ نــظــرا 
احلياة،  اإل لحقا فى  تظهر  اأحيانا( ل  )وهى كارثية 
منعها  من  تكلفة  واأكرث  بكثري  اأ�سعب  معاجلتها  فاإن 
ـ  م�ستقرة  هوية  عن  البحث  ولكن  منها.  والوقاية 
ـ  املعلومات  وحمــدوديــة  الزمنية  الفرتة  ق�رس  مع 
�سحتهم  تعر�ض  اأن�سطة  جتربة  على  ال�سباب  ي�سجع 
عدم  اإىل  ال�سباب  مييل  املثال،  �سبيل  فعلى  للمخاطر. 
تنجم  التى  مد  الأ الطويلة  ال�سلبية  بالعواقب  الكرتاث 
عن التدخني اأو ممار�سة الن�ساط اجلن�سى. ولهذا يزداد 
ال�سباب  بدء  مع  ال�سحة«  على  للمخاطر  »التعر�ض 
ال�سن  فى  تقدمهم  مع  ينخف�ض  ثم  التجارب،  مرحلة 

امل�سدر : ح�سابات املوؤلفني ا�ستنادا اإىل Fares. Montenegro and Orazem (2006) اأ�سماء البلدان متوافرة ملن يطلبها.
مالحظة : الطول الكامل لكل عمود يبني معدل بطالة ال�سباب فى بلد واحد والق�سم غري الغامق يبني معدل بطالة البالغني فى البلد ذاته.

ال�شكل � معدل البطالة فى كل مكان اأعلى بالن�شبة لل�شباب مما هو بالن�شبة ملن هم اأكرب �شنا وهذه الفجوة اأعلى بكثري فى بع�ض 
البلدان

امل�سدر : املوؤلفون.
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عر�ض عام                       �

)ال�سكل 6(. ويتطلب تخفي�ض روح املخاطرة واملغامرة 
املعلومات،  الكافى من  بالقدر  تزويدهم  ال�سباب  بني 
بتنفيذها  واللتزام  القرارات  اتخاذ  على  وبالقدرة 
مل�ساعدة  الكثري  فعل  لل�سيا�سات  وميكن  بها.  والعمل 
اإدارة املخاطر التى حتيط بهم، ول �سيما  ال�سباب فى 
ومعرفتهم  ال�سباب  وعى  زيــادة  اإىل  تــوؤدى  كانت  اإذا 

فعالهم احلالية. مد لأ بالعواقب امل�ستقبلية الطويلة الأ

�رشة ت�شكيل �الأ
فى معظم البلدان، حتدث اأوىل الولدات ـ دخول مرحلة 
معظم  ن  ولأ ال�سباب،  مرحلة  اأثناء  ـ  مومة  والأ بوة  الأ
�سن ترتاوح بني 15  الن�ساء فى  الــولدات حتدث بني 
�سنة و24 �سنة ـ وهذه نتيجة هبوط معدلت اخل�سوبة 
ال�سنني  املا�سيني من  العقدين  فى  البلدان  فى معظم 
ـ فال�سباب هم الذين يدفعون التحولت الدميوغرافية 
النامية  البلدان  فى  الفتيات  تبلغ  وحني  البلدان.  فى 
�سن 25 �سنة، ت�سبح ن�سبة 60 فى املائة منهن اأمهات 
بهذا  فيقومون  ال�سباب  من  الذكور  اأمــا   .)7 )ال�سكل 
ي�سبح معظمهم  ذلك، حيث  اأكرب من  �سن  فى  التحول 

اآباء فى �سن ترتاوح ما بني 25 �سنة و29 �سنة.
بوين ال�سابني فى ال�ستثمار  تعترب قدرة ورغبة الأ
فى اأطفالهما اأهم عامل من بني عوامل حتديد النواجت 
بخ�ض  اإىل  ال�سباب  ومييل  التالية.  جيال  لالأ بالن�سبة 
مومة.  �رسة اأو خدمات �سحة الأ ال�ستثمار فى تنظيم الأ
قد  فيما  النخراط  احلكومات  على  يتوجب  قد  ولهذا 
بطبيعتها.  فردية  خا�سة  قــرارات  ذلك  خالف  يبدو 
ومن بني امل�سوغات لقيام احلكومات بال�ستثمار فى 
�سمان  مومة  والأ بوة  الأ مرحلة  اإىل  التحول  م�ساندة 
ن�ساف. فالن�سبة املئوية للن�ساء اللواتى اأجننب قبل  الإ
بيانات  تتوافر  بلدا  اأعلى بكثري فى 15  �سنة  �سن 15 
عنها فى اأدنى خمي�ض من م�ستوى الرثاء مما فى بقية 
القت�سادية،  الفر�ض  حمدودية  اأن  كما  امل�ستويات. 
و�سعف القدرة على احل�سول على اخلدمات والعادات 
بوة  والزواج والأ بال�سلوك اجلن�سى  والتقاليد املحيطة 

�سن  فى  الـــزواج  ت�سجع  اأن  ميكن  عوامل  مــومــة  والأ
مبكرة جداـ  وحتى فى �سن 12 �سنة اأو اأ�سغر بني بع�ض 

الفتيات )الف�سل 6(.
من  جنابية  الإ وال�سحة  التغذية  خدمات  تعترب 
التى  الب�رسى  املال  راأ�ــض  فى  ال�ستثمارات  اأهم  بني 
باء  ت�ستهدف اإعداد ال�سباب ليكونوا اجليل القادم من الآ
مهات. ومع اأن قلة التغذية لي�ست وا�سعة النت�سار  والأ
نق�ض  فــاإن  املا�سى،  فى  كانت  مثلما  ال�سباب  بني 
ا�ستخدام  اأن  ومع  بينهم.  منت�رس  الدقيقة  املغذيات 
مومة والطفولة ازدادا  �رسة وخدمات �سحة الأ تنظيم الأ
فى العديد من البلدان، فاإنهما ل يزالن منخف�سني فى 
ا�ستعمال  فيها  ازداد  التى  البلدان  وفى  اأخرى،  بلدان 
ول  لأ مهات  والأ ال�سابات  الن�ساء  فاإن  اخلدمات  تلك 

مرة ل يتلقني كافة اخلدمات الالزمة.

ممار�شة �ملو�طنة
ال�سباب هو الفرتة التى يبداأ فيها النا�ض مرحلة اإ�سماع 
قرار بوجودهم خارج نطاق اأ�رسهم )ال�سكل  �سوتهم والإ
8(. وهم يقيمون هويتهم كاأفراد يتفاعلون با�ستقاللية 
مع املجتمع املحلى الوا�سع. ومبجرد كونهم اأع�ساء فى 
جمتمع حملى، ت�سبح لهم حقوق )املحاكمة العادلة( 
املواطنة  وتوؤكد  ال�رسائب(.  )دفع  التزامات  وعليهم 
فراد للم�سوؤولني الر�سميني عن  على: كيفية م�ساءلة الأ
اأفعالهم واأعمالهم، واملطالبة بالعدالة، والت�سامح مع 
وحق  خمتلفة.  دينية  اأو  عرقية  فئات  من  �سخا�ض  الأ
الت�سويت والنتخاب مينح ب�سورة عامة ملن يبلغون 
على  والــقــدرة  الرغبة  وتت�سكل  ع�رسة.  الثامنة  �سن 
خرى فى مرحلة  ممار�سة حق املواطنة والتزاماتها الأ
مبكرة من مراحل احلياة، ومتى ت�سكلت ت�سبح دائمة 

)الف�سل 7(.
بدون فر�ض مثمرة لالنخراط فى احلياة املدنية، 
الغليان  مرحلة  تدخل  اأن  ال�سباب  حباطات  لإ ميكن 
اإىل  تــوؤدى  بحيث  بالعنف  مت�سم  �سلوك  اإىل  وتتحول 
وهذه  والجــتــمــاعــى،  القت�سادى  ال�ستقرار  عــدم 
�رسارات ميكن اأن توؤدى اإىل اإ�سعال نزاعات ت�ستمر ملدة 
وىل لل�رساع العرقى فى �رسيالنكا  طويلة. فال�سبب الأ
حباط الذى �سعر به  بني ال�سنهاليني والتاميل كان الإ
الطلبة من التاميل عندما اأغلقت فى وجههم اجلامعات 

وو�سائل النخراط فى احلياة املدنية.)16(
فى  والنــخــراط  الر�سمية  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
ح�سن  لتحقيق  �رسوريان  ـ  الجتماعية  املنظمات 
اأجل  من  جوهرى  اأمــر  وهــذا  ـ  العامة  دارة  الإ نظام 
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض وحتقيق النمو. فهو يو�سع 
نطاق القدرة على احل�سول على الفر�ض القت�سادية، 
الفئات امل�ستبعدة �سابقا واأو�سح  ول �سيما فيها بني 
العمل  تعزيز  ميكنه  كما  الن�ساء.  ذلــك  على  مثلة  الأ
اجلماعى لزيادة ال�سغط على احلكومات وجعلها تقوم 

بتقدمي خدمات عامة جيدة.

فنحن  ال��دوام،  على  حامهم  اأ »لل�صباب 
ن يكون دور  اأ مل ولهذا، يجب  ال نفقد االأ
الدميقراطية،  املمار�صات  دع��م  الدولة 
ال�����ص��ب��اب امل��زي��د م��ن جماالت  وم��ن��ح 
ن�صطة  اأ وف���ى  ال�صيا�صية  امل�����ص��ارك��ة 

عمال«. االأ
فلور دى ماريا
24 �سنة
بريو

امل�سدر : املوؤلفون.
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تقرير عن التنمية فى العامل 2007   �0

التحولت تتداخل فيما بينها )انظر ال�سكل 8(. فحياة 
اأو  واحدة  �سوى  ت�سهد  ول  معقدة  غري  ال�سباب  بع�ض 
اثنتني من مراحل التحول هذه فى نف�ض الوقت. ولكن 
يقوموا  اأن  اإىل  �سبيلهم  فى  ــرون  اآخ يكون  اأن  ميكن 
على  مواظبون  فهم  نف�سه:  الوقت  فى  متعددة  مبهام 
الدرا�سة فى املدار�ض، وهم يعملون بدوام غري كامل، 
وهم متزوجون، وهم مندفعون ب�رسعة وي�ساركون فى 
ميكن  التى  ال�سيا�سات  فاإن  ولهذا،  املحلية.  املجال�ض 
التحول ميكن  اأن تغري قرارات فى مرحلة من مراحل 
ب�سهولة اأن توؤثر فى مناخ ال�ستثمار ب�ساأن ت�سكيلة راأ�ض 

خرى. املال الب�رسى فى التحولت الأ
فى  �سا�سية  الأ املــهــارات  تعلم  يجرى  ــه  اأن مبــا 
فى  ال�ستثمار  عدم  فاإن  مبكرة.  مرحلة  فى  املدر�سة 
تكاليف  زيادة كبرية فى  اإىل  يوؤدى  اأن  التعليم ميكن 
اتباع اأ�ساليب احلياة والعمل ال�سليمة. وفى نف�ض الوقت، 
وفاة  اإىل  يوؤدى  الذى  باملخاطر  احلافل  ال�سلوك  فاإن 
ميكن  املتوقع  غري  الفتاة  حمل  اأو  وان  الأ قبل  ال�ساب 
الدرا�سة  من  العائد  فى  كبري  تخفي�ض  اإىل  يــوؤدى  اأن 
اأن  ميكن  طويلة  ملدة  البطالة  اأن  كما  املدار�ض.  فى 
توؤدى اإىل: اختفاء الهتمام بال�ستثمار فى املزيد من 
الدرا�سة فى املدار�ض، والكرب العقلى املمكن، وتاأخر 

�رسة، ومظاهر املواطنة ال�سلبية. ت�سكيل الأ
م�سارات  التحولت  لهذه  يكون  اأن  اأي�سا  ميكن 
يختلف  البلوغ،  فعند  اجلن�سني.  بني  فيما  خمتلفة 
للفتيات اختالفا كبريا  بالن�سبة  املراهقة  اإىل  التحول 
جدا عن هذا التحول بالن�سبة للفتيان من بني ال�سباب. 
وهذا  ـ  مومة  الأ حدوث  باإمكانية  يوؤذن  احلدث  وهذا 
حماية  جتاه  املجتمعات  بع�ض  قلق  مع  يرتافق  ما 
الفتيات واأحيانا يبلغ ذلك حد فرط القيود املفرو�سة 
عليهن ـ كما يحدد متى من املتوقع من الفتيان العمل 
لل�سوء  ت�سليط  التقرير  منت  من   2 الف�سل  )يلى  باأجر 

على ق�سايا اجلن�سني(.

على ال�شيا�شات الرتكيز لي�ض على فر�ض 
اأي�شا على قدراتهم  ال�شباب فح�شب، بل 

والفر�شة الثانية لهم
الب�سرى  المال  راأ�ــض  ت�سكيل  تحديات  بع�ض  يتعلق 
نق�ض  ـ  »العر�ض«  بجانب  ال�سبابية  التحولت  اأثناء 
العمل  فى  والخبرة  الخدمات  على  الح�سول  فر�ض 
خر  التى تبنى راأ�ض المال الب�سرى. ويتعلق بع�سها الآ
بجانب »الطلب« نظرا لل�سلوك الذى نم عن الفتقار اإلى 
القرارات.  اتخاذ  فى  الخبرة  اأو  والموارد  المعلومات 
ويمكن معالجة كال النوعين من التحديات عن طريق 

اعتماد ال�سيا�سات ال�سحيحة.
لدى كافة البلدان فعال �سيا�سات وبرامج توؤثر فى 
ولوائح  وجامعات،  مدار�ض،  فلديها:  ال�سباب،  حياة 
تنظيم �سوق العمل، وم�ست�سفيات، وقوانني متكن اأولئك 
دلء باأ�سواتهم، كما اأن ال�سرتاتيجيات  ال�سباب من الإ
حيان فى اإدارات  التى ت�سكل اإطارها قائمة فى معظم الأ
ـ  ال�سن  منظور  التقرير  هذا  ويطبق  را�سخة.  قطاعية 
ال�سرتاتيجيات.  تلك  تقييم  اأجل  من  �سبابيا  منظورا 
وبيئاتهم؟  ال�سباب  حياة  لتحولت  مالئمة  هى  فهل 

وهل هى كافية لتلبية احتياجاتهم؟
�سا�ض  الأ هى  التقييم  لهذا  بالن�سبة  البدء  نقطة 
ال�سليم لراأ�ض املال الب�رسى الذى يتم اكت�سابه قبل �سن 
املراهقة ـ تطبيق مبادئ مناذج ال�ستثمار املتعارف 
عليها بني خرباء القت�ساد منذ مدة طويلة.)17( وفيما 
هم  ملن  بالن�سبة  والتح�سري  عداد  الإ م�ساندة  يتخطى 
هذا  ي�ستخدم  عمرهم،   من  ع�رسة  الثانية  �سن  دون 
التقرير اإطارا يق�سم املنظور ال�سبابى اإىل ثالث عد�سات 
خر وي�سوب تركيز ال�سيا�سات ويربز  ي�ساند كل منها الآ
راأ�ض  منــوذج  طــار  الإ هذا  ويو�سع   .)9 )ال�سكل  اأثرها 
املال الب�رسى عن طريق معاملة لي�ض فقط احلكومات 
معاملة  اأي�سا  بل  حمتملني،  كم�ستثمرين  �ـــرس  والأ

ال�سباب اأنف�سهم كم�ستثمرين حمتملني.
وىل على الفجوات فى فر�ض بناء  تركز العد�سة الأ 	•
�ساأنها  من  �سيا�سات  وعلى  الب�رسى  املــال  راأ�ــض 
م�ساعدة ال�سباب على اكت�ساب وحت�سني وا�ستخدام 

مهاراتهم.
عند  ال�سباب  قــدرات  على  الثانية  العد�سة  تركز  	•
لهم  املتاحة  الفر�ض  بني  من  بالختيار  قيامهم 
وعلى �سيا�سات تتيح املعلومات واحلوافز الالزمة 

مل�ساعدتهم فى اتخاذ القرارات اجليدة.
غري  النواجت  معاجلة  على  الثالثة  العد�سة  تركز  	•
الثانية  الفر�ض  تتيح  �سيا�سات  وعلى  املرغوبة 
مالهم  راأ�ــض  بناء  طريق  اإىل  ال�سباب  تعيد  التى 

الب�رسى من اأجل م�ستقبلهم.
العد�سات  و�سع  ت�سويب  الــالزم  من  اأن  وكما 
الثالث لكى ي�سبح ال�سىء املنظور �سمن بوؤرة الرتكيز، 
يكون  لكى  التن�سيق  جيدة  ال�سيا�سات  تكون  اأن  يجب 
اأحبطت  اإذا  ت�سيع  اأن  ميكن  فالفر�ض  اأثر.  اأق�سى  لها 

امل�سدر : املوؤلفون.

ال�شكل � النخراط فى ال�شوؤون املدنية يتزايد مع تقدم العمر
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قدرات  فامتالك  توجيهها،  اأ�سىء  اأو  اغتنامها  قدرات 
)الفاعلية(  القرارات  اتخاذ  قــدرات  بني  من  حم�سنة 
اأدنى  الفر�ض  كانت  اإذا  حباط  الإ اإىل  يوؤدى  اأن  ميكن 
بكثري من الطموحات. كما اأن عدم توفر فر�سة ثانية 
ميكن اأن يوؤدى اإىل هبوط النواجت هبوطا حرا. فبع�ض 
العد�سات تبدو فى مرحلة التحول اأكرب مما فى غريها. 
�سليم  اأ�سلوب حياة  التحول نحو ممار�سة  ففى مرحلة 
اإىل  النواجت  ـ تتاأثر  ـ على �سبيل املثال  اأ�رسة  وت�سكيل 
اأن  ينبغى  ولذلك  ال�سباب،  ب�سلوك  ممكن  حد  اأق�سى 

يكون التاأكيد من�سبا على القدرات.
عامة  ب�سورة  القت�ساد  �سيا�سات  مترير  يــوؤدى 
جعلها  اإىل  العد�سات  هــذه  خــالل  مــن  والقطاعات 
وو�سع  الفجوات  حتديد  طريق  عن  لل�سباب«  »حمبذة 
الفجوات  ت�سييق  اإىل  احلاجة  تعنى  ول  ولــويــات.  الأ
بال�رسورة اأن على اليد احلكومية اخلرية القيام بكافة 
ما يلزم ـ فحتى لو كانت احلكومات ح�سنة النية، يفتقر 
تاحة  لإ الالزمة  والقدرات  املــوارد  على  منها  العديد 
على  ذلك،  من  وبدل  ال�رسورية.  ال�ستثمارات  كافة 
اأن  اأجل  من  املناخ  حت�سني  اأي�سا  العامة  ال�سيا�سات 
ـ بال�ستثمار فى  اأ�رسهم  ـ مب�ساندة من  ال�سباب  يقوم 
التكاليف  ق�سية  معاجلة  طريق  عن  وذلــك  اأنف�سهم، 
واملخاطر والعائد املت�سور من ال�ستثمار فى النا�ض، 
متاما مثلما ينبغى عمله من اأجل ال�رسكات، علما باأن 
اجلانب  متالأ  التقرير  هذا  من  التالية  الثالثة  ق�سام  الأ
وبرامج  �سيا�سات  على  باأمثلة   9 ال�سكل  من  ميــن  الأ

حمددة.

�شيا�شات ت�شتهدف تو�شيع
نطاق الفر�ض

ي�سبح تطوير وا�ستخدام راأ�ض املال الب�رسى ال�سبابى 
حتديني خا�سني مع ازدياد اأعداد الذين يتغلبون على 

البتدائى،  التعليم  مرحلة  ويتمون  الطفولة  اأمرا�ض 
جيال  لالأ الفقر  ميرر  التحديات  هذه  معاجلة  وعــدم 
ل�سباب  التى  ال�سعيفة  الــنــواجت  اإن  حيث  التالية، 
من  افلتت  التى  فالبلدان  ــم.  اأولده اإىل  تنتقل  اليوم 
املهارات  حت�سني  ا�ستطاعت  التى  هى  الدوامة  هذه 
الرا�سدين،  البالغني  �سا�سية لدى املراهقني و�سغار  الأ
وحققت  م�ستوى،  اأعلى  مهارات  على  بالطلب  واأوفت 
فى  والنــخــراط  العمل  مرحلة  ال�سباب  بــدء  �سال�سة 

احلياة املدنية.

�شا�شية  حت�شني �ملهار�ت �الأ
�حلياة  دورة  من  مبكرة  مرحلة  فى  �لتدخل 

و�لرتكيز على �لنوعية
التعليم  الهائل فى  التو�سع  الذى مت تعلمه من  الدر�ض 
ـ  وا�سح  الع�رسين  القرن  وت�سعينيات  ثمانينيات  فى 
ماكن ياأتى على ح�ساب  فالتو�سع ال�رسيع فى اإف�ساح الأ
اللتحاق  معدلت  ارتفاع  ج�سده  ما  وهذا  النوعية، 
الدرا�سى.  العلمى  التح�سيل  وانخفا�ض  باملدار�ض 
حتى  مواظبا  يبقى  وناميبيا،  املغربية  اململكة  ففى 
اآخر �سف من �سفوف املرحلة البتدائية اأكرث من 80 
فى املائة من تالميذ املدار�ض البتدائية. ولكن ن�سبة 
من يح�سنون ال�ستفادة من املواد التى متت درا�ستها 
ال�سباب  ويدفع   .)3 )الف�سل  املائة  فى   20 من  اأقــل 
الكبرية  عــداد  الأ بني  من  فالكثريون  فعال.  ذلك  ثمن 
من املراهقني ممن يتمون مرحلة التعليم البتدائى ل 
ملام بالقراءة والكتابة واحل�ساب  يعرفون ما يكفى لالإ
من بني اأع�ساء املجتمع الذى يعي�سون فيه. فاملنظور 
ال�سبابى بعيد التاأكيد على نقطة موثقة ب�سورة جيدة 
فى تقارير الر�سد واملتابعة )18( على حت�سني التوازن 
بني التو�سع فى معدلت اللتحاق باملدار�ض البتدائية 

دنى من معايري جودة النوعية. و�سمان احلد الأ

 

ال�شكل �: فرتات النتقال من منظور ثالث عد�شات تركز ال�شيا�شات وت�شخم التاأثري

عد�شات ال�شباب

على  ثــر  تــوؤ الــتــي  ال�سيا�سات 
الب�رسى  املــال  راأ�ـــض  تكوين 

اأثناء فرتات انتقال ال�سباب: 
واملوؤ�س�ســات  ال�سيا�ســـــات  	•
علــى ال�سعيــد القت�سادى: 
الكلــى، ومنــاخ  ال�ستقــرار 
ال�ستثمــار، ونظم احلوكمة 
�ســوق  ولوائــح  دارة،  والإ

العمل التنظيمية
التعليم 	•

التدريب 	•
اخلدمات ال�سحية 	•

اخلدمـــــات الجتماعيـــــــة  	•
والعائلية

�سا�سية البنية الأ 	•

انخفا�ض 
حمو 

مية ومعرفة  �سا�سية الأ احلياة املدنية.لالنخراط فى عدم وجود منطلق على وظائف.فر�ض قليلة للح�سول الثانوى والعاىل.للح�سول على التعليم فر�ض غري كافية اإمتام التعليم البتدائى.الدرجة العالية من على الرغم من املهارات الأ

انعدام 
اخلربة 

ك�سناع 
للقرارات.

هويتهم واأف�سلياتهم.ل يزال ي�سكلون 
الفتقار اإىل املوارد.

خماطر.والدخول فى ق�رس النظر 

عواقب 
للرا�سدينمما تدوم بالن�سبة ال�سيئة تدوم باأكرث النتائج 

بالن�سبة للرا�سدينالعالج اأكرث تكلفة 

الفر�ض ال�شانحة القدرات الفر�ض الثانية

ال�سيا�سات 
ال�سديقة لل�سباب
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ماذا ينبغى على احلكومات اأن تفعل ؟ اأول،اأن تقي�ض 
على  التاأكيد  جرى  يكون  وقد  جيدة.  ب�سورة  النوعية 
ن قيا�ض معدلت اللتحاق باملدار�ض واإمتام  الكمية لأ
عملية  نــواجت  قيا�ض  من  اأ�سهل  الدرا�سى  التح�سيل 
المتحانات  ــال  اإدخ مع  ببطء  هذا  ويتغري  التعليم. 
املوحدة التى ت�سهل مقارنتها بني املدار�ض فى البلدان 

وفيما بينهما.)19(
دورة  مــدى  على  التعلم  نظام  فى  النظر  ثانيا، 
من  موؤلفة  جمزاأة  فرعية  قطاعات  فى  ولي�ض  احلياة 
الثانوى،  ثم  البتدائى،  ثم  البتدائى،  التعليم: ما قبل 
حت�سني  البلدان  من  العديد  هذا  ويعنى  اجلامعى،  وثم 
املراهقة،  �سن  اإىل  طفال  الأ و�سول  قبل  �سا�سات  الأ
وذلك من خالل ال�ستثمار املبكر فى التغذية وال�سحة 
متنوعة  بلدان  وفى  والجتماعية.  النف�سية  والتنمية 
قدر التنوع بني جامايكا والفلبني وتركيا والوليات 
طفال والربامج  املتحدة.)20( اأدى اإثراء برامج رعاية الأ
الدرجات  زيــادة  اإىل:  البتدائية  املدر�سة  قبل  ما 
وزيادة  الدرا�سى،  التح�سيل  امتحانات  فى  املكت�سبة 
معدلت التخرج من املدار�ض الثانوية، واإىل تخفي�ض 
حتى  املعنيني،  للطلبة  بالن�سبة  اجلرمية  معدلت 

خرية من �سنوات عمرهم )ال�سكل 10(. ال�سنوات الأ
الالزمة  �سا�سية  الأ املهارات  تر�سيخ  يتطلب  قد 
جعل  ال�سحيح  الوجه  على  بعمله  القائم  للمجتمع 
اللتحاق باحللقة الدنيا من املدار�ض الثانوية �سامال، 
يجب  ذلك  ولكن  البلدان،  من  العديد  يفعله  ما  وهو 
جراءات  الإ بني  فمن  النوعية.  ح�ساب  على  يكون  األ 
واإن�ساء  الالزمة،  القيا�سية  املعايري  و�سع  املمكنة: 
اأنظمة العتماد والتقييم، واأن�سطة تدريب وحفز دوافع 

املعلمني، وزيادة م�ساءلة مديرى املدار�ض اأمام الطلبة 
واأولياء اأمورهم واملجتمعات املحلية. ومبا اأن الرتكيز 
تاأخري  املمكن  من  تكلفة،  بــدون  لي�ض  النوعية  على 
منذ  البلدان  بع�ض  لدى  الذى  والتخ�س�ض  الختيار 
وىل، وذلك حتى احللقة العليا من مرحلة  ال�سفوف الأ
عمليات  ــار  اإط وفــى  بعدها.  ومــا  الثانوية  الدرا�سة 
على  �سيلى،  فى  الثانوى  التعليم  اإ�ــســالح  وبــرامــج 
املهنى  التخ�س�ض  اأ�سكال  انتقلت كافة  املثال،  �سبيل 
اأقام  اإىل احللقة العليا من املدار�ض الثانوية، وهو ما 

قاعدة اأكادميية �سلبة.

على:  تلبية �لطلب على �ملهار�ت من م�شتوى �أ
حت�شني مدى مالءمة �لتعليم فى �حللقة �لعليا 

من مرحلة �لدر��شة �لثانوية وفى �جلامعات
الحتياجات  ل�ستيفاء  البلدان  تكافح  بينما  وحتى 
من  املــزيــد  العاملى  القت�ساد  يتطلب  �سا�سية،  الأ
التى  تلك  �سيما  ول  وال�سلوكية،  الفنية  املــهــارات 
و24  �سنة   15 بني  ما  العمر  من  الفرتة  فى  تت�سكل 
�سنة. فالتناف�ض اأدى اإىل زيادة الطلب على املبتكرات 
منطقتى  فى  املهارات  ا�ستخدام  كثيفة  التكنولوجية 
قطاعات  فى  منها  والكثري  الالتينية،  واأمريكا  اآ�سيا 
ال�سناعات الت�سديرية التى متيل اإىل ا�ستخدام املزيد 

من ال�سباب )الف�سل 4(.
ميكن تخفيف هذا ال�سغط اإذا قامت احللقة العليا 
من املدار�ض الثانوية واجلامعات بتخريج املزيد من 
الدار�سني، ولكن زيادة كمية اخلريجني لي�ست بب�ساطة 
ن امل�سمون وكيفية اإي�ساله لهما اأكرب اأهمية.  كافية لأ
تعلمه  يجرى  ما  اأن  اأو  منخف�سة  النوعية  كانت  فاإذا 
تكون  اأن  ميكن  العمل،  فر�ض  ل�سوق  مالئما  لي�ض 
حتى  مرتفعة  البلدان  بع�ض  فى  البطالة  معدلت 
علمية،  موؤهالت  اأعلى  يحملون  من  لبع�ض  بالن�سبة 
فبلدان مثل جنوب اأفريقيا ت�سعى لال�ستجابة ملطالب 
وذلك  واملالءمة،  بالنوعية  يتعلق  فيما  العمل  اأرباب 
عن طريق اإ�سالح وحتديث املناهج فى احللقة العليا 
من مرحلة الدرا�سة الثانوية وجعلها توؤكد على التفكري 
مزيج  من  املزيد  وتتيح  ال�سلوكية  واملهارات  العملى 
 .)3 )الف�سل  واملهنية  كادميية  الأ املو�سوعات  من 
مور التى ت�ساعد فى ذلك ال�سيا�سات التى تربط  ومن الأ
من  املحتملني  العمل  باأرباب  التعليمية  املوؤ�س�سات 
القطاع اخلا�ض، وذلك من خالل امل�ساورات املنتظمة 
اجلامعات  بــني  امل�سرتكة  الــبــحــوث  ومــ�ــرسوعــات 

وال�سناعات مثلما يحدث فى ال�سني.
�سالحات باهظة التكاليف نظرا  قد تكون هذه الإ
بتعليم  يتعلق  فيما  الوحدة  بن�سبة  التكلفة  لرتفاع 
�سا�سيات. فنق�ض املدر�سني  الدار�سني اأكرث من جمرد الأ
املخت�سني بالريا�سيات والعلوم حاد ب�سورة خا�سة 
فى بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء، ومن املمكن زيادة 
داريني واملعلمني  الكفاءة من خالل حت�سني احلوافز لالإ

 Kagitcibasi, Sunar, and Bekmanو  Walker and others (2005)  : امل�سدر 
.(2001)

جراءات التدخلية اأربع �سنوات بني �سن الثالثة  مالحظة : فى تركيا، كانت مدة الإ
النهارية. ومل  مومة والرعاية  بوة والأ الأ العمر، وت�سمنت مهارات  والتا�سعة من 
بوة  الأ مهارات  اإل  ع�رسة  اخلام�سة  وحتى  ع�رسة  الثاثة  �سن  فى  اأثر  عن  ت�سفر 
من  والثانية  وىل  الأ ال�سنة  �سن  بني  طفال  لالأ اأعطى  جامايكا،  وفى  مومة،  والأ
العمر حتفيز نف�سيى متخ�س�ض ملدة �سنتني، مع متابعة فى �سن ال�سابعة ع�رسة 

ثر امل�سبوط. والثامنة ع�رسة. وكالهما تقييم لالأ

 �  -  �( الطفولة  فى  املبكرة  التدخلية  جــراءات  الإ  �0 ال�شكل 
مد على �شغار ال�شباب  �شنوات( ميكن اأن ت�شفر عن اأثر طويل الأ

)�� - �� �شنة(

�صياء عملية فى احلياة ال تتطرق  »هنالك اأ
كيفية  ومنها  الثانوية،  املدار�ص  إليها  ا

الت�صدى للم�صاكل وحلها«.
�ساب،
هندورا�ض
يناير 2006

100

80

60

40

20

�سفر
بدون التحفيز 

النف�سى

الن�سبة املئوية ملن ما يزالون ملتحقني باملدار�ض

مع التحفيز 
النف�سى

عدم وجود 
التدريب 

على مهارات 
بوة مومة والأ الأ

التدريب على 
مومة  مهارات الأ

بوة والأ

تركياجامايكا



عر�ض عام                       ��

داء التى تتم جتربتها  كخطط الرواتب امل�ستندة اإىل الأ
حاليا فى بع�ض بلدان اأمريكا الالتينية )الف�سل  3(.

والتاأهيل  التعليم  اأنظمة  من  للعديد  املمكن  من 
م�سادر  تنويع  طريق  عن  والتح�سن  التو�سع  حتقيق 
حد  اإىل  ت�سهم  البلدان  بع�ض  فى  �رس  فالأ متويلها. 
كبري فى تغطية تكاليف التعليم اجلامعى ـ بن�سبة فى 
القت�سادات  فى  التكاليف  من  املائة  فى   80 حدود 
ومنها:  املرتفعة  اللتحاق  ومعدلت  داء  الأ عالية 
اأنهم  الدار�سون  ي�سعر  حني  ـ  كوريا  وجمهورية  �سيلى 
يح�سلون على املزيد من القيمة مقابل ما يدفعونه من 
وتركيا  ال�سلوفاكية  كاجلمهورية  بلدانا  اأن  كما  مال. 
موال من غري القطاع العام  واأوروغواى ـ حيث ت�سهم الأ
اأ�سل جمموع تكلفة  اأقل من  اأو  املائة  بن�سبة 20 فى 
مراحل التعليم اجلامعى)21( ـ ميكنها تعبئة املزيد من 
ال�رساكات  واإقامة  الر�سوم،  فر�ض  خالل:  من  املوارد 
املدرة  ن�سطة  والأ واخلــا�ــض،  العام  القطاعني  بني 
غري  املمتلكات  وتاأجري  ال�ست�سارات،  )تقدمي  للدخل 

امل�ستخدمة(، وامل�ساندة من جهات ودول مانحة.
التناف�ض  امل�ساواة فى  ت�سهل زيادة  التى  الربامج 
التجربة،  حيز  لتوها  دخلت  والفقراء  غنياء  الأ بني 
قابلة  لي�ست  اجلامعى  التعليم«  »جمانية  اأن  وا�سح 
توجيه  اإىل  توؤدى  ول  املالية  الوجهة  من  لال�ستمرار 
باجلامعات  لاللتحاق  ال�ساعني  ن  لأ للفقراء  املنافع 
اأوروغواى  ففى  جدا.  قليلون  الفقراء  الطلبة  بني  من 
ــرث مــن 60 فــى املــائــة مــن الــذيــن ينعمون  يــاأتــى اأك
اأكرث خمي�سني  الر�سمى من  التعليم اجلامعى  مبجانية 
للطلبة  واملنح  القرو�ض  ولكن  املجتمع.)22(  فى  ثراء 
�رس املحرومة ميكن اأن تكون فى اآن واحد مت�سمة  من الأ
بالكفاءة وقابلة لال�ستمرار، فعلى �سبيل املثال، يقوم 
التعليم  الدعم املاىل ملوؤ�س�سات  البلدان بتقدمي  بع�ض 
لعدد  وفقا  اخلا�ض  القطاع  فى  واجلامعى  الثانوى 
�رس منخف�سة  الطلبة امللتحقني بها من اأبناء وبنات الأ
الدخل. وتقوم تلك املوؤ�س�سات بتقدمي طلبات احل�سول 
على تلك الدعومات املالية ويتم بعد ذلك النظر فيما 
املطلوبة  والنوعية  اجلودة  ت�ستوفى معايري  اإذا كانت 

)الف�سل 3(.

ثناء �لعمل � خف�س  �كت�شاب وجمع �ملهار�ت �أ
مام �لدخول �إىل �شوق �لعمل وت�شهيل  �حلو�جز �أ

خر و�الرتقاء �النتقال من عمل �إىل �آ
ال�سباب  عمل  اأمــام  الفر�ض  لتو�سيع  مقدمة  اأف�سل 
يحفز  بحيث  القت�ساد  فى  ال�سامل  النمو  حتقيق  هى 
ال�سباب  قوارب فر�ض  يرفع معه  الطلب: فاملد  جانب 
العديد من  ففى  املجتمع.)23(  النا�ض فى  وغريهم من 
واجتذاب  الت�سدير  نحو  التوجه  اأدى  القت�سادات 
الطلب  تو�سيع  اإىل  املبا�رسة  جنبية  الأ ال�ستثمارات 
ال�سيا�سات  تلك  واعتربت  ال�سباب.  من  العاملني  على 
بني  من  ال�سليم  �سا�سى  الأ التعليم  مع  جنب  اإىل  جنبا 

م�سادر النمو فى �رسح »معجزة �رسق اآ�سيا«.)24( وفى 
اإندوني�سيا، فى القطاعات �سديدة التوجه نحو الت�سدير 
لكرتونيات واملن�سوجات، اأ�سبحت معدلت عمالة  كالإ
الوطنى  ال�سعيد  على  املتو�سط  �سعفى  تفوق  ال�سباب 
فعال  ال�سباب«  ا�ستخدام  »كثيفا  قطاعان  وهــذان  ـ 
على  خا�سة  ب�سورة  حتفيزى  اأثر  ولهما   .)4 )الف�سل 
الفئات امل�ستبعدات �سابقا كالن�ساء ال�سابات فى بنانغ 
قبل  العمل  �سوق  فى  دخولهن  اإن  حيث  ماليزيا،  فى 
لكرتونيات  20-30 �سنة اأدى اإىل دفع منو �سناعة الإ
عن  النمطية  فــكــار  الأ بع�ض  وتغيري  العهد  احلديثة 
القت�ساد  تفتح  التى  ال�سيا�سات  فاإن  وهكذا،  الن�ساء. 
اأمام التجارة احلرة متيل اإىل اأن تكون حمبذة لل�سباب. 
التو�سيات  اإ�سباغ منظور �سبابى على هذه  باأن  علما 
تدعيم  على  يوؤدى  فقط  فهو  ـ  بال�رسورة  يغريها  لن 

ول. حجج اتباعها فى املقام الأ
من  اأن  اأيــ�ــســا  ال�سبابى  املــنــظــور  يعنى  وقــد 
ال�رسورى تغيري بع�ض ال�سيا�سات العامة عندما توؤخذ 
ال�سباب فى العتبار. وهذا ما ي�سدق  مدلولتها على 
على لوائح تنظيم �سوق العمل التى توؤثر ب�سورة غري 
التى  فال�سيا�سات  اإليه.  اجلدد  الداخلني  فى  متنا�سبة 
النتقال والرتقاء  القدرة على  حتد من املرونة ومن 
التحول  عملية  اإطالة  اإىل  متيل  القطاعات  بني  فيما 
اإىل العمل وتفر�ض قيودا على ال�سباب اأكرث مما تفر�ض 
منطقة  فى  العمالة  حماية  فقوانني  غريهم.  على 
اأمريكا الالتينية وبلدان منظمة التعاون والتنمية فى 
امليدان القت�سادى ت�سفر عن زيادة كبرية فى معدلت 
احلد  كان  فاإذا   .)4 )الف�سل  لل�سباب  بالن�سبة  البطالة 
جور مرتفعا اأكرث مما يجب، ميكن اأن يثبط  دنى لالأ الأ
العاملني  من  ومعظمهم  املهارات  ذوى  غري  ت�سغيل 
وهذه  العملية.  حياتهم  بداية  فى  هم  الذين  ال�سباب 
القوانني  تلك  كافة  عن  التخلى  اأجل  من  حجج  لي�ست 
واللوائح التنظيمية، بل هى نداء لو�سع �سيا�سات تتيح 
للفئات  بالن�سبة  الفر�ض  خنق  دون  الكافية  احلماية 

املحرومة اأ�سال.
فى بلدان اأ�سد فقرا مثل: بوركينا فا�سو، وغامبيا، 
من  و�سرياليون  وروانـــدا،  وبــاراغــواى،  ونيكاراغوا، 
فى  العمل  ال�سباب  من  كبرية  اأعــداد  تبداأ  اأن  رجــح  الأ
القطاعات غري الر�سمية )الف�سل 4(. ومع اأن هذا القطاع 
لن يحل كل ق�سايا ال�سباب ـ فحتى البيع على قارعة 
ورمبا  واللغة،  البيع  مهارات  بع�ض  يتطلب  الطريق 
ـ هنالك �سواهد على  و�ساع قا�سية  الأ اأن تكون  ميكن 
نتاج  والإ باملرونة  مت�سمة  يكون حمطة  اأن  اأنه ميكن 

تو�سل اأحيانا اإىل العمل فى القطاع الر�سمى.
فاإذا كان من املفرت�ض اأن تكون فر�ض العمل تلك 
خرية  الأ املحطة  ولي�ست  ال�سلم  من  وىل  الأ الدرجات 
ال�سباب قادرين  اأن يكون  ينبغى  �سلم املهارات،  على 
 . تن�ساأ التى  الفر�ض  لغتنام  بحرية  التحرك  على 
ال�سلوك  مهارات  بني  يقرن  الــذى  العملى  فالتدريب 
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على  ال�سباب  قدرة  من  يزيد  اأن  ميكن  والعام  املهنى 
املدار�ض  قيام  �سجل  باأن  علما  والرتقاء.  النتقال 
الكبرية  العامة  الوطنية  التدريب  موؤ�س�سات  وحتى 
�سجل  ـ  حوال  الأ اأح�سن  فى  ـ  املهارات  تلك  اإتاحة  فى 
البلدان  وجتارب  فخربات  بدائل؟  هناك  فهل  متباين. 
الذى  ـ  الر�سمى  والتدرب  التلمذة  جمال  فى  املتقدمة 
بالدرو�ض  حتفل  ـ  العمل«  فى  املنظمة  »اخلربة  يتيح 
الدخل  املتو�سطة  البلدان  منها  ت�ستفيد  اأن  التى ميكن 
التى ين�ساأ فيها حاليا قطاع اأجور حديث متزايد. وفى 
�رسكات  فى  التقليدية  التلمذة  تنت�رس  اأخــرى،  بلدان 
القطاع غري الر�سمى وميكن ا�ستخدام احلوافز من اأجل 
حت�سني النوعية وروح البتكار، مثلما فى برنامج جوا 

كاىل فى كينيا )الف�سل 4(.
العمل  ال�سباب  اأمــام  خــرى  الأ اخليارات  بني  من 
من  ال�رسورة  نتيجة  ي�سبح  فبع�سهم  الذات.  حل�ساب 
منهم  ي�سبح  وبع�سهم  احلــر،  العمل  اأن�سطة  منظمى 
نتيجة الفر�سة ال�سانحة، ويواجه هذان النوعان قيودا 
كالقدرة  عمرهم  اأو�ساع  نتيجة  اإلزامية  اأكرث  ت�سبح 
�سبكات  اإىل  والو�سول  راأ�ض املال  على احل�سول على 
عمال فربامج تقدمي واإتاحة راأ�ض املال الالزم  رجال الأ
لبدء امل�رسوعات وبناء التمويل وال�سالت ابتداأت فى 

منطقة اأمريكا الالتينية.
اإىل  اأي�سا  جغرافيا  النتقال  على  القدرة  تــوؤدى 
ال�سباب  باأن  علما  ـ  ال�سانحة  الفر�ض  نطاق  تو�سيع 
كافة  بــني  مــن  غــريهــم  مــن  ـــرب  اأك ن�سبة  ي�سكلون 
اإىل املناطق احل�رسية  ـ �سواء  املهاجرين واملغرتبني 
اأو اإىل بلدان اأخرى. وفى ال�سني، هنالك 118 مليونا 

من �سكان املناطق الريفية ال�سباب �سعوا للعثور على 
لزدياد  ونظرا  �سلية.  الأ قراهم  خارج  العمل  فر�ض 
ذلك  �سعيهم  يوؤد  مل  الريفية،  املناطق  فى  نتاجية  الإ
لي�ست  ولكن  الزراعى.  نتاج  الإ فى  كبري  تخفي�ض  اإىل 
املناطق  ل�سكان  التى  نف�سها  القدرة  املهاجرين  لدى 
اخلدمات  على  احل�سول  على  �سليني  الأ احل�رسية 
الجتماعية. كما اأنهم ل ينعمون باملجموعة الكاملة 
مان  الأ و�سبكات  الجتماعى  ال�سمان  مــزايــا  مــن 
الجتماعى، مما ي�سهم فى زيادة ال�سغوط الجتماعية. 
ويجرى حاليا فى ال�سني اعتماد �سيا�سات من �ساأنها 
حتقيق �سال�سة النتقال اإىل املدن وعرب احلدود، منها 
حتقيق  �ساأنها  ومن  املهاجرين،  بحقوق  ــرتاف  الع

ن�ساف. الكفاءة والإ
على  املهاجرين  من  كبرية  ن�سبة  ال�سباب  ي�سكل 
فر�ض  تو�سيع  اإىل  توؤدى  فالهجرة  العاملى.  ال�سعيد 
العمل )الف�سل 8(. كما تو�سع الهجرة فر�ض احل�سول 
العاىل.  التعليم  العلمية، ول �سيما فى  على املوؤهالت 
الثانوية  املدار�ض  فى  الدرا�سة  فر�ض  تو�سيع  وميكن 
قارب  الأ اأو  املغرتبني  بــاء  الآ من  التحويالت  بف�سل 
يخرج  التى  البلدان  فى  جراءات  لالإ وميكن  خرين.  الآ
اغتنامهم  �سمان  ت�ستقبلهم  والتى  املهاجرون  منها 

طار 3(. لتلك الفر�ض )الإ

�مل�شاركة فى �حلياة �ملدنية � تعزيز �شوت �ل�شباب 
ن �ل�شيا�شات وتقدمي �خلدمات �مل�شموع ب�شاأ

امل�سموع  ال�سوت  وامــتــالك  التقدير  فر�ض  تعترب 
املجتمعات  ــادرات  مــب فــى  وال�ستمال  كمواطنني 

فى  ذروتــهــا  العاملى  ال�سعيد  على  الهجرة  احتمالت  تبلغ 
)انظر  العمر  من  الع�رسينيات  واأوائــل  املراهقة  �سنوات  اأواخــر 
من  غريهم  من  اأكرب  ن�سبة  ي�سكلون  ال�سباب  فاإن  ولذا  ال�سكل(، 
بني املهاجرين على ال�سعيد العاملى ـ كما ي�سكلون فى الغالب 
اأي�سا ن�سبة كبرية من املهاجرين العائدين فنحو ثلث تدفقات 
اأعمارهم بني 12  املهاجرين من كافة البلدان النامية ترتاوح 
�سنة   12 بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن  ون�سفهم  �سنة.  و24  �سنة 
و29 �سنة، فالتزايد الكبري فى اأعداد ال�سباب فى البلدان النامية 
وتقدم �سن ال�سكان فى معظم البلدان املتقدمة يزيدان الطلب على 
الهجرة امل�رسوعة فى ال�سنوات القادمة. ومع ذلك، مازال الكثري 
م�ستوف.  غري  قانونية  ب�سورة  الهجرة  على  ال�سباب  طلب  من 
حيث تفيد ن�سبة ترتاوح بني 50 فى املائة و90 فى املائة من 
ال�سباب فى بع�ض البلدان اأنها ترغب فى الهجرة ـ املوؤقتة عادة 
اأن يلجاأ  رجح  اإذا �سنحت لهم تلك الفر�سة، ولذلك، فاإن من الأ ـ 
ال�سباب اإىل الهجرة غري امل�رسوعة والوقوع �سحية الجتار بهم 

كرث تقدما. بن�سبة اأعلى مما يحدث لفئات ال�سن الأ
لهجرة ال�سباب اأثر كبري مبا�رس على معدلت النمو وتقلي�ض 
الفقر، وذلك من خالل التحويالت املالية التى يقومون باإر�سالها 
خارج  اكت�سبوها  التى  باملهارات  مزودين  املهاجرين  وعودة 
بلدانهم، ونتيجة لذلك، ميكن اأن تكون الهجرة طريقة مهمة جدا 

من طرق ا�ستخدام ال�سباب لراأ�ض مالهم الب�رسى وتطويرهم له 
بهدف امل�ساعدة فى تقلي�ض الفقر فى بلدانهم.

يعترب  املوؤقتني  العاملني  هجرة  على  القيود  فتخفي�ض 
امل�ساعدة  اإتاحة  املتقدمة  للبلدان  ميكن  التى  الطرق  بني  من 
حتتاج  للهجرة،  منائى  الإ ثر  الأ تعظيم  اأجل  ومن  خاللها،  من 

البلدان النامية اإىل �سيا�سات من �ساأنها:
•		زيادة املنافع من املهاجرين ال�سباب احلاليني، ومن ذلك: 
تخفي�ض تكاليف التحويالت واإتاحة القدرة على احل�سول 
على املوارد التمويلية، والعرتاف باملهارات التى اكت�سبها 

املهاجرون العائدون خارج تلك البلدان.
طريق  عن  خرين  الآ ال�سباب  هجرة  فر�ض  نطاق  تو�سيع  	 	•
القانونية  القيود  واإلغاء  ال�سفر،  جوازات  تكاليف  تخفي�ض 
عمل  ترتيبات  اإىل  والتو�سل  ــارج،  اخل اإىل  الهجرة  على 

ثنائية فعالة.
اإعالنية  حمالت  خالل  من  الهجرة  خماطر  حدة  تخفيف  	 	•
تو�سيع  خالل  ومن  املعدية  مرا�ض  الأ وانت�سار  لتخفي�ض 

الفر�ض ال�سانحة للعمل فى الوطن.
العملية  اخلربة  اكت�سبوا  الذين  املهاجرين  عودة  ت�سهيل  	 	•
حت�سني  طريق  عن  وذلك  �سلية،  الأ بلدانهم  خارج  املفيدة 

مناخ ال�ستثمار فى تلك البلدان.   

الهجرة على ال�شعيد العاملى تتيح الفر�ض واملخاطر لل�شباب طار �   الإ

»لنا فقط و�صع املراقب حني يتم البت
�صياء فى هذا املجتمع املحلى«. باالأ

�ساب،
منطقة بونت، �سرياليون
فرباير 2006

امل�سدر : املوؤلفون.
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التى  اخلدمات  لتقدمي  بالن�سبة  اأهمية  ذات  املحلية 
توؤثر مبا�رسة فى ال�سباب. واأ�سار تقرير عن التنمية فى 
مر باعتباره »قوة املتعاملني  العامل 2004 اإىل هذا الأ
جتعل  اأن  ميكن  اأنها  قائال  امل�سلحة«.)25(  اأ�سحاب 
ملن  ا�ستجابة  اأكرث  اخلدمات  بتقدمي  القائمة  اجلهات 
ـ امل�ستفيدون من اخلدمات، ولكن لل�سوت  اأهمية  لهم 
ن ميل ال�سباب نحو املواطنة  امل�سموع اأهميته اأي�سا لأ
من  مبكرة  مرحلة  فى  م�ساركتهم  اأن  كما  دائــم،  اأمر 
احلياة موؤ�رس جيد على قدرتهم ورغبتهم فى النخراط 
كمواطنني فى امل�ستقبل، فكيف ميكن للحكومات زيادة 

بروز ذلك ال�سوت امل�سموع دون ال�سعور بخطره؟
الت�ساور  يكون  اأن  ال�سباب، ميكن  بالن�سبة ملعظم 
�سنع  عملية  فــى  امل�ساركة  فــى  بحقهم  ــــرار  ق والإ
اأهمية  اأكرث  ق�سية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  القرارات  وتنفيذ 
القنوات  الفر�ض  تلك  ت�سمل  ول  مثال،  الت�سويت،  من 
الجتماعية  املنظمات  اأي�سا  بل  فح�سب،  الر�سمية 
اأفريقيا،  غــرب  فــى  الريفية  كاجلمعيات  واملدنية 
الربازيل،  فى  الريا�سية  والنوادى  ال�سامبا  ومدار�ض 
ماكن، فاخلدمة الوطنية  وفرق الك�سافة وفى كافة الأ
اأخرى  طريقة  هى  ـ  مدنية  اأم  ع�سكرية  كانت  �سواء  ـ 
من الطرق التى ا�ستطلعتها البلدان من اأجل امل�ساركة 
الناجحة  ال�سبابية  اخلدمات  برامج  وتوؤكد  الن�سيطة. 
وامل�ساءلة،  فيها،  ال�سباب  وم�ساهمة  املرونة،  على: 

وال�ستقاللية التنظيمية )الف�سل 7(.
فى  ال�سباب  يكون  اأن  �رسورة  غالبا  رجح  الأ من 
مواقع حملية لكى تكون لديهم فر�سة اإ�سماع �سوتهم 
فى  �سيارا  ففى  مبا�رسة،  ب�سورة  مور  الأ فى  والتاأثري 
موازنة  ا�ستعرا�ض  فر�سة  لل�سباب  �سنحت  الربازيل، 
الولية وحتديد املبادرات التى مل تكن �سابقا مدرجة 
عمال، ول يقت�رس اأثر تو�سيع نطاق هذه  فى جدول الأ

الفر�ض بب�ساطة على �سمان ال�ستقرار ـ بل هو غالبا 
اأي�سا  اأف�سل. وهو  نواجت  من بني طرق احل�سول على 

طريقة جيدة لتطوير مهارات اتخاذ القرارات.

ال�شباب  القدرات:  تعزز  التى  ال�شيا�شات 
ك�شانعى قرارات

م�ساعدة  �رسورة  على  الثانى  ال�سبابى  املنظور  يركز 
بني  من  الختيار  قــرارات  اتخاذ  فى  ال�سباب  قــدرات 
يدخل  فحني  حياتهم.  فى  لهم  ت�سنح  التى  الفر�ض 
واأمهاتهم  هم  اآباوؤ املراهقة، يقوم  ال�سباب فى مرحلة 
اأهمية  القرارات  اأكرث  باتخاذ  اأ�رسهم  فى  ال�سن  وكبار 
مر  الأ هــذا  ينتقل  ال�سن،  فى  تقدمهم  ومــع  ب�ساأنهم. 
وتتفاوت  اأنف�سهم،  ال�سباب  اإىل  �ــرسة  والأ بوين  الأ من 
ملختلف  بالن�سبة  كبريا  تفاوتا  التحول  هذا  �رسعة 
التحويالت، ففى بع�ض املجتمعات ياأتى هذا التحول 
ب�ساأن  ياأتى  خــريــن،  الآ للعديدين  وبالن�سبة  باكرا. 
بع�ض القرارات ـ فى �سن اأكرث تقدما. وبالن�سبة لبع�ض 
التقليدية  املجتمعات  فى  ال�سابات  كالن�ساء  ال�سباب، 
اإىل  بوين  الأ من  بب�ساطة  القرار  �سنع  يتحول  حيث 

زواج، ل تاأتى ال�ستقاللية اأبدا. الأ
جابات  هذه الفروق مو�سحة ب�سورة جيدة فى الإ
على ال�ستق�ساء الدوىل لل�سباب من فئة العمر 15ـ24 
�سنة، الذى ا�ستف�رس فى موا�سع خمتلفة عمن كان له اأكرب 
واملهنة  والتعليم،  الزواج،  ب�ساأن:  القرارات  على  نفوذ 
)ال�سكل 11(. ففى بنغالدي�ض، ل يعتقد عدد يذكر من 
الن�ساء ال�سابات اأن لهن اأكرب اأثر على خياراتهن ب�ساأن 
درا�ستهن اأو زواجهن. وعلى نقي�ض ذلك، ي�سعر ال�سباب 
لهم  بــاأن  ورومانيا  وماليزيا،  األبانيا،  من:  كل  فى 
النتائج  اأما  باأنف�سهم.  القرارات  تلك  اتخاذ  �سالحية 
وطاجيك�ستان  والعراق،  اإثيوبيا،  من:  لكل  بالن�سبة 

امل�سدر : ا�ستق�ساءات تقرير عن التنمية فى العامل 2007.
بوان اأو احلكومة اأو �سواهما( على ال�سوؤال: »فى اإطار التفكري  مالحظة: يبني هذا ال�سكل الن�سبة املئوية لل�سباب من �سن 15-24 �سنة الذين اأجابوا بكلمة »اأنا« )ولي�ض الأ

ثر؟«. فى )كل مرحلة حتول مهنتك احلالية اأو اآخر مهنة، �سنوات الدرا�سة، وال�رسيك فى الزواج(، من كان له اأكرب الأ

ثر على التحولت احلياتية الرئي�شية تتفاوت  ال�شكل �� ملن القول الف�شل؟ الن�شبة املئوية لل�شابات اللواتى تعتقدن اأن لهن اأكرب الأ
كثريا بني املجتمعات

يدركون  جورجيا  فى  ال�صباب  »غالبية 
العثور  فى  الرئي�صى...  العامل  ن  اأ ن  االآ

على فر�ص العمل يكمن فى ذاتهم«.
�ساب،
تيبلي�سى، جورجيا
دي�سمرب 2006
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تقرير عن التنمية فى العامل 2007   ��

للذكور  بالن�سبة  النتائج  اأن  كما  متباينة.  فكانت 
 .)2 )الف�سل  قليلة  ا�ستثناءات  مع  الن�سب  تلك  حتاكى 
اأقل  �سيطرة  لهم  بــاأن  ي�سعرون  العراقيون  فالذكور 
اأما  ودرا�ستهم؛  عملهم  قــرارات  على  نــاث  الإ لدى  مما 
الذكور فى بنغالدي�ض في�سعرون باأن لهم �سيطرة اأكرث 
ناث على قرارات عملهم وزواجهم، ولكن لي�ض  لدى الإ

درا�ستهم.
حتى لو مل تكن هنالك ا�ستقاللية �رسيحة، يتخذ 
توؤثر  اأن  ميكن  مهمة  قــرارات  مكان  كل  فى  ال�سباب 
التى  املحلية  املجتمعات  فى  حتى  م�ستقبلهم،  فى 
الذين  التالميذ  يلتحق  وقد  بالتقاليد.  ملتزمة  تبدو 
الثانوية  باملدار�ض  البتدائية  الدرا�سة  مرحلة  يتمون 
من اأجل اإر�ساء اأبويهم ولكن دون بذل اجلهد الكافى 
لتحقيق النجاح. وقد يكون من املحظور قانونا على 
العالقات  ميار�سون  ولكن  جدا  املبكر  الزواج  ال�سباب 
اجلن�سية التى توؤدى اإىل حمل غري مرغوب فيه. اأى اأنهم 
الجتماع  علماء  يعرفها  التى  »فاعليتهم«  ميار�سون 
اأهدافهم والعمل على  ال�سباب على حتديد  باأنها قدرة 

حتقيقها.)26(
قرار بهذه الفاعلية. وقد يكون هذا ب�سيطا  يجب الإ
�ساملة  قانونية،  هوية  ال�سباب  امــتــالك  ك�سمان 
من  همية  الأ بالغة  تكون  ما  غالبا  اأ�سا�سية  وثائق 
قرار  الإ ولكن  �سا�سية.  الأ اخلدمات  على  احل�سول  اأجل 
لي�ض كافيا وحده ـ يجب اأن تكون الفاعلية: م�ستنرية، 
وغنية باملوارد، وم�سئولة، اأى لكى ت�ساعد ال�سباب فى 
فما  »قادرة«.  تكون  اأن  القائمة يجب  الفر�ض  اغتنام 
الذى يحدد هذه القدرة ؟ اإنه: القدرة على احل�سول على 
والقدرة  احلقيقية،  املوارد  على  وال�سيطرة  املعلومات 
على ا�ستيعاب املعلومات والعمل مبوجبها. علما باأن 

مور الثالثة. ال�سيا�سات ميكن اأن ت�ساعد كافة هذه الأ

إثر�ء معلومات �ل�شباب �
والكتابة  بالقراءة  واإملامهم  الكثري،  ال�سباب  يعرف 
اأعلى بكثري مما كان من قبل. كما اأن ال�سباب هم الذين 
املعلومات  اأكرث من غريهم بكثري م�سدر  ي�ستخدمون 
نرتنت  الإ �سبكة  ـ  ن  الآ مكان  كل  فى  وجــودا  كــرث  الأ
معرفته.  ينبغى  مما  الكثري  هنالك  ولكن   .)8 )الف�سل 
ال�سباب  معلومات  قاعدة  النق�ض  يعرتى  ما  فغالبا 
فى  ال�ستثمار  ب�ساأن  الرئي�سية  قراراتهم  تنري  التى 
راأ�ض املال الب�رسى وال�سلوك امل�ستعد لتحمل املخاطر، 
ومما ينبغى تذكره انخفا�ض معدلت معرفة ا�ستخدام 
فى  ال�سابات  ــاث  ن الإ بني  الذكرية  الواقية  غطية  الأ
 .)2 طــار  الإ )انظر  منهن  املتعلمات  وحتى  اأفريقيا، 
ه فى عام 2003 على �سباب  وي�سري ا�ستق�ساء مت اإجراوؤ
التح�سيل  م�ستوى  وجيدى  م�ستنريين  فيتناميني 
العلمى من �سن 14-25 �سنة اإىل اأنه مل ي�سمع بوجود 
مر�ض الزهرى اأو التعقيبة.)27( ] ال�سيالن [ �سوى ن�سبة 
تقل عن 60 فى املائة من ال�سباب فى املناطق الريفية. 

وفى بلد حوادث ال�سري فيه هى ال�سبب الرئي�سى للوفاة 
اأعمارهم  ترتاوح  ملن  بالن�سبة  اخلطرية  �سابات  والإ
للدراجات  ال�سباب  بني 15 �سنة و19 �سنة وا�ستخدام 
النارية يفوق ن�سبة 70 فى املائة، ل ي�ستخدم اخلوذة 
الواقية �سوى نحو الربع ـ فالعديد منهم غري مقتنعني 

بقيمتها الوقائية.
ما الذى ميكن فعله لتح�سني معلومات ال�سباب عن 
الب�رسى؟  املال  راأ�ض  فى  ال�ستثمار  وتكاليف  منافع 
املدار�ض،  ت�ستخدم:  الناجحة  التدخلية  جراءات  فالإ
حمتوى  وحت�سني  انت�سارا،  و�سع  الأ عــالم  الإ وو�سائل 

حمالت التعميم، والتكنولوجيا اجلديدة.

حت�شني �ملناهج فى �ملد�ر�س وتعميم �ملعلومات عن 
املدار�ض  فى  احلياتية  املهارات  تلقني  يعترب  قيمتها. 
ويتخطى  ال�سباب،  ــدرات  ق لتعزيز  كــيــدة  الأ الطريقة 
هذا املهارات الالزمة للمزيد من الدرا�سة فى املدار�ض 
جنابية  الإ التوعية املدر�سية بال�سحة  والعمل، فربامج 
اجلن�سى  ال�سلوك  واعــتــمــاد  معرفة  ـــادة  زي ميكنها 
فى  املدر�سى  اجلن�سية  التوعية  وم�رسوع  املاأمون.)28( 
معلومات حمددة  ال�سابات  للفتيات  يتيح  وهو  ـ  كينيا 
يدز بني الرجال  �سابات بفريو�ض مر�ض الإ كانت�سار الإ
احلمل  حــوادث  تخفي�ض  اإىل  اأدى  ـ  منهن  �سنا  كــرب  الأ
التوعية  اأن  على  �سواهد  هنالك  ولي�ست   .)5 )الف�سل 
اجلن�سية توؤدى اإىل زيادة الن�ساط اجلن�سى بني ال�سباب.

اإجــراءات تدخلية فى  تنفيذ  ولكن ل يكفى جمرد 
من  يت�رسبون  ال�سباب  من  الكثريين  ن  لأ املــدار�ــض 
ينجم  ما  غالبا  وهــذا  النامية.  البلدان  فى  املدار�ض 
عن الفقر، ولكن قد يكون ناجما اأي�سا عن اأن ال�سباب 
لي�سوا جيدى املعلومات عن منافع اللتحاق مبعاهد 
اأدى  الدومينيكية،  اجلمهورية  ففى  امل�ستمر.  التعليم 
»احلقيقية«  الدخل  زيــادة  عن  ال�سباب  اإخبار  جمرد 
تدخلى  اإجــراء  وهذا  ـ  العلمى  التح�سيل  عن  الناجمة 
رخي�ض التكلفة ن�سبيا ـ اإىل زيادة معدلت بقاء الطلبة 

طار 4(. فى املدار�ض الثانوية زيادة كبرية )الإ
    

اأف�سل  هى  ما  �ملد�ر�س.  خارج  �خليار�ت  فى  �لنظر 
املدار�ض  ت�رسبوا من  الذين  ا�ستهداف  اأجل  و�سيلة من 
انت�سار  احتواء  فى  فالنجاح  اأبدا؟  بها  يلتحقوا  مل  اأو 
حتقق  وتايلند  كمبوديا  فى  يــدز  الإ ومر�ض  فريو�ض 
خالل  من  عملت  منظمة  اإعالمية  حمالت  با�ستخدام 
عالم واجلهات التى تتيح املعلومات لكافة  و�سائل الإ

قطاعات القت�ساد.)29(
مع اأن من ال�سعب اإثبات اأن حملة التوعية حتقق 
خرى،  الأ املــوؤثــرات  من  للعديد  نظرا  املرغوب  ثــر  الأ
اإمكانية  م�سكلة  حل  اإىل  قوية  درا�سات  ب�سع  �سعت 
احلياة  خيارات  فربنامج  املعنى  لل�سبب  النواجت  عزو 
للن�ساء  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  يتيح  ف�سل  الأ
ال�سكن  مناطق  فى  �سنة(   20-12 �سن  )من  ال�سابات 



عر�ض عام                       ��

فى  الريفية  واملناطق  باملدن  املحيطة  الع�سوائى 
جنابية  الإ ال�سحة  عن  املعلومات  يعمم  وهو:  الهند، 
واخلدمات املهنية بها، ويتيح اإن�سطة التدريب املهنى، 
وي�سجع متكني الن�ساء من اأ�سباب القوة من خالل وقائع 
متعدد  حتليل  وي�سري  املعلومات.  وتعميم  ترفيهية 
كن  الربنامج  هذا  فى  امل�ساركات  اأن  اإىل  املتغريات 
اأكرث انخراطا من غريهن بكثري فى القرارات احلياتية 
�رسة، ومتى ينبغى الزواج،  الرئي�سية ـ ومنها: اإنفاق الأ

وما اإذا كان ينبغى موا�سلة الدرا�سة.)30(

جمع �ملعلومات من خمتلف مناطق �لعامل من خالل 
إثر�ء  � بغية   � نرتنت  �الإ ومنها   � جديدة  تكنولوجيات 
ال�ستثمار  مناخ  حت�سني  يعترب  �ل�شباب.  معلومات 
من اأجل ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض فى التكنولوجيا 
خا�سة  ب�سورة  املرجح  فمن  ال�سباب.  اأجل  من  مهما 
ال�سائدة  الو�سول  اأمنــاط  ا�ستخدام  لل�سباب  بالن�سبة 
مبا  ــت،  ــرتن ن الإ كمقاهى  املحلية  املجتمعات  فــى 
يجعل اللوائح التنظيمية احلكومية التى ت�سهل دخول 
ال�رسكات اإىل تلك القطاعات اأمرا م�ساعدا. ففى اجلزائر، 
اإىل تخفي�ض  الرتاخي�ض  اإ�سدار  اإجراءات  اإ�سالح  اأدى 
نرتنت،  تكاليف احل�سول على اإجازة تقدمي خدمات الإ
نرتنت بني  الإ ال�رسيع ملقاهى  اأ�سفر عن الزدياد  مما 
اأن  مبا  ولكن   .)8 )الف�سل   2000 وعام   1998 عام 
نرتنت هى فى لغات اأجنبية،  معظم املعلومات عن الإ
باللغة  املحتوى  لبدء  اجلهود  بــذل  الــ�ــرسورى  من 
ر�ساد ب�ساأن  املحلية. كما يحتاج العديد من ال�سباب الإ
نرتنت وتعلم كيفية  كيفية تفادى خماطر ا�ستخدام الإ
بني  عليها  التعويل  املمكن  املعلومات  على  العثور 

الكمية الكبرية من املواد املتاحة.
   

إد�رة �ملعلومات ل�شمان جودة تعليم  إي�شال و� حت�شني �
اإنهم  يقولون  يكون من  ما  غالبا  تعليمه.  ينبغى  ما 
للمزيد  وبحاجة  التدريب  �سعيفى  تدريب  اإخ�سائيو 
مر فى البلدان  منه هم اأنف�سهم. وتتطلب معاجلة هذا الأ
احلوافز  وحت�سني  املدربني  تدريب  حت�سني  النامية 
مدار�ض  تقدمها  التى  ر�ساد  الإ فخدمات  لهم،  املعنية 
خمت�سة تظهر بع�ض تبا�سري اخلري فى كل من: �سيلى، 
الرو�سى،  والحتـــاد  ورومانيا،  وبولندا،  والفلبني، 
النتائج امل�ستمرة  اأفريقيا، وتركيا. ومن بني  وجنوب 
اأن النجاح يتوقف على املعلومات املتوافرة للقائمني 

بتقدمي الن�سح وامل�سورة )الف�سل 3(.
اأن تكون عواقب �سعف املعلومات عميقة  وميكن 
من  العديد  ويبني  املعلومات  تدفق  »ت�سو�ض«  نتيجة 
مقدار  تقدير  فرط  اإىل  مييلون  ال�سباب  اأن  الدرا�سات 
خرى عالية املخاطر  الن�ساط اجلن�سى واأنواع ال�سلوك الأ
ال�سغط عليهم لكى  ال�سكان، مما ي�سع املزيد من  بني 
يلتزموا )الف�سل 5(. ولكن فى العديد من املجتمعات، 
ول �سيما مع بحث ال�سباب عن هويتهم، ميكن اأن يكون 

قل  للنظراء قدر من التاأثري على القرارات م�ساو على الأ
ثراء معلومات  �رس واملدار�ض، ولذا قد يكون لإ لتاأثري الأ
فى  الــربامــج  و�ــرسعــت  ــن.  ــري خ الآ على  اأثــر  ال�سباب 
ا�ستمالهم كمقدمني خلدمات بدوام غري كامل ـ كوزارة 
ال�سحة فى جامايكاـ  التى ت�سجع تعليم النظراء للنظراء 

يدز. من اأجل مكافحة فريو�ض ومر�ض الإ

م�شاعدة �ل�شباب فى �ل�شيطرة على �ملو�رد
يكونوا  اأن  فــى  لتوهم  ون  يــبــدوؤ ال�سباب  ن  لأ نظرا 
يواجهوا  اأن  الطبيعى  مــن  فهم  ماليا،  م�ستقلني 
فى  يتخذونها  التى  القرارات  على  القيود  من  املزيد 
ا�ستهالكهم وا�ستثماراتهم. والواقع اأن من بني اأ�سباب 
كرث  هل حتى فى البلدان الأ تاأخر �سن مغادرة بيت الأ
اأ�رسهم لكى يقفوا  غنى اعتماد البالغني ال�سباب على 
على اأر�ض اأكرث �سالبة من الوجهة القت�سادية. ولكن 
ميكنهم  ل  الذين  اأو  فقرية  اأ�رس  من  هم  ملن  بالن�سبة 
)نتيجة  اأ�رسهم  موارد  على  العتماد  خر  لآ اأو  ل�سبب 
تكون  اأن  ذلك  يعنى  املعنية(،  �رسة  الأ تفكك  اأو  اليتم 
�سبل  اإىل  الو�سول  طريق  على  مهزوزة  بداية  النتيجة 
يعنى  لل�سابات  وبالن�سبة  ـ  لال�ستمرار  القابلة  الرزق 
�رسة ول �سيما  ذلك �سعف املركز التفاو�سى �سمن الأ

عند مواجهة الزواج اأو احلمل.
على  املــهــارات  فى  ال�ستثمار  اختيار  ينطوى 
تكاليف كبرية. ومتيل التكاليف التى يتحملها ال�سخ�ض 

هل يعرف الفتيان ال�سغار قيمة الدرا�سة فى املدار�ض ؟ لي�ض 
الدومينيكية  اأجرى فى اجلمهورية  ا�ستق�ساء  دائما، قام 
فى عام 2001 للفتيان امللتحقني فى ال�سنة النهائية من 
مرحلة الدرا�سة البتدائية مبقارنة العائد الذى ت�سوروه 
الفرق  حيث  من  الفعلى  العائد  مع  الدرا�سة  موا�سلة  من 
الدخل.  حتقيق  �سن  اإطــار  فى  و�ساع  الأ من  الدخل  فى 
اإمتام  من  العائد  تقديرات  اإىل  بدقة  تو�سلوا  اأنهم  ووجد 
الثانوية(  الدرا�سة  اإمتام  لي�ض  )ولكن  البتدائية  الدرا�سة 
ولكنهم  الدخل.  اأو�ساع  تقديرات  مع  مت�سقة  ب�سورة 
الثانوية.  الدرا�سة  مرحلة  اإمتام  من  العائد  كثريا  بخ�سوا 
الفعلية فى الدخل )ح�سبما ات�سح من  فالزيادة املقي�سة 
واإمتام  الثانوية  املرحلة  اإمتام  بني  فيما  ال�ستق�ساء( 
املرحلة البتدائية والبالغة 1300 بيزو دومينيكى )نحو 
200 دولرا اأمريكى( كانت 10 اأمثال الزيادة املت�سورة 
اأمريكيا(  دولر  )نحو 21  دومينيكى  بيزو  البالغة 140 
الفروق تلك اخلا�سة  اأو�سح  طار(. وكانت  الإ )ال�سكل فى 

�رس فقرا. بال�سباب فى اأ�سد الأ
ع�سوائيا  اختريت  مدار�ض  فى  الطلبة  بع�ض  اأعطى 
وت�سري  الفعلى.  الدخل  اأو�ساع  تقديرات  عن  معلومات 
ا�ستق�ساءات متابعة فى عام 2005 اإىل اأن انتظام الذين 
التالية  ال�سنة  فى  املدار�ض  فى  املعلومات  هم  اإعطاوؤ مت 

يتم  مل  بالذين  قيا�سا  املائة  فى   12 بن�سبة  اأكــرب  كان 
هم تلك املعلومات. اإعطاوؤ

طار �      معرفة ما هو جيد لك: اإعالم ال�شباب عن منافع املدر�شة  الإ
ميكن اأن يوؤثر فى النواجت

.Jensen (2006) : امل�سدر

نتيجة  الدخل  فى  املقي�شة  الفعلية  الــزيــادة 
اجلمهورية  فى  الثانوية  الدرا�شة  مرحلة  اإمتــام 

الدومينيكية اأعلى كثريا من الزيادة املت�شورة

�سبوعى )بيزو دومينيكى( الدخل الأ

غري املتمني ملرحلة الثانوية
املتمون للمرحة الثانوية
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تقرير عن التنمية فى العامل 2007   ��

لن�سف  فبالن�سبة  ـ  التفاوت  اإىل  جيبه  من  املعنى 
رجنتني،  كافة طلبة اجلامعات اخلا�سة فى كل من الأ
التكاليف  والربازيل، و�سيلى، وكولومبيا، ترتاوح تلك 
بني 30 فى املائة و100 فى املائة من اإجماىل الناجت 
فى  للطلبة  بالن�سبة  وحتى  الفرد.)31(  بن�سبة  املحلى 
اجلامعات العامة املجانية، فاإن تكلفة الفر�سة البديلة 
كبرية فعال. ونتيجة للمردود ال�سخ�سى الكبري الناجم 
عن التعليم العاىل، ل ت�سكل تلك التكاليف قيدا ملزما 
هى  ولكنها  امل�سكلة.  هى  املالية  ال�سيولة  تكن  مل  اإذا 
عن  العهد  حديثة  درا�سة  من  وتبني  فعال.  امل�سكلة 
باإر�سال  �رس  الأ تقوم  اأن  املرجح  اأن من غري  املك�سيك 
حتى  موؤقتا،  دخلها  يهبط  عندما  للجامعات  اأبنائها 

مد دون تغري.)32( ولو بقى دخلها الطويل الأ
اإتاحة  هى  القيد  هذا  ــة  زال لإ الوا�سحة  الطريقة 
من  القرو�ض  اأن  ومبا  للطلبة.  والئتمانات  القرو�ض 
حيث  فقرا،  الطلبة  �سد  لأ متاحة  لي�ست  جتارية  بنوك 
لي�ض لديهم الرهن ال�سمانى اأو امل�ساندة من اأ�رسهم، ل 
ميكن خلطط الئتمان تلك اأن تقوم بوظيفتها على نحو 
اأن  كما  م�ساندة حكومية.  دون  الطلبة  اأجل  فعال من 
وا ك�سب رزقهم عالية  ال�سغوط على ال�سباب لكى يبدوؤ
لدرجة كافية حتى دون اأن يكون عليهم ت�سديد الديون 
وىل، ووجد العديد  التى تبلغ عادة اأ�سعاف دخلهم الأ
واإدارة  تطبيق  ال�سعب  من  اأن  العامة  املوؤ�س�سات  من 
تلك اخلطط نظرا لنخفا�ض معدلت ال�سداد، ول �سيما 
وقامت  ال�سباب،  بطالة  حوادث  من  العديد  �سوء  فى 
اأ�سرتاليا بزيادة تطبيق نظام يجعل الت�سديد م�رسوطا 
ال�رسائب.  اأنظمة  يت�سح فى  بدخل اخلريجني ح�سبما 
لتوها  بداأت  تايلند  ومنها  الدخل  املتو�سطة  فالبلدان 
والتقييم،  املتابعة  ت�ستحق  التى  اخلطط  هذه  جتربة 
فيها  الدخل  �رسيبة  اأنظمة  التى  للبلدان  وبالن�سبة 
اعتماد  ف�سل  الأ من  يكون  اأن  ميكن  التطور،  �سعيفة 
وح�سابات  املوجهة  املدر�سية  كالق�سائم  بديلة  اآليات 
الدرا�سة  اأجل  من  الدخار  ت�سجع  التى  الفردية  التعلم 

والتعلم )الف�سل 3(.

كرث  الأ البلدان  الدخل ملزم فى  ي�سكله  الذى  القيد 
ومبا  الثانوية.  الدرا�سة  ملرحلة  بالن�سبة  حتى  فقرا 
فى  ال�سباب  مل�ساندة  الرئي�سية  الو�سيلة  هم  هل  الأ اأن 
لت�سجيع  املالية  الدعومات  بع�ض  يتوجه  ال�سن،  هذه 
ولكن  �ـــرس،  الأ اإىل  الثانوية  بــاملــدار�ــض  اللــتــحــاق 
التحويالت م�رسوطة بتحقيق نواجت مت�سلة بال�سباب. 

وفى املك�سيك، يتيح برنامج 
�رس  لالأ اأكرب  حتويالت  اإعطاء  طريق  عن  احلوافز 
الذكور(  ال�سباب  )مقابل  ال�سابات  ناث  الإ وا�سلت  اإذا 
ازدادت  الريفية،  املناطق  وفى  املدار�ض.  فى  الدرا�سة 
معدلت التحاق الفتيات بكافة �سنوات الدرا�سة الثالث 
فى املدار�ض املتو�سطة اأكرث مما ازدادت تلك املعدلت 

بالن�سبة للفتيان )ال�سكل 12(.
اأدى بع�ض الربامج املبتكرة اإىل حتويل الدعومات 
املالية مبا�رسة اإىل الطلبة، ول �سيما الفتيات ال�سابات ـ 
جزئيا لدفعهم اإىل حت�سني اآدائهم فى املدار�ض ول�سمان 
»التزاماتهم« بقرار املواظبة على الدرا�سة، مما يتفادى 
الفتيات،  تعليم  �سد  طويل  زمــن  منذ  القائم  التحيز 
الثانوية  فربنامج معا�سات م�ساعدة طالبات املدار�ض 
�سنة،   14-11 �سن  من  للفتيات  موجه  بنغالدي�ض  فى 
م�رسفية  ح�سابات  اإىل  �سهرية  مدفوعات  يحول  وهو 
يكفى  مبا  اأدائهن  بح�سب  م�رسوطة  الفتيات  باأ�سماء 
للنجاح فى الدرا�سة والبقاء دون زواج )الف�سل 6(، ومع 
زيادة  اإىل  اأدى  الربنامج،  لهذا  قوى  تقييم  يجر  مل  اأنه 
باملدار�ض.)33(  امللتحقات  الفتيات  اأعــداد  فى  هائلة 
ميكن اأن حتقق هذه اخلطط امل�ستندة اإىل احلوافز جناحا 
اخلدمات  بتقدمي  تقوم  التى  اجلهة  الزمت  اإذا  كبريا 
بزيادتها فيما يتعلق بالكمية ولي�ض بالنوعية. ويجرى 
فى برامج لحقة معاجلة الهواج�ض فيما يتعلق بنواجت 
برنامج  من  وىل  الأ ال�سنة  ن�سف  فى  التعلم  عملية 

معا�سات م�ساعدة طالبات املدار�ض الثانوية.
م�ساعدة  جمــرد  يتخطى  ما  تقدم  الــربامــج  هــذه 
فهى  املدار�ض.  فى  املواظبة  على  ال�سابات  الفتيات 
الن�ساء  ــدرات  ق تعزيز  فى  املـــوارد  دور  تــربز  اأي�سا 
�رسة.  الأ فى  القرارات  اتخاذ  فى  كفاعالت  ال�سابات 
تالئم  لكونها  ترتيبها  يتم  املبكرة  الزيجات  فبع�ض 
هل اأكرث مما تالئم الزوجني املعنيني. ومع  �رس والأ الأ
مازالت  منها،  املرجو  النجاح  حتقق  منها  العديد  اأن 
البلدان  كافة  قانونية فى  ـ غري  فظيعة  توجد حالت 
تقريبا ـ كتبادل العرائ�ض ال�سغريات ـ اأحيانا ـ من �سن 
اأكرب،  �سن  من  رجال  بتزويجهن  �سنة   12 من  اأ�سغر 
ا�ست�سالم  رجــح  الأ من  اأن  كما  لديون.  ت�سديدا  وذلــك 
لقبول  لل�سغوط  الفقريات  ال�سغريات  ال�سابات  الن�ساء 
زيد  مما  اجلن�سى،  الت�سال  مقابل  ال�سلع  اأو  املــال 
خماطر اإ�سابتهن باأمرا�ض تنتقل عن طريق الت�سال 
اجلن�سى، وميكن مل�ساعدتهن فى ك�سب العي�ض اأو تقدمي 
القرو�ض وخدمات الدخار لهن متكينهن من مقاومة 
للمخاطر  وم�ستقبلهن  �سحتهن  تعري�ض  �سغوط 

)الف�سل 6(.

ال�شكل �� من املفيد اللتحاق باملدار�ض

إىل  �صتطيع الذهاب ا و�صاعى �صعبة: ال اأ »اأ
�رستى  الأ الرئي�صى  املعيل  نى  الأ املدر�صة 
لديك فر�ص  لي�صت  الريفية،  املناطق  فى 
التعليم بعد �صاعات الدوام املدر�صى. ومل 

جنح فى امتحان القبول فى اجلامعة«. اأ
دانغ، 25 �سنة
باك كان، فييتنام
مايو 2006

النجاح  ت�صتطيع  كنت  إذا  ا منطقتى،  »فى 
اجلامعة  ف���ى  ال��ق��ب��ول  ام��ت��ح��ان  ف���ى 
ف�صلت  إذا  وا فيها،  الدرا�صة  با�صتطاعتك 
متكث  و  اأ باجلي�ص  تلتحق  اجتيازه،  فى 

فى البيت لرتبية اجلوامي�ص«.
هوانغ )�سديق دانغ(
باك كان، فييتنام
مايو 2006

الن�سبة املئوية للزيادة فى معدلت اللتحاق باملدار�ض املتو�سة بف�سل 
برنامج Oportunidades فى املك�سيك 2001-1997

.Parker (2006) : امل�سدر
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عر�ض عام                       ��

فال�سباب، مع حمدودية قدرتهم على ك�سب العي�ض 
يعملون  ما  غالبا  خرين،  الآ حل�ساب  العمل  طريق  عن 
نحو  على  فر�سة  يغتنم  وبع�سهم  اأنف�سهم.  حل�ساب 
خر يقومون بذلك نتيجة ال�رسورة  طوعى، والبع�ض الآ
التمويل  وجود  فى  املتمثل  العائق  ولكن  واحلاجة. 
املال  اإىل  املال يحتاج  بينهم جميعا. فك�سب  م�سرتك 
فاق اإ�رساقا  ولي�ض لل�سبابـ  حتى ولو كانت لهم اأكرث الآ
هليتهم الئتمانية، وتنق�سهم اخلربة العملية  ـ تقييم لأ
لبدئهم  رهنية  �سمانات  اأيــة  تقدمي  بو�سعهم  ولي�ض 
حاليا  الربامج  من  املزيد  وي�سعى  عي�سهم.  ك�سب  فى 
مل�ساعدة اأ�سحاب م�رسوعات العمل احلر ال�سباب، ولكن 
�سارمة،  معايري  وفق  تقييمهم  ال�رسورى  من  مازال 
وىل امل�ستفادة من برامج »امل�سعى« فى  فالدرو�ض الأ
لل�سباب  تتيح  برامج  وهى  ـ  الالتينية  اأمريكا  منطقة 
بتبا�سري  حتفل  ـ  الفنية  وامل�ساعدة  التمويلية  املوارد 

واعدة )الف�سل 4(.

تعزيز �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �جليدة
مازال على ال�سبابـ  بعد امتالكهم املوارد واملعلومات 
ـ النظر فى املعلومات وتقييمها، وهنالك الكثري منها، 
نرتنت، والنظر فى عواقب اأعمالهم،  خا�سة على �سبكة الإ
نتيجة  اإىل  فعال  الأ واإ�سناد  املعلومات  تقييم  فعملية 
بالنف�ض.  ثقة  النا�ض  اأكرث  على  حتى  �سعبة  التقييم 
نهم  مر اأكرث تعقيدا لأ وبالن�سبة للعديد من ال�سباب، الأ
مازالوا يبحثون عن هويتهم فبع�ض خرباء القت�ساد 
بذاته  ح�سا�سه  لإ ال�سخ�ض  تطوير  عملية  ا�ستخدموا 
املال  راأ�ض  وتعر�ض  تبدو غري  منطقية  اأفعال  ل�رسح 
فى  لالنخراط  ال�سباب  ميل  �ساملة  للمخاطر،  الب�رسى 
التى  الع�سابات  ذلك  فى  مبا  باملخاطر  حافل  �سلوك 
متيل ل�ستخدام العنف، وذلك على الرغم من انخفا�ض 

فعال )الف�سل 2(. الفائدة القت�سادية من تلك الأ
فى  املعلومات  معاجلة  على  القدرة  تطور  يبداأ 
ولكن يخفق  املدار�ض.  الدرا�سة فى  مرحلة مبكرة من 
نها  العديد من اأنظمة التعليم فى حتقيق نتائج جيدة لأ
توؤكد على ا�ستظهار املعلومات عن ظهر قلب دون فهم 
التفكري  مهارات  على  تقريبا  منها  اأى  يوؤكد  ول  لها. 
وبناء  والــتــعــاون،  واملــواظــبــة،  الــدوافــع،  ـ  وال�سلوك 
على  والقدرة  الفريق،  اإطار  فى  اجلماعى  العمل  روح 
على  فراد  الأ ت�ساعد  بحيث  والنزاعات  املخاطر  اإدارة 
معاجلة املعلومات ومن ثم التو�سل اإىل قرارات عاقلة 
وم�ستنرية. ومت على نحو جيد اختبار هذه الربامج فى 
بلدان متقدمة مثل هولندا والوليات املتحدة، وبداأت 

حاليا جتربتها فى بلدان نامية اأي�سا )الف�سل 3(.
يتطلب تغيري ال�سلوك اأحيانا تغيري البيئة اخلا�سة 
بعملية التعلم ـ بغية التغلب على املمار�سات الرا�سخة، 
وبع�سها غري مدركة، فى جمال نقل واإي�سال ال�سلوك. 
ثانوية  مدار�ض  فى  ها  اإجراوؤ مت  التى  البحوث  وت�سري 
اللواتى يدر�سن فى ف�سول  اأن الفتيات  اإىل  فى تايلند 

لي�ض فيها �سوى طالبات يتفوقن فى مادة الريا�سيات 
ويطورن مهارات قيادية اأكرث مما يت�سنى للفتيات فى 
مع  مت�سقة  نتيجة  وهذه  حتقيقه،  املختلطة  املدار�ض 
ها فى بلدان متقدمة.)34(  نتائج البحوث التى مت اإجراوؤ
مريكية  خرى: برامج التدريب املهنى الأ مثلة الأ ومن الأ
فيها  للم�ساركني  ت�سهل  والتى  قامة،  الإ تت�سمن  التى 
�سلى غري القائمة  تفادى التفاعل مع مناطق ال�سكن الأ
تطوير  لهم  ت�سهل  كما  فعال  نحو  على  بوظائفها 
اإح�سا�سهم بذاتهم. وهذه الربامج اأكرث جناحا من تلك 
اإلغاء  طريق  عن  النفقات  فى  لالقت�ساد  ت�سعى  التى 

املكون ال�سكنى الباهظ التكلفة.)35(
ال�سحيح  الــقــرار  اتخاذ  يتاأثر  اأن  اأي�سا  ميكن 
على  ثــر  الأ ال�سباب  يــراع  مل  اإذا  �سيما  ول  باحلوافز، 
مد الطويل( ـ حتى ولو  خرين )اأو على ذاتهم فى الأ الآ
القرار  يتخذون  املعلومات وعرفوا كيف  لديهم  كانت 
زيادة  باأن  التقديرات  تفيد  اإندوني�سيا،  ففى  نف�سهم.  لأ
اأكرث  لها  ال�سباب  ا�ستهالك  على  توؤثر  ال�سجائر  اأ�سعار 
نتيجة  وهذه  لها،  البالغني  ا�ستهالك  على  توؤثر  مما 
بلدان  فى  اإليها  التو�سل  مت  التى  النتائج  مع  مت�سقة 
نقي�ض ذلك، فاإن حظر دعايات  وعلى  غنى.)36(  اأكرث 
ال�سجائر وامل�رسوبات الكحولية وحتديد حد اأدنى من 
العمر لتعاطى تلك امل�رسوبات يعتربان م�سعى لزيادة  
»�سعر« اأ�سكال ال�سلوك تلك، ولكن يبدو اأثرهما �سعيفا.

�شيا�شات اإتاحة فر�شة ثانية
لل�سباب  املــتــاحــة  الــفــر�ــض  نــطــاق  تو�سيع  يعترب 
اأهم  بحكمة  بينها،  من  الختيار  فى  وم�ساعدتهم 
التكلفة. ومن ذلك،  العالج باهظ  ن  ولويات نظرا لأ الأ
توافرت.  لو  الفر�ض  تلك  اغتنام  العديدون  ي�ستطيع  ل 
فما الذى ميكن عمله ل�سابة عمرها 19 �سنة اأخرجها 
�سنوات   9 عمرها  كان  عندما  املدر�سة  من  والداها 
الذى  التواأم  خ  الأ اأو  ؟  �سىء  اأى  تعلمت  اأن تكون  دون 
مازال فى املدر�سة البتدائية ؟ اأو العاطلني عن العمل 
فى �سن 23 �سنة وقد �سكوا اأ�رسة دون اأن تكون لديهم 
من  متكنهم  لعدم  نظرا  العمل  اأثناء  مكت�سبة  مهارات 
احل�سول على عمل فى القطاع الر�سمى؟ والن�سال الذى 
يتم و�سعه فى ال�سجن مع البالغني من بني املجرمني 
بالن�سبة  وجدت  اإن  اخليارات  هى  فما  ؟  املحرتفني 

لهوؤلء الذين اأغلظت احلياة لهم يدها ؟
غري  ال�سباب  بع�ض  عليها  يح�سل  التى  النواجت 
خرين قاموا باحلد من الفر�ض املتاحة  ن الآ مرغوبة لأ
الطريق  يختارون  نهم  لأ اآخــرون،  ـ  ال�سباب  ولئك  لأ
بفريو�ض  �سابات  الإ كافة  ن�سف  من  فاأكرث   . اخلطاأ
�سنة،   23 �سن  دون  �سباب  بني  حتدث  يدز  الإ ومر�ض 
اأو  طوعى  جن�سى  �سلوك  عــن  ناجم  منها  والكثري 
بر  بالإ بالوريد  احلقن  طريق  عن  املخدرات  تعاطى 
فى  والعنف  القتل  جرائم  كافة  ون�سف   .)5 )الف�سل 
جامايكا يقرتفها �سباب من �سن 18 ـ 25 �سنة، وهم 

قابلتهم  الذين  معارفى  من  »العديدون 
و  إما ماتوا اأ فى خمتلف مراحل حياتى.. ا
نهم مقعدون، عرفنى  اأ و  اأ ال�صجن  هم فى 
عن  الدفاع  فى  نا�صط  ]�صاب  ماركو�ص 
]الفر�صة  حركة  على  ال�صباب[  ون  �صوؤ
االجتماعات  فى  و�صاركت   .. الثانية[ 
التاحم  فى  ن��ا  وب��داأ النا�ص..  والتقيت 
جل تطوير ال�صمري..  كمجتمع حملى، من اأ

واخلروج من جتارة املخدرات«.
برونو، 21 �سنة
�سيارا، الربازيل
اآيار / مايو 2006
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�سكان  من  املائة  فى  فى حدود 10  ن�سبة  ت�سكل  فئة 
طالق حيث  جامايكا.)37( وهذا لي�ض غري متوقع على الإ
اإن البحوث ال�سلوكية تبني اأن ال�سباب اأقل اإحجاما من 
جرامى  البالغني.)38(  عن ركوب املخاطر والن�ساط الإ

عمل حمفوف باملخاطر.
على  ال�سباب  ت�ساعد  الــتــى  ال�سيا�سات  ولــكــن 
اأمان  �سبكة  تتيح  اأن  ميكن  �سيئة  نواجت  من  اخلــروج 
فى  وي�ستمر  احلا�رس  يتخطى  فيما  املجتمع  وتنفع 
امل�ستقبل، وي�سمى هذا التقرير الربامج التى تفعل هذا 
»برامج الفر�سة الثانية«. وينبغى اأن تكون هذه جيدة 
تعطى  اأن  ينبغى  كما  والتن�سيق،  والتوجيه  الت�سميم 

احلوافز ال�سحيحة للم�ستفيدين منها.

�شفل دقة توجيه �لرب�مج
من  الثانية،  الفر�سة  لربامج  املرتفعة  للتكلفة  نظرا 
يتام  كالأ اإليها  حاجة  ال�سباب  كرث  لأ توجيهها  املهم 
والذين هم من اأ�رس اأفقر من اأن تتيح لهم �سبكة اأمان. 
مكانات،  جراءات التدخلية التى ت�ستخدم: اختيار الإ فالإ
والتوجيه ملناطق جغرافية حمددة، والختيار الذاتى 
من  ــرب  اأك ح�سة  على  باحل�سول  مرتبطة  جميعها 
املنافع مل�سلحة من هم فى اأدنى خمي�سني اثنني من 

ال�سكان.
خطاء فى ال�ستمال  ف�سال عن �رسورة تفادى الأ
اإعطاء دعومات مالية ملن ل يحتاجونها(، من  )عدم 
�سباب  ا�ستبعاد  اأى  ـ  ال�ستبعاد  اأخطاء  تفادى  املهم 
من ال�رسورى الو�سول اإليهم. وهذا �سحيح خ�سو�سا 
ال�سلوك  اإن  حيث  ال�سحة،  على  للمخاطر  بالن�سبة 
احلافل باملخاطر قد ل يكون له اأثر مبا�رس وملمو�ض 
من  مليون   100 على  زيــد  ما  هنالك  ال�سحة.  على 
ال�سباب ي�سابون باأمرا�ض تنتقل عن طريق الت�سال 
يدز ـ فى كل �سنة. وبع�سها ميكن  ـ �ساملة الإ اجلن�سى 
العديد  ولكن  باكا.  اكت�سافها  مت  اإذا  عالجها  ب�سهولة 
�سيما  )ول  مالحظته  جتــرى  اأن  دون  ي�ستمر  منها 
ي�سخ�سها  وىل خفيفة( ما مل  الأ عرا�ض  الأ حني تكون 
ال�سحية. ففى جنوب  الرعاية  عاملون متمر�سون فى 
ال�سابات احل�سول على  ال�سهل على  اأفريقيا، لي�ض من 
جنابية، وحني يذهبون  العديد من خدمات ال�سحة الإ
فعال للح�سول عليها ي�سعرون باأن موظفى مرفق تقدمي 
ويتخذون  جتاههن  عدائية  م�ساعر  لديهم  اخلدمات 
من  يكون  ل  قد  ولذا،  عليهن.  حكام  الأ اإ�سدار  موقف 
مرا�ض يف�سلون  امل�ستغرب اأن الذين ي�سابون بتلك الأ
ل�سفاء  التقليدية  باملمار�سات  العاملني  اإىل  الذهاب 
الر�سمية  اخلدمات  مرافق  اإىل  الذهاب  على  مرا�ض  الأ
نيجرييا،  وفى  التكلفة.  وباهظة  النوعية  منخف�سة 
فاإن تثقيف طلبة املدار�ض وتوعيتهم بعوامل ال�سحة 
بالت�سال  تنتقل  التى  مــرا�ــض  الأ اأخــطــار  ومعرفة 
العيادات  فى  طباء  والأ ال�سيادلة  وتدريب  ـ  اجلن�سى 
ـ  املراهقني  لدى  مرا�ض  الأ تلك  عالج  على  اخلا�سة 

اأديا اإىل زيادة ا�ستفادة الطلبة املتمر�سني جن�سيا من 
�سابة بتلك  تلك اخلدمات وبالتاىل تخفي�ض حوادث الإ

مرا�ض )الف�سل 5(. الأ

خا�شة  مكونات  �لعادية  �لرب�مج  ت�شمني 
بالفر�س �لثانية

ثر  الأ حدة  لتخفيف  ت�سعى  التى  الربامج  البلدان  لدى 
الب�رسية  للتنمية  املرغوبة  غري  النواجت  عن  الناجم 
ال�سباب،  تاأهيل  اإعـــادة  بــرامــج  لل�سباب:  بالن�سبة 
مرا�ض املعدية،  ال�سباب امل�سابني بالأ وبرامج عالج 
وبرامج اإعادة التدريب بالن�سبة للمت�رسبني من املدار�ض 
البع�ض،  والعديد منها �سغرية وغري مت�سلة ببع�سها 
مما يعنى خماطر وجود برامج موازنة باهظة التكلفة. 
فى  للدخول  العودة  ت�سهل  ل  اأنها  ذلك  من  �ــســواأ  والأ

برامج عادية.
يعترب التن�سيق من بني العوامل الرئي�سية فى هذا 
املثال  �سبيل  على  التخرج  �سهادات  فمعادلة  املقام. 
ت�سمح للمت�رسبني من املدار�ض بالنتظام فى ف�سول 
على  احل�سول  اإىل  النهاية  فى  بهم  ــوؤدى  ت درا�سية 
اأو  البتدائى  الدرا�سة  التح�سيل  اإمتام  ل�سهادة  معادل 
الثانوى. وحتى بدون ت�سلم �سهادة ورقية مكتوبة، فاإن 
احل�سول على املهارات املكافئة اأمر م�ساعد. فربنامج 
ي�ساعد من  بنغالدي�ض  فى  املحرومني  طفال  الأ تعليم 
من  املت�رسبني  بني  من  �سنة   16-10 �سن  فى  هم 
ـ والهدف هو تعليمهم ملدة ثالث  البتدائية  املدار�ض 
�سنوات ومن ثم تاأهيلهم لدخول الربامج املهنية التى 
ويتبني  املحرومني.  طفال  الأ تعليم  برنامج  يديرها 
خدمات  اأدى  الــذى  الربنامج  هذا  اأن  الدرا�سات  من 
ملن بلغ عددهم 36000 طالب فى عام 2002 تبلغ 
تكلفته بن�سبة الطالب ما يعادل تقريبا تكلفة الطالب 
اأمريكيا  دولرا   20 )نحو  العادى  التعليم  نظام  فى 
فاإن نظام  التعليم اجلامعى،  ال�سنة(. وفى مرحلة  فى 

كليات املجتمعات املحلية
الثانية  الفر�سة  اإتــاحــة  اأ�سال  ا�ستهدف  ــذى  ال
للبالغني فى الوليات املتحدة اأ�سبح يتزايد ا�ستخدامه 
مبثابة برنامج فر�سة ثانية بالن�سبة خلريجى املدار�ض 
ف�سول  فــى  الطلبة  كافة  اأربـــاع  فثالثة  الثانوية، 

ترميمية ملتحقون بهذا النوع من الكليات.
ينبغى اأن تكون الربامج العادية مت�سمة باملرونة 
وىل اإىل عوائق دائمة. ويقوم  خطاء الأ لكى ل تتحول الأ
بع�ض البلدان بتوجيه الطلبة من �سن 10 �سنوات فما 
فوق اإىل مدار�ض قدرات خمتلفة، بينما يبقيها البع�ض 
خر �ساملة. ووجدت درا�سة حديثة العهد عن 18 بلدا  الآ
ـ قارنت اأداء هوؤلء الطلبة فى اختبارات دولية موحدة 
النتائج منذ  اأن املتابعة وت�سجيل  ـ  الثانوية  للمرحلة 
التعلم  فى  امل�ساواة  عدم  زيادة  اإىل  توؤدى  ل  البداية 
فح�سب )لي�ض هناك حلاق على الرغم من الف�سل( بل 

داء.)39( ميكن اأن توؤدى اإىل تخفي�ض الأ
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هيل مع �مل�شاءلة إعادة �لتاأ �
اإعادة التاأهيل بالغة التكلفة، ولكن منافعها اأعلى ما 
اأمامهم عمر من  مازال  الذين  لل�سباب  بالن�سبة  تكون 
نتاج. وبالن�سبة ملن يقرتفون اجلرائم فى  اإمكانات الإ
اأعمالهم دون  �سن مبكرة. فاإن عليهم مواجهة عواقب 
ـ  ال�سباب  اأولئك  من  فالعديد  مــل.  الأ يفقدون  جعلهم 
وبع�سهم  ن�سبيا،  ب�سيطة  جلنح  مقرتف  وبع�سهم 
جنبا  �سجنهم  غالبا  يجرى  ـ  م�رسدين  كونهم  نتيجة 
وفى  البالغني.  من  حمرتفني  جمرمني  مع  جنب  اإىل 
 10000 على  يزيد  ما  ينزل  حيث  املتحدة،  الوليات 
حداث فى �سجون البالغني ـ    فاإن ازدياد ق�سوة  من الأ
اإىل  العودة  ال�سجون ت�ساحب ازدياد معدلت  اأو�ساع 
اجلرمية )الف�سل 7(. اأما الدر�ض العام املمكن اكت�سابه 
فهو: يجب اأن تكون العواقب متكافئة مع درجة خطورة 
اجلرمية، وينبغى اأن ت�سهل الربامج اإعادة اإدماج اأولئك 

ال�سباب فى اأدوار �سليمة ومنتجة فى املجتمع.
الناجحة  التدخلية  ــــراءات  ج الإ بع�ض  هنالك 
نظام  قـــدرات  حمــدوديــة  على  للتغلب   )7 )الف�سل 
الفلبني،  العدالة املتنقلة فى  املحاكم. ومنها برنامج 
خمتلف  فى  �سالحيات  الإ اإىل  الق�ساه  ينتقل  حيث 
اإجراءات  خطى  تعجيل  اأجــل  من  البالد  هذه  مناطق 
املحاكمات. وكبديل للعدالة اجلزائية التقليدية، �رسع 
اإ�سالحية.  عدالة  برامج  تنفيذ  فى  بلدا   80 من  اأكرث 
اأجل  من  وللم�سيئني  لل�سحايا  الفر�ض  تتيح  وهى 
اإ�سالح وتعوي�ض. واأكرث  اللتقاء والتفاق على خطة 
هذه اخلطط �سهرة برنامج »احلقيقة وامل�ساحلة« الذى 
مت تنفيذه فى جنوب اأفريقيا عقب �سقوط نظام التمييز 

العن�رسى.
ال�سباب فى �رساعات فى كل منطقة من  انخرط 
باأن 300000 من  التقديرات  العامل: وتوحى  مناطق 
ن منخرطون اأو كانوا  ال�سبان دون �سن 18 �سنة هم الآ
حتى عهد قريب منخرطني فى �رساعات م�سلحة، واأنه 
�سبه  اأو  مت جتنيد 500000 منهم فى قوات ع�سكرية 
نزع  برامج  فى  العملية  اخلربة  اأن  كما  ع�سكرية.)40( 
من  اأن  تبني  تاأهيلهم  واإعادة  اجلند  وت�رسيح  ال�سالح 
املمكن لل�سباب املقاتلني اإعادة بناء حياتهم فى زمن 
اأن املحاربني ال�سابقني  ال�سلم. علما باأن من الوا�سح 
اإعدادهم  اأجــل  من  مهارات  على  التدريب  يتطلبون 
للحياة بعد انتهاء ال�رساعات، كما اأنهم يحتاجون اإىل 
م�ساندة طبية ونف�سية للتغلب على ال�سدمة التى عانوا 
منها. كما اأن ال�سابات املحاربات ال�سابقات قد تكون 
لهن جمموعة متميزة من الحتياجات قد ل تتناولها 
الربامج التى مت ت�سميمها من اأجل الذكور من اجلنود.

يواجه اأى برنامج ترميم عالجى ما ي�سميه خرباء 
يعرف  اأحدهم  كــان  ــاإذا  ف معنويا.  خطرا  القت�ساد 
عن  حدتها  تخفيف  يتم  املخاطر  ال�سلوك  عواقب  اأن 
فاإنه  التاأمني،  طريق  عن  اأو  حكومى  برنامج  طريق 
ميكن اأن ينخرط فى �سلوك اأكرث خماطرة مما ينبغى، 

عالجات  توافر  اأن  من  خ�سيتهم  عن  البع�ض  واأعــرب 
ال�سباب  يدفع  اأن  ميكن  الرجعية  للفريو�سات  م�سادة 
هبطت  كينيا،  ففى  الحتياطات.  اتخاذ  تقليل  اإىل 
اأن  بعد  الذكرية  الواقية  غطية  الأ ا�ستخدام  معدلت 
»عالجات«  بوجود  تفيد  تقارير  عن  احلكومة  اأعلنت 
اإنكار الفر�ض الثانية  يدز. )41( ولي�ض احلل  ملرا�ض الإ
ي�سبب  ــه  اأن عــن  ف�سال  اأخــالقــى  ل  فذلك  ـ  كالعالج 
ت�سجيع  �ساأنها  من  حوافز  خطط  بناء  هو  بل  الهدر. 
مع  حتى  واحلــذر  للعناية  املتوخى  ال�سلوك  ا�ستمرار 
تلقى العالجات. فالربامج التى تعزز القدرات والفر�ض 
فر�سة  من  اأكرب  النجاح  حتقيق  فى  فر�ستها  الثانية 

غريها من الربامج.
التدريب  برامج  فى  التو�سيح  جيد  املفهوم  هذا 
باملدار�ض.  امللتحقني  غري  لل�سباب  املوجهة  املهنى 
جتتاز  ل  الربامج  هذه  اأن  يبدو  خمتلفة،  بلدان  ففى 
اختبارات التكلفة واملنافع. ولكن حني يكون التدريب 
حوافز  للمتدربني  تعطى  �ساملة  جمموعة  اإطــار  فى 
ومعلومات ب�ساأن العثور على فر�ض العمل ـ كخدمات 
وامل�سورة،  العمل،  فر�ض  عن  البحث  فى  امل�ساعدة 
النتائج  فــاإن  ـ  احلياتية  املــهــارات  على  والتدريب 
اأمريكا  اأف�سل. فال�سواهد من برامج فى منطقة  تكون 
لتدريب  املوجهة  ـ  الربامج  تلك  اأن  تبني  الالتينية 
اأن  ـ ميكن  �سنة  ال�سباب املحرومني من �سن 29-16 
للعمل  هلية  والأ ال�سالحية  على  كبري  اأثر  عن  ت�سفر 
على  الربامج  تلك  تقدمي  ينطوى  وقد  الدخل.  وك�سب 
باملقارنة  ت�سبح مربرة  التكلفة  ولكن  باهظة،  تكلفة 
مع برامج اأخرى من برامج تنمية راأ�ض املال الب�رسى 

لدى ال�سباب )الف�سل 4(.

امل�شى قدما
التى  العامة  ال�سيا�سات  اجتاهات   1 اجلــدول  يوجز 
للمنظور  ـ وهى مق�سمة وفقا  التقرير  بها هذا  يو�سى 
والفر�ض  والــقــدرات،  الفر�ض،  مــن:  لكل  ال�سبابى 
اإعادة  يتطلب  والربامج  جـــراءات  الإ فبع�ض  الثانية. 
ب�ساأن  التو�سيات  تت�سمن  ــذه  وه ـــوارد.  امل تــوزيــع 
�سا�سية  الأ املهارات  تطوير  فى  بالنوعية  الهتمام 
نف�سه  الوقت  وفى  البالغني،  و�سغار  املراهقني  لدى 
هداف والغايات  موا�سلة احلكومات ال�سعى للوفاء بالأ
طفال. وفى البلدان التى اأوفت  الكمية فيما يتعلق بالأ
�سا�سية املتعلقة بالكمية  هداف الأ فعال بالغايات والأ
القدرة على  لتو�سيع نطاق  ولوية  الأ والنوعية، ت�سبح 
العليا  املرحلة  فى  التعليمية  اخلدمات  على  احل�سول 
من الدرا�سة الثانوية واملرحلة اجلامعية، ول �سيما عن 

طريق حفز الطلب على اخلدمات التعليمية.
فال�سيا�سات  وحــده.  كافيا  لي�ض  العام  نفاق  الإ
واأمهاتهم،  واآبائهم  ال�سباب،  من:  كال  حتفز  اأن  يجب 
اأنف�سهم.  فى  ال�ستثمار  على  املحلية  وجمتمعاتهم 
واملوؤ�س�سات،  ال�سوق،  اإخفاقات:  التقرير  هذا  وي�سف 

وحت�صينهم  بال�صباب  مر  االأ يتعلق  »حني 
ن قيمة ال�صباب  ظن اأ للمجتمعات املحلية. اأ
مكان.  كل  فى  يجب  كما  معروفة  لي�صت 
فال�صباب ماهرون فى تنفيذ امل�رسوعات 
تكلفة  قل  باأ اجلماهريى  ال�صعيد  على 
نهم  الأ ونتيجة  كبرية.  وبفعالية  ممكنة 
اجلماهريى،  ال�صعيد  على  منخرطون 
بدون  امل�صاريع  تنفيذ  ب�صهولة  بو�صعهم 
بتكلفة  ي�صا  واأ �ص�صات..  للموؤ بريوقراطية 

دنى من غريهم«. �صا�صية اأ اأ
�سا�سني، 20 �سنة
اأ�سرتاليا
يونيو 2006
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موؤات  غري  مناخ  ن�سوء  فى  ت�سهم  التى  وال�سيا�سات 
لدى  الب�رسى  املــال  ــض  راأ� فى  لال�ستثمار  بالن�سبة 
اإ�سالح  اأن عمليات  ال�سارة  نباء  الأ ال�سباب. ومن بني 
بالن�سبة  باهظة  تكلفتها  تكون  قد ل  خفاقات  الإ هذه 
اأما  املبا�رسة.  ال�ستثمارات  كتكلفة  العامة  للخزينة 
�سيا�سية  مفا�سالت  تتطلب  اأنها  فهى  ال�سيئة  نباء  الأ
اأكرث �سعوبة. فعلى �سبيل املثال، يتعزز اإىل حد كبري 
العائد من ال�ستثمار فى ال�سباب نتيجة عمليات اإ�سالح 
ا�ستخدام  كفاءة  زيــادة  بغية  العمل  و�سوق  التجارة 
انفتاح  زيادة  خالل  من  الب�رسى  املال  راأ�ض  وتوزيع 
العاملني  �سعور  اإىل  هذا  يــوؤدى  قد  ولكن  ـ  املناف�سة 
ا�ستمرارية  على  باخلطر  العمل  فى  وقدما  �سنا  كرب  الأ
القدرات  اإجراءات تعزيز  الراهنة. وقد تكون  مكا�سبهم 
ن  لأ اأي�سا،  للجدل  مثرية  الثانية  الفر�سة  واإتــاحــة 
بع�ض املجتمعات ترى وجود �سنع القرارات فى اأيدى 
حدة  تخفيف  تعترب  اأو  املخاطر،  من  �رسبا  ال�سباب 
ال�سيئة باهظة التكلفة حتى لو مل يكن  ال�سيا�سات  اأثر 

ال�سباب م�سوؤولني عنها اأ�سال.
القت�سادية  املــوارد  بتعبئة  البلدان  تقوم  لكى 

ينبغى  �سالح،  الإ عمليات  حلفز  الالزمة  وال�سيا�سية 
حل ثالث ق�سايا )الف�سل 9(.

حت�سني التن�سيق والتكامل مع ال�سيا�سات الوطنية.   •
ق�سايا ال�سباب م�سرتكة بطبيعتها بني القطاعات، 
بينما يجرى و�سع معظم ال�سيا�سات التى توؤثر فيها 
فاإن  ولذلك،   .)5 طــار  )الإ مبفرده  قطاع  كل  داخل 
فالبلدان  كبريا.  يبدو  التن�سيق  فى  املاثل  التحدى 
التى �سهدت النجاح هى البلدان التى و�سعت اإطارا 
ال�سباب،  اأجل  من  الوطنى  ال�سعيد  على  مرتابطا 
ال�رسورى  ومن  املعنية.  الوزارات  كافة  وت�سانده 
عملية  فى  النــدمــاج  جيد  ــار  ط الإ ذلــك  يكون  اأن 
وخطوات و�سع خطط ال�سيا�سات واملوازنات على 
و�سع  اإجــراءات  حالة  فى  )كما  الوطنى  ال�سعيد 
ا�سرتاتيجية تقلي�ض الفقر( ولي�ض كربامج م�ستقلة 
به  تت�سم  ومــا  ال�سباب  وزارات  بــاإدارتــهــا  تقوم 
من نق�ض فى املوارد املالية وفرط فى التفوي�ض 

املمنوح لها، ولكنها اأكرث فعالية كهيئات تن�سيق.
ال�سباب  افتقار  يعنى  امل�سموع.  ال�سوت  تقوية   •
بو�سعها  لي�ض  �سعيفة  فئة  اأنهم  امل�سموع  اإىل 
مهات ل يعربون  باء والأ �سالح. فالآ املطالبة بالإ

اأهداف، واجتاهات، واإجراءات، وبرامج ال�شيا�شيات

دارة عواقب النواجت ال�شيئة التى تظهر باكرا تطوير قدرات ال�شباب كفاعلني فى �شنع القراراتتو�شيع فر�ض ال�شباب لتنمية راأ�ض مالهم الب�رشى اإتاحة الفر�ض الثانية لإ
فى احلياة

هداف ال�صيا�صات اأ
طفال �سن  دخول الأ

املراهقة ممتلكني ما 
يكفى من املهارات 

�سا�سية من اأجل املزيد  الأ
من التعلم واحلياة 

العملية
دخول ال�سباب قوة العمل 

فى التوقيت ال�سحيح 
ولديهم القدرة على 

النتقال والرتقاء مبا 
ي�سهل جتميع مهارات 

عليا
اإعطاء كافة ال�سباب 

ال�سوت امل�سموع فى 
احلياة املدنية

إجراءات وبرامج ال�صيا�صات ا
حت�سني النوعية فى مرحلتى التعليم 

البتدائى والثانوى الدنيا
حتقيق �سمولية احللقة الدنيا من 

املرحلة الثانوية
اإعادة ت�سميم اأنظمة التعليم 
غري املت�سمة باملرونة بغية 

زيادة تنويعها واإدماج املهارات 
كادميية باملهارات احلياتية  الأ

)اإ�سالح التعليم فى �سيلى(
خلق دوافع للمعلمني نتيجة احلوافز
معاجلة معوقات جانب الطلب بني 

الفتيات من خالل معلمات وحت�سني 
بيئة املدار�ض

جور من  دنى من الأ ت�سويب احلد الأ
واقع ال�سوق

اإلغاء معوقات النتقال والرتقاء 
)اعتماد مرونة لوائح حماية 

قامة(. العمالة، واأماكن الإ
العرتاف بال�سباب كاأ�سحاب 
م�سلحة مبا�رسة لهم اأهميتهم 

فى املوؤ�س�سات وككيان قانونى 
)امل�ساورات ب�ساأن ال�سيا�سات فى 

�سيارا فى الربازيل(

هداف ال�صيا�صات اأ
امتالك ال�سباب زمام 

ال�سيطرة املالئمة 
على املوارد التى 
توؤثر فى القرارات 
ب�ساأن راأ�ض املال 

الب�رسى
امتالك ال�سباب 

املعلومات الكافية 
والدقيقة عن: 

الحتياجات من 
راأ�ض املال الب�رسى، 

والقيود، والربامج 
الالزمة ملعاجلتها

م�ساندة عملية �سنع 
القرارات عن طريق 

قرار بالهوية  الإ
واإعطاء احلوافز 
لتحويل ال�سلوك

إجراءات وبرامج ال�صيا�صات ا
املنح الدرا�سية املوجهة ا�ستنادا اإىل 

اجلدارة واحلاجة وامل�رسوطة بالنواجت 
)برنامج معا�سات م�ساعدة طالبات 

املدار�ض الثانوية فى بنغالدي�ض(
الئتمان البالغ ال�سغر من اأجل 

ال�سباب 
القرو�ض امل�رسوطة بالدخل )اأ�سرتاليا، 

تايلند(
حمالت مدر�سية اإعالمية وتثقيفية 

وتوا�سلية )كينيا(
مناهج خيارات حت�سني احلياة )الهند(

برامج امل�سورة ب�ساأن فر�ض العمل: 
)برنامج الفلبني للعاملني خارج 

البالد(
اإ�سالح املناهج للتاأكيد على التدريب 

على املهارات املعرفية
اإ�رساك الطلبة فى �سنع القرارات فى 

املدار�ض
التحويالت املالية النقدية امل�رسوطة 

بالنواجت )برنامج الفر�ض فى 
املك�سيك(

ال�رسائب على ال�سجائر

هداف ال�صيا�صات اأ
متكني ال�سباب من ا�ستعادة 

القدرة على احل�سول على 
اخلدمات التى ت�سون 

وتنمى راأ�ض املال الب�رسى.
مل للذين اقرتفوا  اإعطاء الأ

جرائم اأو الذين كانوا من 
املحاربني فى �رساعات 

م�سلحة.

إجراءات وبرامج ال�صيا�صات ا
برامج مدفوعة باعتبارات الطلب 

ت�ساعد ال�سباب فى العودة اإىل اأنظمة 
التعليم العادية )برامج معادلة 

�سهادات التخرج(
معاجلة ال�سباب من فريو�ض ومر�ض 

يدز الإ
برامج اإعادة التدريب جيدة 

يدى  الرتباط بالطلب على الأ
العاملة )برامج

فى اأمريكا الالتينية(
�سالحية وبرامج اإعادة  العدالة الإ

التاأهيل فعالة التكاليف )رومانيا، 
برنامج احلقيقة وامل�ساحلة فى 

جنوب اأفريقيا(



عر�ض عام                       ��

مثلما  البالغني  �سغار  ومطامح  نظر  وجهات  عن 
ومع  ال�سغار.  ــال  ــف ط الأ م�سالح  عــن  يــعــربون 
اأو  الفر�ض  اإىل  مفتقرين  ال�سباب  يكون  قد  ذلــك، 
فى  اأنف�سهم  عن  التعبري  اأجــل  من  بالنف�ض  الثقة 
على  ال�سباب  ت�سجيع  وينبغى  العامة.  املحافل 
زيادة م�ساركتهم التامة فى احلياة العامة. وعلى 
مع  التوا�سل  تعلم  خــرى:  الأ والهيئات  احلكومات 
وال�ستفادة  لهم،  جذابة  براجمها  وجعل  ال�سباب، 
ك�رسكاء  ال�سباب  لدى  التى  ال�سخمة  املواهب  من 

فى تقدمي اخلدمات.
التقييم  نــدرة  اأدت  التقييم.  عمليات  من  املزيد   •
بال�سباب  اخلا�سة  وال�سيا�سات  للربامج  ال�سارم 
تقوي�ض  اإىل  جيدة  اأمثلة  تكون  اأن  ميكن  والتى 
اأن  ولو  وال�سيا�سات،  الربامج  تلك  م�سداقية معظم 
العديد منها واعد بالفعل. وكان اإعداد هذا التقرير 
فالدرا�سات  ـ  الفجوة  لهذه  نتيجة  ملوؤلفيه  حتديا 
طار 5 نادرة  على �ساكلة الدرا�سة املذكورة فى الإ
متاما. وتتطلب معاجلة هذه الفجوة بناء القدرات 
ا�ستخدام  وحوافز  املعنية  احلكومة  لدى  الالزمة 
البت بني  وال�سواهد فى  دلة  الأ معايري قائمة على 
الربامج. ومبا اأن هذه املعرفة تعترب من بني �سلع 
الدوىل  التمويل  تتطلب  اأي�سا  فاإنها  العام،  النفع 
 1 اجلــدول  فى  املــدرجــة  والــربامــج  فال�سيا�سات 
لتت�سمن تلك التى مت تقييمها ب�رسامة فح�سب، بل 
اآراء مهنيني  اأي�سا تلك التى تبدو واعدة بناء على 
موؤتلف  غري  جــدول  لكان  ذلــك  ولــول  خمت�سني. 

جزاء. الأ
هذا  اأثارها  التى  الق�سايا  حل  اأبدا  يتم  األ  ميكن 
من  مهات  والأ بــاء  الآ ي�سكو  �سىء.  كل  فربغم  التقرير 
اأولدهم املراهقني )والعك�ض �سحيح( منذ زمن طويل، 
وهى  ن�سان  الإ ن�سج  عملية  من  جزء  الق�سايا  فهذه 
التقرير  هذا  ولكن  التنمية.  اقت�ساديات  جمال  خارج 

خرى »القابلة لتخاذ  يحدد اأي�سا هواج�ض ال�سباب الأ
املال  راأ�ــض  بتنمية  يتعلق  فيما  ب�ساأنها«  اإجـــراءات 
معاجلتها  تتم  مل  اإذا  هواج�ض  وهى  ـ  لديهم  الب�رسى 
للمخاطر.  برمتها  التنمية  عملية  تعر�ض  فاإنها 
ال�سباب  اأن  على  كثرية  اأمثلة  تتوافر  احلظ  وحل�سن 
وموؤ�س�سات  �سيا�سات  من  امل�ساندة  لهم  توافرت  حني 
بل  فح�سب،  امل�ساكل  على  التغلب  ي�ستطيعوا  مل  جيدة 
اأ�سهموا فى بناء م�ستقبل  هم حققوا الزدهار، وبذلك 

جيال. كافة الأ

قامت درا�سة حديثة العهد على عينة ع�سوائية فى كينيا 
بتقييم برنامج متعدد القطاعات اأعطى حوافز لل�سباب عن 
طريق تزويدهم بالزى املدر�سى املوحد، وهذا مبلغ كبري 
تكلفة  تخفي�ض  اأن  واأظهرت  واأ�رسهم  لل�سباب  بالن�سبة 
احل�سول على خدمات التعليم عن طريق اإتاحة ذلك الزى 
املوحد لهم اأ�سفر عن اأثر قوى لي�ض على معدلت ت�رسب 
اإىل  اأي�سا  واأدى  ـ  فح�سب  املدار�ض  من  والبنات  البنني 
بحمل  بداأن  اللواتى  املراهقات  الفتيات  ن�سبة  تخفي�ض 
اأثر  اأكرب من  ثر  طار(. وكان هذا الأ اأطفال )ال�سكل فى الإ
طفال  برنامج موجه ب�سورة حمددة اإىل احلمل املبكر لالأ
ـ برنامج تدريب املعلمني من اأجل منهاج الدرا�سة الكينى 
اخلارجى  ثــر  الأ فهذا  يــدز.  الإ ومر�ض  بفريو�ض  املتعلق 

ميكن األ يظهر لو اعتمد املرء منظورا قطاعيا فقط.

اإىل مكان ما فى بنغوما  طار �      الكل مبالب�ض ر�شمية وذاهبون  الإ
وبوتري ـ موميا�ض

.Duflo and others (2006) : امل�سدر
مالحظة: الفروق بني فئتى العالج وال�سبط لي�ست ذات اأهمية اإح�سائية.

اإتاحة الزى املدر�شى املوحد فى منطقتى بنغوما 
وبوتري - موميا�ض فى كينيا مل ت�شفر عن هبوط 
اأدت  الت�رشب من املدار�ض فح�شب - بل  معدلت 

طفال بني املراهقات اإىل تاأخري حمل الأ
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الطلبة الذين اأعطى لهم الزى املدر�سى املوحد





ن فى  الآ اأنه يوجد  والواقع  اأى وقت م�ضى؛  اأكرث من  �ضبانا  النامية  البلدان  �ضكان  ي�ضم 
كثري من البلدان �ضبان اأكرث مما يحتمل اأن يوجد فى اأى وقت فى امل�ضتقبل, ب�ضبب انخفا�ض 
�ضافية – اإذا  معدل اخل�ضوبة. وميثل ذلك حتديا, ولكنه يحقق اأي�ضا كثريا من املكافاآت الإ
العاملني,  من  القادم  للجيل  جيدة  ب�ضورة  وموؤ�ض�ضات  �ضيا�ضات  وتنفيذ  ت�ضميم  مت  ما 
بع�ض  اأو�ضح  كما  ولكنه,  التنفيذ,  اأمر �ضعب  وهذا  والقادة.  واملواطنني,  �رس,  الأ واأرباب 

البلدان, لي�ض اأمرا م�ضتحيال. 
خرى عندما تخطىء اخليارات  وتعترب الفر�ضة, والقدرة على الختيار, والفر�ضة الأ
ال�ضليم  املناخ  اإذا كانت تخلق  ما  لتحديد  ينظر من خاللها  اأن  التى يجب  العد�ضات  هى 

لال�ضتثمار فى راأ�ض املال الب�رسى لل�ضباب.

ن، وكيف؟ لماذا الآ

 1997 عام  فى  الت�ضيليون  اجلامعة  طالب  بداأه  اأن  بعد 
حوال  الأ م��ن  دن���ى  الأ احل��د  لتوفري  �ضيفى  كم�رسوع 
 4000 تعبئة  الربامج  اأحد  ا�ضتطاع  للفقراء  املعي�ضية 
جنوبى  املناطق  اأفقر  فى  منزل   2156 لبناء  متطوع 
وليني. وبحلول عام 2004, كان  ت�ضيلى فى ال�ضنتني الأ
 Un Techo Para Chile »م�رسوع »اأون تيكو بارا ت�ضيلى
اأ�ضا�ضية  �ضكنية  وح��دة   24000 من  اأك��رث  بناء  اأمت  قد 
كما  �ضنة.  كل  فى  متطوع   18000 من  اأك��رث  وتعبئة 
والتعليم,  الفنى,  للتدريب  مبادرات  املجموعة  و�ضعت 
والئتمان ال�ضغري جدا, وال�ضحة, واخلدمات الق�ضائية, 
»اأون  م�رسوع  املبادرة  اأفرزت  كذلك  املجتمع.  وخدمة 
Un Techo Para mi Pais لتقا�ضم  تيكو بارا مى بيى« 

خرى عرب اأمريكا الالتينية.  خربتها مع البلدان الأ
 )/http://www.untechoparachile.cl(

األول
الباب



بليون   1.3 عددهم  البالغ  النامى  العامل  �ضباب  ميثل 
�ضاب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 12 – 24 �ضنة جيله 
الفاعلة.  والجتماعية  القت�ضادية  القوى  من  القادم 
ولذلك يعترب �ضمان اإعدادهم ب�ضورة جيدة مل�ضتقبلهم 
ومواطنني,  واآباء,  م�ضاريع,  واأ�ضحاب  كعاملني,   –
فى  همية  الأ من  كبري  جانب  على   – جمتمع  وقادة 
ونظرا  النمو.  وحتقيق  الفقراء,  اأعداد  تخفي�ض  م�ضار 
ا�ضتعادة  فاإن  تراكمية,  عملية  الب�رسية  التنمية  ن  لأ
واإعداده  اجليل  هذا  فى  لال�ضتثمار  ال�ضائعة  الفر�ض 
ال�ضباب  من  لكل  بالن�ضبة  التكلفة,  باهظ  �ضيكون 

واملجتمع على حد �ضواء.
من  طفال  الأ تعافى  اأن  متاما  به  امل�ضلم  ومن 
النك�ضات املبكرة فى التنمية الب�رسية اأمر �ضعب. غري 
ن من كثري من حكومات  اأن الظروف اجلديدة تتطلب الآ
�ضنا  اأكرب  النامية مواجهة احتياجات من هم  البلدان 
بتنمية  اخلا�ضة  القادم  اجليل  ق�ضايا  مع   – قليال 
راأ�ض املال الب�رسى بني ال�ضباب اإذا ما كانت تريد اأن 
ن.  الآ التى مت حتقيقها حتى  املكت�ضبات  وتعزز  تدعم 
البتدائى  التعليم  متام  لإ املتزايدة  املعدلت  وتفر�ض 
حتى  للتعليم,  على  الأ امل�ضتويات  على  هائال  �ضغطا 
انت�ضار  زيادة  مع  وحتى  فقرا.  �ضد  الأ البلدان  فى 
التعليم البتدائى فى جميع اأنحاء العامل النامى, فاإن 
التغريات فى التكنولوجيا تعنى اأن ال�ضباب يحتاجون 
للمناف�ضة  �ضا�ضية  الأ املهارات  من  اأكرث  هو  ما  اإىل 
بنجاح فى �ضوق العمل. ونتيجة لالنتقال ال�رسيع من 
مرا�ض غري املعدية, مع ظهور  مرا�ض املعدية اإىل الأ الأ
الب�رسية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  مثل  جديدة  اأمرا�ض 
خمتلفة  ل�ضل�ضلة  ال�ضباب  يتعر�ض  يدز,  املكت�ضب/الإ
اأكرث من ذى قبل. واأخريا, فاإن  من املخاطر ال�ضحية 
التغريات فى ال�ضاحة ال�ضيا�ضية ومنو املجتمع املدنى 
غريت من معنى املواطنة – ومعها ما يحتاج ال�ضباب 
املحلى  املجتمع  فعالة فى  ب�ضورة  لالندماج  لتعلمه 

واملجتمع العام.
على  حدة  اأكرث  ب�ضورة  الرتكيز  مع  وحتى 
التحول  فاإن  لل�ضباب,  منائية  الإ الحتياجات 
النامية  البلدان  غالبية  فى  اجلارى  الدميوجرافى 

يوفر فر�ضة هائلة ملزيد من ال�ضتثمار فى راأ�ضمالها 
)من  املعالني  ن�ضبة  فى  النخفا�ض  ب�ضبب  الب�رسى 
طفال وكبار ال�ضن( اإىل العاملني. بل ميكن اأن يوؤدى  الأ
فى  �رساع  بالإ  – دميوجرافية  فوائد  حتقيق  اإىل  ذلك 
معدل النمو, على النحو الذى ت�ضهده بع�ض البلدان فى 
�رسق اآ�ضيا – اإذا مت تنفيذ �ضيا�ضات �ضليمة لت�ضغيل قوة 

العمل املتزايدة.
فيها  يجرى  اأن  يتعني  يزال  ل  التى  البلدان  وفى 
النتقال الدميوجرافى )ب�ضع بلدان فى اأفريقيا جنوب 
توجيه  اإىل  الداعى  املربر  قائما  يزال  ل  ال�ضحراء(, 
ال�ضحى  امل�ضهد  تغري  ب�ضبب  ال�ضباب  اإىل  الهتمام 
كعاملني  فعالة  ب�ضورة  ال�ضباب  اإ�رساك  اإىل  واحلاجة 
الوقت نف�ضه, يقت�ضى توفري اخلدمات  مواطنني. وفى 
ال�ضحية  واخلدمات  �ضا�ضى  الأ التعليم  على  الرتكيز 
وفيات  معدل  خلف�ض  الالزمة  مهات,  والأ طفال  لالأ
التى  البلدان  وفى  اخل�ضوبة.  ومعدل  الر�ضع  طفال  الأ
)كما  تقدما  اأكرث  الدميوجرافى  النتقال  فيها  يعترب 
فى بع�ض البلدان فى �رسق اآ�ضيا وبع�ض القت�ضادات 
التى مرت مبرحلة انتقال من قبل(, توجد اأ�ضباب قوية 
املاىل  العبء  يجعل  اأن  قبل  ال�ضباب  فى  لال�ضتثمار 
املفا�ضلة  ال�ضن,  كبار  من  ال�ضكان  زيادة  عن  الناجم 

حمتدمة بني ال�ضباب وكبار ال�ضن. 
املوجة  اإعداد  فى  البلدان  توفيق  مدى  فما 
باء,  والآ امل�ضاريع,  واأ�ضحاب  العاملني,  من  القادمة 
جابة تتباين. فبالرغم من التقدم  اإن الإ واملواطنني ؟ 
فقرا,  �ضد  الأ البلدان  فى  البتدائى  التعليم  فى  الهائل 
فاإن كثريا من ال�ضباب ل ي�ضتطيع القراءة. وفى بع�ض 
من  خا�ضة  ال�ضباب,  من  كثري  يتعرث  النامية,  البلدان 
�ضد فقرا, على الطريق من املدر�ضة البتدائية  �رس الأ الأ
العقبة  اأخرى, تظل  بلدان  الثانوية. وفى  اإىل املدر�ضة 
الرئي�ضية قائمة من التعليم الثانوى اإىل التعليم العاىل. 
اأعداد  خلف�ض  خرى  الأ املهمة  بعاد  الأ اإىل  وبالنظر 
التعليم  – مثل حت�ضني نوعية  النمو  الفقراء وا�ضتمرار 
الر�ضمى لتوفري املهارات املهمة بالن�ضبة لالحتياجات 
املتغرية ل�ضوق العمل, اأو املعرفة والقدرة على جتنب 
اأنه  الوا�ضح  – فاإن من  ال�ضحية اخلطرية  ال�ضلوكيات 

يظل هناك الكثري مما يتعني عمله.
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فاإن  �ضبابها,  على  النامية  البلدان  تركيز  ومع 
قل خم�ضة اأبعاد – اأو حتولت – وثيقة  هناك على الأ
التعلم,  بالفعل  التنمية. وقد ذكرنا  ال�ضلة من منظور 
ال�ضحة.  على  املخاطر  وجتنب  العمل,  اإىل  والذهاب 
كيف  تعلم  اإىل  اأي�ضا  ال�ضباب  يحتاج  رابع,  وكبعد 
حتقيق  مع  فاإنه  واأخريا,  �ضاحلني.  اآباء  ي�ضبحون 
النيابى  التمثيل  من  ملزيد  للدميوقراطية  التحول 
اإىل تعلم  كيفية  واحلريات املدنية, فاإنهم يحتاجون 
تواجه  التى  للبلدان  وبالن�ضبة  كمواطنني.  الندماج 
التعلم,  وهى   – اخلم�ضة  التحولت  هذه  حتديات 
والذهاب اإىل العمل, واملحافظة على ال�ضحة, وتكوين 
املردود ميكن  – فاإن  املواطنة  �رس, وممار�ضة حق  الأ

اأن يكون هائال.

ال�صباب عن�رص حا�صم لتعزيز التقدم فى 
تخفي�ض اأعداد الفقراء وتدعيم النمو.

ال�ضنوات  فى  النامى  العامل  فى  كثريا  الفقر  انخف�ض 
عمقا  النخفا�ضات  اأكرب  وحدثت  خرية,  الأ الع�رسين 
اآ�ضيا   وجنوب  وبدونها(  ال�ضني  )مع  اآ�ضيا  �رسق  فى 
املرجح  من  فاإن  لذلك,  ونتيجة  وبدونها(.  الهند  )مع 

منائية خلف�ض  لفية الإ اأن يحقق العامل النامى هدف الأ
خرى عدا �رسق اآ�ضيا  اأعداد الفقراء. غري اأن املناطق الأ

وجنوب اآ�ضيا �ضتق�رس عن حتقيق ذلك.)1(
فما الذى ميكن عمله لتخفي�ض اأعداد الفقراء ب�ضكل 
اأو�ضع نطاقا ؟ لقد بينت تقارير �ضابقة عن التنمية فى 
النمو  بناء  عنا�رس  على  تعتمد  ا�ضرتاتيجيات  العامل 
من  والتمكني  الب�رسى,  املال  وراأ�ض  القت�ضادى, 
هذه  وتعتمد  الجتماعية.)2(  واحلماية  القوة,  اأ�ضباب 
ت�ضبه  فاإنها  ثم  ومن  البع�ض,  بع�ضها  على  العنا�رس 
عجالت مركبة لها »قوة دفع رباعى«, تكمل بع�ضها 

البع�ض لل�ضري فوق اأر�ض وعرة.

عداد الفقراء ال�شباب وتخفي�ض اأ
يعترب  التقرير  هذا  اإن  ذل��ك؟  فى  ال�ضباب  موقع  اأي��ن 
الذين يندرجون فى  ال�ضباب, ب�ضفة عامة, هم هوؤلء 
طار 1-1(.  املجموعة العمرية من 12 – 24 �ضنة )الإ
ويعترب ال�ضباب فرتة من التعلم املكثف, حيث ي�ضتطيع 
يحتاجونه  الذى  الب�رسى  املال  راأ�ض  اكت�ضاب  فراد  الأ
لنت�ضال اأنف�ضهم واأ�رسهم من الفقر )التعريف 1 – 1(. 
واإذا كان التعلم ل يقت�رس على املهارات املطلوبة كى 

ي�ضبح  عندما  البلوغ  اإىل  الطفولة  من  انتقالية  مرحلة  ال�ضباب 
واجتماعى,  ونف�ضى,  ج�ضمانى,  تغري  عملية  خالل  من  ال�ضباب, 
واقت�ضادى كثيف, مو�ضع اعرتاف تدريجيا كبالغني – ويدركون 
اأكرث  احلياة  من  مرحلة  فاإنها  ولذلك  ه��ذا.  بو�ضفهم  اأنف�ضهم 
ال�ضديدة,  احليوية  اأن تكون فرتة من  اأنها ميكن  �ضنا. كما  منها 
ت�ضعر«,  ما  بقدر  »�ضاب  باأنك  التعبري  توؤكد  بداع  والإ واحلما�ض, 

وهو التعبري ال�ضائع بني هوؤلء الذين جتاوزوا �ضن ال�ضباب !
حتديد  املفيد  من  ف��اإن  وال�ضيا�ضة,  البحث  اأج��ل  وم��ن 
النظر حول  اأكرث دقة. وتختلف وجهات  ال�ضباب ب�ضورة  فرتة 
املدى العمرى املنا�ضب عرب خمتلف نظم املعرفة. ففى جمال 
يبداأ  الذى  اجل�ضمانى  الن�ضوج  ب�ضن  ال�ضباب  يرتبط  ال�ضحة, 
باأول احلي�ض بالن�ضبة للفتيات, وب�ضورة تدريجية بدرجة اأكرب 
ولد, وعادة ما يكون ذلك بني �ضن 10 – 16 �ضنة.  بالن�ضبة لالأ
خمتلف  باكت�ضاب  ال�ضباب  يعرف  الجتماعية,  العلوم  وفى 
احلي�ض,  مثل  معينة  باأحداث  تتميز  التى  البالغني؛  اأو�ضاع 
العرتاف  مع  والق��رتاع,  وال��زواج,  والعمل,  املدر�ضة,  وترك 
نف�ضها  تدعم  طويلة,  عملية  يعترب  البلوغ  ل�ضن  الو�ضول  باأن 
بنف�ضها, متتد عادة ل�ضن الع�رسينيات. ويرى خرباء علم النف�ض 
اأهمية  متثل  بالبلوغ  لل�ضعور  الذاتية  التجربة  اأن  الجتماعى 
ل�ضن  الو�ضول  تظهر  التى  بالعالمات  يتعلق  فيما  قل  الأ على 
وفى  اخلا�ض.  الو�ضع  اأو  ال�ضن  مثل  مو�ضوعى,  ب�ضكل  البلوغ 
النمو,  متقدمة  البلدان  فى  جترى  البحوث  من  كثريا  اأن  حني 
فاإنها ت�ضري اإىل اأن ال�ضباب فى اأواخر �ضن املراهقة واأوائل �ضن 

اأن  البع�ض  بعد. ويرى  اأنف�ضهم كبالغني  يرون  الع�رسينيات ل 
هذه الفرتة املمتدة من �ضبه ال�ضتقالل الذاتى ميكن النظر اإليها 
على اأنها مرحلة جديدة من احلياة يقوم فيها ال�ضباب بتجربة 

اأدوار البلوغ ولكنهم ل يلتزمون بها التزاما كامال.
ال�ضن التى ميكن فيها  البلدان  اأغلب  القوانني فى  وحتدد 
�ضبل  توفري  عن  الكف  ثم  ومن  كبالغني,  �ضخا�ض  الأ معاملة 
من  املرء  يتغري  اأن  ميكن  فاإنه  ولذلك  لهم.   طفال  الأ حماية 
ولكن  و�ضحاها.  ع�ضية  بني  البلوغ  حالة  اإىل  الطفولة  حالة 
اإلزاميا, وي�رسح  النتظام باملدر�ضة  التى ل يعود فيها  ال�ضن 
�ضنة.   16 –  11 العادة بني  فى  ترتاوح  قانونا  بالعمل  فيها 
ذلك,  قبل  اجلرائم  عن  القانونية  امل�ضئولية  تبداأ  اأن  وميكن 
اإل  عامة,  ب�ضفة  كبالغني,  التهم  لهم  توجه  ل  ف��راد  الأ ولكن 
فى نحو �ضن ال�ضاد�ضة ع�رسة. ويتم تاأجيل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 
اأو  اإىل نحو �ضن الثامنة ع�رسة  من خالل القرتاع فى العادة, 
كانت  �ضواء  امل�ضلحة,  بالقوات  اخلدمة  فاإن  كذلك  بعدها.  ما 
ع�رسة.  الثامنة  �ضن  حتى  تقيد  ما  غالبا  طوعية,  اأو  اإلزامية 
وي�ضمح ب�رساء ال�ضجائر, فى البلدان التى توجد بها قيود على 
�ضنة.   18  –  15 �ضن  نحو  فى  �ضخا�ض  لالأ للق�رس,  املبيعات 
وي�ضمح بتناول الكحول, حيثما يحظر ذلك قانونا على الق�رس, 
فى نحو �ضن 18 – 21 �ضنة رغم اأنه فى بع�ض احلالت يحظر 

حتى �ضن 25 �ضنة. 
وحتدد ال�ضيا�ضات الوطنية اخلا�ضة بال�ضباب فى العادة 
 12 نحو  من  دنى  الأ احلد  ويرتاوح  للم�ضتفيدين.  عمريا  مدى 

ردن( اإىل نحو 18 �ضنة )فى بنغالدي�ض(. وفى بع�ض  �ضنة )بالأ
احلالت, فاإن ذلك لي�ض حمددا ب�ضورة دقيقة, كما هو احلال 
من  املواليد  مع  ال�ضباب  اأمانة  تتعامل  حيث  هنغاريا,  فى 
اإىل 14 �ضنة ومع من ترتاوح �ضنهم بني 15 و 26  �ضن �ضفر 
على من نحو 24 �ضنة )فى  �ضنة على ال�ضواء. ويرتاوح احلد الأ

جامايكا( و35 اأو 40 �ضنة )فى كينيا, وباك�ضتان(.
التابع  ال�ضباب  اأجل  من  العاملى  العمل  برنامج  ويعرف 
ترتاوح  الذين  �ضخا�ض  الأ باأنهم  »ال�ضباب«  املتحدة,  مم  لالأ
ال�ضحة  – 24 �ضنة, بينما ت�ضتخدم منظمة  اأعمارهم بني 15 
)اليوني�ضيف(  للطفولة  املتحدة  مم  الأ ومنظمة  العاملية 
�ضنة,   19  –  10 �ضنهم  تبلغ  ملن  »املراهقني«  م�ضطلحات 
و»ال�ضباب« ملن تبلغ �ضنهم 10 – 24 �ضنة, و»اليافعني« ملن 
تبلغ  ملن  و�ضع  الأ النطاق  وي�ضلم  �ضنة.   24-10 �ضنهم  تبلغ 
باأن  الوكالت  هذه  ت�ضتخدمه  وال��ذى  �ضنة   24  –  10 �ضنهم 
اإىل  حتتاج  ما  غالبا  لل�ضباب  املوجهة  ال�ضيا�ضات  من  الكثري 

التاأثري على النتائج قبل �ضن اخلام�ضة ع�رسة. 
هذا  ف��اإن  النظر,  وجهات  فى  بالتنوع  الع��رتاف  ومع 
ح�ضب  العمرى  للمدى  خمتلفة  ���رسوب��ا  ي�ضتخدم  التقرير 
املدى  على  عم  الأ غلب  الأ فى  ين�ضب  الرتكيز  اأن  غري  ال�ضياق. 
اإر�ضاء  يتم  عندما  �ضنة,   24 –  12 بني  يرتاوح  الذى  العمرى 
م�ضطلحى  التقرير  وي�ضتخدم  واملهارات.  للتعلم  مهمة  قواعد 

»ال�ضباب« و»اليافعني« ب�ضورة متبادلة.

امل�صدر : فو�ضيل )2006(.

ما هو ال�صباب ؟ اإطار 1-1 

وم  م�ش�ؤ مب�شري  املبكر  الزواج  »ينبىء 
ن يك�ن�ا  مر ينتهى بهم لأ ن الأ طفال لأ للأ

بائهم«. مثل اآ
�ضاب, اأبوجا, نيجرييا
ول / دي�ضمرب 2005 كانون الأ
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ي�ضبح املرء �ضخ�ضا منتجا من الناحية القت�ضادية, 
خرى من احلياة مثل تفادى  فاإنه ميتد اإىل اجلوانب الأ
اأو  والدا  اأو  زوجا  املرء  ي�ضبح  واأن  ال�ضحية  املخاطر 
مواطنا م�ضئول.)3( وميكن اأن يحدث ذلك بطرق عديدة, 
وكذلك  الر�ضمى,  املدر�ضى  النظام  خالل  من  غالبا 
�رسة,  والأ والنظراء,  الوالدين,  من  التعلم  خالل  من 
القدرة  ن  لأ ونظرا  العمل.  وخربة  املحلى,  واملجتمع 
كرب,  الأ بال�ضن  باملقارنة  للغاية  كبرية  التعلم  على 
فاإن الفر�ض ال�ضائعة – لكت�ضاب املهارات باملدر�ضة 
اأو  احل�ضنة,  ال�ضحية  ال��ع��ادات  اأو  الوظيفة,  فى  اأو 
واملجتمع املحلى  املجتمع  فى  الندماج  فى   الرغبة 

العام – قد يكون من ال�ضعب للغاية تعوي�ضها.
مور تقدير التكلفة العالية لتعوي�ض  ومن اأي�رس الأ
وبالن�ضبة  الر�ضمى.  التعليم  فى  ال�ضائعة  الفر�ض 
املدر�ضة  من  النتقال  فرتة  ال�ضباب  مييز  للكثريين, 
تكون  اأن  وميكن  الثانوية.  املدر�ضة  اإىل  البتدائية 
هذه  فى  للغاية  عالية  التعليم  من  الت�رسب  معدلت 
التعليم  جعلت  التى  البلدان  فى  خا�ضة  املرحلة, 
النظرة  فى   1 ال�ضكل  )انظر  �ضامال  تعليما  البتدائى 
التعليم  من  يت�رسبون  من  فاإن  العادة,  وفى  العامة(, 
ذلك  ويرجع  مطلقا  اإليه  يعودون  ل  املرحلة  هذه  فى 
ن قلة من البلدان لديها برامج للتعليم  فى جانب منه لأ
اإىل  جديد  من  العودة  اأث��ر  من  للتخفيف  �ضالحى  الإ
املدر�ضة, اأو اإعطاء �ضهادات ر�ضمية معادلة لل�ضهادات 
�رسة  والأ للعمل,  املتباينة  املطالب  ومتثل  املدر�ضية. 
اأخرى  عقبات  ال�ضابات,  للن�ضاء  بالن�ضبة  طفال,  والأ
الت�ضجيع  ع��دم  اأن  كما  املدر�ضة.  اإىل  ال��ع��ودة  اأم��ام 
كذلك  ذل��ك.  فى  دورا  اأي�ضا  يلعبا  اأن  ميكن  والو�ضم 
تنمية  ا�ضتئناف  ميكن  كان  اإذا  ما  م�ضاألة  هناك  فاإن 
الفجوات  كانت  اإذا  خا�ضة  توقفت,  ما  اإذا  املعارف, 
كبرية )الف�ضل 3(. وتنطبق مقولت مماثلة على الفر�ض 
امل�ضتمر  العمل  من  التعلم  مثل  خ���رى,  الأ ال�ضائعة 

)الف�ضل 4( اأو امل�ضاركة املدنية )الف�ضل 7(.
مهما,  اأم��را  مبكرا  الب�رسية  القدرة  بناء  ويعترب 
ال�ضباب  اأم��ام  املفتوحة  الفر�ض  اأجل  من  فقط  لي�ض 
الفقر  انتقال  من  احلد  اأجل  من  اأي�ضا  ولكن  م�ضتقبال 
ا�ضتعدادا  اأكرث  تعليما  على  الأ فال�ضباب  جيال.  الأ بني 
ورفاهة  �ضحة  فى  وال�ضتثمار  �رسة  الأ حجم  لتنظيم 
اخل�ضو�ض  قوية على وجه  ذلك  اآثار  وتعترب  ذريتهم. 
النامية يعترب  للن�ضاء.)4( ففى كافة املناطق  بالن�ضبة 
حا�ضالت  ن�ضاء  من  املولودين  طفال  الأ عدد  متو�ضط 
قل اأدنى ب�ضورة ملحوظة.  على التعليم الثانوى على الأ
الطفل  �ضحة  على  قويا  تاأثري  مهات  الأ تعليم  ويوؤثر 
النامى,  العامل  اأرجاء  الولدة. وفى جميع  ووزنه عند 
خا�ضة فى املناطق منخف�ضة الدخل فى جنوب اآ�ضيا 
املئوية  الن�ضبة  ترتفع  ال�ضحراء,  جنوب  واأفريقيا 

مهات  الأ تتمتع  عندما  تطعيمهم  يتم  الذين  طفال  لالأ
بقدر من التعليم الثانوى.)5(

اأجل  من  مهما  اأم��را  ب���اء  الآ تعليم  يعترب  كذلك 
كوادور اأنه  طفال. وتبني اأدلة من الأ تنمية معارف الأ
يجابية  الإ ثار  الآ كانت  تعليما,  اأكرث  باء  الآ كان  كلما 
ثالث �ضن  ف��ى  ط��ف��ال  الأ م��ع��ارف  تنمية  على   اأك��رب 

تقدم  مع  و�ضوحا  اأكرث  ت�ضبح  اآث��ار  وهى   – �ضنوات 
هذه النتائج حتى عند  وت�ضدق  ال�ضن.)6(  فى  طفال  الأ

كرث تعليما. باء الأ مقارنة �ضحة اأطفال الآ
فى  الب�رسى  امل��ال  راأ����ض  بناء  همية  لأ ون��ظ��را 
ال�ضباب, فاإنه لي�ض من امل�ضتغرب اإعطاء هذه املرحلة 
من احلياة بع�ض ال�ضدارة فى اللتزام الدوىل بالتنمية 
منائية.  لفية الإ على النحو الذى ينعك�ض فى اأهداف الأ
بالنتائج  الثمانية  ه��داف  الأ هذه  من  �ضبعة  وترتبط 
غري  اأو  مبا�رسة  ب�ضورة  �ضواء  بال�ضباب  املت�ضلة 

مبا�رسة )اإطار 2-1(.
اأن هناك كثريا من جوانب تنمية راأ�ض املال  بيد 
لفية  الأ اأه���داف  تغطيها  ل  ال�ضباب  ب��ني  الب�رسى 
فعالني  مواطنني  ليكونوا  ال�ضباب  فاإعداد  منائية.  الإ
ل  التعليم,  نطاق  وفى  ملحوظة.  ب�ضورة  غائب  اأمر 
بينما  التعليم,  التاأكيد ب�ضورة كافية على جودة  يتم 
هداف ال�ضحية فى احل�ضبان املخاطر التى  ل تاأخذ الأ
املكت�ضب/ الب�رسية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  تتجاوز 

مومة. يدز واملخاطر النا�ضئة عن الأ الإ
 

ن�شاف ال�شباب والإ
اإن خف�ض اأعداد الفقراء اأكرب من جمرد خف�ض احلرمان 
ن�ضاف  الإ عدم  اأو  الن�ضبى  احلرمان  ويعترب  املطلق. 
الهتمام  وي��وؤدى  كبرية.)7(  بدرجة  مهما  اأمرا  اأي�ضا 
ن�ضاف اإىل التاأكيد على اأهمية التدخل املبكر لبناء  بالإ
ن�ضاف – اأو »عدم امل�ضاواة  ن عدم الإ القدرة الب�رسية لأ
فى الفر�ض« ح�ضب تعبري تقرير عن التنمية فى العامل 
فى العام املا�ضى – �رسعان ما ي�ضبح را�ضخا ب�ضورة 
التعليم  التى انت�رس فيها  النامية  البلدان  عميقة. وفى 
حالت  من  كثريا  ف��اإن  وا�ضعة,  ب�ضورة  �ضا�ضى  الأ
يتعلق  فيما  قل  الأ على   – الفر�ض  فى  امل�ضاواة  عدم 
يت�رسب  حيث  ال�ضباب  مرحلة  فى  تظهر   – بالتعليم 
اأقل  تعليما  يتلقون  اأو  املدار�ض,  من  الفقراء  ال�ضباب 
من  لكثري  وبالن�ضبة   .)3 )الف�ضل  غنياء  الأ من  جودة 
ال�ضباب  ف��اإن  الفقرية,  ���رس  الأ من  ال�ضابات  الن�ضاء 
يعنى الدخول فى زواج مبكر اأو حمل مبكر, مما يغلق 
)الف�ضل  العمل  اأو  للتعليم  الفر�ض  من  املزيد  اأب��واب 
خرين  الآ مع  الت�ضامن  يت�ضكل  كذلك   .)6 والف�ضل   5
عرقيا  املرء  مع  املختلفني  اإزاء  واملواقف  الب�رس,  من 
مهمني  يكونا  اأن  وميكن  ال�ضباب  �ضن  فى  دينيا  اأو 
ح�ضا�ض ال�ضباب بالهوية وكيفية ارتباطهم  بالن�ضبة لإ

املال  »راأ����ض  تعبري  التقرير  ه��ذا  ي�ضتخدم 
من  وا�ضعة  �ضل�ضلة  اإىل  �ضارة  لالإ الب�رسى« 
التى  امل��ع��ارف, وامل���ه���ارات, وال���ق���درات, 
وتقليديا  والعمل.  للحياة  النا�ض  يحتاجها 
م�ضتويات  اإىل  الب�رسى  امل��ال  راأ���ض  ي�ضري 
على  ث��ر  ت��وؤ ال��ت��ى  ال��ن��ا���ض  و���ض��ح��ة  تعليم 
اإىل هذا  �ضافة  وبالإ القت�ضادية.  نتاجية  الإ
ال�ضوء  التقرير  هذا  يلقى  التقليدى,  املفهوم 
للحياة  الالزمة  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  على 
ال��ن��اج��ح��ة.وت��ن��درج ه��ذه ف��ى ث��الث��ة فئات 
�رسة, واملجتمع.  رئي�ضية, هى: الوظائف, والأ
من  �ضل�ضلة  ال��وظ��ائ��ف,  نطاق  ف��ى  وي�ضم 
على  للح�ضول  الالزمة  والقدرات  املهارات 
الكفاءة  عن  ف�ضال  بها  والحتفاظ  الوظيفة 
الن�ضباط  مثل  بالوظيفة  للقيام  الفنية 
�رسة,  الذاتى والعمل اجلماعى. وفى نطاق الأ
ح�ضن  مثل  اأخ��رى  ومهارات  ال�ضحة,  توجد 
وفى  حلها.  اأو  املنازعات  ومواجهة  بوة,  الأ
وقدرات  م��ه��ارات  توجد  املجتمع,  نطاق 
والتمتع مبزاياه  املجتمع,  النتماء  يتطلبها 

وحمايته, والوفاء بالتزاماته. 

تعريف 1 – 1
راأ�ض املال الب�رصى

ولكنها  ذكية,  فتاة  جاراتى  اإحدى  إن  »ا
مها  اأ ن  لأ باملدر�شة  اللتحاق  ت�شتطع  مل 
 13 )نح�  ملبرية   250 الـ  لديها  تكن  مل 
حتتاجها     كانت  التى  مريكيا(  اأ دولرا  

للقب�ل«.
�ضابة, هندورا�ض
كانون الثانى/ يناير 2006 

»التعليم لي�س �ش�ى عملية مراوغة«
�ضاب معوق, و�ضيف, الربازيل 
كانون الثانى/ يناير 2006 
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بغريهم فى املجتمع )الف�ضل 7(. ولذلك فاإن ال�ضباب 
ميكن اأن يكون فرتة مهمة لتدعيم امل�ضاواة فى الفر�ض 

فراد بتحقيق كامل قدراتهم. وال�ضماح لالأ

ال�شباب والنمو
راأ�ض  لبناء  احلياة  من  مهمة  مرحلة  ال�ضباب  يعترب 
املال الب�رسى, ويتيح ل�ضغار ال�ضن الهروب من براثن 
الفقر, والعي�ض حياة اأف�ضل واأكمل. كما يعد راأ�ض املال 
فى  �ضواء   – ال�ضباب  �ضن  فى  يتكون  الذى  الب�رسى 
م�ضتويات املهارة, اأو ال�ضحة, اأو امل�ضاركة املدنية اأو 

جل.  فى املجتمع – حمددا مهما للنمو طويل الأ
اجلانب  فى  اإفحاما  كرث  الأ الدليل  ويوجد 
القت�ضادى اجلزئى. فقد تبني اأن التعليم يوؤدى دائما 
فى  ينعك�ض  نحو  على  نتاجية,  الإ القدرة  زيادة  اإىل 
متو�ضط  فاإن  بعد,  فيما  �ضنناق�ض  وكما  يرادات.  الإ
والتعليم  الثانوى  التعليم  على  احلا�ضلني  اإيرادات 
مرور  مع  يرتفع  اخل�ضو�ض  وجه  على  العاىل 
ذوى  العاملني  على  املتزايد  الطلب  ب�ضبب  الوقت 
قطاع وراء  ما  اإىل  الدليل  وميتد  العالية.   املهارات 

جور – فاملزارعون املتعلمون ي�ضتخدمون التقنيات  الأ
اجلديدة ب�ضكل اأكرب, وتبني كافة الدرا�ضات تقريبا عن 
يحققون  املتعلمني  املزارعني  اأن  الزراعية  نتاجية  الإ
درا�ضات  اأكدت  وقد  اأرا�ضيهم.)8(  من  اأف�ضل  عوائد 

العامل�ني م�ن  كبري  جمم��ع  وج���ود  اأهم���ية   كثرية 
املتعلم�ني – خا�ضة اإذا كان تعليمهم حتى امل�ضتوى 
للمعرفة  �ضافية  الإ الفوائ�ض  حتقق  لكى   – الثانوى 
اإرجاع  مت  وقد  املبا�رس.)9(  جنبى  الأ وال�ضتثمار 
دنى فى اأمريكا  نتاجية الأ لية والإ نق�ض احلا�ضبات الآ
الالتينية ومنطقة الكاريبى مقارنة باقت�ضادات �رسق 
دنى من قوة العمل من احلا�ضلني  اآ�ضيا اإىل الن�ضبة الأ

على التعليم الثانوى.)10( 
ثار  الآ اأي�ضا  الكلى  القت�ضاد  مناذج  وتبني 
ويت�ضل  املعي�ضة.  وم�ضتويات  النمو  على  املحتملة 
املناعة  نق�ض  فريو�ض  بتاأثري  ذلك  على  دلة  الأ اأقوى 
نتاجية.  يدز على النمو والقدرة الإ الب�رسية املكت�ضب/الإ
املكت�ضب/ الب�رسية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  ويوؤثر 
�ضن فى  ال�ضباب  على  متنا�ضبة  غري  ب�ضورة  يدز   الإ

15 – 24 �ضنة فى البلدان التى يرتفع فيها انت�ضاره, 
حيث ميثلون اأكرث من ن�ضف حالت العدوى اجلديدة. 
ففى جنوب اأفريقيا, حيث ت�ضل ن�ضبة النت�ضار اإىل اأكرث 
من 20 فى املائة, يقدر اأن انت�ضار الوباء دون �ضيطرة 
جماىل فى حدود 0.8 اإىل  يقلل منو الناجت املحلى الإ
1.5 نقطة مئوية فى العام.)11( وفى كينيا, حيث ي�ضل 
اأن  اإىل  التقديرات  اأحد  ي�ضري  الذروة,  اإىل  الوباء حاليا 
مر �ضي�ضتغرق اأكرث من اأربعني عاما كى يعود دخل  الأ
طار 1-3(. وفى  اإىل م�ضتويات عام 1990 )الإ الفرد 

لفية  الأ اأهداف  باأن  النت�ضار  وا�ضع  النطباع  من  الرغم  على 
فاإن  طفال,  لالأ �ضا�ضية  الأ اخلدمات  توفري  حول  تدور  منائية  الإ

هداف الثمانية لها نتائج مرتبطة بال�ضباب. �ضبعة من الأ
من  ال�ضباب  اأجل  من  بالتعليم  املتعلقة  النتائج  وتعترب 
التعليم  توفري  من  كجزء  وا�ضحة  ب�ضورة  امل�ضتهدفة  مور  الأ
اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  وتدعيم   ,)2 )الهدف  العام  البتدائى 
ا�ضتهداف  ويتم   .)3 )الهدف  القوة  اأ�ضباب  من  الن�ضاء  ومتكني 
يدز  الب�رسية املكت�ضب/الإ املناعة  ال�ضديد لفريو�ض نق�ض  اخلطر 
ال�ضحراء,  جنوب  اأفريقيا  فى  خا�ضة  ال�ضباب,  يواجه  الذى 
ال�ضباب  معرفة  جودة  مبدى  تتعلق  موؤ�رسات  ثالثة  خالل  من 
احلوامل,  ال�ضابات  الن�ضاء  بني  العدوى  ومبعدلت  خطار,  بالأ
حا�ضمة  اأمور  جميعها  وهى   – يتام  الأ تواجه  التى  خطار  وبالأ
يدز  ملحاربة انت�ضار فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية املكت�ضب/الإ
م�ضتقبل  فى  م�ضلحة  كاأ�ضحاب  ال�ضباب  ودور   .)6 )الهدف 
التنمية الدولية معرتف به من خالل التاأكيد على توفري فر�ض 
العمل لهم كجزء من بناء �رساكة عاملية من اأجل التنمية الدولية 

)الهدف 8(.
الوا�ضح,  الرتكيز  بوؤرة  هم  ال�ضباب  يكن  ل  حيثما  وحتى 
هداف. وت�ضهم  اأن تكون مهمة لتحقيق الأ فاإن م�ضاركتهم ميكن 
اإجماىل  من  املائة  فى   30  –  20 بن�ضبة  ال�ضابات  الن�ضاء 
اخل�ضوبة فى البلدان التى ترتفع فيها معدلت اخل�ضوبة وبن�ضبة 
نظمة التى تنخف�ض فيها معدلت  ت�ضل اإىل 50 فى املائة فى الأ

اخل�ضوبة )الف�ضل 6(. وبالنظر اإىل الروابط امل�ضلم بها متاما بني 
الن�ضاء  تعليم  فاإن  طفال,  الأ و�ضحة  واخل�ضوبة,  ناث,  الإ تعليم 
بالتاىل  تعترب  الدائمة  جنابية  الإ ب�ضحتهن  والعناية  ال�ضابات 
مور احلا�ضمة لتحقيق الهدف الرابع اخلا�ض مبعدل وفيات  من الأ
مهات.  الأ �ضحة  بتح�ضني  اخلا�ض  اخلام�ض  والهدف  طفال  الأ

وعلى وجه العموم, فاإن �ضمان توفري الفر�ض لل�ضباب لبناء راأ�ض 
ف�ضل, اأو  املال الب�رسى وا�ضتخدامه – �ضواء من خالل التعليم الأ
مل�ضافة  العامل  �ضيدفع  اإنتاجا  كرث  الأ العمل  اأو  ف�ضل,  الأ ال�ضحة 
الفقر  الق�ضاء على  ول, وهو  بعيدة على طريق حتقيق الهدف الأ

املدقع واجلوع.

منائية لي�صت عن ال�صباب، �صحيح ؟« ل، خطاأ! لفية الإ »اأهداف الأ طار 2-1  الإ

منائية الثمانية ت�صتهدف حتقيق نتائج لل�صباب لفية الإ �صبعة من اأهداف الأ
منائية لفية الإ غر�ض مبا�رص اأو غري مبا�رص خا�ض بال�صبابهدف الأ

هدف1– الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
هدف 2– توفري التعليم البتدائى ال�ضامل

اأ�ضباب  من  الن�ضاء  ومتكني  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  تدعيم   -3 هدف 
القوة

طفال هدف 4- خف�ض معدل وفيات الأ
مهات هدف 5- حت�ضني �ضحة الأ

يدز,  املكت�ضب/الإ الب�رسية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  حماربة   -6 هدف 
خرى مرا�ض الأ واملالريا, والأ

هدف 8- تطوير �رساكة عاملية من اأجل التنمية

غري مبا�رس
غر�ض 8. ن�ضبة معرفة القراءة والكتابة ملن تبلغ اأعمارهم 15 – 24 �ضنة
ولد فى التعليم البتدائى, والثانوى, والعاىل  غر�ض 9- ن�ضبة البنات اإىل الأ

غر�ض 10- ن�ضبة معرفة القراءة والكتابة    لدى الن�ضاء مقارنة بالرجال, 
ملن تبلغ اأعمارهم 15 – 24 �ضنة  

غري مبا�رس
غري مبا�رس

 غر�ض 18- انت�ضار  فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية املكت�ضب بني الن�ضاء 
احلوامل فى �ضن 15-24 �ضنة

غر�ض 19- الن�ضبة املئوية لل�ضكان فى �ضن 15-24 �ضنة الذين تتوافر لهم 
يدز  معرفة �ضاملة و�ضحيحة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية املكت�ضب/الإ

يتام ملن  يتام باملدار�ض اإىل انتظام غري الأ غر�ض 20- ن�ضبة انتظام الأ
يبلغ عمرهم 10-14 �ضنة.

غر�ض 45- معدل البطالة بني ال�ضباب ممن يبلغ عمرهم �ضن 24-15 
ح�ضب نوع اجلن�ض.

منائية, انظر  لفية الإ طالع على اأهداف واأغرا�ض الأ امل�ضدر : املوؤلفون. لالإ
.http: unstats. un.org/unsd/mi/mi-goals.asp

و طاقة  »عندما نعمل, )...( ل يبقى وقت اأ
و العدوان,  حداث, اأ و جن�ح الأ للكتئاب, اأ

و ما �شابه ذلك«. اأ
�ضاب , نيبال, 
كانون الثانى/ يناير 2006 
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ولكنه  اأ�ضغر  نطاق  على  الوباء  ينت�رس  حيث  رو�ضيا, 
جماىل  الإ املحلى  الناجت  ينخف�ض  قد  منوا,  اأ�رسع 
بن�ضبة 10 فى املائة فى عام 2020, ما مل يتم القيام 

مبحاولة للحد من انت�ضار املر�ض.)12(
ثار  الآ لتقدير  تقليدية  كرث  الأ النهج  وتوفر 
فيما  النحدار  حتليل  خالل  من  الكلية,  القت�ضادية 
ح�ضما.)13(  اأقل  دلئل  الكلية  القت�ضادية  البلدان  بني 
الب�رسى ب�ضكل  فمن جانب, ي�ضعب قيا�ض راأ�ض املال 
منه فى  يت�ضكل  ناهيك عما  البلدان,  فيما بني  مت�ضق 
مثل  ما,  حلد  ولية  الأ املقايي�ض  بغري  ال�ضباب,  مرحلة 
اأن  لذلك,  ي�ضاف  اإمتامها.  مت  التى  الدرا�ضة  �ضنوات 
املال  راأ�ض  اأن  يعنى  الطلب  اأو  املوؤ�ض�ضات  �ضعف 
كل  فى  النمو  لعملية  با�ضتمرار  ي�ضيف  ل  الب�رسى 
وراء  ما  اإىل  للنفاذ  املحاولت  اإحدى  اأن  غري  مكان. 
الكم الرقمى وجدت عالقة قوية بني النمو ونوعية راأ�ض 

املال الب�رسى املتمثل فى قوة العمل.)14(
فى  للنمو  �ضخما  موردا  كذلك  ال�ضباب  وميثل 
البلدان  من  كثري  فى  ي�ضكلون  وهم  الق�ضري.  جل  الأ
وتزيد  عمل,  عن  الباحثة  املجموعات  اأكرب  النامية, 
املائة فى معظم  العاطلني على 50 فى  ح�ضتهم من 

على  يزيد  وما  اأفريقيا  و�ضمال  و�ضط  الأ ال�رسق  بلدان 
ال�ضباب  40 فى املائة فى منطقة الكاريبى. وجلو�ض 
وت�ضري  ال�ضائع.  الناجت  حيث  من  جدا  مكلف  عاطلنب 
اأن يزيد  ال�ضباب ميكن  اأن تقليل بطالة  اإىل  التقديرات 
و2.7   0.3 بني  يرتاوح  مبا  جماىل  الإ املحلى  الناجت 
الكاريبى.)15( من حيث  بلدان  فى املائة فى عدد من 

يرادات ال�ضائعة وحدها.  الإ
نحو  ال�ضباب  توجيه  فى  الف�ضل   يثبت  اأن  وميكن 
نتاجية اأنه باهظ التكلفة من نواح اأخرى.  امل�ضارات الإ
ففى بلدان كثرية, ت�ضل اجلرمية اإىل الذروة, غالبا, فى 
هذه املجموعة العمرية وميكن اأن تلحق ال�رسر مبناخ 
البالغون  ال�ضباب  يتحمل  جامايكا,  ففى  ال�ضتثمار. 
من  اأكرث  عن  امل�ضئولية  �ضنة   29  –  17 العمر  من 
ن�ضف جميع اجلرائم التى نظرتها املحاكم با�ضتثناء 
اأن تخفي�ضا قدره  ثبت  العمد.)16( وقد  جرائم احلرائق 
تدفق  يزيد  اأن  ال�ضباب ميكن  فى جرائم  املائة  فى   1
دولر  مليون   40 ب�  ال�ضياحة  اإيرادات  ويزيد  ال�ضياح, 
جامايكى )نحو 1 مليون دولر اأمريكى(, اأو بن�ضبة 4 

فى املائة.)17(

اأنحاء  معظم  فى  احل��ال  هو  كما  كينيا,  فى  ال�ضباب  يواجه 
البدء  اأو  التعليم  فى  ا�ضتمرارهم  بني  احلقيقى  اخليار  العامل, 
ي�ضتتبعه  ن�ضيطني جن�ضيا, مع كل ما  العمل. كما ي�ضبحون  فى 
التى  مرا�ض  بالأ �ضابة  الإ ت�ضمل  وخماطر,  اإر���ض��اء  من  ذل��ك 
تنتقل عن طريق الت�ضال اجلن�ضى, مثل فريو�ض نق�ض املناعة 
عندما  ما  نوعا  لحقة  مرحلة  وفى  يدز.  املكت�ضب/الإ الب�رسية 
اأطفال,  البلوغ ويختارون �رسكائهم, وينجبون  ي�ضلون ملرحلة 
القرارات  اأثر هذه  �رسة. ولدرا�ضة  الأ ويتحملون م�ضئوليات حياة 
جل, و�ضع بيل, وبرونز,  على راأ�ض املال الب�رسى والنمو طويل الأ
جيا ل املتداخلة يعترب معني النمو فيه هو  وجربات�ض منوذجا لالأ

تراكم راأ�ض املال الب�رسى.
النموذج,  ف��ى  الب�رسى,  امل��ال  راأ����ض  تكوين  ويت�ضمن 
تن�ضئة  خالل  من  جيال  الأ بني  فيم  والقدرات  املعارف  انتقال 
عن  النمو  عملية  تخرج  اأن  وميكن  الر�ضمى.  والتعليم  طفال  الأ
الب�رسى  املال  راأ�ض  نطاق  تو�ضيع  فى  خفاق  الإ ب�ضبب  م�ضارها 
كنتيجة ل�ضوء نوعية التعليم, اأو التو�ضع املحدود فى التعليم, اأو 
الب�رسية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  ب�ضبب  للبالغني  املبكرة  الوفاة 
�ضغار  من  غالبة  ب�ضورة  ي��دز  الإ و�ضحايا  يدز.  املكت�ضب/الإ
البالغني اأو بني اأ�ضخا�ض فى مقتبل العمر, لدى معظمهم اأطفال 

فى حاجة اإىل تن�ضئتهم ورعايتهم.
اأكرث من تدمري راأ�ض املال  اإىل ما هو  الوالد  ويوؤدى موت 
املال  راأ���ض  تكوين  اآلية  اأي�ضا  ي�ضعف  فهو  لل�ضحية.  الب�رسى 
ن الدخل على مدى  الب�رسى فى اجليل التاىل وما بعده. ملاذا ؟ لأ
متويل  و�ضائل  معه  وتتناق�ض  يتقل�ض,  املت�رسرة  �رسة  الأ عمر 

بوى  طفال يفتقدون املعرفة والتوجيه الأ ن الأ طفال, ولأ تعليم الأ
اللذين يكمالن التعليم الر�ضمى.

ويبني النموذج اأنه نتيجة لفريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية 
يدز, ينخف�ض الدخل القومى فى كينيا و�ضي�ضل اإىل  املكت�ضب/الإ
طار(. وي�ضتغرق  )ال�ضكل بالإ الن�ضف تقريبا بحلول عام 2040 
منو دخل الفرد, املتعرث منذ الثمانينيات من القرن املا�ضى, مدة 
اأطول مبقدار ن�ضف عقد ليعود اإىل م�ضتويات عام 1990 فى ظل 
يدز عنه فى ظل �ضيناريو عدم وجوده. وبحلول  �ضيناريو وجود الإ
عام 2040 �ضيكون دخل الفرد اأقل بن�ضبة 15 فى املائة عنه فى 

عدد  اإرتفاع  مع  اأنه  املالحظ  ومن  يدز.  الإ وجود  عدم  �ضيناريو 
اأقل  الفرد  دخل  �ضيكون  ي��دز,  الإ وجود  عدم  ظروف  فى  ال�ضكان 

يدز. حتى عام 2010 عنه فى ظل �ضيناريو وجود الإ
الرتاجع  اإىل  كبري  حد  اإىل  النمو  فى  النخفا�ضات  وتعود 
فى انت�ضار التعليم الثانوى, الذى يحد من اإنتاجية من يرتكون 
املدار�ض وي�ضعف نقل راأ�ض املال الب�رسى اإىل اأبنائهم. وبحلول 
الب�رسية  املناعة  نق�ض  ف��ريو���ض  ي��وؤخ��ر  �ضوف   ,2040 ع��ام 
يدز تكوين راأ�ض املال الب�رسى نحو عقد من الزمان  املكت�ضب/ الإ

فى املتو�ضط.

يدز برتاكم ومنو  طار 1-3    �صياع عقد من الزمن – ما يفعل فريو�ض نق�ض املناعة الب�رصية املكت�صب/الإ الإ
راأ�ض املال الب�رصى فى كينيا.

Bell, Bruhns, and Gersbach (2006). : امل�ضدر

يدز ميكن اأن يكون له تاأثري كبري على منو الدخل القومى ودخل الفرد فريو�ض نق�ض املناعة الب�رصية املكت�صب/ الإ
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تواجه  الت���ى  التحديات  تغ���ريت  كيف 
ال�صباب

مهما  اأمرا  لل�ضباب  الب�رسى  املال  راأ�ض  تنمية  لي�ضت 
فقط لتخفي�ض اأعداد الفقراء وحتقيق النمو, ولكن تغري 
الظروف يعنى اأنه يتعني على كثري من البلدان النامية 
اأى  اأكرث من  ب�ضورة  املرحلة  اأكرث على هذه  تركز  اأن 

وقت م�ضى.

التو�شع فى توفري فر�ض احل�شول على التعليم 
�شا�شى الأ

�ضد فقرا, يعنى التقدم فى توفري  فى كثري من البلدان الأ
طفال, اأن احلكومات تواجه حاليا  �ضا�ضى لالأ التعليم الأ
احتياجات من هم اأكرب �ضنا اإىل التعليم – اأى ال�ضباب. 
اإمتام  معدلت  كثريا  زادت  القائمة,  التحديات  ورغم 
اآ�ضيا,  جنوب  فى  خا�ض  وب�ضكل  البتدائى,  التعليم 
واأفريقيا جنوب ال�ضحراء, واأمريكا الالتينية ومنطقة 
فى  طفال  الأ من  كرب  الأ عداد  لالأ واإ�ضافة  الكاريبى. 
التعليم  اأنظمة  على  ال�ضغط  اأ�ضبح  التخرج,  �ضن 
 .)1-1 )ال�ضكل  هائال  البتدائى  بعد  ما  مل�ضتويات 
وتعد اأوروبا واآ�ضيا الو�ضطى هى املنطقة الوحيدة فى 
العامل التى تواجه �ضغطا قليال فى هذا ال�ضدد, حيث 
اأعداد املتخرجني من  يقلل انخفا�ض معدل اخل�ضوبة 

التعليم البتدائى.
التعليم  فى  التو�ضع  مكا�ضب  من  ولال�ضتفادة 
مر اإحداث توازن بني فر�ض التعليم  البتدائى يتطلب الأ
فيما بعد البتدائى وبني التو�ضع فى التعليم البتدائى. 
بالن�ضبة  مكا�ضب  اأخريا  حققت  التى  البلدان  وفى 
�ضا�ضى فى  متام التعليم البتدائى, يتمثل التحدى الأ لإ

)خا�ضة  الثانوى  التعليم  على  احل�ضول  فر�ض  توفري 
خرى التى جنحت فى توفري  عدادى(. وفى البلدان الأ الإ
فر�ض احل�ضول على التعليم الثانوى )خا�ضة التعليم 
عدادى(, ميثل التو�ضع املتوازن فى فر�ض احل�ضول  الإ
وفى  كبرية.  م�ضكلة  والعاىل,  الثانوى  التعليم  على 
اأكرث  التعليم  �ضار  حيث  النامى,  العامل  اأنحاء  جميع 
ن يعرتف باأن  انت�ضارا, يحتاج نظام التعليم كذلك, لأ
اإىل مزيد  تنوعا وقد يحتاجون  اأكرث  اأ�ضبحوا  الطالب 
اهتماماتهم  مع  يتما�ضى  مبا  للتعلم  اخليارات  من 

وقدراتهم املختلفة.

تزايد الطلب على العمال ذوى التعليم العاىل
خالف  فعلى  اأخرى.  بطرق  العاملى  ال�ضياق  يتغري 
كانت  عندما  �ضنة م�ضت  منذ ع�رسين  يحدث  كان  ما 
دخول العمال ذوى التعليم الثانوى والعاىل منخف�ضة 
باملقارنة مبا كان يح�ضل عليه ذوو التعليم البتدائى 
الدخول  زادت  النامية,  البلدان  من  كثري  فى  وذلك 
احلا�ضلني  للعمال  بالن�ضبة  خا�ضة  كبري,  ب�ضكل  ن  الآ
التعليم  على  احلا�ضلون  وكذلك  عال,  تعليم  على 
الالتينية  اأمريكا  البلدان. وفى  الثانوى)18( فى بع�ض 
�ضوق  عائد  حاد  ب�ضكل  انخف�ض  الكاريبى  ومنطقة 
العمل بالن�ضبة ملن اأمتوا التعليم البتدائى اأو الثانوى, 
العائد بالن�ضبة للحا�ضلني على تعليم عال  بينما زاد 
)ال�ضكل 1-2 اأ(. وفى غانا, حدثت زيادة ملحوظة فى 
ونتيجة  الوقت.  مب�ضى  اجلامعى  التعليم  من  العائد 
من  العوائد  على  كبري  ب�ضكل  العوائد  تلك  تزيد  لذلك, 
املا�ضى.  فى  احلال  عليه  كان  عما  البتدائى  التعليم 
وفى فيت نام, ارتفعت العوائد لكل من التعليم العاىل. 
والثانوى باملقارنة بالتعليم البتدائى )ال�ضكل 1 – 2 

ب(.
وتعك�ض العالوة املت�ضاعدة للتعليم العاىل الطلب 
التكنولوجيا  حتركها  التى  املهارات  على  املتنامى 
اجلديدة)19( اإىل حد كبري, وقد كان متوقعا منذ ع�رسين 
عاما م�ضت اأن يزيد تو�ضيع نطاق التجارة الطلب على 
العمال غري املهرة فى البلدان النامية. بيد اأن انت�ضار 
التكنولوجيا اجلديدة فى هذه البلدان زاد ب�ضورة حادة 
الطلب على العمال املهرة, مما زاد كثريا العوائد حتى 
اأجرى  بحث  ويرى  املهرة.  العمال  عر�ض  زيادة  مع 
حديثا اأن الزيادة فى عدد العمال املهرة رمبا تكون قد 
عززت فى الواقع التغري التكنولوجى املنحاز للمهارة 

وزادت من الطلب على املهارات.)20( 
قيمة  من  املهارات  على  املتزايد  الطلب  زاد  وقد 
اأهمية  اأكرث  وجعله  التعليم  من  املزيد  على  احل�ضول 
بناء  ميثل  البلدان,  من  كثري  فى  اأنه  والواقع,  للنمو. 
قوة عمل مهاراتها اأعلى مرتبة, جانبا مهما لتح�ضني 
مناخ ال�ضتثمار, وامتالك ميزة تناف�ضية, وب�ضكل عام 

التعاون  ومنظمة   )UIS( ح�ضاءات  لالإ اليون�ضكو  معهد  ال��دوىل,  البنك  امل�ضدر: 
التعليم  اإمت��ام  ملعدلت  بالن�ضبة   )2006( القت�ضادى  امليدان  فى  والتنمية 

البتدائى, البنك الدوىل )2006 ح(.

طفال الذين اأمتوا التعليم البتدائى فى  ال�صكل 1 – 1 زاد عدد الأ
معظم املناطق

 Gian and others (2006); and Schultz  : امل�ضدر 
(2003).
مقيا�ض  على  التقديرات  تعتمد  لغانا.  بالن�ضبة  ملحوظة: 
جور للذكور فى �ضن 35 اإىل 54 �ضنة.  انحدار لوغاريتمى الأ
اأخرى. وبالن�ضبة  الدرا�ضة وعوامل  مع �ضبط خربة ما بعد 
لفيت نام تعتمد التقديرات على مقيا�ض انحدار لوغاريتمى 
جور للعمال فى �ضن 18 – 65 �ضنة. الذين كان عملهم  الأ

جور. الرئي�ضى فى قطاع الأ

التعليم  من  العوائد  ارتفعت  2اأ   –  1 ال�صكل 
العاىل اأي�صا مب�صى الوقت 

Behrman, Birdsall, and Szekely (2003). :امل�ضدر
انحدار  مقيا�ض  على  التقديرات  تعتمد  ملحوظة: 
جور بالن�ضبة للذكور فى �ضن 30 – 55 �ضنة من  لالأ
توؤثر على  �ضاكنى احل�رس مع �ضبط عوامل خمتلفة 
يراد, وتعتمد على 71 م�ضحا بالعينة من 18 بلدا,  الإ
 7000 من  كرث  لأ العام  فى  متو�ضطة  عينة  مبعدل 

�ضخ�ض .

عدد املتخرجني من التعليم البتدائى فى 2003 )1990 = 100(

جيال نتيجة للتغري فى حجم الأ
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ن معظم العائد من  احلفاظ على حمرك النمو. ونظرا لأ
على – خا�ضة التعليم العاىل – يعترب عائدا  التعليم الأ
خا�ضا, فاإن رفع العائد ل ميثل مربرا للتمويل العام اأو 
قل بالن�ضبة للتمويل العام الذى يوجه ملا بعد  على الأ
ن�ضاف فى توفري فر�ض احل�ضول  الإ احلاجة لتحقيق 
اإىل  بالفعل  النتباه  يلفت  ذلك  اأن  غري  التعليم.  على 
العاملية  ال�ضوق  قيام  كيفية  فى  املهمة  التغريات 

مبكافاأة املهارات.

املخاطر ال�شحية اجلديدة
�ضحة  حت�ضن  فمع  ال�ضحية.  البيئة  اأي�ضا  تغريت 
اأمرا�ض  ظهرت  تدريجية,  ب�ضورة  الر�ضع  طفال  الأ
املمار�ضات  بداية  تنطوى  لذلك  ونتيجة  جديدة. 
ال�ضباب على  اجلن�ضية فى مرحلة  والتجارب  اجلن�ضية 
املا�ضى  اأكرب كثريا مما كان عليه احلال فى  خماطر 
ال�ضحراء  جنوب  فريقية  الأ البلدان  بع�ض  فى  خا�ضة 
نق�ض  اأعلى معدلت لنت�ضار فريو�ض  بها  يوجد  التى 
اأفريقيا جنوب  الب�رسية املكت�ضب. وبعيدا عن  املناعة 
مرا�ض  الأ معاجلة  فى  اجلارى  التقدم  فاإن  ال�ضحراء, 
مرا�ض  الأ اأن  يعنى  والقدمي,  منها  اجلديد  املعدية, 
وا�ضح  ب�ضكل  ارتفعت  قد  املعدية  غري  �ضابات  والإ
ال�ضباب. وي�ضهم النت�ضار املتزايد للطرق وحركة  بني 
املركبات فى زيادة حوادث الوفيات على الطرق. ففى 
فيت نام تعترب حوادث املرور على الطرق اأهم اأ�ضباب 
الوفاة بني ال�ضباب.)21( ويجرى حاليا, وب�ضورة اأكرث 
النامية,  البلدان  فى  لل�ضباب  التبغ  ت�ضويق  عدوانا, 
ذى  من  اأي�رس  ب�ضكل  املحظورة  املخدرات  وتتوافر 

قبل.)22(

املجتمع  ومنو  لل�شيا�شة  املتغرية  الطبيعة 
املدنى

ت�ضتطيع  ل  التى  البلدان  عدد  كبرية  ب�ضورة  انخف�ض 
ال�ضيا�ضية  العملية  فى  بحرية  امل�ضاركة  فيها  النا�ض 
اأو حيث حرية التعبري اأو العتقاد حمدودة, وذلك من 
4 فى كل 10 بلدان عام 1975 اإىل بلد واحد من كل 
اأربعة عام 2005 )ال�ضكل 1-3(. كما زاد ب�ضكل وا�ضع 
عدد الدميقراطيات القائمة على النتخاب. وحتقق كثري 
من املكا�ضب بعد �ضقوط �ضور برلني ونهاية ال�ضيوعية 
اأوروبا ال�رسقية والحتاد ال�ضوفيتى ال�ضابق. ومع  فى 
زيادة تطبيق الدميقراطية فى البلدان النامية, تنامى 
الجتاه نحو حتقيق لمركزية اتخاذ القرارات العامة, 
وكذلك  احلكم.)23(  من  دنى  الأ للم�ضتويات  ذلك  وترك 
خالل  من  املدنية  امل�ضاركة  من  املزيد  نحو  الجتاه 
امل�ضالح  وجمموعات  املدنى.  املجتمع  منظمات 
غري  املنظمات  من  وغريها  املحلى.  املجتمع  فى 
احلكومية.)24( وقد زاد ذلك الفر�ض املتاحة اأمام النا�ض 
القرتاع  وممار�ضة  ال�ضيا�ضى  الن�ضاط  فى  للم�ضاركة 
من خالل �ضل�ضلة وا�ضعة من املنتديات. وهكذا اأ�ضبح 
وم�ضئولياتهم حقوقهم  ملمار�ضة  ال�ضباب   اإعداد 

كمواطنني – وبناء راأ�ضمالهم الجتماعى من اأجل هذا 
النوع من امل�ضاركة – يحظى مبزيد من الهتمام.

العوملة والتكنولوجيات اجلديدة
يرتعرع ال�ضباب حاليا فى عامل اأكرث عوملة. فقد زادت 
كرب  الأ املدى  ب�ضبب  املعلومات  تدفقات  كبري  ب�ضكل 
فالم ال�ضينمائية,  عالم العاملية, والأ لو�ضول و�ضائل الإ
واملو�ضيقى, وغريها من �ضادرات الثقافة, على الرغم 
اإليها. وو�ضعت  الو�ضول  الكبري فى فر�ض  التباين  من 
على  النا�ض  ح�ضول  مدى  حرية  كرث  الأ التجارة 
فى  ال�ضاهد   – كرب  الأ احلراك  وزاد  واخلدمات.  ال�ضلع 
احل�رسنة ال�رسيعة وتدفق النا�ض عرب احلدود – الوعى 
التكنولوجيات  وحتظى  ال�ضتهالكية.  مكانيات  بالإ
باإقبال  املحمول,  والهاتف  نرتنت  الإ مثل  اجلديدة 
التى مت  البيانات اجلديدة,  ال�ضباب. وتظهر  �ضديد بني 
ال�ضباب هم من بني  اأن  التقرير.  اأجل هذا  جمعها من 
نرتنت. وميثلون 40 فى املائة اأو  اأوائل م�ضتخدمى الإ
البلدان  من  طائفة  فى  نرتنت  الإ م�ضتخدمى  من  اأكرث 
من  اأقل  من  تتفاوت  الو�ضول  فر�ض  اأن  النامية. غري 
اأكرث من  اإىل  اإثيوبيا  ال�ضباب فى  واحد فى املائة من 

50 فى املائة فى ال�ضني )ال�ضكل 4-1(.
تكنولوجيات  تاأثري  يتباين  اأن  املرجح  ومن 
البلدان  بني  فيما  اجلديدة  واملعلومات  الت�ضال 
وداخلها كذلك, ب�ضبب الختالفات فى فر�ض الو�ضول 
فى  لل�ضباب  يتوافر  النطاق,  طرفى  اأحد  ففى  اإليها. 

�صكل 1 – 3 ي�صارك النا�ض حاليا ب�صكل اأكرب 
بحقوق  ويتمتعون  ال�صيا�صية  العمليات  فى 

وحريات مدنية اأكرث

Freedom House 2006 : امل�ضدر
ملحوظة: يتكون ترتيب احلرية من دمج مقيا�ضني يتعلقان 
باحلقوق ال�ضيا�ضية واحلريات املدنية. ومت تدريج كل منها 
حرية(.  ك��رث  )الأ  7 اإىل  حرية(  ق��ل  )الأ  1 من  مقيا�ض  على 
http/www.freedomhouse.org وملزيد من التفا�ضيل انظر

الن�ضبة املئوية  للبلدان
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كان  اإذا  خا�ضة  الدخل,  متو�ضطة  البلدان  من  كثري 
املتو�ضطة,  للطبقة  اأو  ح�رسية  ملناطق  ينتمون  ممن 
التليفزيون,  اأو  ذاعة,  الإ املعلومات ب�ضهولة من خالل 
خر للنطاق ل تزل الفر�ض  اأو النرتنت. وفى الطرف الآ
عداد كبرية من ال�ضباب, خا�ضة فى  حمدودة بالن�ضبة لأ
البلدان منخف�ضة الدخل, لي�ض فقط بالن�ضبة للم�ضادر 
للم�ضادر  بالن�ضبة  اأي�ضا  ولكن  للمعلومات,  اجلديدة 

ذاعة والتليفزيون. التقليدية مثل الإ
مزيد  على  احل�ضول  تاأثريات  تكون  اأن  وميكن 
و�ضبكة  ال�ضواء.  على  و�ضلبية  اإيجابية  املعلومات  من 
لكثري  بالن�ضبة  للمعلومات  مهم  م�ضدر  نرتنت  الإ
اجلن�ضية  بال�ضحة  تتعلق  م�ضائل  حول  ال�ضباب  من 
القليل منها  جنابية, خا�ضة عندما ل يقدم �ضوى  والإ
و�ضائل  اأن  غري  �رسة.  الأ خالل  من  اأو  املدار�ض  فى 
عالم القدمية واجلديدة على ال�ضواء ميكن اأن تعر�ض  الإ
من  مربكة  اأو  م�ضللة,  اأو  منقاة,  غري  ل�ضور  ال�ضباب 
عالم  اجلن�ض والعنف. وميكن كذلك لكال النوعني من الإ
الغربى, مما  لال�ضتهالك  فيها  مبالغ  ب�ضورة  الرتويج 
مع  تتنا�ضب  ل  الفر�ض  كانت  اإذا  حباط  الإ اإىل  يوؤدى 

التوقعات التى �ضكلها ال�ضباب.
لو�ضائل  املتزايد  التعر�ض  تاأثري  يعتمد  كما 
ملا  ا�ضتجابتها  ومدى  املحلية  الثقافة  على  عالم  الإ
هو م�ضتورد. ففى كثري من اأنحاء العامل النامى, يعمل 
املوازى  التاأثري  من  كنوع  الدينية  احلركات  انبعاث 
تعر�ضها  والتى  ت�ضاهال  كرث  الأ لالجتاهات  امل�ضاد 
احلركات  هذه  ارتبطت  وقد  اأحيانا.  عالم  الإ و�ضائل 
جتاه  ال�ضباب  واجتاهات  �ضلوك  فى  بالتغريات 
قبل  العذرية  على  احلفاظ  )ت�ضجيع  والزواج  اجلن�ض 
الزواج( وال�ضحة )مبا يوؤدى لرف�ض ا�ضتعمال الكحول 

واملخدرات(.)25(

عداد مهمة؟ هل الأ
الدميوجرافية على  التغريات  توؤثر  كيف 

الفر�ض اأمام ال�صباب
فى نف�ض الوقت الذى يزيد فيه تغري الظروف احلاجة 
لل�ضباب,  الب�رسى  املال  راأ�ض  تنمية  على  للرتكيز 
التغريات  ت�ضاعدها  النامية  البلدان  من  كثريا  فاإن 
فريدة  فر�ضة  تخلق  التى  املواتية  الدميوجرافية 

لال�ضتثمار فى ال�ضباب.

طالق عداد على الإ كرب الأ اأ
اجليل احلاىل من ال�ضباب, فى البلدان النامية هو اأكرب 
– نحو 1.3 مليار.)26(  طالق  الإ العامل على  �ضهده  ما 

من  عدد  ي�ضل  �ضوف  احلالية,  �ضقاطات  لالإ ووفقا 
ق�ضى  ترتاوح اأعمارهم بني 12 و24 �ضنة اإىل احلد الأ
�ضينخف�ض  ذلك  وبعد   .2035 عام  مليار   1.5 وهو 
عداد اإىل مرحلة ا�ضتقرار  العدد تدريجيا. وقد و�ضلت الأ
ن�ضبى نتيجة لنخفا�ض معدلت املواليد. وفى اقرتان 
فاإن  احلمل,  �ضن  فى  الن�ضاء  عدد  زيادة  فى  بالركود 
فى  ق�ضى  الأ احلد  من  اقرتبت  اأو  بلغت  جيال  الأ هذه 
اأ�ضواء  )انظر  ككل  النامى  العامل  وفى  كثرية,  بلدان 
هذا  عقب  املختلفة  الدميوجرافية  الدرا�ضات  على 

الف�ضل(.
وتخفى حالة ال�ضتقرار الن�ضبى اجتاهات اإقليمية 
وا�ضحة )ال�ضكل 1-5(. ففى اأحد الطرفني, و�ضلت اأعداد 
اإىل  ال�ضني(  فى  )وغالبيتها  اآ�ضيا  �رسق  فى  ال�ضباب 
مر نف�ضه على  الذروة و�رسعت فى الهبوط. وي�ضدق الأ
خر, فاإن  اأوروبا واآ�ضيا الو�ضطى. وفى نهاية الطرف الآ
جتاوزوا  الذين  ال�ضحراء,  جنوب  اأفريقيا  فى  ال�ضباب 
بالفعل اأربعة اأمثال اأعدادهم فى عام 1950, يقدر اأن 
املنظور.)27(  امل�ضتقبل  فى  ال�رسيعة  زيادتهم  ت�ضتمر 
وتقع مناطق جنوب اآ�ضيا واأمريكا الالتينية والكاريبى 
احلدين  هذين  بني  اأفريقيا  و�ضمال  و�ضط  الأ وال�رسق 
الالتينية  اأمريكا  فى  عداد  الأ و�ضلت  فقد  املتطرفني. 
ن�ضبى  ا�ضتقرار  حالة  اإىل  اأو  الذروة  اإىل  والكاريبى 
اآ�ضيا  اأن يزيد ال�ضباب فى جنوب  طويلة, بينما يتوقع 
ت�ضل  حتى  ببطء  اأفريقيا  و�ضمال  و�ضط  الأ وال�رسق 
�ضنة  والع�رسين  اخلم�ض  خالل  الذروة  اإىل  اأعدادهم 

القادمة اأو نحوها.

ال�صكل 1-5 تتباين اجتاهات اأعداد ال�صكان من ال�صباب فى العامل النامى تباينا كبريا عرب املناطق
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امل�ضدر : )United Nation )2005b, متو�ضط املتغريات.

�رسق اآ�ضيا ومنطقة املحيط الهادئ

اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبى

اأوروبا واآ�ضيا الو�ضطى
و�ضط و�ضمال اأفريقيا ال�رسق الأ

جنوب اآ�ضيا

اأفريقيا جنوب ال�ضحراء
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انخفا�ض احل�ش�ض الن�شبية -
مع ا�شتثناءات قليلة

معني  حلد  ولكن   – الهتمام  املطلقة  عداد  الأ تثري 
ميثل  ذلك  كان  اإذا  ما  الوا�ضح  من  فلي�ض  فح�ضب. 
متغريا حا�ضما, ما مل يثبت عر�ض مدخالت الرفاهية 
وقد  نتاج(.  الإ )عوامل  والجتماعية  القت�ضادية 
فى  ر�ض,  الأ مثل  العوامل,  هذه  بع�ض  عر�ض  يكون 
ر�ض  الواقع ثابتا ن�ضبيا, رغم اأن العر�ض اخلا�ض بالأ
اأو  النمو القت�ضادى,  كان غري مهم ن�ضبيا فى تف�ضري 
من  خرية  الأ �ضنة  اخلم�ضني  خالل  الفقر,  اأو  جور,  الأ
خرى,  الأ املدخالت  اأما  ال�رسيع.)28(  ال�ضكانى  النمو 
�ضا�ضية( فيمكن  لت والبنية الأ كراأ�ض املال املادى )الآ

التو�ضع فيها.
اأن  املتقدمة  البلدان  من  امل�ضتمدة  دلة  الأ وتبني 
�ضنا  كرب  الأ العمال  اإىل  بالن�ضبة  ال�ضباب  اأجيال  حجم 
مد منه بالن�ضبة  اأكرث اأهمية بالن�ضبة للنتائج طويلة الأ
عداد املطلقة. وقد نتج عن ازدهار املواليد فيما  اإىل الأ
بعد احلرب العاملية الثانية فى بلدان منظمة التعاون 
اأعداد كبرية  والتنمية فى امليدان القت�ضادى, دخول 
ال�ضبعينيات  فى  العمل  �ضوق  اإىل  ال�ضباب  من  ن�ضبيا 
)انظر اأ�ضواء على ازدهار املواليد عقب الف�ضل الرابع(. 
والبطالة  جور  الأ لنخفا�ض  اجليل  هذا  تعر�ض  وقد 

جيال ال�ضابقة. على باأكرث مما حدث لالأ الأ
تتباين الدرا�ضات التى تبحث فيما اإذا كانت هناك 
التجارب  هذه  من  مد  الأ طويلة   – اأ�رسار  اأو   – اآثار 
ال�ضلبية املبكرة. ويخل�ض البع�ض اإىل اأن تاأثري وجود 
يتناق�ض  ال�ضباب  من  ن�ضبيا  كبري  جيل  �ضمن  املرء 
ويرى  احلالت.  بع�ض  فى  ويختفى  الوقت,  مب�ضى 
اآخرون تاأثريات اأكرث ثباتا. خا�ضة بني احلا�ضلني على 
تعليم اأدنى )الف�ضل 4(. ويتعني احلذر عند ا�ضتخال�ض 
اأن  يالحظ  ولكن  النامية,  للبلدان  بالن�ضبة  النتائج 
جيل ازدهار املواليد مياثل عموما من ناحية احلجم 
يدخلون  الذين  ال�ضباب  من  الكبرية  فواج  الأ الن�ضبى 

�ضوق العمل فى البلدان النامية حاليا.)29(
البلدان  معظم  فى  اأنه  فى  الختالف  ويتمثل 
جيال ال�ضباب. ويبني  النامية ينكم�ض احلجم الن�ضبى لأ
التحول  من  خمتلفة  مراحل  فى  بلدانا   6-1 ال�ضكل 
بينما  طويال  �ضوطا  قطعت  فال�ضني   – الدميوجرافى 
اأعلى  حدثت  �ضرياليون,  عدا  وفيما  �ضرياليون.  تتعرث 
فى  �ضنا  كرب  الأ ال�ضكان  اإىل  بالن�ضبة  لل�ضباب  ذروة 
فى  النخفا�ض  وكان  الثمانينيات.  اأو  ال�ضبعينيات 
هذه الن�ضبة كبريا منذ ذلك احلني, وتراوح بني 25 فى 
املائة و50 فى املائة. وفيما يتعلق مبجموعة �ضغرية 
حجام  من البلدان )و�ضرياليون واحدة منها(. ل تزال الأ
املجموعة  هذه  فى  خرى  الأ والبلدان  تتزايد.  الن�ضبية 
الدميقراطية,  الكونغوا  جمهورية  ت�ضاد,  اأفغان�ضتان, 

ليربيا,  بي�ضاو,  غينيا  اإثيوبيا,  ال�ضتوائية,  غينيا 
وبا�ضتثناء  وال�ضومال.  الكونغو,  جمهورية  النيجر, 
اأفريقيا  فى  املجموعة  هذه  بلدان  تقع  اأفغان�ضتان, 

جنوب ال�ضحراء.)30(
ال�ضباب  جيال  الن�ضبى لأ اأن احلجم  وتعنى حقيقة 
اأن  النامية  البلدان  معظم  فى  النخفا�ض  فى  اآخذ 
التاأثري ال�ضلبى يكون املرء جزءا من جيل كبري, اآخذ فى 
للمجموعة  بالن�ضبة  اأنه  بيد  قوته.  كانت  اأيا  التقل�ض, 
الن�ضبية  حجام  الأ �رسعت  التى  البلدان  من  ال�ضغرية 
جيال  لالأ املتزايد  الن�ضبى  احلجم  فاإن  النمو  فى  فيها 
وذلك   - لل�ضباب  ال�ضعبة  البطالة  اأو�ضاع  يفاقم  قد 
فى ظل غياب ال�ضيا�ضات ال�ضليمة اخلا�ضة بالقت�ضاد 

الكلى واأ�ضواق العمل.)31( 

فر�شة �شانحة نتيجة
انخفا�ض عدد املعالني

ال�ضباب  جيال  لأ الن�ضبى  احلجم  انخفا�ض  ي�ضري 
ال�ضن(  وكبار  طفال  )الأ املعالني  ن�ضبة  هبوط  اإىل 
التحول  خالل  يحدث  الذى  العاملني  ال�ضكان  اإىل 
فى  طفال  الأ )تعريف  عليه  املتفق  الدميوجرافى 
اأعمارهم عن 15 �ضنة, تعريف  العادة باأنهم من تقل 
كبار ال�ضن باأنهم من تزيد اأعمارهم على 65(. ويعك�ض 
عالة,  الإ ن�ضبة  ال�ضباب  جيال  لأ الن�ضبى  احلجم  م�ضار 
وهى ل تتباعد ب�ضكل كبري اإل عندما يحدث تقدم كبري 
فى التحول الدميوجرافى, بحيث يدفع العبء املتزايد 
اإىل  عالة  الإ ن�ضبة  العاملني  ال�ضكان  على  ال�ضن  لكبار 

اأعلى )ال�ضكل 6-1(. 
ن�ضبة  )ارتفاع  عالة  الإ فى  النخفا�ض  هذا 
خالل  العاملني(  غري  ال�ضكان  اإىل  العاملني  ال�ضكان 
النمو  يدعم  اأن  ميكن  الدميوجرافى  التحول  فرتة 
من  ذلك  على  ال�ضواهد  اأقوى  القت�ضادى.)32(وتاأتى 
�رسق اآ�ضيا. حيث يعزى من 25 اإىل 40 فى املائة من 
النمو ال�رسيع بني 1965 و1990 فى اليابان وهونغ 
اإىل  و�ضنغافورة,  كوريا,  وجمهورية  )ال�ضني(,  كونغ 

كرب لل�ضكان فى �ضن العمل.)33( النمو الأ
من  املعزز  النمو  احتمال  لظهور  �ضببان  هناك 
الرتفاع  هو  ول  الأ الدميوجرافية.  املكا�ضب  خالل 
بالزيادة  معززا  العمل  عر�ض  من  الفرد  ن�ضيب  فى 
ناث الذى يرتبط غالبا, بانخفا�ض  فى عر�ض العمل لالإ
نتاج.  اخل�ضوبة, مما يزيد ن�ضيب الفرد املتوقع من الإ
هذا  العمل  عر�ض  ا�ضتخدام  مر  الأ يقت�ضى  وبالطبع 
ن�ضيب  ارتفاع  يعزز  اأن  ميكن  وثانيا,  منتج.  ب�ضكل 
الفرد من املدخرات وال�ضتثمارات املرتبطة بارتفاع 
فى  تكون  اأن  رجح  )الأ العمل  �ضن  فى  ال�ضكان  ن�ضبة 
مرحلة الدخار من دورة احلياة بخالف بقية ال�ضكان( 
النمو اأي�ضا وقد جنحت بلدان �رسق اآ�ضيا ب�ضكل خا�ض 
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الوافدين  من  املتنامية  ال�ضباب  اأجيال  ا�ضتيعاب  فى 
اجلدد اإىل �ضوق العمل.

الوا�ضح  واإن ظل من غري  املدخرات,  زادت  كذلك 
املتزايدة  الن�ضبة  اإىل  يعزى  اأن  ذلك ميكن  اإذا كان  ما 
القت�ضاد  �ضواهد  اإن  حيث  العمل,  �ضن  فى  لل�ضكان 
اجلزئى ل تتما�ضى مع فر�ضية دورة احلياة اخلا�ضة 
مثل   – اأخرى  عوامل  اأ�ضهمت  ورمبا  بالدخار.)34( 

ارتفاع العمر املتوقع – فى زيادة املدخرات.)35(
املكا�ضب  م�ضارات  حول  الكتابات  ولي�ضت 
املكا�ضب  فكرة  اأن  غري  قاطعة,  الدميوجرافية 

عالة  الدميوجرافية الناجتة عن التغريات فى ن�ضبة الإ
نفاق  نفاق العام. فهذا الإ لها اأهمية عملية بالن�ضبة لالإ
الذى متوله ال�رسائب على الدخل اأو ال�ضتهالك يرجح 
ال�رسائب  يدفعون  الذين  ال�ضكان  بن�ضبة  يتاأثر  اأن 
ب�ضورة  املعالون  ويعترب  امل�ضتفيدين.  ال�ضكان  اإىل 
منوذجية م�ضتفيدين نهائيني, ولي�ضوا دافعى �رسائب 
التعليم  لتمويل  احلكومات  على  ويعتمدون  نهائيني 
)فى  الثانوى  بعد  ما  والتعليم  والثانوى,  البتدائى 
ال�ضحة  وبرامج  التدريب,  وبرامج  كثرية(,  حالت 
واملعا�ضات. وفى وقت مبكر من التحول الدميوجرافى, 

عالة ال�صكل 1-6 احلجم الن�صبى ملجموعات ال�صباب اآخذ فى النخفا�ض فى معظم العامل النامى، مثله مثل ن�صبة الإ

امل�ضدر : )United Nation )2005b, متو�ضط املتغريات.
ملحوظة: اخلط املر�ضوم بالنقط ميثل �ضنة 2005.
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يكون  قليال,  ال�ضن  كبار  ال�ضكان  عدد  يكون  عندما 
وال�ضباب,  طفال  الأ هم  النهائيني  امل�ضتفيدين  �ضافى 
اإىل  اأجيال املعالني وال�ضباب بالن�ضبة  ومع انخفا�ض 
ال�ضكان دافعى ال�رسائب فى بلدان نامية كثرية, فاإن 
الظروف القت�ضادية الالزمة ل�ضتثمار املوارد العامة 
وفى  رجح.  الأ على  تتح�ضن  وال�ضباب  طفال  الأ ل�ضالح 
عالة بن�ضبة 25 فى املائة, ميكن  بلد تنخف�ض فيها الإ
جتمع  روبية  اأو  لرية  اأو  باهت  اأو  ريال  كل  ي�ضدد  اأن 
ك�رسائب من كل �ضخ�ض فى �ضن العمل تكاليف زيادة 
نفاق على كل معال بن�ضبة 33 فى املائة باملقارنة  الإ
فى  الزيادة  لهذه  وميكن  الذروة.  ن�ضبة  ت�ضجيل  ب�ضنة 
الب�رسى  املال  راأ�ض  بناء  فى  ت�ضاعد  اأن  ال�ضتثمار 
يجابية  الإ تاأثرياته  له  يكون  مما  وال�ضباب.  طفال  لالأ

الالحقة على النمو.
اآخذة فى  اإعالة  ن�ضب  ولي�ض لدى كل دولة نامية 
النخفا�ض. ففى بلدان مثل �ضرياليون ال�ضابق ذكرها, 
التحول  ن  لأ التزايد  فى  اآخذة  عالة  الإ ن�ضبة  تزال  ل 
الن�ضب  وهناك, تقلل  بعد.)36(  يحدث  مل  الدميوجرافى 
عالة على نحو متوا�ضل املوارد املتاحة  املتزايدة لالإ
لكل طفل و�ضاب, مبا يحتمل اأن يوؤدى اإىل حلقة مفرغة 
بذل  وبدون  النمو.  وانخفا�ض  ال�ضتثمار  نق�ض  من 
طفال واخل�ضوبة, فلن  جهود جادة خلف�ض وفيات الأ
خرى,  يتغري هذا الو�ضع. وبالن�ضبة للبلدان النامية الأ
فاإن الظروف مل تكن اأف�ضل مطلقا. ومثلما يزيد تغري 
ال�ضباب, فاإن  ل�ضيا�ضات تركز على  العامل من احلاجة 
التغريات الدميوجرافية جتعل حتقيق ذلك اأي�رس. وهذه 

بالتاأكيد اأخبار طيبة.
عن  الناجتة  ال�ضانحة  الفر�ضة  نافذة  اأن  غري 
وقت  فى  اأي�ضا  تغلق  �ضوف  عالة,  الإ ن�ضب  انخفا�ض 
اأ�ضبق فى بع�ض البلدان عنه فى بلدان اأخرى. و�رسعت 
بلدان نامية كثرية ت�ضبح اأكرث �ضبها بالبلدان املتقدمة, 
عالة ب�ضبب تزايد  التى تواجه بالفعل عواقب زيادة الإ
التى  ال�ضني  ففى  ال�ضكان.  عدد  من  ال�ضن  كبار  ن�ضبة 
مرت بتحول فى اخل�ضوبة ب�ضورة مبكرة و�رسيعة حلد 
عالة فى الرتفاع بها اعتبارا  ما, �ضوف تبداأ ن�ضب الإ
من عام 2010 ب�ضبب التقدم ال�رسيع فى �ضن ال�ضكان.

وجورجيا,  اأرمينيا,  ومنها  اأخرى,  بلدان  وتتوقع 
عالة فى العقد القادم.  وتايلند, اأن ت�ضهد زيادة فى الإ
نفاق على  ومن املحتمل اأن توؤدى ال�ضغوط لزيادة الإ
كبار ال�ضن اإىل ن�ضوء �ضغوط لزيادة ال�رسائب, وخف�ض 
طفال  الأ على  نفاق  الإ ذلك  فى  )مبا  امل�رسوفات 
اأو كليهما. ولذلك, فاإنه ل يوجد اأف�ضل من  وال�ضباب( 

الوقت احلا�رس لال�ضتثمار فى ال�ضباب.

ملواجهة  ال�صباب  ا�صتعداد  مدى  ما 
حتديات اليوم؟

كوب ن�صفه فارغ
الب�رسى  املال  راأ�ض  بناء  فى  الدول  جناح  مدى  ما 
فيما  مطردا  تقدما  الكلية  ال�ضورة  تظهر  ل�ضبابها؟ 
مت�ضاو  غري  حت�ضنا  هناك  ولكن  باملتو�ضطات  يتعلق 
وخمتلف  الب�رسى  املال  راأ�ض  اأبعاد  خمتلف  فى 
يتعني  مما  الكثري  هناك  يظل  ولذلك,  املجموعات. 

عمله.
جميع  فى  ترتفع  التعليم  م�ضتويات  طفقت  وقد 
فى  اليوم  ال�ضباب  اأجيال  وتتمتع  العامل,  اأنحاء 
املتو�ضط ب�ضنوات درا�ضة اأكرث باملقارنة مبن �ضبقوهم. 
الوفيات  معدل  مثل  لل�ضحة,  التقليدية  وباملقايي�ض 
ميكن  لل�ضن,  بالن�ضبة  الطول  اأو  الطفولة  مرحلة  فى 
ن من الناحية  جيال حتى الآ اعتبارهم اأي�ضا اأف�ضل الأ
ال�ضحية. وفيما خال البلدان التى ت�ضهد انت�ضارا وا�ضع 
املكت�ضب/ الب�رسية  املناعة  نق�ض  لفريو�ض  النطاق 
ال�ضابق  ال�ضوفيتى  الحتاد  من  اأجزاء  وبع�ض  يدز  الإ
وان, فاإن فر�ض  التى تعانى من وفيات الذكور قبل الأ
منها  اأعلى  متقدمة  �ضن  حتى  احلياة  قيد  على  البقاء 
فى اأى وقت م�ضى.)37( وهذه اإجنازات يتعني الفتخار 
بها, ولكن املتو�ضطات تخفى اختالفات هائلة داخل 

البلد الواحد وفيما بني البلدان.
كل  فى  �ضباب  هناك  النطاق,  طرفى  اأحد  وفى 
اجليد,  الثانوى  التعليم  من  ا�ضتفادوا  تقريبا  نام  بلد 
وميكن توقع اأن ي�ضتمروا حتى اجلامعة, بل قد يوا�ضل 
بلد  فى  علمية  درجة  على  للح�ضول  درا�ضته  بع�ضهم 
ال�ضباب  يذهب عدد من  النيجر,  بلد مثل  متقدم. وفى 
يوا�ضلون  من  اأعداد  من  اأكرب  للدرا�ضة  فرن�ضا  اإىل 
الوطن  فى  العاىل  التعليم  موؤ�ض�ضات  فى  الدرا�ضة 
)الف�ضل 8(. وفى حني اأن ال�ضباب مي�ضورى احلال فى 
البلدان النامية رمبا يكونون قد جربوا تعاطى الكحول 
الدرا�ضة, فاإن  اأو مار�ضوا اجلن�ض فى فرتة  واملخدرات 
التى تنتظرهم, والو�ضائل املتاحة لهم  فاق اجليدة  الآ
للتعامل مع النتائج ال�ضيئة, ورمبا وعيهم الكبري يعنى 
اأن هذه التجارب اأقل احتمال فى اأن تكون لها عواقب 
تعليم  لديهم فر�ض احل�ضول على  ن  وخيمة. ونظرا لأ
مهارات  يكت�ضبون  منهم  الكثريين  فاإن  نوعيا,  اأف�ضل 
حياتية »اأكرث لينا«, مثل العمل �ضمن فرق اأو مواجهة 
املواقف ال�ضعبة بثقة. واأخريا, فاإن كونهم اأبناء اآباء 
اأكرث تعليما وثروة, قد يدفع الكثريين منهم اإىل تنمية 
واملجتمع  املحلى  املجتمع  فى  مبكانتهم  اإح�ضا�ض 

العام.
من  كبري  عدد  يوجد  للنطاق,  خر  الآ الطرف  وفى 
ال�ضباب تبدو لهم الفر�ض خمتلفة متاما. فكثري منهم 

م�شتعدات  ل�شنا  ال�شابات  الن�شاء  »نحن 
وا�شل  اأ ن  اأ ود  اأ كنت  مهات.  اأ ن�شبح  ن  لأ
ن لدى ابنة تغريت  درا�شتى, ولكن نظرا لأ
ن.  الآ كرث  اأ التزامات  لدى  ن  لأ خياراتى 
مامى  اأ عقبة  ذلك  ميثل  ل  اأ رج�  اأ إننى  وا

للنجاح فى احلياة«
اإيلني 19 �ضنة, هندورا�ض
كانون الثانى/ يناير 2006 
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مل يلتحق باملدر�ضة وهم اأطفال اأو ت�رسبوا من التعليم 
املهارات  معظم  يكت�ضبوا  اأن  قبل  جدا  مبكر  وقت  فى 
�ضا�ضية, مما ترك اأكرث من 130 مليونا ممن يبلغون  الأ
هوؤلء  معظم  ويوجد  اأميني,  �ضنة   24-15 العمر  من 
والن�ضاء  ال�ضحراء,  جنوب  واأفريقيا  اآ�ضيا  جنوب  فى 
اأكرث من الرجال )ال�ضكل 1-7(. وبالن�ضبة ملن  بينهم 
يتقدمون فى الدرا�ضة, يظهر متو�ضط ال�ضنوات الدرا�ضية 
ال�ضغار  اإمتامها منطا مماثال, حيث ي�ضتكمل  التى مت 
ثرياء �ضنوات الدرا�ضة اأكرث مما ي�ضتكمله ال�ضغار  من الأ

طار 4-1(. من الفقراء )الإ
الفقراء  لل�ضباب  بالن�ضبة  حمدودة  احلياة  وفر�ض 
الذين ح�ضلوا على القليل من التعليم اأو مل يح�ضلوا عليه 
مطلقا. فال�ضباب الذين يتلقون القليل من التعليم اأو مل 
يح�ضلوا عليه مطلقا يواجهون م�ضاكل كثرية فى �ضوق 
وتقدر  اأطفال.  وهم  منهم  الكثريون  يعمل  وقد  العمل, 
منظمة العمل الدولية اأنه كان هناك 84 مليونا تبلغ 
اأعمارهم 12 اإىل 14 �ضنة يعملون فى �ضنة 2000.)38( 
طفال فاإنهم يواجهون خيارات  وعندما يكرب العمال الأ
من  لكثري  وبالن�ضبة  والك�ضب,  للعمل  جدا  حمدودة 
غري  )اأو  املحدود  تعليمهن  فاإن  الفقريات,  ال�ضابات 
يزال  ل  الذى  املبكر,  بالزواج  يرتبط  اأ�ضال(  املوجود 
وجد  وقد   .)6 )الف�ضل  البلدان  من  عدد  فى  مرتفعا 
اأن  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  فى  الدرا�ضات  من  كثري 
�ضابة بفريو�ض نق�ض  الزواج املبكر يزيد من خماطر الإ
ب�ضبب  الن�ضاء  بني  يدز  املكت�ضب/الإ الب�رسية  املناعة 

تعدد الت�ضال اجلن�ضى خالل الزواج, والحتمال اأكرب 
كن  اإذا  مبكرة  �ضن  فى  اأطفال  ال�ضابات  حتمل  اأن  فى 
طار 1-4(. وتعنى هذه التوليفة من  من اأ�رس فقرية )الإ
الفقر وقلة التعليم اأنهن ل�ضن موؤهالت لرعاية اأنف�ضهن 

وذريتهن, مما يدمي الفقر بينهن.
الوا�ضع  ال�ضف  يوجد  النطاق,  طرفى  بني  وفيما 
الدرا�ضة  فى  منهم  كثري  يزال  ول  ال�ضباب.  من 
ما  وكثريا  متاأخرين  الدرا�ضة  بداأوا  حيث  البتدائية, 
الدرا�ضة  بداأوا  الدرا�ضية. ووجود من  الف�ضول  يعيدون 
ال�رساعات:  بعد  ما  بيئات  �ضيوعا فى  اأكرث  متاأخرين 
ففى كمبوديا, جرى ت�ضجيل 15 فى املائة ممن تبلغ 
اأعمارهم 15 اإىل 19 �ضنة فى املدار�ض البتدائية فى 
املرحلة  درا�ضة  اأمتوا  اآخرون  وهناك   .  2001 عام 
يف�ضلون  قد  ولكنهم  املحدد,  الوقت  فى  البتدائية 
الفر�ض  ب�ضبب   – الثانوية  املدر�ضة  اإىل  النتقال  فى 
فى  املناهج  وف�ضل  باملدار�ض,  لاللتحاق  املحدودة 
اإ�رساك الطالب وتوجيههم, وارتفاع التكاليف )مبا فى 
ذلك تكاليف الفر�ض البديلة( خا�ضة بالن�ضبة للفقراء. 
الثانوية,  الدرا�ضة  اإىل  اآخرون  مي�ضى  ذلك,  ومع 
اأقل  واحلياة  العمل  اأجل  من  مهارات  عادة  يكت�ضبون 
ويتلقى  املتقدمة.  البلدان  فى  ال�ضباب  يكت�ضبه  مما 
مبن  باملقارنة  اأقل  تعليما  فقرية  �رس  لأ املنتمون 

ياأتون من اأو�ضاط اأغنى )الف�ضل 3(.
وتتجاوز التحديات التى يواجهها ال�ضباب اكت�ضاب 
ملهارات  ومتتد  العمل  ب�ضوق  املرتبطة  املهارات 

  Fares, Montengo, and Orazem )2006a( امل�ضدر: ح�ضابات املوؤلفني املبنية على
جماىل )بتكافوؤ القوة ال�رسائية(. ملحوظة: مت ترتيب البلدان من اأقل اإىل اأعلى ن�ضيب للفرد من الناجت املحلى الإ

�صا�صية ملعرفة القراءة والكتابة �رص الفقرية املهارات الأ ال�صكل 1-7  ل تتوافر لكثري من ال�صباب من الأ

معدل معرفة القراءة والكتابة لل�ضكان فى �ضن 15-24 �ضنة )ن�ضبة مئوية(
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للرتكيز  مربرات   2006 عام  العامل  فى  التنمية  عن  تقرير  قدم 
للفر�ض  الرئي�ضية  ب��ع��اد  الأ ف��ى  امل�����ض��اواة  ع��دم  مظاهر  على 
فى امل�ضاركة  على  والقدرة  وال�ضحة,  التعليم,  مثل   املتاحة 
اإدامة  اإىل  اإن مظاهر عدم امل�ضاواة هذه متيل  – حيث  املجتمع 
الوقت.  مر  وعلى  املجتمعات  فى  جمموعات  عرب  �ضواء  نف�ضها, 
ت�ضتطيع  ل  التى  امل�ضاواة  عدم  �رساك  ذلك  عن  ينتج  اأن  وميكن 
اأ�رسارا  ي�ضبب  مما  منها,  الفكاك  النا�ض  اأو  املجموعات  بع�ض 
قدراتهم  يحققون  ل  النا�ض  ن  لأ بذاتها,  جوهرية  �ضباب  لأ �ضواء 
اأن  ن �رساك عدم امل�ضاواة ميكن  اأو ل�ضباب ذرائعية, لأ الكاملة, 

حتد من النمو واحلركة.
وي�ضبح كثري من مظاهر عدم امل�ضاواة را�ضخا فى ال�ضباب 
ال�ضن  �ضغار  تواجه  التى  الفر�ض  فى  الوا�ضع  لالختالف  نتيجة 

من �ضتى اخللفيات القت�ضادية.
معرفة  فى  الختالفات  توؤثر  كيف  بالفعل  ناق�ضنا  وقد 
القراءة والكتابة – وهى اأهم مهارة اأ�ضا�ضية - على قدرة ال�ضباب 
فاق القت�ضادية املتاحة  على اكت�ضاب الدخل فى امل�ضتقبل والآ

�رسهم. ولكن, حتى بني اأولئك الذين يذهبون للمدر�ضة, تختلف  لأ
الفر�ض ب�ضكل كبري جدا )ال�ضكل 1(.

الفرد  دخل  بني  وا�ضع  ارتباط  هناك  توقعه,  ميكن  وكما 
و 24  اأعمارهم بني 15  ترتاوح  الدرا�ضى ملن  التح�ضيل  ومدى 
�ضنة, ومع ذلك, ففى كثري من البلدان منخف�ضة الدخل, ل يطمح 
�ضد فقرا  �رس الأ ال�ضباب الذين ينتمون للع�رسين فى املائة من الأ
خر,  ل�ضتكمال املرحلة البتدائية )�ضت �ضنوات(. وعلى اجلانب الآ
اأن  ثراء,  كرث  الأ �رس  الأ من  املائة  فى  للع�رسين  للمنتمني  ميكن 
ا�ضتكمال هذه املرحلة فى كل مكان تقريبا. ومن بني  يتوقعوا 
�رس الفقرية يقل احتمال ا�ضتكمال الفتيات للدرا�ضة  املنتمني لالأ
الختالفات,  هذه  ومتثل  ولد.  الأ اإىل  بالن�ضبة  عنه  البتدائية 
حيث   – للمجتمع  هائلة  تكلفة  للفقر,  اإدامتها  اإىل  �ضافة  بالإ

يعجز الفقراء عن ال�ضتفادة كثريا من مواهبهم.
منتجة  اأعمال  على  للح�ضول  ال�ضباب  فر�ض  تتباين  كذلك 
املنتمني  بني  كبريا  تباينا  واخل��ربة,  املهارات  بناء  لهم  تتيح 
�رس فقرية )ال�ضكل 2(. فاحتمال اأن يجد  �رس غنية واملنتمني لأ لأ

جر خارج موطنهم اأقل منه  �رس الفقرية عمال بالأ ال�ضباب من الأ
احلالت هناك  بع�ض  الغنية, وفى  �رس  لالأ ينتمون  بالن�ضبة ملن 
هام�ض كبري فى ذلك. ويبدو التناق�ض �ضارخا ب�ضكل خا�ض فى 

بلدان مثل بوليفيا, وبنما, وباراغواى.
الغالب,  فى  واملراهقة  البلوغ  ميثل  لل�ضابات,  وبالن�ضبة 
بداية التباين فى الفر�ض مع نظرائهن من الذكور )انظر اأ�ضواء 
على نوع اجلن�ض عقب الف�ضل 2(, ويفاقم الفقر هذه الختالفات. 
فال يقل احتمال ا�ضتكمال ال�ضابات الفقريات الدرا�ضة البتدائية 
اأن  احتمال  ولكن  فح�ضب,  الرثيات  ل�ضقيقاتهن  بالن�ضبة  عنه 
�رسرا  ي�ضكل  قد  مما   ,)3 )�ضكل  اأكرب  �ضنة   15 �ضن  قبل  يحملن 
فاإن  وهكذا,  اأطفالهن.  على  وكذلك  ورفاهيتهن,  �ضحتهن,  على 
�رس  م�ضار حياة الن�ضاء البالغات من العمر 15 اإىل 24 �ضنة من الأ

الفقرية ميكن اأن يكون مقيدا للغاية.
من  مهما  جزءا  هذه  امل�ضاواة  عدم  مظاهر  معاجلة  ومتثل 
معاجلة عدم امل�ضاواة فى الفر�ض بال�ضماح لل�ضباب بامل�ضاركة 

ب�ضكل اأكرب فى جمتمعاتهم.

ن�صاف والتنمية طار 1-4  منظور ال�صباب عن الإ الإ

غنياء والفقراء تتباين فر�ض ال�صباب فى الدرا�صة والعمل ب�صكل هائل بني الأ

ال�صكل 1-  �صنوات الدرا�صة التى جرى اإمتامها ملن يبلغون من العمر 15 اإىل 24 �صنة.
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بناء  ب�ضكل  وامل�ضاركة  ال�ضحية  التحديات  مواجهة 
فى املجتمع املحلى واملجتمع العام. ويظل كثري من 
ال�ضتهالك  ملام اجليد بعواقب  الإ ال�ضباب بعيدين عن 
املفرط للكحول اأو املخدرات اأو النغما�ض فى ممار�ضة 

اجلن�ض بدون حماية.
وتقت�رس معرفة الوقاية من فريو�ض نق�ض املناعة 
يدز, وهو �ضبه �ضامل حاليا فى  الب�رسية املكت�ضب/الإ
ال�ضباب  من  جدا  �ضغرية  ن�ضبة  على  كثرية  حالت 
)ف�ضل   5(. ومن ال�ضائع جدا, ال�ضتهالك املنتظم للتبغ 
ال�ضباب  ربع  اإىل  ي�ضل  فما  كثرية.  نامية  بلدان  فى 
بانتظام  يدخنون  �ضنة   24-15 العمر  من  البالغني 
اأرمينيا )44 فى املائة(, واإندوني�ضيا )58  حاليا فى 
فى املائة(, واملك�ضيك )29 فى املائة(, ونيبال )55 
فى املائة(.)39( ويوفر كثري من البلدان النامية تعليما 
مدنيا باملدار�ض, ولكنها لي�ضت فعالة اإل بقدر فعالية 
 .)7 )الف�ضل  للتمنى  الكثري  التى ترتك  التدري�ض  طرق 
كما تتباين فر�ض امل�ضاركة فى املجتمع املحلى – �ضواء 
فى جمال�ض املدار�ض اأو منظمات املجتمع املدنى, اأو 
احلكم املحلى – كثريا بني البلدان وداخل البلد الواحد 

على ال�ضواء )الف�ضل 3, والف�ضل 7(.
العثور  ال�ضباب  من  كثري  ي�ضتطيع  ل  واأخريا, 
اأعلى  ال�ضباب, وهى  البطالة بني  على عمل. فمعدلت 
اأنحاء  جميع  فى  البالغني  بني  البطالة  معدلت  من 
العامل, تعادل خم�ضة اإىل �ضبعة اأمثال معدلت البطالة 

 .)4 )الف�ضل  النامية  البلدان  بع�ض  فى  البالغني  بني 
ولي�ضت البطالة هى امل�ضكلة الوحيدة, ذلك اأن كثريين 
اأو  نتاجية  الإ ال�ضباب مقيدون بوظائف منخف�ضة  من 
امل�ضكالت  هذه  جميع  ومتثل  يدر�ضون.  اأو  يعملون  ل 

عقبات اأمام تنمية راأ�ض املال الب�رسى لل�ضباب.

م���ا ال���ذى ينبغ���ى اأن يرك���ز وا�صعو 
ال�صيا�صات عليه؟ التحولت اخلم�صة

عليه  احلكومات  تركز  اأن  مر  الأ يقت�ضى  مما  كثري 
فى  �ضهام  والإ قدراتهم  حتقيق  من  ال�ضباب  لتمكني 
اإليه  التطرق  مت  املجتمع,  واأحوال  اأحوالهم  حت�ضني 
لبناء  التعلم  موا�ضلة  اإىل  يحتاج  فال�ضباب  بالفعل. 
ويقت�ضى  الب�رسى.  املال  راأ�ض  واكت�ضاب  املهارات 
فقط  لي�ض  املهارات  بناء  عملية  تغطى  اأن  مر  الأ
ال�ضباب  ن  لأ فح�ضب,  بالعمل  اخلا�ضة  املهارات 
املخاطر  من  طائفة  تدبر  كيفية  لتعلم  يحتاجون 
ن يتم اإعدادهم ب�ضكل مالئم  ال�ضحية. كما يحتاجون لأ
لكى ي�ضبحوا اآباء �ضاحلني للحد من ظاهرة نقل الفقر 
جيال والتى حتدث من جراء الف�ضل فى تنظيم  عرب الأ
ب�ضكل  طفال  الأ وتن�ضئة  بينهم,  واملباعدة  املواليد 
اأن ي�ضبحوا م�ضاركني  اإىل  �ضحيح. ويحتاجون كذلك 
والعامة  املحلية  املجتمعات  فى  كمواطنني  فعالني 

التى يعي�ضون فيها.

طار 1-4  تاب��ع الإ

�رسة. امل�ضدر: ال�ضكالن 1 و Fares, Montengo, and Orazem )2006a(  :2 , �ضكل 3: ح�ضابات املوؤلفني املبنية على عمليات امل�ضح الدميوجرافية وال�ضحية احلديثة وعمليات امل�ضح املختلفة حول دخل واإنفاق الأ
�رس لل�ضلع املعمرة. وجرى ترتيب البلدان وفقا  خما�ض على تقديرات ن�ضيب الفرد من ال�ضتهالك, وبالن�ضبة للحمل املبكر, بنيت على موؤ�رس امتالك الأ جر, بنيت الأ ملحوظة: بالن�ضبة ملدى التح�ضيل التعليمى والعمل بالأ

جماىل )بتكافوؤ القوة ال�رسائية(. لن�ضيب الفرد من الناجت املحلى الإ

�رص الفقرية قد يقيدها احلمل املبكر الفر�ض املتاحة لل�صابات من الأ

ال�صكل 3-  مدى انت�صار حالت احلمل املبكر )قبل �صن 15( ملن يبلغن من العمر 15 اإىل 24 �صنة.
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وهى   – اخلم�ضة  بعاد  الأ اإىل  �ضارة  الإ وجترى   
التعلم والذهاب للعمل واحلفاظ على ال�ضحة, وتكوين 
علم  درا�ضات  فى   – املواطنة  حق  وممار�ضة  �رس,  الأ
الجتماع على اأنها »انتقال«. ويعد ا�ضطالح »انتقال« 
بعاد مثل الذهاب  ن بع�ض الأ م�ضلال بع�ض ال�ضىء, لأ
اأ�رسة, تت�ضمن عنا�رس لالنتقال  اأو تكوين  العمل  اإىل 
لتخفي�ض  حا�ضمة  تعترب  اأنها  غري  غريها.  من  اأكرث 
نها ترتبط ببناء  اأعداد الفقراء وحتقيق النمو. وذلك لأ
راأ�ض املال الب�رسى واحلفاظ عليه وا�ضتخدامه واإعادة 
على  ال�ضوء  احلديثة  البحوث  تلقى  كذلك  اإنتاجه. 
جناح  اأن  على  موؤكدة  هذه,  اخلم�ض  النتقال  حالت 
املال  راأ�ض  تنمية  يتطلب  الر�ضد  مرحلة  اإىل  النتقال 
الب�رسى, والقدرة على القيام بخيارات �ضليمة وتكوين 

اإح�ضا�ض بالرفاهية.)40(
على  هذه  النتقال  حالت  حدوث  وقت  ويتباين 
فى  يفكر  اأن  للمرء  ال�ضن, وميكن  التحديد ح�ضب  وجه 
حالت  تكون  اأن  ميكن  حيث  حمددة,  مراحل  ثالث 
املرحلة  ففى  فيها.  و�ضوحا  اأكرث  املختلفة  النتقال 
الرتكيز  يكون  تقريبا,  �ضنة  �ضن 14-12  فى  املبكرة 
من�ضبا على التعلم غالبا. وفى املرحلة املتو�ضطة فى 
�ضن 15-18 �ضنة اأو 15-20 �ضنة, ي�ضتمر التعلم ولكن 
العمل يبداأ فى الربوز ب�ضكل اأكرب. وتزيد اأنواع ال�ضلوك 
ثم  ومن  العمر,  تقدم  مع  للخطر  ال�ضحة  تعر�ض  التى 

ميكن اأن تزيد اأهميتها فى هذه املرحلة, وفى الطرف 
ال�ضباب فى ممار�ضة حق  يبداأ  قد  النطاق  لهذا  على  الأ
وبالن�ضبة  القرتاع,  خالل  من  ر�ضمى  ب�ضكل  املواطنة 
لكثري من ال�ضابات قد متثل هذه املرحلة كذلك مرحلة 
خرية, فى �ضن 18-24 �ضنة,  احلمل. وفى املرحلة الأ

يكت�ضب العمل واحلمل اأهمية اأكرب.
النتقال  عمليات  قوى  ن�ضوب  كيفية  وتختلف 
فراد. ففى هايتى  هذه ب�ضكل طبيعى ح�ضب البلدان والأ
ت�ضيطر  جممله,  فى  وريفى  فقري  القت�ضاد  حيث 
يبلغ  ملن  املبكرة  املرحلة  على  البتدائية  الدرا�ضة 
 14 �ضن  وفى   .)8-1 )ال�ضكل  �ضنة   14-12 عمرهم 
اإىل 24  �ضن 12  فى  ربع من هم  اأكرث من  يظل  �ضنة 
– التى ينتهى  �ضنة ملتحقني فى املدار�ض البتدائية 
عادة والتاأخري اأو  ر�ضميا فى �ضن 12 – وذلك ب�ضبب الإ
البتدائية. وتلتحق ن�ضبة قليلة ممن  الدرا�ضة  انقطاع 
يبلغ عمرهم 12 اإىل 14 �ضنة بالتعليم الثانوى. ومع 
اللتحاق  ينخف�ض  املراهقة  فرتة  نحو  ال�ضباب  تقدم 
متاما  حاد  ب�ضكل  وينخف�ض  الثانوية,  باملدار�ض 
التحاق  يقل  العادة  وفى  املراهقة.  فرتة  اأواخر  فى 
مت�ضق  ب�ضكل  ولد  الأ عن  الثانوى  بالتعليم  الفتيات 
ولكنه  ال�ضن,  كرب  مع  العمل  ب�ضوق  الرتباط  ويزيد 
بالن�ضبة  �ضنة,   16-15 �ضن  بعد  خا�ض  ب�ضكل  يزيد 

ولد اأكرث منه بالن�ضبة اإىل الفتيات. لالأ
وتزيد جتربة تدخني التبغ فى هاييتى مع التقدم 
ظاهرة  وهى  عام,  ب�ضكل  منخف�ضة  ولكنها  ال�ضن  فى 
حيث  الدخل  منخف�ضة  البيئات  من  كثري  فى  عامة 
يفر�ض الدخل قيودا على فر�ض احل�ضول على منتجات 
التبغ. وممار�ضة اجلن�ض اأكرث �ضيوعا, حيث اأقر 30 فى 
ناث و 50 فى املائة من الذكور مبمار�ضة  املائة من الإ
اجلن�ض فى �ضن 16 �ضنة, وميكن اأن تكون الختالفات 
اأن  املفهوم  من  نه  لأ كبرية  اجلن�ضني  بني  امل�ضجلة 
الواقع,  من  اأقل  يكون  اجلن�ض  مبمار�ضة  الن�ضاء  اإقرار 
بينما يبالغ الرجال فى ذلك. والزواج لي�ض �ضائعا بني 
يزيد ب�ضورة حادة  �ضنة, ولكنه  �ضن 24  ال�ضباب قبل 
 24 �ضن  وبحلول  �ضنة,   18 �ضن  بعد  للن�ضاء  بالن�ضبة 
�ضنة يكون ربع ال�ضابات تقريبا قد تزوجن ويكون نحو 
10 فى املائة منهن قد اأجننب اأطفال. وتزيد امل�ضاركة 
البيت  خارج  الجتماعية  اأو  املدنية  اجلمعيات  فى 
ف�ضاعدا,  �ضنة   12 من  اعتبارا  تقريبا  مت�ضق  ب�ضكل 
منت�ضف  من  ال�ضباب  يقرتب  عندما  الن�ضبة  وتتباطاأ 

الع�ضرينيات.

اللتحاق  من  اأفريقيا  و�ضمال  و�ضط  الأ ال�رسق  بلدان  زادت 
 ,1960 عام  ففى  وال�ضابات.  ال�ضبان  من  لكل  باملدار�ض 
لفرتة  بالتعليم  يلتحقن  �ضنة   15 �ضن  فوق  الن�ضاء  كانت 
 2000 عام  فى  ولكن  املتو�ضط  فى  واح��دة  �ضنة  عن  تقل 
زادت الفرتة اإىل 4.5 �ضنة. وارتفع متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة 
�ضنوات.  �ضت  من  اأك��رث  اإىل  �ضنة   1.5 نحو  من  للرجال 
هذه  فى  بالتعليم  اللتحاق  م�ضتويات  فاإن  لذلك,  ونتيجة 

املنطقة تدور حول املتو�ضط فى البلدان النامية.
بني  من  تعد  املنطقة  فى  البطالة  معدلت  اأن  غري 
اأربعة  كل  من  واحدا  يرتك  مما  العامل.  فى  املعدلت  اأعلى 
البطالة  وتعك�ض  عمل,  عن  يبحث  وال�ضابات  ال�ضباب  من 
العالية جزئيا معدلت منو اأقل من متو�ضط البلدان النامية, 
نظمة  لأ نتيجة  عمل  على  العثور  فى  الف�ضل  يجىء  كما 
تعليمية ل تقدم تعليما ومهارات مهمة بالن�ضبة اإىل ال�ضوق. 
حقوق  حتمى  العمل  اأ���ض��واق  ف��اإن  ذل��ك,  اإىل  �ضافة  وبالإ

العاملني فعليا, مما يجعل من ال�ضعب دخول وافدين جدد 
– وهم عادة من ال�ضباب.

من  العمل  اإىل  النتقال  فى  ال�ضعوبات  قللت  وقد 
جيال  الأ بني  الت�ضكك  وعززت  التعليمية  املوؤهالت  قيمة 
تاأخر  فى  اأخ��رى  نتيجة  ومتثلت  ال�ضباب.  من  املتعاقبة 
بواحد  املنطقة  وتتميز  لل�ضبان.  بالن�ضبة  خا�ضة  ال��زواج 
مل  الذين  الرجال  ن�ضبة  فى  النخفا�ض  معدلت  اأعلى  من 
منذ  �ضنة   24-20 العمرية  الفئة  فى  ال��زواج  لهم  ي�ضبق 
�ضعور  انت�ضار  اإىل  النوعية  الدرا�ضات  وت�ضري  ال�ضبعينيات. 
اأ�رس.  حباط بني ال�ضباب لعجزهم عن البدء فى تكوين  بالإ
مر يتطلب مزيدا من البحث ملعرفة عواقب هذه  اأن الأ غري 

�رسة واملجتمع ككل. الجتاهات على الأ

امل�ضدر: املجل�ض القومى للبحوث واملعهد الطبى )2005(, 
مين�ضن, و�ضنغ, وكا�ضرتلين )2006(.

و�صط  طار 1-5   العمل والزواج بالن�صبة للرجال فى ال�رصق الأ الإ
و�صمال اأفريقيا

ع�شاء الع�شابات �شغار  »فيما يتعلق باأ
ل  نــهــم  اأ هــ�  املــهــم  مـــر  الأ لي�س  ال�شن, 
امل�شكلة  ن  اأ ذلــك  الدرا�شة,  ي�شتطيع�ن 
ن املعلمني �شارم�ن ومت�شلط�ن  هى ... اأ
املعلمني  فاإن  احل�ش�س,  وخلل  للغاية. 
وحدهم هم الذين يتحدث�ن, ول يناق�ش�ن 
يدر�س  ن  اأ وميكن  الطلب,  مع  �شياء(  )الأ

ال�شباب, ولكن ل يتم حفزهم«.
الفي�ض, 21 �ضنة, بريو
كانون الثانى/ يناير 2006
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وفى �ضيلى, وهى بلد يتمتع بدخل متو�ضط مرتفع, 
فاإن حالت النتقال اخلم�ض مماثلة لتلك املذكورة عن 
هاييتى, وخمتلفة عنها على حد �ضواء )ال�ضكل 9-1(. 
اإذ تظل ن�ضبة كبرية من ال�ضبان فى املدار�ض البتدائية 
حتى �ضن 14 �ضنة, ولكن الن�ضبة فى املدار�ض الثانوية 
املدار�ض  ال�ضبان فى  قليل جدا من  ويبقى عدد  اأعلى. 
�ضن  بعد  الثانوية  وفى  �ضنة,   15 �ضن  بعد  البتدائية 
التقدم  العمل مع  18 �ضنة, وتزيد امل�ضاركة فى �ضوق 
�ضنة,  ال�ضن, ولكنها تزيد ب�ضكل حاد بعد �ضن 18  فى 

مقابل �ضن 15-16 �ضنة فى هاييتى. وتزيد امل�ضاركة 
فى اجلمعيات املدنية عرب هذا النطاق العمرى, وتبدو 

مماثلة متاما لتلك املوجودة فى هاييتى.
ال�ضلوك  الكبري عن هاييتى فى  ويكمن الختالف 
والتبغ  الكحول  فتجربة  �رسة.  الأ وتكوين  ال�ضحى 
حيث  �ضيلى,  فى  ال�ضباب  بني  كثريا  اأعلى  واملخدرات 
قام اأكرث من ثلثى ال�ضباب بتعاطى اإحدى هذه املواد 
اأنهم  فى �ضن 16 �ضنة. ويذكر كثري من ال�ضباب كذلك 
انغم�ضوا فى اجلن�ض فى �ضن �ضغرية ن�ضبيا, وذكر اأكرث 

Enquete sur les conditions de vie entlaiti en Haiti )2001( امل�ضدر: ح�ضابات املوؤلفني املبنية على

ال�صكل 1-8  حالت النتقال بالن�صبة ل�صباب هاييتى البالغني من العمر 12-24 �صنة.
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من  املائة  فى   40 و  ناث  الإ من  املائة  فى   20 من 
الذكور اأنهم مار�ضوا اجلن�ض فى �ضن 16 �ضنة. ومتاثل 
فى  ال�ضباب  ذكرها  التى  رقام  الأ تلك  رقام,  الأ هذه 
هاييتى. غري اأن انت�ضار حالت الزواج فى �ضيلى بني 
هى  مما  اأقل  �ضنة   24 اإىل   12 من  �ضنهم  ترتاوح  من 

عليه فى هاييتى.
ب�ضكل  اخلم�ضة  التحولت  ناق�ضنا  اأننا  ورغم 
منف�ضل, اإل اأنها تتفاعل فيما بينها. وبع�ض العالقات 

املتبادلة وا�ضحة, مثل تاأخري الدخول فى �ضوق العمل 
جراء  من  احلمل  تقليل  اأو  الدرا�ضة,  مدة  طول  ب�ضبب 
وبع�ضها  قل(.  الأ على  )موؤقتا  العمل  ب�ضوق  اللتحاق 
اأقل و�ضوحا, مثل العالقة بني العمل والزواج بالن�ضبة 
للرجال )اإطار 1-5(. وبالن�ضبة للحكومات, فاإن ذلك 
النتقال,  مراحل  جلميع  مواتية  �ضيا�ضية  بيئة  يخلق 

وميكن اأن تكون العوائد كبرية.

.Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional )2003( and Encuesta Nacional de Juventud )2000( امل�ضدر: ح�ضابات املوؤلفني ا�ضتنادا اإىل

�صكل 1-9  حالت النتقال بالن�صبة ل�صباب �صيلى البالغ من العمر 12-24 �صنة.
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مما  الع�رشين،  القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 
اأكرث من  اإىل  ال�سكانى  النمو  زيادة معدالت  اإىل  اأدى 
تباين  وقد  البلدان.  بع�ض  فى  �سنويا  املائة  فى   4
فى  حدث  ولكنه  اخل�سوبة،  معدل  انخفا�ض  توقيت 
كثري من البلدان النامية فى ال�ستينيات، عندما و�سل 
النمو ال�سكانى فى العامل اإىل ذروة بلغت نحو 2 فى 
فى ال�رشيع  ال�سكانى  النمو  ويعترب  �سنويا.   املائة 
من�ساأ  هو   – ال�سكانى«  »االنفجار  اأو   – ال�ستينيات 
هم  اليوم  و�سباب  اليوم.  الكبرية  ال�سباب  اأجيال 

اأطفال جيل االنفجار ال�سكانى.
لقد   )1(.)1 )ال�سكل  الربازيل  حالة  فى  ولننظر 
بحلول  بالفعل  جاريا  الدميوجرافى  االنتقال  كان 
 15 اإىل  الوفيات  معدل  انخفا�ض  مع   ،1950 عام 
 45 يبلغ  املواليد  معدل  كان  بينما   ،1000 لكل 
فى  نحو 2.8  ال�سكان  وبلغ معدل منو   . لكل 1000 
املائة فى ال�سنة، وهى ن�سبة اأعلى كثريا من اأى ن�سبة 
عندما  طالق  االإ على  الدخل  مرتفعة  البلدان  �سهدتها 
اأن  ورغم  الدميوجرافى.  االنتقال  مبرحلة  متر  كانت 
اأخذ فى االنخفا�ض فى اخلم�سينيات،  معدل املواليد 
فقد كانت معدالت الوفيات تنخف�ض ب�سورة اأ�رشع، 
مما اأدى اإىل بلوغ ذورة فى معدل منو ال�سكان الذى 
وقد   .  1965-1960 فى  املائة  فى   3 اإىل  و�سل 
ال�سكان  اأي�سا عندما و�سلت معدالت منو  حدث ذلك 

فى العامل اإىل ذروتها التاريخية.
فى  �رشيعة  ب�سورة  املواليد  اأجيال  منت  وقد 
لالنخفا�ض  نتيجة  املا�سى  القرن  من  اخلم�سينيات 
والذى   ،)2 )ال�سكل  الوفيات  معدالت  فى  ال�رشيع 

معدالت  فى  االنخفا�سات  كبري  حد  اإىل  حركته 
جيال فى اأواخر  طفال. وقد ا�ستقر حجم االأ وفيات االأ
املا�سى،  القرن  من  ال�سبعينيات  واأوائل  ال�ستينيات 
مما يعك�ض االنخفا�ض ال�رشيع فى معدالت اخل�سوبة 
جيال بعد ذلك  الذى بداأ فى ال�ستينيات. وزاد حجم االأ
ال�سبعينيات  اأواخر  فى  �رشيعة  ب�سورة  جديد  من 
وو�سل اإىل الذروة فى عام 1982، نتيجة ملا ي�سميه 
علماء ال�سكان بقوة الدفع ال�سكانى – اأى زيادة حجم 
اأجيال  و�سول  مع  جناب،  االإ على  القادرين  ال�سكان 

جناب. املواليد فى اخلم�سينيات اإىل �سن االإ
جتربة  خرى  االأ النامية  البلدان  جتربة  ومتاثل 
اأكرب  توقيت  فقط فى  اختالفات  الربازيل، مع وجود 
ومع  احلياة.  قيد  على  الباقني  املواليد  من  جيل 
بدءا  اخل�سوبة  معدالت  فى  الكبرية  االنخفا�سات 
ككل  النامى  العامل  يقرتب  تقريبا،  ال�ستينيات  من 
اإذ  ن من مرحلة ا�ستقرار ن�سبى فى اأعداد ال�سباب.  االآ
يوجد حاليا 1.3 مليار �ساب فى �سن 12-24 �سنة 
فى العامل النامى، وهو عدد من املتوقع اأن يزيد اإىل 
االنخفا�ض  فى  يبداأ  ثم   2035 عام  فى  مليار   1.5

بعد ذلك.

مناط القطرية متمايزة الأ
اخل�سوبة،  معدل  انخفا�ض  و�رشعة  لتوقيت  وفقا 
خمتلفة  م�سارات  ية  روؤ تتوقع  اأن  البلدان  ت�ستطيع 
اأمناط  اأربعة  وتوجد   .)3 )ال�سكل  ال�سباب  لعدد 
متميزة نتيجة لتفاعل مركب بني معدالت اخل�سوبة، 

والوفيات، وقوة الدفع ال�سكانى.

ملاذا تقرتب اأعداد ال�شباب من الذورة؟
ملاذا يعترب عدد ال�سكان من ال�سباب كبريا بهذا القدر؟ 
الدميوجرافى.  لالنتقال  الرئي�سية  العنا�رش  لنتذكر 
معدالت  تكون  الدميوجرافى،  االنتقال  فقبل 
مما  ومتوازنة،  مرتفعة  املواليد  ومعدالت  الوفيات 
ال�سكانى.  النمو  من  منخف�سة  معدالت  �سمنا  يعنى 
فى  انخفا�ض  بحدوث  الدميوجرافى  االنتقال  ويبداأ 
الوفيات،  معدالت  انخفا�ض  ومع  الوفيات.  معدالت 
الوقت،  لبع�ض  عادة  مرتفعة  املواليد  معدالت  تظل 
تنخف�ض  النهاية  وفى  ال�سكانى،  النمو  ي�سارع  مما 
ال�سكانى.  النمو  يبطىء  مما  اأي�سا،  املواليد  معدالت 
كل  ت�ستقر  عندما  الدميوجرافى  االنتقال  وينتهى 
الوفيات عند م�ستوى  من معدالت املواليد ومعدالت 
منو  اإىل  العودة  �سمنا  يعنى  مما  جديد،  منخف�ض 

�سكانى منخف�ض )اأو يبلغ ال�سفر(. 
بانتقال  الدخل  مرتفعة  البلدان  مرت  وقد 
واأوائل  ع�رش  التا�سع  القرن  مدى  على  دميوجرافى 
القرن الع�رشين وحدث فيها انخفا�ض طويل وبطىء 
معدالت  بني  الفجوة  تكن  ومل  الوفيات.  معدل  فى 
طالق،  املواليد ومعدالت الوفيات كبرية جدا على االإ
ونادرا ما جتاوزت معدالت منو ال�سكان 1 فى املائة 

�سنويا.
النامية  البلدان  فى  الدميوجرافى  االنتقال 
انخف�ست  فقد  الكمية،  الناحية  من  كثريا  خمتلف 
فى  للغاية  �رشيعة  ب�سورة  الوفيات  معدالت 

يولد غالبية ال�سباب اليوم فى اأ�رش اأ�سغر من اأ�رش اآبائهم، ولكن عددهم اأكرب كثريا منه عما كانوا فى جيل اآبائهم. وي�سهد العامل النامى ككل وكثري 
ن قوة الدفع ال�سكانى – اأى قوة اال�ستمرار فى النمو ال�سكانى املرتبطة باحلجم الكبري من ال�سكان القادرين  من البلدان ذروة فى اأعداد ال�سباب الأ
جناب – يتجاوزها تناق�ض اخل�سوبة ب�سورة تدريجية. ومن املتوقع اأن يزيد ال�سكان من ال�سباب، البالغ عددهم حاليا 1.3 مليار ن�سمة،  على االإ
و�سط، و�سمال اأفريقيا، وجنوب اآ�سيا  ن النمو امل�ستمر لل�سكان من ال�سباب فى اأفريقيا جنوب ال�سحراء، وال�رشق االأ ببطء فى امل�ستقبل املنظور الأ

�سيعو�ض االنخفا�سات التدريجية فى �رشق اآ�سيا واأوروبا واآ�سيا الو�سطى.

دميوجرافيات خمتلفةاأ�شـــــواء علــى

ال�شكل 1  اأدى النتقال الدميوجرافى فى الربازيل اإىل بلوغ 
ذروة منو ال�شكان خالل 1965-1960

.Lam (2006) : امل�سدر

ال�شكل 2  ُولد اأكرب جيل من املواليد الباقني على قيد احلياة فى الربازيل �شنة 1982
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املجموعة 1.  مرت بلدان هذه املجموعة عادة 
منخف�ض.  خ�سوبة  معدل  اإىل  مبكرة  انتقال  مبرحلة 
)ال�سني،  بها  ال�سباب  اأعداد  فى  ذورة  و�سهدت 
املجموعة  فى هذه  خرى  االأ البلدان  وت�سمل  رو�سيا(. 
األبانيا، اأرمينيا، كوبا، جورجيا، موري�سيو�ض، بولندا، 

وتايلند.
املجموعة  البلدان فى هذه  2.  مرت  املجموعة 
اإىل  متاأخرة  اخل�سوبة  معدل  فى  انتقال  مبرحلة 
فى  ذروته  وت�سهد  وىل  االأ املجموعة  عن  ما  حد 
الوقت احلا�رش تقريبا )2000-2010(. وفى بع�ض 
الذروة حادة ن�سبيا )فيت نام(. وفى  احلاالت تكون 
طويلة،  ن�سبى  ا�ستقرار  مرحلة  هناك  اأخرى،  اأحيان 
اأن متر البلدان بفرتة متتد من 20 اإىل 30  مع توقع 

�سنة من اأعداد ال�سباب امل�ستقرة ن�سبيا بعد اأن ت�سل 
خرى  االأ البلدان  وت�سمل  )الربازيل(.)2(  ذروتها  اإىل 
كو�ستاريكا،  �سيلى،  رجنتني،  االأ املجموعة  هذه  فى 
جنوب  اإندوني�سيا،  �سالمية،  االإ اإيران  جمهورية 

اأفريقيا، �رشيالنكا، وتركيا.
هذه  فى  البلدان  متر  �سوف   .3 املجموعة 
 ،2030 و   2010 عامى  بني  بذروة  املجموعة 
و�ستكون الذروة حادة ن�سبيا بالن�سبة للبع�ض )الهند( 
)جمهورية  خر  االآ للبع�ض  بالن�سبة  ممتدة  وطويلة 
هذه  فى  خرى  االأ البلدان  وت�سمل  العربية(.)3(  م�رش 
بريو،  نيكاراغوا،  ماليزيا،  بنغالدي�ض،  املجموعة 

والفلبني.

فى  بذروة  املجموعة  هذه  متر  لن   .4 املجموعة 
وبالن�سبة  و�سرياليون(.  )باك�ستان،  املنظور  امل�ستقبل 
اأو  اأو يتقدم ببطء،  ملعظمها، توقف انتقال اخل�سوبة، 
خرى فى  ال يزال يتعني عليه اأن يبداأ. وت�سمل البلدان االأ
هذه املجموعة اأفغان�ستان، كمبوديا، ت�ساد، جمهورية 
غينيا  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  الكونغو، 
اال�ستوائية، اإريرتيا، اإثيوبيا، غواتيماال، غينيا بي�ساو، 
ليبرييا،  ال�سعبية،  الدميقراطية  الو  جمهورية  كينيا، 
رواندا،  باك�ستان،  نيجرييا،  النيجر،  موزامبيق، 

ال�سنغال، ال�سومال، اأوغندا، وجمهورية اليمن.
وتوجد داخل هذه املجموعة اختالفات ملحوظة 
بني البلدان، فبع�سها به انخفا�سات حدثت متاأخرة 
الكونغو  جمهورية  مثل  اخل�سوبة،  معدل  فى  للغاية 
�رشيع  منو  بها  يوجد  اأن  املتوقع  ومن  و�سرياليون، 
العديدة  العقود  خالل  ال�سباب  من  لل�سكان  وم�ستمر 
عالة،  االإ ن�سب  تنخف�ض  اأن  يتعني  يزال  وال  القادمة. 
وتنمو  �ساب،  لكل  املتاحة  املوارد  تنخف�ض  ولذلك 
مما  �سنا،  كرب  االأ للعاملني  بالن�سبة  ال�سباب  اأجيال 
الوافدين  العمل من جانب  �سوق  على  ال�سغط  يكثف 
اأبطاأ  النمو  معدالت  تكون  اأن  املتوقع  ومن  اجلدد. 
خرى، مثل باك�ستان وال�سنغال.  فى بع�ض البلدان االأ
يح�سن  مما  االنخفا�ض،  فى  اآخذة  عالة  االإ ون�سب 
باإطراد الظروف االقت�سادية لال�ستثمار فى ال�سباب. 
مما  ال�سباب،  جيال  الأ الن�سبى  احلجم  ينخف�ض  كما 

يخفف ال�سغط على �سوق العمل.
مرحلة  املختلفة  القطرية  مناط  االأ هذه  وتدعم 
لل�سباب  املطلق  للعدد  القادمة  الن�سبى  اال�ستقرار 
عداد فى كثري  فى العامل النامى. فبينما تنخف�ض االأ
اأخرى.  اأماكن  فاإنه تقابلها زيادات فى  البلدان،  من 
واأوروبا،  اآ�سيا،  �رشق  مير  قليمى،  االإ امل�ستوى  وعلى 
حني  فى  انكما�ض،  مبرحلة  بالفعل  الو�سطى  واآ�سيا 
اآ�سيا،  اأفريقيا، وجنوب  و�سط و�سمال  االأ ال�رشق  �رشع 
كانت  واإن  النمو،  فى  ال�سحراء  جنوب  واأفريقيا 

خرية اأ�رشعها. االأ

ال�شكل 3  تتباين الجتاهات القطرية فى عدد ال�شكان من ال�شباب كثريا

ال�سكان فى �سن 12-24 �سنة )1950 = 100(

�سرياليون

باك�ستان

جمهورية م�رش 
العربية

فييت نام

ال�سني

الهند

االحتاد الرو�سى

الربازيل

امل�سدر : United Nation (2005b)، متو�سط املتغريات.
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من  التاىل  اجليل  انتقال  فتترات  فى  بتتحتتار  الإ يتيح 
كبرية  اإمكانية  امل�شاريع  واأ�شحاب  والقادة  العمال 
اأعداد  وتخفي�ض  للنمو  كبرية(  خماطر  يخلق  )مبثلما 
الب�رشى  املال  راأ�تتض  اإن  النامية.  البلدان  فى  الفقراء 
والجتماعى لل�شباب هو الذى يحدد الدخول الوطنية. 
اجليل  بو�شفهم  قتترارات،  من  يتخذونه  ما  �شاأن  ومن 
واملجتمعات  املعي�شية  �تترش  الأ يتتراأ�تتض  التتذى  التاىل 
رفاه  على  يوؤثر  اأن  مم،  والأ العاملة  والقوى  املحلية 
اأن  اآخر فى املجتمع. فكيف ميكن لل�شيا�شات  كل فرد 

ت�شاعد فى هذا ال�شاأن؟
وتقوم احلكومات بالفعل باأ�شياء كثرية توؤثر على 
حياة ال�شباب - من حتديد ال�شياق القت�شادى العري�ض 
الذى يعي�شون ويعملون فيه، اإىل توفري التعليم، وو�شع 
فى  والت�شويت  املبكر،  بالزواج  املتعلقة  القوانني 
ن�شطة  طفال. فهل تعترب هذه الأ النتخابات، وعمل الأ
يرى  وكيف ميكن حت�شينها؟  اأو حتى مالئمة؟  كافية 

على  ت�شلط  التى  ال�شباب  عد�شة  تركز  اأن  الف�شل  هذا 
)ال�شكل  ال�شيا�شات على ثالثة اجتاهات عري�شة  هذه 

: )1-2
مهاراتهم  لتنمية  ال�شباب  اأمتتام  الفر�ض  تو�شيع  	•

وا�شتخدامها ب�شكل منتج
اتخاذ  على  التتقتتدرات  اكت�شاب  على  م�شاعدتهم  	•

قرارات جيدة فى معر�ض اغتنام تلك الفر�ض
اإتاحة فر�ض ثانية لهم للتعافى من اآثار القرارات  	•
من  اتخذها غريهم،  اأو  هم  اتخذوها  التى  ال�شيئة، 

قبيل حكوماتهم اأو اأ�رشهم
ال�شحية  واخلتتدمتتات  التعليم  احلكومات  وتوفر 
واللوائح  القت�شادية  ال�شيا�شات  وت�شع  لل�شباب 
التنظيمية العري�شة ل�شوق العمل حيث يعملون. بيد اأن 
عد�شة ال�شباب التى ت�شلط على هذه ال�شيا�شات تك�شف 
فى  والهائل  ال�رشيع  التو�شع  اأ�شفر  فقد  مهمة.  ثغرات 
التعليم البتدائى فى كثري من البلدان عن �شغوط غري 

امل�شدر: املوؤلفون. 

 

ال�ضكل 2-1: فرتات االنتق�ل من منظور ثالث عد�ض�ت تركز ال�ضي��ض�ت وت�ضخم الت�أثري

2
الفر�ص ال�ض�نحة، والقدرات، والفر�ص 

الث�نية: اإط�ر لل�ضي��ض�ت

الف�ضل

عد�ض�ت ال�ضب�ب

على  ثتتر  تتتوؤ التتتتتي  ال�شيا�شات 
الب�رشى  املتتال  راأ�تتتض  تكوين 

اأثناء فرات انتقال ال�شباب: 
واملوؤ�ش�شتتات  ال�شيا�شتتتتتات  	•
علتتى ال�شعيتتد القت�شادى: 
الكلتتى، ومنتتاخ  ال�شتقتترار 
ال�شتثمتتار، ونظم احلوكمة 
�شتتوق  ولوائتتح  دارة،  والإ

العمل التنظيمية
التعليم 	•

التدريب 	•
اخلدمات ال�شحية 	•

اخلدمتتتتتات الجتماعيتتتتتتتة  	•
والعائلية

�شا�شية البنية الأ 	•

انخفا�ض 
حمو 

مية ومعرفة  �شا�شية الأ احلياة املدنية.لالنخراط فى عدم وجود منطلق على وظائف.فر�ض قليلة للح�شول الثانوى والعاىل.للح�شول على التعليم فر�ض غري كافية اإمتام التعليم البتدائى.الدرجة العالية من على الرغم من املهارات الأ

انعدام 
اخلربة 

ك�شناع 
للقرارات.

هويتهم واأف�شلياتهم.ل يزال ي�شكلون 
الفتقار اإىل املوارد.

خماطر.والدخول فى ق�رش النظر 

عواقب 
للرا�شدينمما تدوم بالن�شبة ال�شيئة تدوم باأكرث النتائج 

بالن�شبة للرا�شدينالعالج اأكرث تكلفة 

الفر�ص ال�ض�نحة القدرات الفر�ص الث�نية

ال�شيا�شات 
ال�شديقة لل�شباب
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الثانوى،  التعليم  ماكن املتوافرة فى  الأ م�شبوقة على 
ونقل  مية  الأ حمو  على  التتدوام  على  يعمل  مل  ولكنه 
�شوق  للوائح  يكون  وقد  �شا�شية.  الأ احلياة  مهارات 
�شغر  العمل التنظيمية اآثار خمتلفة جدا على العمال الأ
يفتقد  فال�شباب  �شنا.  كتترب  الأ العمال  على  منها  �شنا 
فى  لالنخراط  منطلقا  النامية  البلدان  من  كثري  فى 
ال�شيا�شات  �شناع  على  يتعني  ولذلك  املدنية.  احلياة 
اأن يح�شنوا فر�ض احل�شول على اخلدمات التى ت�شاعد 
ال�شباب على تنمية راأ�ض مالهم الب�رشى واحلفاظ عليه. 
كما يتعني عليهم اأن يعطوهم �شبال للبدء فى ا�شتخدام 
راأ�ض املال الب�رشى هذا فى اكت�شاب رزقهم وامل�شاركة 

فى حياة املجتمع م�شاركة تامة.
)يتفاوت  ما  وقت  فى  قراراتهم  ال�شباب  ويتخذ 
الفر�ض  لغتنام  الثقافات(  بني  فيما  بال�شبط  العمر 
ال�شانحة )وخلقها فى بع�ض احلالت(. ويتوقف ح�شن 
ال�شانحة  الفر�ض  من  مو�شعة  جمموعة  بني  الختيار 
القدرة على حتديد هدف املرء والت�رشف  على تنمية 
ال�شباب  على  ويجب  املرء.  قدرة  �شا�ض-  الأ هذا  على 
على  فيه  يعملون  وقت  فى  الختيارات  بهذه  القيام 
ك�شناع  اخلتتربة  اإىل  ويفتقدون  هويتهم  اكت�شاب 
امل�شاعدة  يد  متد  اأن  للحكومات  وميكن  لل�شيا�شات. 
املخاطر  لتدبر  الالزمة  دوات  والأ املعلومات  بتوفري 
وفى  وىل.  الأ للمرة  ال�شباب  من  الكثري  يواجهها  التى 
ال�شيا�شات احلكومية  اأن تعمل  بع�ض احلالت، يتعني 
ل�شنع  فاعلة  كقوى  ال�شباب  دور  تعزيز  على  اأي�شا 
التى  املجتمعات  فى  املراهقات  ول�شيما  ال�شيا�شات، 
اأو غري  يكن فيها متخلفات عن غريهن فى املهارات 

نف�شهن. قادرات على الختيار لأ
ن الكثري من ال�شباب حمرومون من فر�ض  ونظرا لأ
ب�شكل  امل�شاركتة  اأو  الب�رشيتة  اأموالهتتم  و�ض  روؤ تنميتة 
يحتاجون  فاإنهم  مت�شهم،  التى  القرارات  فى  م�شوؤول 
عواقب  اأ�شداء  انعكا�شات  و�شتظل  ثانية.  فر�ض  اإىل 
عدم اإتاحة تلك الفر�ض تردد لعدة عقود بعدها، لي�ض 
العمال  من  التاىل  اجليل  ال�شباب  ي�شبح  عندما  فقط 
واأمهات  اآباء  اأي�شا  ي�شبحون  عندما  واإمنا  والقادة، 
جيال الالحقة. ومن املمكن اأن تكون  يوؤثرون على الأ
لي�شت  ولكنها  مكلفة،  الثانية  للفر�شة  الربامج  هذه 
للرا�شدين.  بالن�شبة  ثتتار  الآ عالج  تكلفة  بقدر  مكلفة 
تكون  اأن  التكاليف،  تخفي�ض  بغية  للربامج،  وينبغى 
تنمية  جناز  لإ ال�شامل  النظام  فى  جيد  ب�شكل  مدجمة 
ت�شتهدف  اأن  عليها  يتعني  كما  الب�رشي.  املال  راأ�تتض 
من يحتاجون اإليها اأكرث من غريهم، واأن تتغلب على 
املجازفة،  على  ت�شجع  كانت  ما  اإذا  دبية  الأ املخاطر 
حتل  اأن  ل  العائلية  متتتان  الأ �شبكات  ت�شتكمل  واأن 

حملها.

العري�شة  ال�شيا�شات  اجتاهات  فتتاإن  واإجتتمتتال، 
�شمنا  تعنى  ال�شباب  عد�شة  عن  تتتربز  التى  الثالثة 
اإنفاقها  توجيه  تعيد  األ  احلكومات  على  يتعني  اأنه 
اأن  ولكن  فقط  العام  القطاع  يقدمها  التى  واخلدمات 
تعمل اأي�شا على حت�شني املناخ اأمام ال�شباب واأ�رشهم 
لال�شتثمار فى اأنف�شهم. وهذه هى »ال�شيا�شات ال�شديقة 
لل�شباب« )ال�شكل 2-1( التى يتو�شع فيها بقية التقرير. 
وبقدر ما يتعني ترا�شف العد�شات الثالث لكى تكون 
ال�شورة مركزة، فاإنه يجب اأن تكون ال�شيا�شات ح�شنة 
التن�شيق لكى تغل اأق�شى تاأثري. ومن املمكن اأن ت�شيع 
الفر�ض اإذا ما كانت القدرات الالزمة لقتنا�شها كليلة 
قدرات  امتالك  ي�شفر  اأن  وميكن  التوجيه.  خاطئة  اأو 
اإذا  حباط  الإ عن  )القدرة(  القرارات  �شنع  على  اأف�شل 
ما كانت الفر�ض اأقل بكثري من الطموحات. وميكن اأن 
امتالك فر�ض ثانية عن تدهور �رشيع فى  ي�شفر عدم 

النتائج بغ�ض النظر عن الفر�ض اأو القدرات.
راأ�ض  منتتوذج  من  مبا�شرة  م�شتمد  طتتار  الإ وهتتذا 
طار 1-2(.  املال الب�رشى املاألوف لالقت�شاديني )الإ
بالفروق  خا�ض  مر�ِشح  ي�شاف  اأن  املهم  من  اأن  كما 
انتقال  فعمليات  ال�شباب.  عد�شة  اإىل  اجلن�شني  بني 
ما  وكثريا  ناث.  والإ الذكور  بني  فيما  تتباين  ال�شباب 
الفتيات  التى حتاول حماية رفاه  تنتهى املجتمعات 
الدرا�شة  على  وقدراتهن  فر�شهن  تقييد  اإىل  ال�شابات 
مر�شح  على  اأ�شواء  )انظر  ال�شحية.  وتلبية حاجاتهن 
يتعلق بالفروق بني اجلن�شني لعد�شة ال�شباب الذى يلى 

هذا الف�شل(.

تو�ضيع الفر�ص
توؤثر ال�شيا�شات على نطاق القت�شاد والقطاعات على 
يحدد  فلم  الب�شرى.  املال  راأ�ض  فى  ال�شتثمار  فر�ض 
متويل نظامى التعليم وال�شحة وتوفريهما وتنظيمهما 
ب�شفة عمومية عدد العمال املهرة املتاحني لالقت�شاد 
اأي�شا نوعية  ونوعيتهم اإىل حد كبري فقط، واإمنا حدد 
�رش  لالأ املتاحني  الن�شيطني  واملواطنني  املهرة  باء  الآ
القت�شاد  نطاق  ال�شيا�شات على  وتوؤثر  واملجتمعات. 
والتجارة  العمل  و�شوق  الكلى  العام  نفاق  الإ ب�شاأن 
وال�شتثمار-  النمو  على  النقود،  وعر�ض  اخلارجية 
ومن ثم توؤثر على عدد العمال ذوى املهارات املختلفة 
املطلوبني. فاإىل اأى مدى توفر �شيا�شات وموؤ�ش�شات راأ�ض 
املال الب�رشى القطرية الفر�ض الوافية لل�شباب لتنمية 
مهاراتهم م�شتقبال - وامُلعرفة ب�شكل عري�ض باأنها ل 
الجتماعية  املهارات  ت�شمل  واإمنا  فقط  العمل  ت�شمل 
ال�شباب« هذه  الذى تنطوى عليه »عد�شة  ؟ وما  اأي�شا 

وليات العمل العام ؟ بالن�شبة لأ
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القيود  بع�ض  ن  لأ �شهلة  تكون  اأن  من  اأبعد  جوبة  والأ
املفرو�شة على ال�شباب تتباين اإىل درجة كبرية فيما 
خر م�شرك ب�شورة  بني البلدان، فى حني اأن بع�شها الآ
ال�شيا�شات  اأولتتويتتات  على  الق�شم  هتتذا  ويركز  اأكتترب. 

التالية:
تعزز  التى  اخلتتدمتتات  ومتتالءمتتة  نوعية  حت�شني  	•
واملعرفة  مية  الأ حمو  مثل  �شا�شية،  الأ املهارات 
للبلدان  بالن�شبة  وبخا�شة  ال�شحية،  بالنتائج 
الدخل  متو�شطة  البلدان  وبع�ض  الدخل  منخف�شة 
للتعليم  الكمية  هداف  بالأ للوفاء  ت�شابقت  التى 

للجميع.
طويل  زمن  منذ  ا�شتطاعت  التى  للبلدان  بالن�شبة  	•

البتدائى  التعليم  على  احل�شول  �شبل  توفر  اأن 
اأمام  عدادى بنوعية مقبولة، معاجلة احلواجز  والإ
تو�شيع الفر�ض لبناء م�شتويات اأعلى من املهارات 

فى موؤ�ش�شات التعليم الثانوى والعاىل.
بالن�شبة جلميع البلدان، م�شاعدة النا�ض على بناء  	•
املهارات اأثناء العمل بينما ل يزالون �شغارا واأكرث 
قدرة على التعلم من خربات العمل- وال�رشوع فى 

اكت�شاب اأ�شباب الرزق ب�شكل م�شتقل.
لل�شباب  الفر�ض  توفري  البلدان،  جلميع  بالن�شبة  	•
وللم�شاركة  م�شموع  راأى  اأ�شحاب  يكونوا  لكى 
لبناء  �تترشة-  الأ نطاق  ختتارج  املدنية  احلياة  فى 

مهاراتهم على ممار�شة املواطنة.

وتتعلق  اإنتاجيتها..  فى  هائل  حد  اإىل  العامل  �شعوب  »تختلف 
هذه الختالفات بدورها براكم املعرفة واحلفاظ على ال�شحة. 
هذه  ويوؤكد  ينظم  الب�رشى  املال  راأ�تتض  فى  ال�شتثمار  ومفهوم 
�شا�شية بب�شاطة ... وبو�شعى اأن اأغامر بالقول باأن راأ�ض  احلقائق الأ
املال الب�رشى �شي�شبح جزءا مهما من طريقة التفكري فى التنمية 
خرى  الأ امل�شكالت  من  والكثري  العمل  ودوران  الدخل  وتوزيع 

لزمن طويل قادم«
- جارى بيكر )1964( فى راأ�ض املال الب�رشى

اإذا كان املحك احلقيقى لنظرية اقت�شادية هو طول مدة بقائها، 
فاإن منوذج راأ�ض املال الب�رشى ينجح فيه بجدارة. فاأ�شا�شياته 
ب�شيطة وقابلة لالختبار ب�شكل جتريبى )و�شحتها مثبتة ب�شكل 
عام(. فاملرء ي�شتثمر فى راأ�ض ماله الب�رشى - �شنة اإ�شافية فى 
املدر�شة، اأو تدريب اأثناء العمل، اأو اكت�شاب نظام حياة �شحى- 
مادام املك�شب احلدى من هذا ال�شتثمار يفوق تكاليفه امل�شافة. 
ومتتد املكا�شب لتغطى العمر كله ولتخ�شم من احلا�رش. واإذا ما 
خرين، فاإنه يتعني على احلكومات  ذهبت بع�ض تلك املكا�شب لآ
القرارات.  اتخاذ  عند  العتبار  فى  اأخذها  على  فراد  الأ حتفز  اأن 
اإذا ما مل يكن با�شتطاعة  العام  اإىل العمل  كما قد مت�ض احلاجة 
الوقت  فى  ال�شتثمار  لتمويل  م�شادر  يعبئوا  اأن  الفقراء  فراد  الأ

احلايل، رغما عن توقع حتقيق مكا�شب كبرية فى امل�شتقبل.
التميز  فاإن  �شا�شية،  الأ النماذج  جميع  مع  يحدث  ومثلما 
اإىل  اأدت  افرا�شات  الفرا�شات -  تب�شيط  يتحقق على ح�شاب 
التى  ال�شلبة  احلقائق  لتحليل  التقرير  هذا  ي�شتخدمها  تو�شعات 

تواجه ال�شباب فى البلدان النامية.

مام من يخ�سع �سناع ال�سيا�سات للمحا�سبة؟ اأ
احلكومات  بتتقتتدرة  الفتترا�تتشتتات  هتتذه  متتن  جمموعة  تت�شل 
الرفاه  تعظيم  اأجتتل  من  ال�شوق  ف�شل  لت�شحيح  وا�شتعدادها 
دائما  يت�رشفون  ل  احلكومية  ال�شيا�شات  و�شناع  للجميع. 
عليه،  يكونوا  اأن  النماذج  تود  الذى  املح�شن  امل�شتبد  بو�شفهم 

ب�شبب  يحدث  ما  ت�شحيح  على  الواجب  من  باإح�شا�ض  فيعملوا 
العنا�رش اخلارجية وحتقيق امل�شاواة فى الفر�ض للجميع. وبدل 
من ذلك، فاإن �شلوكهم قد يتوقف على خ�شوعهم للمحا�شبة. فهل 
�شائهم؟  يخ�شعون للمحا�شبة اأمام امل�شتفيدين النهائيني؟ اأو روؤ
اأو اأمام جماعات امل�شالح اخلا�شة، اأو الناخبني ب�شفة عامة، اأو 
اإىل موقف �شحيح فى  والتو�شل  املالية؟  اأو م�شاحلهم  اأ�رشهم 
اأن يحدد النتائج، على نحو ما مت فح�شه  هذا ال�شدد من �شاأنه 
فى تقرير عن التنمية فى العامل، 2004)1(. فاإذا مل ي�شعر �شناع 
ال�شيا�شات هوؤلء باأنهم خا�شعون للمحا�شبة اأمام ال�شباب، اأو اإذا 
خ�شاع اجلهات املزودة للخدمات  مل يكن لدى ال�شباب منطلق لإ
للمحا�شبة، فقد تنتج عن ذلك فجوة فى فر�ض ال�شباب لال�شتثمار 

طار 2-2(. موال الب�رشية )الإ و�ض الأ فى روؤ

من الذى يتخذ قرارات اال�ستثمار؟
وتتعلق جمموعة ثانية من الفرا�شات مبن الذى يتخذ القرارات 
اأن  النموذج  يفر�ض  الب�رشي.  املال  راأ�ض  فى  ال�شتثمار  ب�شاأن 
العمرى 24-12  والنطاق  التى تخ�شه.  القرارات  يتخذ  ال�شباب 
هو بال�شبط املو�شع الذى يتم فيه النتقال فى �شنع القرارات 
يكون  احلتتالت  معظم  وفى   - املعي�شية  �تترش  الأ اأو  الطرفني  من 
النهائي. ولكن ما هو مقدار وزن  الناجت  راأى فى  الطرفني  لكال 
اإذا ما  املنازعات  راأي؟ وكيف يحالن  لكل منهما من  ما يكون 
ينبغى  اإن كان  ما  قبيل  نظر خمتلفة - من  لهما وجهات  كان 
�رشة املعي�شية اأو اأن يذهب  للنا�شئ اأن يعمل وي�شهم فى دخل الأ
طفال  الأ معاملة  اإىل  القت�شادية  النماذج  مالت  املدر�شة؟  اإىل 
املجتمعات  بع�ض  وفى  الوالدين.)2(  لقرارات  �شلبيني  كمتلقني 
وا�شحة  نقطة  وهى  احلقيقة،  من  جانبا  الفرا�ض  هذا  ميثل 
جمتمعات  وفى  مراهقون؛  لديهم  الذين  للوالدين  جلى  ب�شكل 
للعادات  ميكن  كيف  جتتدا  جيد  ب�شكل  ذلتتك  ي�شف  قتتد  اأختتترى 
الجتماعية املتبعة احلد من فر�ض ال�شباب. وتت�شمن تو�شعات 
�رشة املعي�شية ب�شاأن حتديد  النموذج امل�شاومات ما بني اأفراد الأ

ال�شتثمارات فى راأ�ض املال الب�رشي.

�س املال الب�رشى  هل امل�ستثمرون فى راأ
�سناع لل�سيا�سات مطلعون؟  

ال�شباب  بتتدوافتتع  الفتترا�تتشتتات  متتن  ثالثة  جمموعة  وتتعلق 
النموذج  فيفر�ض  لل�شيا�شات.  �شناعا  بو�شفهم  واأف�شلياتهم 
اأن امل�شتثمر فى راأ�ض املال الب�رشى على علم جيد ب�شاأن الفوائد 
�شعر  مقابل  �شحيح  وجه  على  امل�شتقبل  ويخ�شم  والتكاليف، 
ال�شتثمار  خماطر  ح�شاب  ويح�شب  ال�شائد،  القت�شادى  اخل�شم 
ولديه  ختتترى،  الأ اخلطرية  �تتشتتول  الأ مع  لذلك  ر�شيدة  مبقارنة 
ب�شاأن  فقط  لي�ض  جيدة،  معلومات  على  قائمة  نظر  وجهات 
امل�شت�شوبة  ال�شتهالك  ب�شاأن حزم  اأف�شلياتها احلا�رشة، ولكن 

م�شتقبال اأي�شا.
وتتمثل احلقيقة بالن�شبة للكثري من ال�شباب فى اأنهم �شناع 
ب�شاأن  فقط  انتقائية  معلومات  ميلكون  اخلربة  عدميو  �شيا�شات 
خماطر وتكاليف وفوائد معظم ا�شتثمارات راأ�ض املال الب�رشى. 
�شرب  ونفاد  نظر  ق�رش  اأكرث  يكون  اأن  اإىل  منهم  البع�ض  ومييل 
من الرا�شدين، وهو ما قد يف�شى بهم اإىل خ�شم قيمة ا�شتثمارات 
جل مثل راأ�ض املال الب�رشى. اإذ اأنهم ل يزالون ي�شكلون  طويلة الأ
ل  لال�شتهالك  بالن�شبة  تف�شيالتهم  اأن  بحيث  اأي�شا  هوياتهم 
باأندادهم. وت�شمل  ب�شهولة  يتاأثرون  التكوين وقد  تزال فى طور 
طارين 7-2  الإ اأكرب فى  التى تناق�ض ب�شكل  النموذج،  تو�شعات 
وت�شكيل  املعلومات،  متاثل  لعدم  ال�رشيحة  النمذجة   ،9-2 و 
العلم  وتوليف  الراكمى،  للتعلم  الدينامية  والتاأثريات  الهوية، 

ال�شلوكى مع التفكري القت�شادى.)3( 
بالفر�ض  اخلا�شة  العري�شة  ال�شيا�شات  عد�شات  وتاأتى 
املال  راأ�تتض  منتتوذج  من  مبا�رشة  الثانية  والفر�ض  والتتقتتدرات 
الب�رشى وتو�شعاته بح�شب تطبيقه على ال�شباب. ويبني بقية هذا 

الف�شل كيفية ذلك.

امل�شدر: املوؤلفون 

تطبيق منوذج راأ�ص امل�ل الب�رشي على ال�ضب�ب ط�ر 1-2  االإ
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�شعبة  حتديات  ولويات  الأ تلك  معاجلة  وتطرح 
عليها(  التغلب  امل�شتحيل  غتتري  متتن  يكن  مل  )واإن 
اخلدمات  تتتتتتجتتاوز  ختتدمتتات  فتوفري  للحكومات. 
�شا�شية يعنى وحدات تكلفة اأعلى، بالن�شبة ملوردى  الأ
الذين  �شواء،  حد  على  منها  وامل�شتفيدين  اخلدمات 
ومربر  البديلة.  للفر�ض  اأعلى  بتكاليف  يواجهون 
التدخل العام فى التعليم الثانوى وما بعده لي�شت بنف�ض 

القوة كما هو بالن�شبة للتعليم البتدائى.

تعزز  التى  اخلدمات  ومالءمة  نوعية  حت�سني 
�سا�سية املهارات االأ

اخلدمات  نوعية  حت�شني  اإىل  ال�شباب  عد�شة  ت�شري 
ال�شباب،  للبالغني  وكتتذلتتك  طتتفتتال،  لتتالأ �شا�شية  الأ
وبخا�شة فى البلدان التى ح�شنت اأخريا من املوؤ�رشات 
الرغم  فعلى  البتدائية.  باملدار�ض  لاللتحاق  الكمية 
يدخل  على،  الأ البتدائى  التعليم  اإمتتتام  معدلت  من 
وا�شتعدادهم  املراهقة  مرحلة  طفال  الأ من  كثريون 
العملية على  التعليم، والقدرة  للعمل، وملوا�شلة  �شيئ 
مواجهة احلياة فى عامل اأكرث ترابطا وتعقيدا. وكثريا 
واحل�شاب، وهما  والكتابة  القراءة  تكون معرفة  ل  ما 
قوام احلجج التى تربر الدعم العام للتعليم البتدائى، 

متوافرة عند الو�شول اإىل ال�شف ال�شاد�ض. 4
وقد طرح اأحدث تقرير لليون�شكو ب�شاأن ر�شد حملة 
الركيز  »اإن  �شارخ:  ب�شكل  ذلك  للجميع«  »التعليم 
فح�شب على اأهداف كمية مثل التعليم البتدائى ال�شامل 
فى  هائلة  ت�شود فجوة  اإذ  للجميع..  التعليم  يحقق  لن 
من  املتخرجني  عتتدد  بني  العامل  من  كثرية  اأنتتحتتاء 
دنى من  الأ اإجادة احلد  يفلح منهم فى  املدار�ض ومن 
طفال  عن ثلث الأ يقل  ما  ويحقق  املعرفة.«5  مهارات 
دنى  الأ احلد   2  -  2 ال�شكل  فى  املذكورة  البلدان  فى 
من اإجادة املوا�شيع الوثيقة ال�شلة بال�شفوف 6-4، 
حتى ولو كان املعدل املتو�شط ال�شافى لاللتحاق بها 

نحو 65 باملائة.
اأن  ال�شحيحة  غري  ال�شحية  املمار�شات  وتعنى 
وهم  املراهقة  مرحلة  يدخلون  طفال  الأ من  الكثري 
 40 من  فاأكرث  التغذية.  و�شوء  التقزم  من  يعانون 
باملائة من جميع البالغني من العمر 10 اإىل 14 �شنة 
فى الكمرون وغواتيمال ونيبال والفلبني يعانون من 
طفال فى  الأ هتتوؤلء  ي�شع  ال�شحة  و�شوء  التتدم.6  فقر 
العمل.  اأو  املدار�ض  اإىل  يذهبون  عندما  �شيئ  و�شع 
احل�رش  فى  يعملون  الذين  والن�شاء  للرجال  فبالن�شبة 
الربازيل، ت�شفر زيادة بن�شبة واحد فى املائة فى  فى 
فى  املائة  فى   2.4 اإىل   2 بن�شبة  زيتتادة  عن  الطول 

جور اأو املكا�شب.7 الأ

مرحلة  يدخلون  طتتفتتال  الأ من  الكثري  اإن  وحيث 
فتظل  امل�شهورة،  املوفقة  غري  البداية  من  املراهقة 
وىل تتمثل فى اعدادهم الوافى. واخلدمات  ولوية الأ الأ
�شا�شية لها اآثار دائمة ت�شتمر فى مرحلة ر�شد ال�شباب  الأ
فى كل من البلدان املتقدمة والنامية. فبخالف توفري 
ملن  �شا�شية  الأ ال�شحية  والرعاية  البتدائى  التعليم 
برامج  فاإن  بعدها،  وما  العمر  من  ال�شاد�شة  يبلغون 
تزيد  املعززة،  طفال  الأ رعاية  مثل  الطفولة،  تنمية 
من احتمال التخرج من املدار�ض الثانوية واللتحاق 
بارتكاب  التهام  احتمال  من  وتقلل   - بالكليات 
الفلبني  فى  اأجريت  التى  للدرا�شات  وتبني  جرائم.8 
النجاح  اإىل  تف�شى  مبكرة  �شن  فى  التغذية  حالة  اأن 
كرب لاللتحاق باملدار�ض  كادميى،  مقي�شا بالفر�ض الأ الأ
قل، حتى مع بلوغ التالميذ ل�شن  عادة الأ ومعدلت الإ
م والطفل  11 �شنة.9 وفى تركيا، زاد برنامج لتعليم الأ
وتدريبا  ال�شغار  طفال  الأ لتغذية  مبكرا  اإثتتراء  يوفر 
النحراف  وقلل  التعليم  ح�شيلة  مهات،  لالأ ودعما 

�رشة.10 مهات فى الأ وح�شن و�شع الأ
ذلك  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  يذهب  اأن  املرء  وبو�شع 
ال�شفوف  لي�شمل  �شا�شى  الأ عمال  الأ يب�شط جدول  واأن 
وهذه  تقريبى(.  ب�شكل  املتو�شطة  املدار�ض  )اأو   9-6
هى ال�شفوف ال�رشورية لتدعيم املكا�شب، وفى بع�ض 

امل�شدر: اليون�شكو )2004 ب(.
طفال امللتحقني باملدار�ض  ملحوظة: ن�شبة اللتحاق ال�شافية هى ن�شبة عدد الأ
الوطنى(  التعليم  نظام  يحدده  )ح�شبما  باملدار�ض  لاللتحاق  الر�شمية  ال�شن  فى 
ويح�شب  باملدار�ض.  لاللتحاق  املناظرة  الر�شمية  ال�شن  فى  طفال  الأ عدد  اإىل 
الذين  الدرا�شة  فى  طفال  لالأ املئوية  الن�شبة  ب�رشب  القراءة  جادة  لإ دنى  الأ احلد 
طفال الذين و�شلوا اإىل ال�شف 5. واختبار  دنى فى ن�شبة الأ حققوا معيار احلد الأ
القراءة فى ال�شف 5 هو نظام جمموعة اأفريقيا اجلنوبية وال�رشقية لر�شد التعليم. 
مية الدولية الذى  واختبار القراءة فى ال�شف 4 هو نظام التقدم يف درا�شة حمو الأ
يحدد الن�شبة املئوية للتالميذ الذين حققوا درجات يف القراءة تزيد على 25 فى 
 Programme نظام  هو  الفرن�شى   5 ال�شف  واختبار  الدوىل.  املوؤ�رش  من  املائة 

d’Analyse des Systemes Educatifs de la Confemen

ال�ضكل 2-2- االنتظ�م ال يعني التعلم دائم�

اختب�ر القراءة 
لل�ضف 6، 1995

100

80

60

40

20

�شفر

مالوي

الن�شبة املئوية

اختب�ر القراءة 
لل�ضف 4، 2001

اختب�ر ال�ضف 
اخل�م�ص 

الفرن�ضى، 1990

معدل اللتحاق ال�شايف
جادة دنى لالإ احلد الأ

شيو�ض
وري�

م
يبيا

نام
انيا

تنز
مبيا

ملغربكولو
ا

ا�شو
كينا ف

بور
الكمرون

فوار
ت دي

كو ينيا
غ
�شقر

مدغ
شنغال

ال� توغو



الفر�ض ال�شانحة، والقدرات، والفر�ض الثانية: اإطار لل�شيا�شات                       49

ال�شفوف  من  ال�شائعة،  الفر�ض  لت�شحيح  احلتتالت 
من  ال�شفوف  هذه  فى  التالميذ  من  والكثري  ال�شابقة. 
املراهقني بني 12 و15 �شنة من العمر. وطفق الكثري 
�شا�شى  الأ للتعليم  تعريفه  يو�شع  بالفعل  البلدان  من 
لي�شمل هذا العمر.11 بيد اأنه مع �شروع البلدان فى مثل 
هذا التو�شع، ي�شبح الدر�ض املكت�شب من تعميم التعليم 
البتدائى وا�شحا - جتاهل اجلودة واأنت م�شوؤول عما 
ي�شيبك. فقد يعنى النهج املتوازن الذى يح�شن النوعية 
اأعلى، ولكن �شتتحقق  اإىل جانب الكمية تكبد تكاليف 
على تنطوى على  ن نوعية التعليم الأ وفورات كذلك، لأ

اإعادة اأقل للدرا�شة. 12

مام تو�سيع نطاق الفر�س  اأ الت�سدى للحواجز 
تتجاوز  املهارات  من  على  اأ م�ستويات  لبناء 
واملعارف  واحل�ساب  والكتابة  القراءة  معرفة 

�سا�سية ال�سحية االأ
يتعني على البلدان اأن تو�شع من الفر�ض فى اخلدمات 
�شا�شية- فى التعليم الثانوى  التى تتجاوز اخلدمات الأ
التدريب  مراكز  وفى  العاىل،  والتعليم  الفنى  والتعليم 
العمل.  اأماكن  ذلك  فى  مبا  الر�شمية،  غري  طر  الأ وفى 
وهناك توافق بازغ فى الراأى ب�شاأن ذلك، وبخا�شة فى 
بلدان الدخل املتو�شط )الف�شل 1(. ولكن كيف يتي�رش 
متويل  تطيق  اأن  بالفعل  عباء  بالأ املكبلة  للحكومات 

تقدمي تلك اخلدمات لكل من يريدها، والتى تعترب اأكرث 
تكلفة بالن�شبة لكل متعلم ؟ اإنها لن ت�شتطيع ذلك فى 
بذلك:  للقيام  طريقتان  وثمة  احلالية.  الظروف  ظل 
تلك  لتمويل  اأكرث  خيارات  هناك  تكون  اأن  اإحداهما 

اخلدمات، والثانية جعل تقدميها اأكرث كفاءة بكثري.

واأ�رشهم  الطالب  يدفع  واال�ستهداف.  التمويل 
بالفعل مقابل جزء كبري من تلك التكاليف، وبخا�شة 
قبيل  من  متنوعة  بلدان  فى  على،  الأ امل�شتويات  فى 
)ال�شكل  وباراغواى  وكوريا  واإندوني�شيا  ديفوار  كوت 
ذلك مثريا لالنزعاج بوجه خا�ض  يكون  ولن   .)3-2
يطيقوا  اأن  الواعدين  ال�شباب  جميع  ا�شتطاع  ما  اإذا 
غلب  الأ فى  تذهب  عوائده  ن  لأ التدريب،  ذلك  متويل 
حوال  اأكرث الأ اأنه يحدث فى  اإىل التالميذ فرادى.  بيد 
األ ي�شتطيع عدد كبري من الفقراء )وبع�ض ممن لي�شوا 
مع  امل�شتغرب  من  فلي�ض  ذلك.  ميولوا  اأن  جدا(  فقراء 
لن�شبة  على  الأ التعليم  على  اخلا�ض  نفاق  الإ جتاوز 
املحلى  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  من  املائة  فى   60
معدلت  تقل  اأن  ديتتفتتوار،  وكتتوت  بنن  فى  جتتمتتاىل  الإ
اللتحاق بالتعليم العاىل عن 5 فى املائة - والقليل 
يكون �شمان  ولن  الفقراء.  به من  يلتحقون  جدا ممن 
على جمانا  التعليم الأ ال�شاملة للح�شول على  الفر�ض 
حال اإل بالكاد –	فهو غري ممكن ماليا اأو غري من�شف 
للغاية  �شيئ  ب�شكل  الفقراء ناق�ض  ال�شباب  ن متثيل  لأ
فى جمموع من اأكملوا التعليم الثانوى وقد ل يطيقون 
ف�شل من ذلك  والأ العمل.  اأن يتخلوا عن  فيما يحتمل 
قرو�شا  تقدم  لكى  للموؤ�ش�شات  مالية  بيئة  توفري 
اإىل  ويحتاج  وقتا  ي�شتغرق  ذلك  اإن  وحيث  للطالب. 
الدرا�شية-  اإدارية �شحيحة لتنميته، فاإن املنح  موارد 
اأ�شا�ض وعلى  الفقراء  اإىل  �تتشتتارم  ب�شكل   املوجهة 
الواعدين  ال�شباب  لت�شجيع  يربرها  ما  لها   - اجلدارة 

�رش منخف�شة الدخل. من الأ

كرث  مر الأ نفاق ب�سكل مردود التكاليف. بل اإن الأ االإ
اأهمية بالن�شبة للحكومات التى ل تزال تكابد ماليا فى 
�شا�شية،  بتدائى والرعاية ال�شحية الأ توفري التعليم الإ
اإن  وحيث  التكاليف.  مبردودية  الهتمام  توىل  اأن 
�شا�شية تهمل ال�شباب الفقراء، فاإن درو�ض  اخلدمات الأ
13 تعترب وثيقة  العامل، 2004  التنمية فى  تقرير عن 
خ�شوع  بتعزيز  املتعلقة  تلك  وبخا�شة  هنا،  ال�شلة 
واملواطنني  العمالء  اأمام  للم�شاءلة  اخلدمات  مقدمى 
ن  اأكرب لأ بقوة  الدرو�ض  طار 2-2(. ورمبا تنطبق  )الإ
)ولي�ض  ال�شباب  ي�شتخدمها  التى  اخلدمات  من  الكثري 
طفال( متيل اإىل اأن تكون اأكرث  تلك التى ي�شتخدمها الأ

امل�شدر: حم�شوبة من تقارير اليون�شكو )2005(
جمايل  الإ املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  بح�شب  مرتبة  البلدان  مالحظة: 

)م�شححا بح�شب مكافئ القوة ال�رشائية( من القمة اإىل القاع. 

موال اخل��ضة متول جزءا كبريا من تك�ليف  ال�ضكل 2-3- االأ
مرحلة التعليم الع�ىل يف بلدان متنوعة

فيها كل  يوجد  ... مثل جزيرة  »املدر�سة 
الكثري.  منهم  تتعلم  الذين  النا�س،  نواع  اأ
لن  احلقيقية  احلياة  ن  اأ علم  اأ ننى  اأ بيد 
�ستكون  إنها  ا ال�ساكلة،  هذه  على  تكون 
ذلك،  نواجه  ن  اأ علينا  و�سيتعني  �ساقة، 
ولكنك فى املدر�سة تبداأ فى تعلم كيفية... 

اال�ستعداد لذلك.«

�شاب من كوزكو ببريو،
كانون الثانى/ يناير 2006  

موال العامة الأ موال اخلا�شة الأ
اليونان

جمهورية كوريا
الربتغال
هنغاريا

اجلمهورية ال�شلوفاكية
رجنتني الأ
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�شيلي

ماليزيا
املك�شيك
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تركيا
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اإندوني�شيا
جامايكا

الهند
كوت ديفوار

بنن
�شفر

نفاق على التعليم بعد العاىل الن�شبة املئوية لالإ
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تكلفة بالن�شبة لكل فرد. والبعد الذى مل يوؤكده جدول 
جيال، هو راأى  عمال هذا، والذى ل يفرق ما بني الأ الأ
يناق�شه  التتذى  اخلدمات  توافر  حت�شني  فى  ال�شباب 

طار 2-2 وفى الق�شم التاىل. الإ

الرزق  اكت�ساب  فى  الشش�ششرشوع  فر�س  تعزيز 
امل�ستدام

يتعني ا�شتخدام راأ�ض املال الب�رشى حاملا يتم تنميته 
ازرة اكت�شاب الرزق. وكان من املعرف  ب�شكل منتج ملوؤ
به منذ زمن طويل اأن ذلك ميثل م�شارا رئي�شيا لتخفي�ض 
ن العمل هو ما ميلك الفقراء وفرة منه.  اأعداد الفقراء، لأ
والكيفية التى ي�شتهل بها ال�شباب حياتهم العملية لها 
ال�شباب  اإن  وحيث  الالحقة.  اآفاقهم  على  هائل  تاأثري 
يقفون على جزء منحدر جدا من منحنى تعلمهم، فاإن 
يعملون،  عندما  ب�رشعة  املهارات  اكت�شاب  بو�شعهم 
وهى خا�شية تتناق�ض مع التقدم فى العمر.14 ويعنى 
ذلك بالن�شبة ملعظمهم العمل فى القطاع اخلا�ض الذى 
البلدان. وينبغى  اأكرب �شاحب للعمل فى معظم  يعترب 
اأن تكفل ال�شيا�شات األ يبداأ ال�شباب عمال بدوام كامل 
الدخول  حرية  لهم  يكون  واأن  جتتدا  مبكر  وقتتت  فى 

واحلراك عندما يكونوا م�شتعدين لذلك.

الفقر  يجرب  اأن  ميكن  ال�سحيح.  الوقت  فى  البدء 
طفال على العمل فى بيوتهم اأو دخول �شوق العمل  الأ
من  الت�رشب  على  املراهقني  وي�شجع  وان،  الأ قبل 
الدرا�شة  من  املت�رشبني  اإن  وحيث  مبكرا.  املدر�شة 
الدخل  مكا�شب  فاإن  اأبتتدا،  اإليها  يعودون  ل  ما  كثريا 
ح�شاب  على  تتحقق  �تترش  والأ للوالدين  جل  الأ ق�شرية 
تتناق�ض  فقد  الطفل.  على  ت�شيع  التى  التعليم  فر�ض 
مثال،  القراءة،  على  قادرين  ي�شبحوا  اأن  فى  فر�شهم 
انتقال  ب�شكل كبري مع  تزيد  مية  الأ ن معدلت حمو  لأ
فراد من فئة عدم التعليم اإىل ق�شاء من �شنة اإىل 3  الأ

�شنوات من التعليم ثم ق�شاء 4-6 �شنوات ثانية.15
املدر�شة  فى  للبقاء  النقدية  احلوافز  متكن  وقد 
م�شتوى  لكت�شاب  يكفى  لوقت  ال�شتمرار  من  ال�شاب 
تراكمها  ي�شعب  التى  �شا�شية  الأ املهارات  من  البداية 
خارج املحيط املدر�شى. كما اأن اإجادة القراءة والكتابة 
واحل�شاب توفر اأي�شا قاعدة قوية للمزيد من املهارات 
املتقدمة، وهو ما من �شاأنه اأن ي�شاعد على حماية املرء 
زمة  الأ اأ�شابت  وقد  الركود.  اأثناء  ال�شارة  ثار  الآ من 
اأكرث   1998-1997 الفرة  فى  اآ�شيا  ل�رشق  املالية 
اأقل املهارات وغريهم  اأ�شحاب  اأ�شابت فى كوريا  ما 
ال�شبان،  والعمال  الن�شاء   - الهام�شيني  العمال  من 

اخلدمات  جعل   :2004 العامل  فى  التنمية  عن  تقرير  ا�شتحدث 
قبيل  من  خدمات  تقدمي  لتح�شني  اإطتتارا  الفقراء  اأجل  من  تعمل 
اإىل  اخلدمات  تقدمي  �شل�شلة  طتتار  الإ ويفكك  وال�شحة.  التعليم 
العالقات بني ثالث جمموعات من القوى الفاعلة. فاملر�شى فى 
هم يعتربون - بو�شفهم  العيادات والتالميذ فى املدار�ض واآباوؤ
عالقة  ولهم  اخلدمات؛  من  النهائيني   امل�شتفيدين  هم  عمالء- 
طباء،  والأ املدر�شون  وهم  اخلدمة  مقدمى  من  ول  الأ ال�شف  مع 
مثال. وفى �شفقات �شوق التناف�ض، يحمل امل�شتهلك مورد اخلدمة 
بامل�شوؤولية من خالل قوة حافظة النقود - بدفع مقابل اخلدمة 
املر�شية اأو النتقال مبعامالته اإىل مكان اآخر. بيد اأنه ل يوجد 
حيان - بالن�شبة خلدمات مثل ال�شحة والتعليم  فى كثري من الأ
العميل،  قبل  مبا�رشة  ملحا�شبة  اخلدمة  متتورد  يخ�شع  اأن  	–
مثلما يحدث عندما تقوم احلكومات بتمويل موردى اخلدمات. 
العمالء  قيام  مع   - للم�شاءلة  طويل«  »م�شار  يوجد  وعندئذ 
بو�شفهم مواطنني بالتاأثري على �شناع ال�شيا�شات وقيام �شناع 
تنف�شم  وعندما  اخلدمات.  متتوردى  على  بالتاأثري  ال�شيا�شات 
اخلدمات  تقدمي  فاإن  الطويل،  امل�شار  هذا  امتداد  على  العالقات 

يف�شل.
تركز التو�شيات املنبثقة عن تقرير عن التنمية فى العامل 
الثالث:  الفاعلة  القوى  هذه  بني  العالقات  تدعيم  على   2004

للم�شاءلة  اخلدمات  متتوردى  اإخ�شاع  فى  العمالء  قوة  تعزير 
على  التاأثري  فى  املواطنني  وتدعيم �شوت  اخلدمات؛  تقدمي  عن 
تقدمي  ب�شاأن  قراراتهم  عن  جمازاتهم  ورمبا  ال�شيا�شات  �شناع 
ال�شيا�شات  �شناع  بني  ما  التفاق  يوفر  اأن  و�شمان  اخلدمات؛ 

وموردى اخلدمات حوافز �شحيحة لتو�شيل خدمات جيدة.
وجعل اخلدمات تعمل من اأجل ال�شباب الفقري يت�شق متاما 
مع اإطار تقرير 2004 اأي�شا. فاخلدمات التى تعمل جيدا ل�شالح 
اأي�شا. غري  الفقري  ال�شباب  �شتعمل بالطبع جيدا ل�شالح  الفقراء، 
تقدم  فمع  طتتار.  الإ على  اإ�شافى  ب�شوء  تلقى  ال�شباب  عد�شة  اأن 
اإنهم  بذاتهم.  فاعلة  قوى  ي�شبحون  فاإنهم  ال�شن،  فى  ال�شباب 
ي�شبحوا  كما  العمالء.  من  وم�شتقلة  مهمة  جمموعة  ي�شبحون 
واأولوياتهم  بحاجاتهم  املواطنني،  جماعة  من  متميزا  جتتزءا 
تقرير  اإطار  اإىل  النظر  ويك�شف  لل�شيا�شات.  بالن�شبة  واأهدافهم 

2004 من خالل عد�شة ال�شباب عن التداعيات التالية:
قوة العميل - حت�شن اخلدمات بتمكني ال�شباب من النخراط   •
بن�شاط فى تقدمي اخلدمات، اإما باإعطائهم و�شيلة لالختيار 
تقدمي  اإدارة  فى  للم�شاركة  اأو  اخلدمات  متتوردى  بني  ما 

اخلدمات غري املركزى )انظر الف�شلني 3 و5(.
�شوت املواطن- يح�شن اخلدمات بزيادة قدرة ال�شباب على   •
ف�شاح عن حاجاتهم ورغباتهم، وكفالة ا�شتماع �شناع  الإ

مثال  على  طالع  لالإ  3-2 طتتار  الإ )انظر  لهم  ال�شيا�شات 
وانظر الف�شل 7(.

اأن يتوافر  اتفاق مورد اخلدمة - يح�شن اخلدمات ب�شمان   •
ال�شحيحة  واحلوافز  والدافع  التدريب،  اخلدمة  مورد  لدى 
مثلة  الأ وت�شمل  اخلدمات.  من  مرتفعة  نوعية  تقدمي  على 
لتقدمي  اخلا�ض  القطاع  من  اخلدمات  مقدمى  مع  التعاقد 
اخلدمات املتجهة لل�شباب، مع جعل دفع املقابل م�رشوطا 
خلق  على  اخلدمات  متتوردى  وبتدريب  الناجح،  بالتنفيذ 

املزيد من اخلدمات ال�شديقة لل�شباب )الف�شول 3 و5 و6(.
رنينا  تكت�شب   2004 تقرير  من  جامعة  تو�شية  اإن  بل 
ها  اأ�شدق فى �شياق اخلدمات املتجهة لل�شباب - وتردد اأ�شداوؤ
التدخالت  ت�شكيلة من  ثمة  اأن  فرغم  احلاىل.  العام  تقرير  خالل 
من  بالقليل  اإل  ال�شطالع  يتم  فلم  جتربتها،  جرت  والربامج 
اأجل  من  امللح،  فمن  ولذلك  ثارها.  لآ عليه  يعول  الذى  التقييم 
توجيه عملية و�شع ال�شيا�شات ذات التوجه لل�شباب، اأن يتم بناء 

قاعدة معارف ب�شاأن ما الذى ينجح وفى ظل اأى ظروف.

امل�شدر: املوؤلفون.

املدر�سة  ي��رك��ون  ال  التالميذ  »معظم 
نق�س  اإىل  ذل��ك  يرجع  إمن��ا  وا برغبتهم. 
بائنا  اآ على  ال�سعب  ومن  امل��اىل.  الدعم 
ير�سلوا  ن  اأ خا�س  بوجه  فريقيا  اأ ف��ى 

طفالهم اإىل املدار�س.« اأ
كوامى، 20 �شنة، توغو
اأيلول/ �شبتمرب 2005

ط�ر 2-2  جعل اخلدم�ت توؤخذ من اأجل ال�ضب�ب الفقراء - االإ
مع�ودة النظر فى تقرير عن التنمية فى الع�مل 2004 من منظور عد�ضة ال�ضب�ب
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العمال  وميثل  وىل.  الأ للمرة  العمل  عن  والباحثني 
�شد  ال�شباب البالغون من العمر 15-29 �شنة ن�شيب الأ
من الدمار الذى يحيق بالوظائف، وبخا�شة العامالت 
وقتا  ي�شتغرق  الوظائف  ا�شرداد  اأن  كما  ال�شابات.16 
وباملثل،  تعليما.  قل  الأ ال�شبان  للعمال  بالن�شبة  اأطول 
قل   رجنتني ا�شتغرق العمال اأ�شحاب التعليم الأ ففى الأ
العمل  ا�شتيعابهم فى قوة  اإعادة  اأطول حتى تتم  وقتا 

بعد اأزمتها املالية حديثة العهد.17

فى  ال�شباب  ي�شتمر  العمل.  �سوق  اإىل  الدخول  حرية 
العمل،  �شوق  اإىل  دخولهم  بعد  املتتهتتارات  اكت�شاب 
اأعلى  تكون  اأن  اإىل  متيل  بطالتهم  معدلت  اأن  غري 
خربتهم.  عتتدم  ب�شبب  الرا�شدين  بطالة  معدلت  من 
فى  �شنة  العمر 24-15  من  ال�شباب  بطالة  ومعدلت 
الرا�شدين  البلدان ال�شناعية تزيد على معدلت بطالة 
لبع�ض  بالن�شبة  اإىل ثالث مرات، وتراوح  من مرتني 
 .)4 )الف�شل  مرات  و�شبع  خم�ض  بني  النامية  البلدان 
وقد ل يكون لهذه الختالفات اأهمية اإىل حد كبري لو 
اأنها  كانت راجعة اإىل البحث الطبيعى عن العمل. بيد 
اإذا ما اأ�شبح ال�شباب، وقد تعطلوا  متثل م�شكلة هائلة 
حياتهم  من  وىل  الأ القليلة  ال�شنوات  طوال  العمل  عن 
ذلك،  بعد  اأ�شا�شى  ب�شكل  العمل  العملية، متعطلني عن 

قل فى القطاع الر�شمى. على الأ

لت�شهيل  ال�شيا�شات  تفعله  اأن  ميكن  التتذى  فما 
تو�شيع فر�ض  يعتمد  العمل؟  �شوق  اإىل  ال�شباب  دخول 
اأف�شل ما يعتمد على منو القت�شاد  ال�شباب  ا�شتخدام 
باأكمله الذى يدمي الطلب: فاملد املت�شاعد يرفع قوارب 
ال�شباب وكل من عداهم. وبع�ض هذه ال�شيا�شات يكون 
له تاأثري كبري غري مق�شود وغري متنا�شب على ال�شباب. 
�شرق  اقت�شادات  مثل  القت�شادات،  من  الكثري  وفى 
املبا�رش  جنبى  الأ وال�شتثمار  ال�شادرات  تعمل  اآ�شيا، 
على تو�شيع نطاق الطلب على العمال ال�شباب، وكانت 
مبثابة م�شدر رئي�شى للنمو الذى يف�رش معجزة �رشق 
اآ�شيا.18 فقد كان لها تاأثري حفاز على وجه اخل�شو�ض 
م�شتبعدة  كانت  التى  الفئات  م�شاركة  زيتتادة  على 
ال�شابات  فيما �شبق فى القوة العاملة، مثل العامالت 

طار 3-2(. )الإ
وفى الوقت نف�شه، ميكن لبع�ض ال�شيا�شات عري�شة 
القاعدة، وبخا�شة تلك التى تنظم �شوق العمل، اأن توؤذى 
متنا�شب.  غري  ب�شكل  العمل  �شوق  اإىل  اجلدد  الوافدين 
اأحيانا  جر  لالأ دنى  الأ احلد  يتقرر  املثال،  �شبيل  فعلى 
عند م�شتوى مرتفع جدا، وتبني لبع�ض الدرا�شات فى 
اأن  اأن ذلك ميكن  الوليات املتحدة واأمريكا الالتينية 
حماية  قوانني  وتوفر  ال�شباب.20  ا�شتخدام  من  يقلل 
ال�شتخدام ا�شتقرارا ملن هم م�شتخدمون بالفعل، ولكن 
ميكن اأن تثنى اأ�شحاب العمل عن املغامرة با�شتئجار 

فى  وبنغالدي�ض  والثمانينيات  ال�شبعينيات  فى  ماليزيا  �شهدت 
الثمانينيات والت�شعينيات زيادات �رشيعة فى م�شاركة العامالت 
�شناعات  بع�ض  فى  وبخا�شة  العاملة،  القوى  فى  ال�شابات 
ليكرونيات  الإ جتميع  قطاع  اجتذب  ماليزيا،  ففى  الت�شدير.19 
اإىل  الريفية  املناطق  من  ال�شابات  العامالت  من  مطردا  تيارا 
ولية بينانغ. وباملثل اجتذب قطاع امللبو�شات فى بنغالدي�ض 
الكثري من العامالت ال�شابات من املناطق الريفية اإىل مدن مثل 

ت�شيتاغونغ ودكا.
فى  العاملة  التتقتتوة  متتن  املتتائتتة  فتتى   90 الن�شاء  وت�شكل 
اأ�شباه  جتميع  فى  العاملة  والقوة  بنغالدي�ض  فى  امللبو�شات 
املو�شالت فى ماليزيا. ويزود هذان القطاعان الكثري من الن�شاء 
فلم  العاملة:  القوة  اإىل  ن�شمام  لالإ لهن  فر�ض  بتتاأول  ال�شابات 
فى  امللبو�شات  قطاع  فى  العامالت  من  باملائة   93 لدى  يكن 
ماليزيا  فى  ليكرونيات  الإ قطاع  فى  الن�شاء  وثلثى  بنغالدي�ض 

اأى خربة عمل �شابقة.
توفر  ما  ماليزيا  ن�شاء  من  ال�شابق  للجيل  يتوافر  ومل 
لبناتهن من ح�شيلة التعليم اأو فر�ض ال�شتخدام - ول اأ�شاليب 
درا�شات حالة  وتك�شف  باأجر.  بالعمل  املرتبطة  احلديثة  احلياة 

من بنغالدي�ض اأن العامالت ال�شابات يف�شلن العمل فى �شناعة 
امللبو�شات على العمل فى الزراعة اأو اخلدمة فى املنازل. فالعمل 
فى قطاع امللبو�شات يعنى اأجورا اأعلى ومنزلة اجتماعية اأعلى. 
ورغم اأن العمل فى امل�شانع �شاق، فاإن من يقمن به لديهن درجة 
لعمال  م�شح  وفى  الذاتى.  وال�شتقالل  النف�ض  احرام  من  اأعلى 
ناث  الإ من  باملائة  لتتدى90  كان  بنغالدي�ض،  فى  امللبو�شات 
نف�شهن، مقابل 57  �شئلة تقديرا اأعلى لأ ال�شابات الالتى اأجنب الأ

باملائة من العامالت فى ال�شناعات غري الت�شديرية.
ال�شابات من منزلتهن داخل  وعززت رواتب هوؤلء الن�شاء 
اأجورهن  ت�شهم  فقد  �تترشهتتن.  لأ اإفادتها  على  عتتالوة  اأ�تترشهتتن 
فى  املعي�شية  �تترش  الأ دختتول  من  املائة  فى   43 اإىل  ي�شل  مبا 
فى   80 اأن   1995 عام  فى  اأجريت  درا�شة  وبينت  بنغالدي�ض. 
�شت�شقط  كانت  امللبو�شات  فى  العامالت  ناث  الإ اأ�رش  من  املائة 
حتت خط الفقر لول رواتب بناتها. وفى حني اأن تلك امل�شاهمات 
املعي�شية،  �رش  الأ فى  التفاو�ض  فى  قوتهن  من  دائما  حت�شن  مل 
القرارات  بع�ض  فى  اأكتترث  مدخالت  لها  كتتان  اأنتته  يبدو  فاإنه 
قبل  العمل  اأ�شبح  ماليزيا،  وفى  الزواج.  توقيت  مثل  الرئي�شية، 
الزواج هو العرف. وتتوقع الن�شاء ال�شابات العامالت فى قطاع 

اأن يكون  اأي�شا،  اأخرن زواجهن  امللبو�شات فى بنغالدي�ض، وقد 
حدث  كما  التتزواج،  فى  �رشكائهن  اختيار  فى  اأكتترب  نفوذ  لهن 

بالفعل فى ماليزيا.
جل  الأ طويلة  والجتماعية  القت�شادية  ثتتار  الآ وبع�ض 
اإىل  ينزعن  حتى  ال�شابات  الن�شاء  تتزوج  اإن  فما  وا�شحة.  غري 
اأن يعملن من  ال�شابات  الن�شاء  العمل باأجر، وتتوقع معظم  ترك 
الق�شرية،  العمل  اإىل فرة  واإ�شافة  �شنوات فقط.  اأربع  اإىل  ثالث 
لها  وتتوافر  املهارة  ومنخف�شة  مملة  الوظائف  معظم  كتتان 
على، وكانت تدار بطرق اأبوية تقليدية.  فر�ض حمدودة للحراك الأ
مع  الذاتى  ال�شتقالل  من  اأكرب  درجة  ال�شابات  الن�شاء  وعرفت 
فى  يو�شمن  كن  اأنهن  غري  احل�رشية،  املحيطات  اإىل  هجرتهن 
تباعهن اأ�شاليب حياة اأكرث تقليدا للغرب واأكرث  حيان لإ بع�ض الأ
اأن  الوا�شح  مر  فالأ ذلك،  عن  ورغما  الفردي.  بالطابع  ات�شاما 
اأر�شا  اقتحمن  وماليزيا  بنغالدي�ض  فى  ال�شابات  الن�شاء  هوؤلء 
جديدة اإىل حد ما وب�شدد امل�شاهمة اقت�شاديا فى حياة اأ�رشهن 
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الدرا�شة  وتبني  اخلربة.  تنق�شهم  ولكن  واعدين  عمال 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  فى  منظمة   15 عن 
والتعاون فى  التنمية  بلدا فى منظمة  الكاريبى و28 
التنظيمية  اللوائح  تلك  تاأثري  اأن  القت�شادى  امليدان 
�شعف  متتن  اأكتتترث  ال�شباب  ا�شتخدام  متتعتتدلت  على 
تاأثريها على العمال الذكور فى مقتبل العمر.21 وكان 
ال�شخاء  املفرطة  الجتماعية  احلماية  ملخططات 

التاأثري نف�شه.
فى  مبتتا  الجتماعية،  لتتالجتتتاهتتات  ميكن  كما 
وممانعة  العمل  اأ�شحاب  ميار�شه  الذى  التمييز  ذلك 
اأن  املنزل،  خارج  بالعمل  لل�شباب  ال�شماح  فى  �رش  الأ
ناث. وت�شهم  لالإ بالن�شبة  اأي�شا، خا�شة  الفر�ض  تقمع 
ال�شابات بالفعل بالكثري فى القت�شاد من خالل العمل 
يدخل  ل  عمل  وهو  املنزل،  فى  جتتر  الأ املدفوع  غري 
جماىل.22  الإ املحلى  الناجت  تقديرات  �شنيع فى  ب�شكل 
ودخول مثل هذه املجمعة املدربة ذات الدوافع القوية 
منو  عن  ي�شفر  اأن  ميكن  النظامية  العاملة  القوة  اإىل 
بالن�شبة  ال�شكان  من  كبرية  ح�شة  متثل  نها  لأ اأعلى 
ملن ل يعملون، حتى بدون حدوث حتول م�شهود فى 
اأي�شا،  التمييز  ممار�شات  تتغري  اأن  وميكن  اخل�شوبة. 
الجتماعية  عراف  الأ بع�ض  اأن  رغم  البلدان،  منو  مع 
اأ�شواء  فى  لذلك  اأمثلة  )اأنظر  ملحوظة  ب�شورة  مرنة 

على نوع اجلن�ض الذى يرد فى نهاية هذا الف�شل(.
احلراك. مييل حراك ال�شباب، ما اإن يتم ا�شتخدامهم، 
�شنا.  كرب  الأ العمال  اأن يكون مرتفعا، وباأكرث من  اإىل 
فتغيري الوظائف و�شيلة للح�شول على وظائف اأف�شل 
ويراكم فى هذه العملية راأ�ض املال الب�رشي. ومن ثم 
توؤثر  احلراك  تعيق  التى  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  فاإن 

على ال�شباب بوجه خا�ض.
ويبداأ معظم ال�شباب، با�شتثناء املحظوظني منهم 
غري  القطاع  فى  العمل  اجليدة(،  الت�شالت  ذوى  )اأو 
من  وبخا�شة  هناك،  يزدهر  منهم  والبع�ض  الر�شمي. 
وميثل  ناجحة.  اأعمال  م�رشوعات  اإن�شاء  فى  يفلحون 
)الف�شل  العاملة  القوة  من  جدا  �شغرية  ن�شبة  هوؤلء 
وبالن�شبة  كبري.  حد  اإىل  وخطريا  حمدودا  وم�شارا   )4
فى  �شعوبة  يتتجتتدون  التتذيتتن  ال�شباب  متتن  للكثريين 
ا�شراتيجية  احلر  العمل  يعترب  ائتمان،  على  احل�شول 
للبقاء، وهو اأمر نناق�شه لحقا فى هذا الف�شل. وعالوة 
عمال قد ل  اإن النجاح فى ن�شاط الأ على ذلك، فحيث 
اأن  الكثريين ممن كان ميكن  يكون �شهل املنال، فاإن 
اإىل  مر  الأ بهم  ينتهى  امل�شاريع  اأ�شحاب  من  يكونوا 

العمل حل�شاب �شخ�ض اآخر فى وقت اأو اآخر.
العاملة  القوة  من  كتترب  الأ اجلتتزء  اإىل  وبالن�شبة 

ف�شل التى  ال�شابة، فاإن اأ�شمن طريق اإىل الوظائف الأ
توفر تدريبا وافيا وفر�شا لبناء املهارات هو النتقال 
مر اإىل القطاع الر�شمي. وهنا مرة ثانية،  فى نهاية الأ
اخلا�ض  للقطاع  حافزا  توفر  التى  ال�شيا�شات  تعترب 
ورواندا  ديفوار  كوت  ففى  مهمة.  ال�شباب  ل�شتئجار 
ول  الأ العقد  واأوائل  الت�شعينيات  اأواخر  فى  وال�شنغال 
من القرن احلاىل، كان معدل البطالة للحا�شلني على 
ثمانى  اإىل  �شبع  من  مبقدار  اأكرب  الثانوى  بعد  تعليم 
فقط  ابتدائى  تعليم  على  احلا�شلني  اأولئك  من  مرات 
والتوقعات  الر�شمى  القطاع  حجم  �شغر  ب�شبب  وذلك 
على املفرطة.23 وميكن اأن يعمل ال�شتمرار فى حتقيق  الأ
حت�شينات فى مناخ ال�شتثمار بالن�شبة لل�رشكات على 
تقرير  فى  نوق�ض  ح�شبما  واأف�شل،  اأكرث  وظائف  خلق 

عن التنمية فى العامل 2005. 24
وقد دفع نق�ض الفر�ض املحلية ال�شباب اإىل البحث 
خارج بيئاتهم املحلية، مبا فى ذلك خارج البالد. فمعظم 
املهاجرين فى العامل من ال�شباب. وحيث اإنهم من بني 
املراقبني  من  الكثري  فتتاإن  واأذكتتاهتتم،  اأقرانهم  اأف�شل 
 .)8 )الف�شل  العقول  ا�شتنزاف  ب�شاأن  بالقلق  ي�شعرون 
ما  اأق�شى  على  باحل�شول  املتعلقة  ال�شيا�شات  وت�شمل 
ميكن احل�شول عليه من الهجرة الدولية حت�شني البنية 
مالية،  حتويالت  املهاجرون  ير�شل  لكى  �شا�شيه  الأ
باأوطانهم  ات�شال  على  البقاء  من  املهاجرين  ومتكني 
ال�شباب.  للمهاجرين  الناجحة  العودة  وت�شجيع  م،  الأ
ب�شاأن  املعلومات  على  اأف�شل  ح�شول  �شبل  ت�شمل  كما 

الوظائف كما يحدث فى الفلبني.

�سماع بواب الفر�س الإ فتح اأ
�رشة ال�سوت خارج نطاق االأ

مع  التفاعل  متتهتتارات  مبكرة  فتترة  فى  تت�شكل  كما 
و�شع والرغبة فى ذلك وفى النغما�ض فى  املجتمع الأ
فاإن  ذلك،  على  وعتتالوة   .)7 )الف�شل  املدنية  احلياة 
من  يو�شع  اأن  �شاأنه  من  ال�شوت  اإ�شماع  على  القدرة 
كلمة  )»ال�شوت«  اأف�شل  خدمة  على  احل�شول  فر�ض 
العراف  واإمنا  التعبري  خمت�رشة ل تبني فقط جمرد 
والحتواء - فر�شة للم�شاهمة فى املجتمع ولكت�شاب 
التقدير(. وقد حاج تقرير عن التنمية فى العامل 2004 
توجيهه  الفقري، ميكن  ال�شخ�ض  امل�شتفيد،  باأن �شوت 
اأو  الخدمات  متتورد  مع  الت�شال  خالل  من  مبا�شرة 
�شناع  على  التاأثري  ختتالل  متتن  مبا�شر  غير  ب�شكل 
حينئذ  اخلدمات  موردى  يوجهون  الذين  ال�شيا�شات، 

طار 2-2(.25  لتقدمي خدمات اأف�شل )اأنظر الإ
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وي�شدق ذلك بالن�شبة للجميع فى املجتمع، ولكن 
بالن�شبة لل�شباب - الذين بداأوا للتو فى جعل �شوتهم 
التغيري  اإزاء  �شربا  قتتل  والأ املنزل،  ختتارج  م�شموعا 
التدريجى، والباحثني عن هويتهم - رمبا تكون فر�ض 
الت�شاور  اأو  الت�شويت  خالل  من  ال�شوت  عن  التعبري 
على  مهمة  التتراأى  عن  ف�شاح  الإ وفر�ض  اأهمية.  اأكرث 
ن والديهم قد ل ميثلون م�شاحلهم  وجه اخل�شو�ض لأ
اإىل تلك  اأدناه. والفتقار  متاما، على نحو ما نناق�شه 
مثل  البديلة،  التعبري  اأ�شكال  من  يجعل  قد  الفر�ض 

ال�شلوك العنيف، اأكرث جاذبية.
للخ�شوع  المبا�شرة  غري  امل�شارات  ت�شبح  وقد 
ال�شيا�شات  �شناع  اإىل  املواطنني  من  ت  امل�شاءلة  اإىل 
النا�ض  قيام  مع  اأهمية  اأكرث   - اخلدمات  موردى  اإىل 
عالن عن اآرائهم بغري ذلك من الطرق  بالت�شويت اأو بالإ
بعد بلوغ الثامنة ع�رشة من العمر، ب�شفة ر�شمية، واإن 
يكن فى وقت لحق جدا من الناحية العملية. ول تتاح 
مثل هذه امل�شارات غري املبا�رشة ملعظم ال�شباب. كما 
امل�شاركة  خالل  من  والعراف  المبا�شر  الت�شاور  اأن 
منائية اأو فى و�شع امليزانيات  فى تنفيذ امل�شاريع الإ
اأن  رجح  طار 2-4(. ومن الأ اأي�شا )الإ م�شاألة رئي�شية 
فى  تاأثري  واإحداث  راأيه  �شماع  لإ فر�ض  لل�شباب  تتاح 

املحيطات املحلية )ولي�ض الوطنية(.
ول يقت�رش تاأثري تو�شيع تلك الفر�ض على جمرد 
للح�شول  طريقة  تكون  ما  كثريا  ال�شتقرار-  �شمان 
اأن ي�شتخدم  اإذا ما ا�شتطاع ال�شباب  اأف�شل  على نواجت 
رائعة  لطريقة  اإنها  منتج.  ب�شكل  بداعية  الإ طاقاته 
الق�شم  مو�شوع  وهو  القرارات،  �شنع  مهارات  لتنمية 

التاىل.

تنمية قدرات ال�ضب�ب كقوى ف�علة ل�ضنع 
ال�ضي��ض�ت

كيف ميكن للمرء، فى ظل ح�شد وا�شع من الفر�ض، اأن 
يختار؟  اأن  له  ينبغى  الذى  ومن  بينها؟  فيما  يختار 
القرارات  فى  ال�شباب  به  ي�شارك  الذى  املدى  يتباين 
التى توؤثر على كيفية اكت�شابهم للمهارات وبدء العمل 
واملجتمعات  البلدان  بني  فيما  ال�شوت،  عن  والتعبري 
التى ميكن  الكيفية  الق�شم  هذا  وي�شتك�شف  والثقافات. 
وفى  رفاههم  فى  هائل  ب�شكل  ال�شباب  بها  ي�شهم  اأن 
مم، اإذا ما اعرف �شناع ال�شيا�شات بال�شباب  رفاه الأ
اأهدافها  تقوم بتحديد  ال�شيا�شات  ل�شنع  كقوى فاعلة 

وتت�رشف على اأ�شا�شها.26  

والعراف بالقدرة لي�ض كافيا- فيجب اأن تتوافر 
م�شوؤولة.  تكون  واأن  باملعلومات  وتزود  املوارد  لها 
هذه  يحدد  التتذى  فما  »قتتتادرة«.  تكون  اأن  يجب  اأى 
التى  الق�شايا  اأهم  اأهمية معاجلة  الق�شم  القدرة؟ يربز 
فى  اأكتترب  ب�شكل  ي�شاركون  عندما  ال�شباب  يواجهها 

�شنع القرارات:
�شليمة -  معلومات  على  احل�شول  فر�ض  امتالك  	•
من  للتعلم  ال�شباب  فر�ض  ن  لأ �رشورى  اأمر  وهو 

احلياة اأقل من فر�ض البالغني.
ال�شيطرة على موارد حقيقية - وهو اأمر �رشورى  	•
اأن ي�شتثمروا فى  ال�شباب  نه قد ل يكون مبقدور  لأ

اأنف�شهم، حتى ولو كان لديهم اآفاق واعدة.
�شوء  فتتى  �تتترشورى  اأمتتر  وهتتو   - بحكمة  البت  	•
عن  بحثهم  معر�ض  فتتى  املتطورة  اأف�شلياتهم 

الهوية.

 (Centro de Defesa da Crianca ا�شتهلت �شيديكا- �شريا
وال�شباب  طتتفتتال  »الأ برنامج   e do Adolescente)

ميار�شون الن�شاط - امل�شاركة فى اأعمال امليزانية« فى 
مليونى  من  اأكرث  ت�شم  مدينة  وهى  فورتاليتزا،  مدينة 
ن�شمة، فى عام 2002 )�شيديكا - �شريا ُتوعى املواطنني 

باأهمية عملية امليزانية فى الربازيل(. 
وبعد حتديد 50 �شابا من خمتلف اأنحاء فورتاليتزا، 
قامت �شيديكا - �شريا بتدريبهم على حمتويات امليزانية 
دارة العامة،  التدريب م�شائل الإ وعملية و�شعها. وغطى 
يرادات،  واملنظمات ال�شيا�شية، وت�رشيعات امليزانية، والإ
امليزانية،  وتنفيذ  امليزانية،  ودورة  واملتت�تترشوفتتات 
عملية  فى  املدنى  املجتمع  بها  ينخرط  التى  وال�شبل 
والت�رشيعية  التنفيذية  ال�شلطات  واأدوار  امليزانية،  و�شع 

والق�شائية.
توثيق  وعمليات  ببحوث  �شابا  اخلم�شون  وقتتام 
فورتاليتزا  اأنتتحتتاء  �شتى  فى  ال�شباب  حاجات  ب�شاأن 
بالقيام بزيارات والتقاط ال�شور. وبعد اأن تعلموا حتليل 
امليزانيات البلدية وتف�شري النتائج، انخرطوا مع حكومة 
الر�شمية.  امليزانية  و�شع  عملية  فى  فورتاليتزا  مدينة 
وفى عام 2003 قدموا 33 تعديال على اقراح امليزانية 
لعام 2004 تت�شل بربامج التعليم واملخدرات والمتهان 

اجلن�شى.
املداولة  متيزت  فقد  بتتالتترد،  قتتامتتوا  ملتتن  ووفتتقتتا 

فورتاليتزا،  مدينة  تاريخ  فى  مرة  ول  لأ امليزانية،  حول 
بطريقة  املناق�شات  فى  اأ�شهموا  الذين  ال�شباب  مب�شاركة 
تعديالتهم  اإىل  قيمة  اإ�شافة  بغية  قاموا،  وقد  مقتدرة. 
يوم  فى  املدينة  جمل�ض  مبنى  اأمام  بالتجمع  املقرحة، 
الت�شويت على امليزانية. وكان هناك مزيج من املفاجاأة 
والت�شكك فيما بني اأع�شاء املجل�ض. فلم يكن بو�شعهم اأن 
ي�شدقوا اأن ت�شتطيع جمموعة من ال�شباب تفهم امليزانية 
كل  وفوق  م�شموعا،  �شوتهم  وجعل  القراحات  وتقدمي 
ال�شيا�شات  ر�شم  فى  امل�شاركة  يف  احلق  حماية  �شيء 

املوجهة اإليهم.
على  مقرحا  تعديال   33 من  ثالثة  مترير  مت  وقد 
ذلك  منذ  امل�رشوع  نطاق  ت�شاعد  وقد   .2004 ميزانية 
احلاىل  الوقت  فى  امل�رشوع  فى  ال�شباب  ويقوم  احلني. 
جهودهم  اإن  املوؤ�ش�شة  وتقول  اآخرين.  �شباب  بتدريب 
دولر  األف   400 تبلغ  اإ�شافية  خم�ش�شات  عن  اأ�شفرت 
طفال وال�شباب يف عام 2004 ومبلغ 760 األف دولر  لالأ

فى عام 2005.
امل�رشوع  اآثار  تقييم  بدعم  ال�شويد  حكومة  وتقوم 
اأن  املتوقع  ومن  واخلا�شة،  الجتماعية  النتائج  على 

تكون نتائجه جاهزة فى امل�شتقبل القريب.

امل�شدر: وكالة التنمية الدولية ال�شويدية )2005(  

ط�ر 2-4  اأدى �ضوت ال�ضب�ب فى و�ضع امليزانية اإىل حت�ضني  االإ
النواجت فى �ضريا ب�لربازيل

طفالهم  اأ على  باء  االآ من  الكثري  »يخ�سى 
حذوهم  يحذوا  ن  اأ منهم  »يطلبون«  وقد 
ي�سمحوا  ن  اأ بدون  م��ور،  االأ ت�رصيف  فى 
خمافة  جديدة  م��ور  اأ بتجريب  لل�سباب 

اخلطر.«  
�شاب، تايلند
ول/ دي�شمرب 2005  كانون الأ
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ال�سباب يتخذون قرارات متزايدة
همية دوما مع تقدمهم فى العمر  االأ

و�شياء البالغون، معظم القرارات  يتخذ الوالدون، اأو الأ
وحياتهم  و�شحتهم  طفال  الأ تعليم  على  توؤثر  التى 
فى  طفال  الأ تقدم  ومع  العام.  ورفاههم  الجتماعية 
املزيد  ممار�شة  فى  تدريجيا  يتتبتتداأون  فاإنهم  العمر 
توؤثر  التى  التتقتترارات  من  الكثري  على  ال�شيطرة  من 
قرارات  �شنة   24 يبلغون  من  يتخذ  اإذ  حياتهم.  على 
يدعوها  عملية  فى   - �شنة   12 يبلغون  عمن  خمتلفة 
�شن  بلوغ  مرحلة  اإىل  املراهقة  من  التدرج  البع�ض 
التحول  هتتذا  �تترشعتتة  وتتباين  التتبتتازغتتة.27  التتر�تتشتتد 
)والقرارات( ب�شكل وا�شع فيما بني البلدان والثقافات، 
ت�شاءل  وقد  التنمية.  مب�شتوى  �شيئ  يربطها  ل  وقد 
الفرة 2005-2006 ملجموعة من  فى  اأجرى  م�شح 
من  البالغون  ال�شباب  كان  اإذا  عما  املتنوعة  البلدان 
العمر 15-24 �شنة ي�شعرون باأن لهم هم اأنف�شهم اأكرب 
فى  املهمة  النتقال  فرات  عرب  القرارات  على  تاأثري 
الرغم  وعلى   .)4-2 )ال�شكل  والعمل  والزواج  التعليم، 
من التباين، فقد كان ن�شف ال�شباب الذى اأجرى عليه 
فى  التاأثري  اأكرب  لهم  باأن  ي�شعرون  قل  الأ على  امل�شح 
فى  امللحوظة  ال�شتثناءات  ومتثلت  احلتتالت.  معظم 

بنغالدي�ض وطاجيك�شتان ب�شاأن الزواج والتعليم.28
وتفهم املزيد عن طبيعة وعواقب الختيار ما بني 
ل�شيا�شات احلكومة  بالن�شبة  اأمر حا�شم  احلياة  فر�ض 
كرب  الأ قتتارب  الأ اأو  الوالدون  يتخذ  وحيثما  الفعالة. 
القرارات، فاإن حوافزهم  اأو قادة املجتمع معظم  �شنا 
طار 2- هم )انظر الإ ومواردهم وقيودهم تكون هى الأ
م�شوؤوليات  لل�شباب  يكون  اأنه حتى عندما ل  بيد   .)5
تامة فى �شنع القرارات حتى ي�شبحوا �شبانا را�شدين 
فاإنهم  اأكرث،  اأو  العمر  من  �شنة   18 على  عمرهم  يزيد 
من  كبرية  درجتتة  ميار�شوا  اأن  ذلتتك  مع  ي�شتطيعون 

القدرة على التاأثري فى وقت مبكر.
بالن�شبة  جالء  اأكرث  ال�شتقالل  هذا  يكون  ورمبا 
ي�شعب  ما  اأكتترث  وهما  وال�شحي،  الدرا�شى  لل�شلوك 
التالميذ  يقوم  فقد  ورقابته.  ر�شده  الرا�شدين  على 
بالتعليم  باللتحاق  البتدائية  الدرا�شة  اأكملوا  الذين 
ينتظمون  والديهم، ولكنهم ل  لرغبات  الثانوى طاعة 
كافية.  بجدية  يدر�شون  اأو  ال�شفوف  فى  بال�رشورة 
فيه  يجوز  الذى  لل�شن  اأدنتتى  حدا  الدولة  تفر�ض  وقد 
يفر�شوا  اأن  الوالدون  يحاول  وقد  يتزوج،  اأن  لل�شباب 
ولكن  يتتراه،  بتتاأن  لل�شباب  ي�شمح  من  ب�شاأن  قواعد 
الن�شاط اجلن�شى قد يحدث )بل ويحدث( خل�شة. وميكن 
للمراهقني اأن يعربوا عن قدرتهم حتى بالتما�ض فر�ض 

امل�شدر: تقرير عن التنمية يف العامل 2007 م�شوح م�شركة بني الو�شائط.
رقام الن�شبة املئوية للنا�ض ما بني 15-24 �شنة من العمر الذين اأجابوا »اأنا �شخ�شيا« ]ولي�ض الوالدين اأو احلكومة اأو خالفه[  مالحظة: تبني الأ
اأكرب  اأقرب املهن عهدا؛ �شنوات درا�شتك؛ و�رشيكك فى الزواج[ من كان له  اأو  على �شوؤال: »عندما تفكر فى ]كل مرحلة انتقال: مهنتك احلالية 

تاأثري؟«

خرية؟ يتب�ين ت�أثري ال�ضب�ب على عملي�ت انتق�لهم الرئي�ضية بدرجة كبرية فيم� بني  ال�ضكل 2-4 من له الكلمة االأ
ن�ث املجتمع�ت وب�لن�ضبة للذكور واالإ

تبني مل�شح  بالت�رشب؟  قرار  اتخاذ  فى  ي�شارك  الذى  من 
اأبلغ  فقد  كبرية.  اختالفات  وجود  باك�شتان  فى  اأجرى 
العمر 20- )البالغني من  ال�شبان  اأرباع  اأكرث من ثالثة 
24 �شنة( عن دور لهم فى القرار املتعلق برك الدرا�شة، 
ولكن اأقل من ربع الرا�شدين امل�شوؤولني كانوا يرتاأون اأنه 
اأبلغ ما  ينبغى اإ�رشاك ال�شباب الذكور فى ذلك. وباملثل، 
هذا  فى  دور  عن  ال�شابات  من  املائة  فى   50 من  يقرب 
القرار، فى حني اأن 11 فى املائة فقط من الرا�شدين ممن 
اأجابوا كانوا يرتاأون اأنه ينبغى لل�شابات اأن يقمن بدور 

فى ذلك.
دور  عن  �شنة(   24-15( اأجابوا  من  ثلث  واأبلغ 
لهم فى القرار املتعلق بالت�رشب من املدر�شة اإل اأنهم مل 
�رشة حول  عراب عن راأى اأثناء مناق�شات الأ ي�شتطيعوا الإ
املت�شاربة  املئوية  الن�شب  اأن  املو�شوع. وفى حني  هذا 
قد ل متثل �شوى الفارق بني عرف م�شت�شوب وممار�شة 
فعلية، فاإنها تثري ال�شك فى القدرة الفعلية التى ميار�شها 
ردود  على  التعويل  اإمكان  ومدى  وال�شباب  املراهقون 

الرا�شدين و�شحتها.
جيال تتجاوز م�شاألة  راء بني الأ والختالفات فى الآ
التعليم - وتتجاوز باك�شتان. فمثال، اأجرى علماء النف�ض 

جتارب لبيان اأن ال�شلوك »الودى جتاه املجتمع« ينمو مع 
فراد يبداأون  العمر. ووفقا اإىل كوهلربغ )1973(، فاإن الأ
تبعا  الت�رشف  جتاوز  فى  العمر  من  ع�رشة  الثانية  نحو 
للقواعد والنظم وبدافع من الرغبة فى الوفاء باللتزامات 
جتاه الغري. وقد مت القيام مبعظم العمل التجريبى املوؤيد 

لهذه الفرا�شات فى البلدان املتقدمة.
لدور  اأف�شل  تفهم  اإىل  احلاجة  اإىل  النتائج  وت�شري 
�رش املعي�شية. وينبغى  ال�شباب فى اتخاذ القرارات فى الأ
طفال  الأ تعامل  األ  املعي�شية  �تتترشة  الأ �شلوك  لنماذج 
بو�شفهم »قوى فاعلة خامدة« واإمنا مثل طرفى الزواج، 
طار  كاأطراف يتفاو�شون فى مباراة للم�شاومة )انظر الإ
احلديثة  التاريخية  التحليالت  بع�ض  وت�شتخدم   .)7-2
الوليات  متتن  امل�شتمدة  املتت�تترشوفتتات  بيانات  العهد 
ال�شباب  اأن  الفرة 1917-1919 لتو�شيح  املتحدة فى 
�رشة  كانوا قادرين اأي�شا على ح�شد قوة تفاو�شية فى الأ

املعي�شية نتيجة لعملهم.

امل�شادر:  موهلينج )2005( و�شاثر واآخرين )2002(.

ط�ر 2-5  �ضوهد ولكن مل ي�ضمع �ضوته: من الذى يقرر للمرء  االإ
متى يت�رشب من املدر�ضة اأو متى يتزوج اأو متى 

يفعل اأى �ضىء اآخر؟

رومانيا

ماليزيا

األبانيا

العراق

اإثيوبيا

طاجيك�شتان

بنغالدي�ض

100 20406080�شفر10080604020
ناثالذكور الإ

ن�شبة مئوية

العمل املدر�شة الزواج
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العمل. وتبني درا�شة اأجريت فى عام 1998 على 21 
 100 جمرد  تبعد  وكلها  كارناتاكا،  ولية  فى  قرية 
كيلومر من حمور التكنولوجيا فى بانغالور، اأن 12 
باملائة من جميع ال�شبيان ما بني 10-14 �شنة من 
ومن  عائدين.  اأو  حاليني  مهاجرين  عن  عبارة  العمر 
م�شتقلني  »مهاجرين  يعتربون  ثلثهم  كان  بني هوؤلء 
اأى �شغوط من  ب�شكل قوي- فقد رحلوا بدون  ذاتيا« 
اأو فى  اأو حتى م�شاركة منهم فى �شنع القرار  اآبائهم 

تي�شري ترتيبات العمل اأو املعي�شة.29
اأنه  تعنى  ال�شباب  عد�شة  ا�شتخدام  فتتاإن  وهكذا 
خماطبة  اإىل  �شافة  بالإ ال�شيا�شات،  تعمل  اأن  يتعني 
�شلوك  عن  املبا�رشة  امل�شوؤولية  حتمل  على  الوالدين، 
اأو يعي�شون  ال�شباب، حتى عندما يكونون �شغارا جدا 
فيما يبدو فى اأطر تقليدية. كيف ذلك؟ بوا�شطة تعزيز 
على  و�شيطرتهم  املعلومات،  على  ح�شولهم  فر�ض 

املوارد، ومهاراتهم فى اتخاذ القرار.

دعم البحث عن املعلومات
ال�شباب يعرفون الكثري. وحيث اإنهم اأف�شل تعليما فى 
جيال ال�شابقة، فاإن معدلت معرفتهم  املتو�شط من الأ
البلدان  فى  وبخا�شة  بكثري،  اأعلى  والكتابة  بالقراءة 
اأمية  حمتتو  متتعتتدلت  ت�شل  حيث  التتدختتل،  منخف�شة 
املائة،  اإىل 75 فى  �شنة  العمر 24-15  البالغني من 
-35 العمر  من  يبلغون  ملن  املائة  فى   59 مقابل 
بالقراء  املعرفة  هذه  تاأثري  اأن  واحلقيقة،  �شنة.30   44
واحد  كان  اأن  ت�شادف  ما  اإذا  اأكتترب  يكون  والكتابة 
جميع  معي�شية  اأ�تترشة  فى  يعي�ض  ال�شباب  هتتوؤلء  من 
�شاأن  من  اإن  حيث   - ميني  الأ من  خرين  الآ اأفرادها 
الذين  اأولئك  اإىل  املعلومات  نقل  من  ميكن  اأن  ذلك 
بخا�شة  مهما  ذلك  ويكون  يقراأوا،  اأن  ي�شتطيعون  ل 
�شمدة  الأ ا�شتخدام  يقت�شى  حيث  النائية  املناطق  فى 
اإتباع نظام غذائى لعالج  اأو  خرى  والتكنولوجيات الأ
مثل  باأن  الباحثون  ويحاج  التعليمات.  تفهم  الدرن 
هذه املعرفة التفوي�شية بالقراءة والكتابة، اأى تعر�ض 
اأن  �شاأنه  من  متعلمني،  نتتا�تتض  لأ املعي�شية  �تتترشة  الأ
الهند.31  فى  مية  الأ حمو  معدل  اإىل  اآخر  ثلثا  ي�شيف 
�شمل م�شادر  لأ ا�شتخداما بكثري  اأكرث  ال�شباب  اأن  كما 
العامل-  اأنحاء  جميع  فى  حاليا  املتاحة  املعلومات 
�رش  الأ م�شوح  وتبني   .)8 و   1 )الف�شالن  نتترنتتت  الإ
املعي�شية من األبانيا وبلغاريا وال�شني اأن جمرد وجود 
خذ  الأ احتمال  من  يزيد  املعي�شية  �تترشة  الأ فى  �شاب 

بالتكنولوجيات اجلديدة.32

كرث من ذلك؟ الكثري جدا. قد  ما الذى يتعني معرفته اأ
ل متتد معارف ال�شباب العامة اإىل ال�شتثمار فى راأ�ض 
اأجرى  م�شح  فيبني  املغامر.  وال�شلوك  الب�رشى  املال 
فى عام 2003 على �شبان فييت ناميني يبلغون من 
ال�شتنارة  من  جيدة  درجة  على  �شنة   25-14 العمر 
املائة من  اأقل من 60 فى  اأن  ذلك،  والتعليم بخالف 
ال�شباب الريفى مل ي�شمع البتة عن الزهرى اأو ال�شيالن. 
بلد  و�شمع ثلثهم فقط تقريبا عن دورة احلي�ض. وفى 
للوفيات  الرئي�شى  ال�شبب  فيه  املتترور  حتتوادث  تعترب 
العمر  من  يبلغون  ملن  بالن�شبة  اجل�شيمة  �شابات  والإ
لية  الآ الدراجات  ن�شبة  تتجاوز  وحيث  �شنة   19-15
املائة،  فى   70 الريفيون  ال�شباب  ي�شتخدمها  التى 
منهم  الكثريون  كان   - خوذات  فقط  ربعهم  ي�شتخدم 

غري مقتنعني بب�شاطة بقيمتها فى احلماية.33
اأمر  املعلومات  بع�ض  توافر  اأن  فى  �شك  من  وما 
املوا�شيع  ب�شاأن  الجتماعية  عتتراف  الأ فى  متجذر 
فى  اأختتريا  اأجتترى  م�شح  ويقتب�ض  للمناق�شة.  املالئمة 
�شمال  من  �شنة   20 العمر  من  تبلغ  امتتراأة  عن  رو�شيا 
والعدوى  مرا�ض  بالأ مهتمة  »اإننى  قولها:  القوقاز 
امل�شكلة  وتتمثل  اجلن�ض.  املنقولة عن طريق ممار�شة 
ن تربيتى ل  فى اأننى ل اأ�شتطيع �شوؤال والدى عنها لأ
ت�شمح ىل مبناق�شة تلك الق�شايا معهما.« وبدل من ذلك، 
ال�شباب  ذكره  ال�شحية  للمعلومات  م�شدر  اأكرث  فاإن 
نداد،  الأ يكون  ما  وكثريا  التلفزيون.34  هو  �شيوعا 
وبع�شهم على نف�ض الدرجة من �شوء املعلومات، بديال 

�رش اأو املدار�ض كم�شدر للمعلومات. لالأ
على  قائمة  ا�شتنتاجات  ذلتتك  عاقبة  وتتتكتتون 
املعلومات  تدفق  فى  ال�شجيج  ن  لأ �شيئة  معلومات 
ميكن اأن يكون عميقا. اإذ يبني الكثري من الدرا�شات اأن 
ال�شباب مييلون اإىل املبالغة فى تقدير الن�شاط اجلن�شى 
وغريه من اأ�شكال ال�شلوك املرتفع اخلطر لل�شكان، مما 

يلقى باملزيد من ال�شغوط عليهم لالت�شاق معها.35 

رئي�شية  م�شارات  ثالثة  ثمة  عمله؟  ميكن  الذى  وما 
حت�شني  هو  اأحدها  امل�شكلة.  ملعاجلة  اإتباعها  ميكن 
املعاهد  فى  بالفعل  تدر�ض  التى  الدرا�شية  املناهج 
التى  جنابية  ال�شحة الإ القائمة. فيمكن لربامج تعليم 
تقدم فى املدار�ض اأن تكون فعالة فى زيادة املعارف 
خذ ب�شلوك جن�شى اآمن )الف�شالن 5 و 6(. وعالوة  والأ
على ذلك، فلم يتبني للتقييمات اأى دليل على اأن تدري�ض 
اجلن�ض يزيد من الن�شاط اجلن�شى فيما  بني ال�شباب.36 
كافية.  لي�شت  الربامج  تلك  اأن  الوا�شح  من  اأن  بيد 
فهناك �شواغل اأي�شا باأن برامج تدري�ض اجلن�ض ت�شل 

يتمتعوا[  ن  اأ ]فى  ال�سباب  حق  �ساند  »�ساأ
القرار.  �سنع  ليات  اآ اختيار  فى  بالحرية 
على  للق�ساء  تركيا،  فى  عمل،  �ساأ كما 
ال�سباب  خ��ي��ارات  فى  ���س��رة«  االأ »تحكم 

وقراراتهم.«  
�شيزن، 22 عاما، اإ�شكي�شهري، تركيا 
ول/ دي�شمرب 2005  كانون الأ
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اإىل جمموعة خمتارة فح�شب - اأولئك املوجودين فى 
املدار�ض.

لتكوين  خيارات  ا�شتحداث  هو  الثانى  وامل�شار 
ذلك  فى  مبا  التقليدية،  املوؤ�ش�شات  خارج  املهارات 
جنابية  الإ ال�شحة  خلدمات  الجتماعى  الت�شويق 
نداد، وبرامج  املوجهة اإىل ال�شباب، وبرامج ا�شت�شارة الأ
العمل  مكان  فى  ر�شاد  الإ وخدمات  عتتالم،  الإ و�شائط 
الربامج  ال�شباب. وميكن لهذه  اإىل  واملجتمع املوجهة 
جنابية اجليدة اإذا ما وجهت اإىل  اأن تنه�ض بال�شحة الإ
اجلمهور ال�شحيح وربطت باخلدمات املقدمة بالفعل 
وقد  يلبى(.  ل  طلب  اإىل  فح�شب  �شتف�شى  فاإنها  )واإل 
فى  �شارم،  لتقييم  تخ�شع  مل  اأنها  رغم  جتريبها،  مت 
كمبوديا وتايلند واأوغندا - وهى بلدان احتوت انت�شار 

يدز. فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية/ الإ
فجوة  م�شدر  التتربامتتج  هتتذه  تعالج  اأن  ويتعني 
النا�ض  يت�رشف  املعلومات،  غيبة  ففى  املعلومات. 
على اأ�شا�ض ت�شوراتهم. فعندما �شئلت فتيات مراهقات 
مناط العمرية لفريو�ض نق�ض املناعة  فى كينيا عن الأ
الب�رشية، فاإنهن بخ�شن ب�شكل جماعى من تقدير انت�شار 
املر�ض فيما بني الذكور فى اأواخر ع�رشينياتهم، مما 
جعلهن اأكرث غفلة عن حماذير العالقات مع »الع�شيق 
ملفات  ع�شوائى  تدخل  وقتتدم  ال�شخى«.  ال�شن  كبري 
بيانات عن فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية تبعا لنوع 
املجموعات  بني  فيما  اأوثق  توافق  اإىل  واأدى  اجلن�ض 

املتماثلة فى العمر.37 
يلتزم  عندما  املعلومات  فى  فجوة  حتتتدث  كما 
ففى  جدا.  انتقائية  عينة  من  اجتاهات  ال�شن،  �شغار 
عام  فى  اأجتترى  م�شح  قدر  الدومينيكية،  اجلمهورية 
2001 على ال�شبيان امللتحقني بال�شنة النهائية من 
مدر�شة ابتدائية بدقة عوائد ا�شتكمال التعليم البتدائى 
ب�شكل مت�شق مع بيانات املكا�شب املقدرة، ولكنه بخ�ض 
ب�شدة قيمة عوائد اإمتام الدرا�شة فى املدر�شة الثانوية. 
اإل  تقديراتهم  يقيموا  مل  اأنهم  اإىل  راجعا  ذلك  وكان 
على مالحظة اأجور ال�شباب الذين بقوا فى اجلرية بعد 
احلا�شلون  )انتقل  فقط  الثانوى  تعليمهم  ا�شتكمال 
فى  للطالب  اأعطى  وبعدئذ  بعيدا(.  اأعلى  اأجتتور  على 
مدار�ض اختريت ب�شكل ع�شوائى معلومات عن مالمح 
املكا�شب الفعلية املقدرة. واأ�شارت م�شوح املتابعة فى 
انتظام  اأن يزيد  رجح  الأ اأنه كان من  اإىل  عام 2005 
من اأعطوا املعلومات فى الدرا�شة فى ال�شنة الدرا�شية 
التالية بن�شبة 12 فى املائة على ن�شبة من مل يعطوا 

املعلومات.38
وتتمثل طريقة ثالثة فى اأنه يتعني على امل�شوؤولني 
عن تقدمي املعلومات اأن يكونوا هم اأنف�شهم على درجة 
احلوافز  من  يحركهم  ما  ولديهم  التدريب  من  جيدة 

ال�شحيحة. وتبني البحوث احلديثة العهد ب�شاأن الغياب 
فيما بني مقدمى اخلدمات فى ال�شحة والتعليم، وهو 
ما نوق�ض فى تقرير عن التنمية فى العامل 2004، اأن 
قوله اأ�شهل من فعله. ففى اأمريكا الالتينية، ت�شتجيب 
بيد  وهيكلها.  املكافاأة  مل�شتوى  التدري�ض  نوعية 
لكى  اأنه  يبني  بلدان  �شبعة  ملبادرات  ا�شتعرا�شا  اأن 
ينجح خمطط ما للحوافز، يجب اأن يكون انتقائيا جدا 
ومن حجم كاف، ومت�شل عن كثب وثيق باأداء ميكن 

ر�شده.39
لنقل  واعتتتدة  اآلتتيتتة  نتتتتداد  الأ ا�تتشتتتتتختتدام  اأن  كما 
ال�شحرى،  بالعالج  لي�شوا  نتتداد  الأ ولكن  املعلومات، 
ويجب   - باملعلومات  اأي�شا  هم  يغذوا  اأن  يجب  نه  لأ
برامج  تعترب  فمثال،  اإيجابى.  تاأثري  لهم  يكون  اأن 
الوليات  فى  ال�شكن  ح�شب  الوظائف  على  التدريب 
املتحدة، والتى ت�شمح للم�شركني بتجنب التفاعل مع 
جماوراتهم املختلة وظائفها وتنمية �شورهم الذاتية، 
املكون  ذلك  بها  لي�ض  التى  الربامج  من  جناحا  اأكرث 

ال�شكنى املكلف.40

م�ساعدة ال�سباب على ال�سيطرة على املوارد
من بني العالمات امللحوظة لالنتقال - مثل ا�شتكمال 
املرء لدرا�شته، ورحيله عن املنزل، وبدئه حياة عمل، 
املاىل  ال�شتقالل  يبدو  طفال-  لالأ واإجنابه  وزواجتته 
اأف�شل ما ينبئ بالو�شول اإىل مرحلة الر�شد املت�شورة 
�شواء.41  والفقرية على حد  الغنية  البلدان  فى  للنف�ض، 
وفى امل�شاورات التى اأجريت فى بنغالدي�ض ب�شاأن هذا 
  “nijer paye- : التقرير، كانت العبارة التى تتكرر هى
وت�شري  قدميه«.  على  املتترء  »وقتتوف  اأى   darano”
عدم  اأى   - القت�شادى  ال�شتقالل  اإىل  العبارة  هذه 
�رشة  اأفراد الأ اأو  اإىل العتماد على الوالدين  ال�شطرار 
احلال،  وبطبيعة  الرزق.42  اأ�شباب  لكت�شاب  خرين  الآ
يواجه ال�شباب، مع بدئهم فى ال�شتقالل ماليا، بقيود 

اأكرث حدة على قراراتهم ال�شتهالكية وال�شتثمارية.
ولي�شت هذه بالق�شية التى تثري الن�شغال بالن�شبة 
على  العتماد  مبقدورهم  يزال  ل  الذين  الفقراء  لغري 
التى  �شباب  الأ بني  من  اأن  واحلقيقة  اأ�رشهم.  متتوارد 
حتى  التاأخر  فى  اآخذة  املنزل  عن  الرحيل  �شن  جتعل 
كرث ثراء اأن الرا�شدين ال�شباب يعتمدون  فى البلدان الأ
اأكرث  اقت�شادى  و�شع  على  احل�شول  فى  اأ�رشهم  على 
النا�شئني  ح�شة  زادت  واأملانيا،  فرن�شا  ففى  ر�شوخا. 
فى  يعي�شون  الذين  �شنة   24-20 العمر  من  البالغني 
بيوت والديهم من نحو 56 فى املائة فى عام 1986 
اإىل 62 فى املائة فى عام 1994؛ وفى اإيطاليا كانت 
فى   66 اإىل  املائة  فى   50 من  حتتدة،  اأكتترث  التتزيتتادة 
املائة، حتى بني الرجال البالغني من العمر 29-25 
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�شنة.43  بيد اأنه ميكن اأن تف�شى النتيجة بالن�شبة ملن 
اأو  اأو ملن مل يعد باإمكانهم ل�شبب  اأ�رش فقرية،  هم من 
على  يعتمدوا  اأن  �شرة(  الأ تفكك  اأو  التيتم  )مثل  خر  لآ
املال  راأ�تتض  فى  ال�شتثمار  بخ�ض  اإىل  �تترشة،  الأ متتوارد 
اكت�شاب  اإىل  الطريق  على  �شيئة  بداية  واإىل  الب�رشي، 
ناث اإىل �شعف  رزق م�شتدام، واأن تف�شى بالن�شبة لالإ

املوقف فى التفاو�ض ب�شاأن الزواج.

�س املال الب�سرى. يواجه  جل اال�ستثمار فى راأ موارد من اأ
باختيارات  يقوموا  اأن  عليهم  يتعني  الذين  ال�شباب 
ب�شاأن ال�شتثمار فى تكوين املهارات تكاليف باهظة 
)انظر ال�شكل 2-3(. ومتيل التكاليف التى ي�شتقطعها 
نطاقها  فتتيتتراوح   - التباين  اإىل  جيبه  متتن  التتفتترد 
اجلامعات  فى  اجلامعيني  الطالب  لن�شف  بالن�شبة 
وكولومبيا  و�شيلى  والربازيل  رجنتني  الأ فى  اخلا�شة 
بني 30 فى املائة من ن�شيب الفرد من الناجت املحلى 
اإىل 100 فى املائة.44 وحتى بالن�شبة ملن  جماىل  الإ
تكاليف  فاإن  جمانية،  عامة  جامعات  فى  يدر�شون 
لي�شت  التكاليف  هذه  ومثل  �شخمة.  البديلة  الفر�ض 
لتمثل ق�شية فى تلك البلدان ب�شبب  العوائد املرتفعة 
للتعليم العايل، ما مل تكن ال�شيولة قيدا ملزما - وهى 
كذلك بالفعل. وتبني لدرا�شة حديثة العهد عن املك�شيك 
�رش املعي�شية التى لديها نف�ض  اأن احتمال اأن تر�شل الأ
الدخل الدائم ذرياتها اإىل اجلامعة ي�شبح اأقل اإذا حلت 
ويفتقد  القت�شادية.45  الناحية  من  �شيئة  �شنة  بها 
الوالدون فى الكثري من البلدان اإىل املال الكافى الذى 
اأو  مبا�رشة  التعليم  هذا  مثل  تكلفة  دفع  على  يعينهم 
يتوقعون بب�شاطة اأن ي�شهم ال�شباب ب�شكل له �شاأنه مع 
تقدمهم فى العمر. ولكن هل يفعل ال�شباب ذلك، حيث 

اإنهم يواجهون الكثري من قيود املوارد امللزمة؟
توفري  هى  القيد  هذا  لتخفيف  اجللية  الطريقة  اإن 
ولو  حتى  يدفع  ي�شتفيد  فمن   - للطالب  الئتمان 
يتحمل  حيث  املتقدمة  البلدان  وفى  لحق.  وقت  فى 
الطالب بعبء جم من التكاليف، ميول التعليم، الطالب 
مل�رشوعات  ميكن  ول  قرو�ض.  على  يح�شلون  الذين 
ن  لأ حكومي،  دعتتم  بتتدون  تنجح  اأن  هتتذه  الئتمان 
الذين  الطالب  فقر  لي�شت متاحة لأ التجارية  القرو�ض 
ل�شدادها.  الوالدين  من  �شمان  اأو  رهن  اإىل  يفتقرون 
اكت�شاب  فى  للبدء  ال�شغوط  فاإن  ذلك،  على  وعتتالوة 
الرزق مرتفعة مبا يكفى حتى بدون امل�شوؤولية الهائلة 
ولية  الأ املكا�شب  يفوق  دين  �شداد  ب�رشورة  املتعلقة 
اأ�شعافا م�شاعفة. ويجرى طرح خطط واعدة لتخفيف 
ال�شداد  جتعل  التى  القرو�ض  مثل  الق�شايا،  تلك  حدة 
طار 6-3  متوقفا على الدخل املكت�شب فعليا )انظر الإ

فى الف�شل 3(.

الفتقار  اإن  الرزق.  �سباب  اأ على  احل�سول  لبدء  موارد 
اإىل  اأي�شا،  اأن يعمل  ال�شمانات ميكن  واإىل  اإىل اخلربة 
جانب كونه عائقا للتعليم، على تعطيل ال�شباب الذين 
عمل  ن�شاط  لبدء  الالزمة  واملهارات  الدوافع  لديهم 
اأ�شد  قيدا  تعترب  ال�شيولة  اأن  اإىل  ال�شواهد  وت�شري  جديد. 
على اأ�شحاب امل�شاريع ال�شبان منه على من هم اأكرث 
ر�شوخا. اإن افتقارهم اإىل تاريخ ائتمانى وافتقادهم اإىل 
الرا�شدين.  اخلربة ي�شعهم فى موقف غري موات قبالة 
ويعترب هذا املجال خمادعا حيث لن يكون من احلكمة 
اأن توجه اأموال احلكومات اإىل دعم امل�شاريع التجارية 
املحفوفة باملخاطر. وقد ت�شري بع�ض التجارب احلديثة 
العهد ملد نطاق الئتمان البالغ ال�شغر لي�شمل ال�شباب 

طار 6-2(. اإىل م�شار واعد. )الإ

نداد.  �سر وفيما بني االأ تدعيم املواقف التفاو�سية فى االأ
تبني البحوث البازغة اأن ال�شيطرة على املوارد طريقة 
مهمة لتعزيز قدرة ال�شباب فى الزواج، وبخا�شة ذلك 
�رش والوالدين باأكرث مما  الذى يرَتب مبا يوافق هوى الأ
يوافق الزوجني ال�شابني. وفى احلقيقة، ل يتم متكني 
املجتمعات،  بع�ض  فى  اأبدا  القوة  اأ�شباب  من  ال�شباب 
وبخا�شة الفتيات، من اأجل اتخاذ القرارات باأنف�شهم. 
فهذه ال�شلطة تنتقل بب�شاطة من الوالدين اإىل اأنا�ض اأكرب 
رجح اأن  اآخرين، مثل الزوج اأو احلماة.46 كما اأن من الأ
اأو �شلع  ي�شت�شلم ال�شباب الفقراء لل�شغوط لقبول نقود 
مقابل ممار�شة اجلن�ض، مما يعر�شهم ملخاطر متزايدة 

عزز الئتمان البالغ ال�شغر فر�ض ال�شباب فى بلدان مثل 
بنغالدي�ض. اإذ اأنه يوفر الئتمان فى مناطق اأفقر اأو اأبعد 
ويزود  التقليدية.  امل�شارف  بوا�شطة  خدمته  ميكن  مما 
اجلماعى  قتترا�تتض  الإ خالل  من  ال�شغر،  بالغ  الئتمان 
لل�شمانات  �شالح  ببديل  الن�شاء،  وبخا�شة  للفقراء، 
الع�شوية  وت�شتخدم  التقليدية.  للقرو�ض  املطلوبة 
اجلماعية كاأداة ر�شد لكفالة ت�شديد كل ع�شو لقرو�شه، 
ومن ثم ا�شتيعاب جانب من املخاطر. وتبني البحوث اأن 
الدخل.  لكت�شاب  الن�شاء  فر�ض  من  ن  ح�شَّ الئتمان  هذا 
ونظرا اإىل اأن ال�شباب يفتقرون اأي�شا اإىل ال�شمانات، فهل 
بواب اأمامهم؟ هل  ميكن لالئتمان بالغ ال�شغر اأن يفتح الأ
ميكن اأن ينجح مثل هذا النظام بالن�شبة ملجموعة تعترب 

فى املتو�شط اأكرث حراكا ورمبا اأقل خ�شية للمخاطر؟
حتليل  ولكن  معروفة،  لي�شت  النهائية  جابات  الإ
البيانات املاأخوذة من بنغالدي�ض قد تعطى موؤ�رشا عما 
ينبئ به الئتمان بالغ ال�شغر. لقد ا�شتفاد ال�شباب هناك 

فقد  ال�شغر.  بالغ  الئتمان  قرو�ض  من  �شنة(   24-12(
مقابل  قرو�ض،  على  ال�شباب  من  باملائة  ع�رشة  ح�شل 
33 باملائة من جميع الرا�شدين. ومن بني جميع القرو�ض 
موؤ�ش�شات  من  غالبيتها  جتتاءت  ال�شباب،  اإىل  املقدمة 
قرا�ض بالغ ال�شغر )73 فى املائة(. ومن بني جميع  الإ
من كانوا موؤهلني للح�شول على قرو�ض فى عام 1999، 
قبل  لهم  قر�ض  اأول  على  منهم  املائة  فى   17 ح�شل 
بلوغ 25 �شنة من العمر. ول يوجد دليل على اأن قرو�ض 
من  اأكتترب  ب�شكل  متنا�شبة  غري  م�شاكل  تواجه  ال�شباب 
اأ�شعار  نف�ض  دفع  اإىل  اأنهم مييلون  اإذ  الرا�شدين.  قرو�ض 

الفائدة وا�شتخدام تلك القرو�ض من اأجل اأن�شطة مماثلة.
وقد مت ال�شطالع مببادرات اأخريا لتو�شيع ا�شتخدام 
خمططات الئتمان بالغ ال�شغر كطريقة لتوجيه املوارد 
ومتكني ال�شباب من اأ�شباب القوة. ومن املهم تقييم تلك 

التجارب وتقا�شم الدرو�ض امل�شتفادة منها.
امل�شدر: بيانات ماأخوذة من خاندكر )2005(. 

ط�ر 2-6  هل االئتم�ن الب�لغ ال�ضغر هو احلل لتخفيف حدة  االإ
قيود املوارد التى يواجهه� ال�ضب�ب



تقرير عن التنمية فى العامل 2007   58

�شابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية وغريه من  بالإ
من  والكثري  باجلن�ض.  املنقولة  مرا�ض   بالأ العدوى 

نداد. ال�شباب ميار�شون التدخني ب�شبب �شغوط الأ
كما اأن الربامج التى ت�شاعد ال�شباب على اكت�شاب 
من  اأي�شا  متكنهم  قتتد   بائتمان،  تزودهم  اأو  التترزق 
نداد  اأو �شغوط الأ اأمام ال�شغوط الجتماعية  ال�شمود 
بالنغما�ض فى �شلوك جمازف. وقد بني تقييم لربامج 
فى  حتتق  عتتن  بها  املحتفى  ال�شغر  بالغ  الئتمان 
وال�شحة  التعليم  على  تاأثري  لها  كان  اأنه  بنغالدي�ض 
ونتائج �شوق العمل بالن�شبة للرجال والن�شاء على حد 
ثر  �شواء- واأن الئتمان املقدم للن�شاء كان له اأكرب الأ

على املتغريات املت�شلة بقوة املراأة وا�شتقاللها.47 

م�ساعدة ال�سباب على اتخاذ القرارات ال�سحيحة
يتعني ت�شفية املعلومات وتقييمها عند تلقيها قبل اأن 
اأ�شا�شها. وهذا �شعب  الت�رشف على  مكان  ي�شبح بالإ
اأن  وميكن  باأنف�شهم،  ثقة  النا�ض  كرث  لأ بالن�شبة  حتى 

التحليلية  العملية  على  املعتادين  غري  حركة  ي�شل 
اإىل حد ما، فى  القرارات. وميكن معاجلة ذلك،  ل�شنع 
احلفظ  على  تركز  التى  التعليمية  فالنظم  املدار�ض. 
احلقائق  تعلم  قد  فهم  غري  من  بال�شتظهار  والتعليم 
املهارات  ذهتتان  الأ فى  تغر�ض  اأن  فى  تف�شل  ولكنها 

التحليلية الالزمة للو�شول اإىل قرارات م�شتنرية.
للحياة  التتالزمتتة  املتتهتتارات  هتتذه  تعليم  وميكن 
املناهج  فى  تغيريات  اإدختتال  بوا�شطة  املدار�ض  فى 
حيان تغيري بيئة  الدرا�شية. ويتطلب ذلك فى بع�ض الأ
التى  متاما  الرا�شخة  �شاليب  الأ على  للتغلب  التعليم 
توجه ال�شلوك، بل قد ل يكون البع�ض منها حمل اإدراك. 
الثانوية  املدار�ض  على  اأجريت  التى  البحوث  وتبني 
فى تايلند اأن الفتيات الالتى يدر�شن فى مناخ اجلن�ض 
وينمني  الريا�شيات  فى  اأف�شل  ب�شكل  يبلني  الواحد 
فى  يدر�شن  الالتى  الفتيات  من  اأكرث  قيادية  مهارات 
بيئات خمتلطة اجلن�ض، وهى نتيجة تت�شق مع البحوث 

التى اأجريت فى البلدان املتقدمة.48  

ال�شباب  بتتني  يتتفتترق  متتا  لنمذجة  طتترق  ثتتالث  هتتنتتاك  كتتانتتت 
حديثة  دبيات  لالأ ا�شتعرا�شات  بع�ض  اإىل  ا�شتنادا  والرا�شدين، 
التقليدى،  القت�شادى  التحليل  اإىل  الطرق  تلك  وت�شتند  العهد. 
نقطة  وهى  ال�شلوكية،  والقت�شاديات  منائى،  الإ النف�ض  وعلم 

التقاطع بني الثنني.
طار، الذى ميليه  التحليل القت�شادى التقليدي. فى هذا الإ
تتجاوز  طاملا  ما  ن�شاط  اإتباع  يتم  املتوقعة،  املنفعة  تعظيم 
نف�شه  متتر  الأ وينطبق  احلا�رشة،  بالقيمة  التكاليف  الفوائد 
دمان، مثل التدخني،  اأن�شطة الإ على الن�شاط املجازف. وحتى 
للم�شتقبل  املتطلعة  الفاعلة  القوى  ر�شيدة  بطريقة  تبحثها 
بعواقبه  كاملة  معرفة  عن  مثل  الأ ا�شتهالكها  تختار  التى 
جل. ومن ثم ل تعتمد التفاوتات بني ال�شباب  ال�شلبية طويل الأ
والرا�شدين على تباين ال�شيكولوجيا اأو م�شتويات الر�شد، واإمنا 
�شعار.  لالأ احل�شا�شية  اأو  الدخل  فى  الختالفات  عن  تنتج  قد 
فى  يكونون،  ال�شباب  اأن  اإىل  ولية  الأ ال�شواهد  ت�شري  وحقيقة، 
ن�شطة املجازفة، ح�شا�شني متاما للعوامل  قراراتهم مبوا�شلة الأ
القت�شادية، واحلوافز امل�شتحدثة لتقلي�ض التدخني. وي�شت�شهد 
غروبر )2001( بدرا�شة حلكومة الوليات املتحدة تخل�ض اإىل 
اأن زيادة �شعر ال�شجاير هو اأكرث الطرق التى يعول عليها لتقليل 

تدخني املراهقني. 
منائي،  الإ النف�ض  علم  يعالج  منتتائتتى.  الإ النف�ض  علم 
ال�شباب  اتخاذ  التقليدى،  القت�شادى  التحليل  خالف  على 
بع�ض  وفتتى  منف�شلتني.  كعمليتني  لتتلتتقتترارات  والتترا�تتشتتديتتن 
الدرا�شات، تتمثل العوامل التى ياأخذها ال�شباب فى اعتبارهم 
من  فرعية  جمموعة  فى  راء  الآ ت�شكيل  اأو  القرارات  �شنع  عند 
تلك التى ي�شتخدمها الرا�شدون، فى حني اأن ال�شباب والرا�شدين 
ينظرون فى بع�ض احلالت فى عوامل خمتلفة متاما، اأو ذات 

وكوفمان  فيل�رش  هالربن  وجد  وقد  كبري.  ب�شكل  خمتلف  وزن 
من  مقدرة  اأكتترث  للقرارات  ك�شناع  الرا�شدين  اأن   )2001(
جل  الأ ق�شرية  والفوائد  التكاليف  عن  �شئلوا  عندما  ال�شباب 
اأو  التجميل  جراحات  مثل  التدخالت  ملختلف  جل  الأ وطويلة 
ما اإن كانوا ي�شاركون فى درا�شة طبية جتريبية. وقد مت قيا�ض 
طويلة  والعواقب  واملخاطر  اخليارات  جميع  باأخذ  املقدرة 
وجه  على  �شارخة  الختالفات  وكانت  العتبار.  فى  جل  الأ
)من  �شنا  �شغر  الأ واملراهقني  الرا�شدين  بني  فيما  اخل�شو�ض 

هم فى ال�شفني ال�شاد�ض والثامن(.
ي�شتخدمون  والرا�شدين  ال�شباب  اأن  على  �شواهد  وثمة 
عن  �شئلوا  فعندما  التتقتترارات.  اتخاذ  فى  خمتلفة  اعتبارات 
وتعاطى  التدخني  مثل  جمازفة  ن�شطة  لأ املت�شورة  العواقب 
الكحوليات واملخدرات، اعترب ال�شباب اأن العواقب تنطوى على 
�شتاينربج  ويبني  الرا�شدين.  من  باأكرث  اجتماعية  فعل  ردود 
وكوفمان )1996( عالقة على �شكل حرف U مقلوب بني العمر 
نداد. وتزداد القابلية للتاأثر بني فرة  والقابلية للتاأثر بتاأثري الأ
الرابعة  اإىل ذروتها فى نحو  الطفولة واأوائل املراهقة، وت�شل 

ع�رشة من العمر، وتتناق�ض خالل �شنوات الدرا�شة الثانوية.
ال�شلوكية،  لالقت�شاديات  وفقا  ال�شلوكية.  القت�شاديات 
قد يكون التنافر فى ال�شلوك بني ال�شباب والرا�شدين و�شنعهم 
فاأول،  امل�شتقبل.  ب�شاأن  املختلفة  للمنظورات  نتيجة  للقرارات 
من  ب�شدة  امل�شتقبل  بخ�شم  ال�شباب  يقوم  اأن  رجتتح  الأ من 
فوائد  لها  اأن�شطة  عن  ذلك  وي�شفر  احلا�رش.  ل�شالح  احل�شاب 
)اأو  مرتفعة  جل  الأ طويلة  تكاليف  اأو  مرتفعة  جل  الأ ق�شرية 
ق�شرية  تكاليفها  اأن�شطة  فى  لال�شتثمار  وبخ�ض  كلتيهما(، 

جل مرتفعة. جل مرتفعة وفوائدها طويلة الأ الأ
بتحيز  اأي�شا  م�شتقبال  املنفعة  تتاأثر  اأن  ميكن  وثانيا، 

اأف�شلياتهم  تقدير  فى  فراط  الإ اإىل  النا�ض  ميل   - �شقاطات  الإ
اأن  بدون  امل�شتقبل  فى  اأف�شلياتهم  على  واإ�شقاطها  الراهنة 
التغيريات  اآثتتار  الواجب  النحو  على  اعتبارهم  فى  يتتاأختتذوا 
يحقق  قد  حني  ففى  فمثال،  الفا�شلة.  الفرة  فى  حتتوال  الأ فى 
يبلغ  عندما  للنا�شئ  اأف�شل  وظيفية  اآفاقا  املتزايد  التعليم 
مرحلة الر�شد، فقد يبخ�ض من تقدير اأهمية الوظيفة اجليدة له 
اأف�شلياته الراهنة ل تعطى الفر�ض فى  ن  فى مرحلة الر�شد لأ

الوظائف قيمة كبرية.
جمازف  �شلوك  فى  بالنغما�ض  املجازفة  تتاأثر  وثالثا، 
فى املا�شي. لنفر�ض اأن املرء انغم�ض فى ن�شاط جمازف فى 
متيقنة،  غري   - و�رشها  بخريها   - نتائجه  تزال  ل  املا�شى 
ن فيما اإن كان يكرر نف�ض الن�شاط اأم ل. فاإذا  واأمامه اختيار الآ
جل، فكلما كان احتمال  ما كان الن�شاط يجلب اإر�شاء ق�شري الأ
رجح اأن ينغم�ض املرء فيه مرة  النتيجة ال�شيئة اأكرب، كان من الأ
فكلما  خميفة.  والتداعيات  تناق�ض.  احلدى  اخلطر  ن  لأ ثانية، 
يدز من ممار�شة اجلن�ض بدون حماية  �شابة بالإ الإ كان خطر 
رجح اأن يفعل ال�شخ�ض الذى مار�ض اجلن�ض  اأعلى، كان من الأ
جل  الأ الطويلة  ثار  الآ اآمن ذلك ثانية. وكلما كانت  ب�شكل غري 
ما  �شخ�ض  ي�شبح  اأن  اأكرب  الحتمال  كان  اأ�شواأ،  للمخدرات 

جربها من قبل فح�شب متعاطيا منتظما لها.
من  اإن  عامة  ب�شفة  القت�شاديون  يقول  قتتد  ولتتذلتتك 
اإىل  بالنظر  متتتامتتا  ر�شيدين  ال�شباب  يتتكتتون  اأن  املحتمل 
والتكاليف  اإمرتهم،  حتت  املتتوجتتودة  واملتتتوارد  اأف�شلياتهم 
عمالهم. وما اإذا كان ميكن لل�شباب اأن يقول نف�ض  املت�شورة لأ

ما يقوله القت�شاديون، اأمر خمتلف.

امل�شدر: با�شو، وكيو، وزارجامى )2006(

قل من وجهة نظر االقت�ض�ديني(؟ هل يفكر ال�ضب�ب بطريقة ر�ضيدة )على االأ ط�ر 7-2  االإ
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اأكرث  ال�شباب  من  للكثري  بالن�شبة  امل�شاألة  اأن  بيد 
اإىل  فنظرا  التتقتترارات.  �شنع  مهارات  تعلم  جمرد  من 
هويتهم،  يلتم�شون  يزالون  ل  ال�شباب  من  الكثري  اأن 
بع�ض  ا�شتخدم  وقد  تعقيدا.  اأكرث  تكون  قراراتهم  فاإن 
بنف�شه  املتترء  اإح�شا�ض  تنمية  عملية  القت�شاديني 
لتف�شري الت�رشفات التى تبدو غري ر�شيدة، مبا فى ذلك 
مثل  جمازف،  �شلوك  فى  النغما�ض  اإىل  ال�شباب  ميل 
الن�شمام اإىل الع�شابات امليالة اإىل العنف، رغما عن 
ن�شطة.49  قلة العوائد القت�شادية املتوقعة من تلك الأ
على  نتتداد  الأ جماعات  وتاأثري  الهوية،  عن  البحث  اإن 
النا�شئ، يف�رشان اإىل حد ما، مقدار ما يكون املرء على 
ا�شتعداد لتكبده من خطر ومقدار ما يخ�شم من ح�شاب 
امل�شتقبل بالن�شبة للحا�رش. وتبني النتائج التجريبية، 
الدخول فى خماطر فى  اإىل  ال�شباب مييلون  اأن  مثال، 
حا�رشون  اأنداد  هناك  يكون  عندما  ال�شيارات  قيادة 
طار  )الإ مماثلة  حالة  فى  الرا�شدون  يفعله  مما  باأكرب 

.)7-2
ال�شحيح من �شخ�ض  القرار  اإىل  التو�شل  ويتطلب 
ما يخ�شم تكاليف امل�شتقبل ب�شكل كبري جدا، اأو يتبع 
اإىل جماعة  �شلوكا ينطوى على املجازفة لكى ين�شم 
واإجباره  م�شتقبال  بالعواقب  ال�شخ�ض  هذا  توعية  ما، 
بع�ض  فى  احلوافز  توؤثر  اأن  وميكن  مواجهتها.  على 
اإذا ما مل ياأخذ  القرارات، وبخا�شة  حيان على تلك  الأ
اآخرين  على  املرتبة  ثتتار  الآ ح�شبانهم  فى  ال�شباب 
كان  ولو  حتى  الطويل(،  املدى  فى  اأنف�شهم  على  )اأو 
نف�شهم.  لأ يقررون  كيف  ويعرفون  املعلومات  لديهم 
ال�شجائر  اأ�شعار  خف�شت  املتحدة،  التتوليتتات  ففى 
وفى  �شاأنه.50  له  ب�شكل  ال�شباب  تدخني  من  املرتفعة 
اإندوني�شيا، خف�شت زيادة قدرها واحد فى املائة فى 
ال�شجائر من ال�شتهالك بن�شبة نحو ثلث نقطة  اأ�شعار 
النقي�ض من ذلك، فاإن حظر اإعالنات  مئوية.51 وعلى 
ال�شجائر والكحوليات وحتديد حد اأدنى ل�شن تعاطيها 
هى حماولت لزيادة �شعر هذا ال�شلوك، ولكن ال�شواهد 
توحى باأن تاأثريها مييل اإىل اأن يكون �شعيفا )الف�شل 

.)5
وتتحايل املخططات املبتكرة التى وجهت الدعم 
داء  اإىل حد ما على الأ اإىل الفتيات - حلثهن  مبا�رشة 
يتخذن  اأن  لكفالة  وكذلك  املدار�ض  فى  طيب  ب�شكل 
على   - املدار�ض  فى  بالنتظام  القرار  »باأنف�شهن« 
ويقوم  الفتيات.  تعليم  �شد  ال�شن  كتتبتتار  حتتتيتتزات 
الثانوية  البنات  مدار�ض  فى  رواتتتب  �رشف  برنامج 
فى بنغالدي�ض، املوجه اإىل فتيات من العمر 14-11 

للفتيات  امل�رشفى  احل�شاب  اإىل  النقود  بتحويل  �شنة، 
مبا�رشة، رهنا بح�شن اأدائهن  وبقائهن غري متزوجات. 
ثر  وفى حني اأنه ل يزال يتعني القيام بتقييم �شارم لأ
الربنامج، فاإن ثمة دلئل على اأنه كان عامال رئي�شيا 
فى زيادة اللتحاق مبدار�ض البنات الثانوية فى البالد 

ب�شورة كبرية )انظر الف�شلني 3 و 6(.

اإت�حة الفر�ضة الث�نية
ولويات فى تو�شيع الفر�ض املتاحة لل�شباب  تتمثل الأ
م�شتدامة  اأ�شباب  ك�شب  وبدء  اخلدمات  على  للح�شول 
حكيم  ب�شكل  الختتتتتيتتار  على  وم�شاعدتهم  لتتلتترزق، 
ل  ال�شباب  من  الكثري  اأن  بيد  الفر�ض.  تلك  بني  فيما 
نهم مل يعدوا ب�شكل  الفر�ض لأ اغتنام تلك  ي�شتطيعون 
طيب عندما كانوا اأ�شغر �شنا. ويناهز املعدل الو�شيط 
متام التعليم البتدائى على النطاق العملى  العاملى لإ
من  الكثري  ولكن  املائة،  فى   85 احلتتاىل  الوقت  فى 
)اأفريقيا  ذلك  وراء  متخلفة  تزال  ل  قاليم  والأ البلدان 
طفال ت�رشبوا  ن الأ جنوب ال�شحراء 55 باملائة( اإما لأ
ول  من املدار�ض اأو مل يذهبوا اإليها البتة فى املقام الأ
التى خربتها احلروب  البلدان  وفى   52.)8-2 طار  )الإ
باأكمله ممن  اإىل جيل  الن�شبة  اأن ت�شل  هلية، ميكن  الأ
�شيرياليون  على  اأ�شواء  )انظر  املدر�شة  �شن  فى  هم 

الذى يلى الف�شل 7(.    
اأن �شوء التغذية فى مرحلة مبكرة من العمر  كما 
ال�شباب.  من  الكثري  حياة  فر�ض  من  يقل�ض  اأن  ميكن 
ال�شابقة  ال�شحية  ال�شتثمارات  الطول  يعك�ض  وقتتد 
وقت  فى  الك�شب  على  التتقتتدرة  على  كموؤ�رش  وُيقبل 
ول  معوقون  النا�ض  من  والكثري  احلياة.53  من  لحق 
ي�شتطيعون اغتنام الفر�ض- تتباين التقديرات ب�شكل 
ممن  مليونا  و150   75 بني  تتتراوح  ولكنها  وا�شع، 

يبلغون من العمر 10-24 �شنة.54
امل�شار  ال�شباب  بع�ض  يختار  اأن  املحتم  ومتتن 
اخلاطئ اأو ي�شاقوا اإليه. ول يزال احلمل املبكر م�شكلة 
فى الكثري من البلدان النامية. وحتدث اأكرث من ن�شف 
 / الب�رشية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  �شابة  الإ حالت 
يدز فيما بني ال�شباب دون �شن 25 �شنة من العمر.  الإ
العمر  من  البالغون  ميثل  املتحدة  التتوليتتات  وفتتى 
اأكرث  ال�شكان،  من  املائة  فى   7 وهم  �شنة،   19-15
العنيفة  اجلرائم  ب�شبب  العتقالت  حالت  خم�ض  من 
التعدى  جرائم  جميع  ب�شبب  تقريبا  املعتقلني  وثلث 
اأرقام  ال�شعب احل�شول على  ومن  املمتلكات.55  على 
فى البلدان النامية، ولكن ثمة دليل ب�شاأن بع�ض بلدان 
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الكاريبى، مثل جامايكا، حيث اإن ما يقرب من ن�شف 
يرتكبها  اجلتترائتتم  ن�شف  من  واأكتترث  القتل  عمليات 
ال�شباب، ومعظمهم من الذكور الذين تراوح اأعمارهم 

بني 17 و 25 �شنة.56

ثار  ما الداعى اإىل منح فر�سة ثانية؟ تخفيف اآ
مناط �سلوكه �سيا�سات املا�سى واأ

من  ما  حد  اإىل  امل�شت�شوبة  غري  النتائج  هذه  تعترب 
عجزت  التى  �شلوكه  واأمناط  املا�شى  �شيا�شات  تراث 
البالغة  همية  الأ ذات  �شا�شية  الأ تو�شيل اخلدمات  عن 
بالن�شبة  ف�شل  الأ النتائج  عليها  تقوم  التى  �ش�ض  لالأ
تلك  على  يكفى  ما  اإنفاق  عن  النظر  وبغ�ض  لل�شباب. 
الوجه  على  نفاق  الإ فى  للف�شل  كان  فقد  اخلدمات، 
عن  تقرير  فى  توثيقها  مت  هائلة  تداعيات  ال�شحيح 
طار 2-2(.57 كما  التنمية فى العامل 2004 )اأنظر الإ
اأن النتائج غري امل�شت�شوبة تعترب تراثا للقيود العائلية 

واملجتمعية. فالزواج املبكر، املتجذر بعمق فى بع�ض 
وان. املجتمعات، ميكن اأن ي�شد الفر�ض قبل الأ

ما  حد  اإىل  اأي�شا  تعترب  ال�شيئة  النتائج  اأن  بيد 
�شنع  فى  اخلربة  عدميى  ال�شباب  تقدير  ل�شوء  نتيجة 
ورغم  املخاطر.  من  نفورهم  يقل  والذين  التتقتترارات 
من  الدرجة  هذه  على  لي�شوا  وال�شباب  الرا�شدين  اأن 
ب�شاأن  التتقتترارات  تنفيذ  على  التتقتتدرة  فى  الختتتتتالف 
احلالت املحفوفة باملخاطر، فاإن النتائج التجريبية 
يقيمون  التى  الكيفية  فى  يختلفون  ال�شباب  اأن  تبني 
اإىل  راجعا  ذلك  يكون  وقد  الختيارات.  عواقب  بها 
اأو اإىل تف�شيل الر�شا املبا�رش. كما ميكن  ق�رش النظر 
وهو   - الهوية  عن  بالبحث  مت�شال  ذلتتك  يكون  اأن 
كادميية  الأ الدوائر  فى  له  نهاية  ل  انبهار  مو�شوع 
طار 2-6(. وميكن اأن يكون لالختالفات فى  )انظر الإ
تقدير عواقب الختيارات اآثار هائلة، وبخا�شة عندما 
مثل   - احلتتاىل  الوقت  فى  العمل  تكاليف  حتمل  يتم 
الذهاب اإىل املدر�شة اأو ا�شتخدام موانع احلمل - ولكن 

العوائد حتدث فى وقت بعيد فى امل�شتقبل.58  
كما تبني البحوث احلديثة العهد اأنه قد يكون لهذه 
ال�شور  فت�شري  ف�شيولوجية.  جذور  اأي�شا  الجتاهات 
القدرة  الذى يحكم  العقل  اأن جزء  اإىل  للمخ  املاأخوذة 
اأوائل  نحو  ين�شج،  ما  اآخر  هو  املخاطر  تقييم  على 

طار 9-2(. الع�رشينيات )الإ
والكيفية التى يوؤثر بها هذا النمو البيولوجى على 
حمتمال  تف�شريا  يوفر  ولكنه  وا�شحة،  لي�شت  ال�شلوك 
اآخر لال�شتعداد املالحظ لدى ال�شباب للمجازفة باأكرث 
من الرا�شدين. وفى بع�ض البلدان، تاأخذ �شوق التاأمني 
على  التاأمني  و�شناعة  العتبار.  فى  الختالف  ذلك 
ال�شيارات على وعى تام بولع ال�شباب بالنغما�ض فى 
املجازفات. ففى اأيرلندا، يدفع البالغون من العمر 19 
مرات  ثالث  مبقدار  اأكرب  ال�شيارات  على  تاأمينا  �شنة 
�شنة.59   29 العمر  من  البالغون  يدفعه  عما  تقريبا 
وكانت ال�رشكات منذ زمن تقدم حوافز ملكافاأة ال�شلوك 
الطيب.  جنتتاز  الإ �شجل  مثل  املا�شى،  فى  امل�شوؤول 
ال�شلوك  تكافئ  اأن  عر�شت  يقال  فيما  بع�شها  اإن  بل 
اأنها  بافرا�ض  جيدة،  درجتتات  منح  مثل  م�شتقبال، 
ترتبط باحلكمة. بيد اأن اأ�شواق التاأمني تلك �شعيفة فى 
العظمى.  الغالبية  حماية  عن  وتعجز  النامية  البلدان 
فمثال، يعترب التاأمني على ال�شيارات هو �شوق التاأمني 
الوحيدة التى ي�شتطيع ال�شباب ا�شتخدامها بالنظر اإىل 
اأفريقيا  الذكور خارج  للوفاة بني  الرئي�شى  ال�شبب  اأن 
حوادث  معظمها  فى  تت�شبب  التى  �تتشتتابتتات  الإ هو 
القليل  انت�شار هذه ال�شناعة على  ال�شيارات. ويقت�رش 

»النظام فى بالدى ال يتبع من يت�رصبون 
ينتهى  ال  اأ لكفالة  املنا�سب  الوقت  فى 
مام  اأ عائقا  ي�سبحوا  ن  اأ إىل  ا بهم  م��ر  االأ
الف من  اآ العامل. هذا هو ما يحدث هنا؛ 
دون  ال�سوارع  يجوبون  الذين  ال�سباب 
هدف بدون عمل وال خدمات اجتماعية، 

وبالتاىل ال �سىء.«
ت�شرينور، 21 �شنة، �شرياليون
اأيلول/ �شبتمرب 2005

مهما  �شنوات(  )�شت  ال�شليم  البتدائى  التعليم  يعترب 
يعترب  اأنتته  اإذ  كاأ�شا�ض؛  فقط  لي�ض  لل�شباب،  بالن�شبة 
الذى  املكان  الرا�شدين  �شغار  من  للكثري  بالن�شبة  اأي�شا 
منهم  البع�ض  اأعاد  وقد  التعليم.  فيه  يتلقون  يزالون  ل 
�شنوات كثرية. وبداأ اآخرون التعليم فى �شن متاأخرة جدا. 
ومع ذلك فاإن اآخرين يحاولون العودة اإىل نظام التعليم 
بعد �شنوات طويلة ق�شوها خارجه- فى البلدان اخلارجة 

طفال فى �شن الدرا�شة. من النزاعات، رمبا جيل من الأ
بالن�شبة  اللتتتتتحتتاق  �شن  بيانات  متتوجتتز  ويتتبتتني 
ملختلف امل�شتويات التعليمية اأنه رغم اأن بع�ض البلدان 
بنا�شئيها خالل  الدفع  فى  اأفلحت  نام  فييت  فقر مثل  الأ
امل�شتويات البتدائية فى الوقت املنا�شب اإىل حد ما، فاإن 

ولدى  ال�شكل(.  )انظر  ذلك  ت�شتطع  مل  مالوى  مثل  بلدانا 
جلميع  املائة  فى   75 زهاء  يبلغ  التحاق  معدل  مالوى 
البالغني فيها من العمر 15 �شنة، مقابل 70 فى املائة 
طفال الفييت ناميني تقريبا  فى فييت نام، ولكن معظم الأ
فى املرحلة الثانوية مقابل 5 باملائة فقط فى مالوى. 
كرب �شنا. فلدى  طفال الأ وت�شتمر احلالة هكذا بالن�شبة لالأ
 19 العمر  من  للبالغني  بالن�شبة  التحاق  معدل  مالوى 
ل  ن�شفهم  ولكن  نتتام،  فييت  فى  معدله  من  اأكتترب  �شنة 
يزالون فى املدار�ض البتدائية. فما هى الربامج املطلوبة 
يتعلمها  التى  امل�شتويات  بنف�ض  يتعلمون  اأنهم  ل�شمان 
من هم اأ�شغر �شنا بكثري؟ لي�ض لدى فييت نام م�شكلة مع 
عمار: فجميع من يبلغون من العمر 19 �شنة  املزج بني الأ

فى امل�شتويات الثانوية بالفعل.

حتى من ال يزالون فى املدر�ضة يحت�جون اإىل فر�ص ث�نية ط�ر 8-2  االإ

كرب �ضن� فى املدر�ضة االبتدائية فى بع�ص البلدان ال تزال اأعداد كبرية من ال�ضب�ب االأ

اللتحاق )ن�شبة مئوية(اللتحاق )ن�شبة مئوية(

فييت ناممالوى

15
16
17
18
19

العمر
15
16
17
18
19

العمر

امل�شدر: ح�شابات املوؤلفني ا�شتنادا اإىل م�شوح دميوغرافية و�شحية فى فيت نام )2002( وفى مالوى )2000(.

�شفر 10 20 30 40 50 60 70 80 �شفر 10 20 30 40 50 60 70 80

املدار�ض البتدائية
املدار�ض الثانوية
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قبل عقد م�شى، كانت الفكرة ال�شائدة هى اأن منو املخ ينتهى 
قرابة ال�شنة الثانية من العمر. وقد علمنا منذ ذلك احلني اأن منو 
املخ ي�شتمر اإىل وقت طويل من مرحلة املراهقة )بني 10 و19 
اأدناه(. ومير  �شنة من العمر(، ومن مرحلة البلوغ )انظر ال�شكل 
املخ خالل هذه الفرة ب�شل�شلة من التغيريات، ول تن�شج اأجزاء 
من املخ ترتبط باملهارات الجتماعية وحل امل�شاكل وحتديد 
العواطف، اإل فى اأوائل الع�رشينيات. بيد اأن هذه العملية من منو 
املخ ل ميكن اأن تف�رش بالكامل القرارات التى يتخذها املراهقون 
و�شلوكهم. كما اأنها ل تبطل تاأثري البيئة - الوالدين واملدار�ض 

واملجتمعات املحلية - التى يعي�ض فيها ال�شباب.

منو املخ: بتفرع ليفة اخللية الع�ضبية وت�ضذيبه 
 - منها  مليار   10 نحو   - ع�شاب  الأ خاليا  من  املخ  يتاألف 
املو�شلة بوا�شطة فروع اأو ت�شعبات ع�شبية. وتقوم هذه الفروع 
بنقل املعلومات من خلية اإىل اأخرى، اإل اأن هذه الو�شالت لي�شت 
ملتحمة معا، واإمنا توجد فراغات بني فروع خلية ما وجمموعة 
فروع خلية اأخرى. وت�شمى هذه الفراغات قران ع�شبى، وتنتقل 
املعلومات من خلية اإىل اأخرى عرب هذه الفراغات بوا�شطة اإطالق 
رزم �شغرية من املواد الكيميائية. وعندما يكون هناك �شذوذ فى 
املواد الكيميائية فى القران الع�شبى، تنتج ت�شكيلة من احلالت 
فرط  وا�شطرابات  الركيز  وق�شور  الكتئاب  مثل  كلينيكية،  الإ

الن�شاط.     
وتعالج اأجزاء خمتلفة من املخ اأن�شطة خمتلفة- ومعظم 
اأثناء  يحدث  اأنه  تبني  ما  فهو  اجلديد  اأما  جيدا.  معروف  ذلك 
وت�شبح  احلجم  فى  املخ  من  معينة  مناطق  تنمو  اأن  املراهقة 
امل�شوؤولة  املخ  منطقة  تنمو  فمثال،  كفاءة.  اأكرث  اأخرى  مناطق 
عن اللغة فى احلجم باأكرث من ال�شعف فيما بني �شن 8 و 14 
من العمر. وبالتاىل، يكون اكت�شاب معرفة اللغات اأمثل ما يكون 
فى تلك ال�شن. كما تنمو اأي�شا ال�شالت وتتدعم بني جذع املخ 
واحلبل ال�شوكي، مما يزيد من ال�شالت بني العواطف وما ي�شعر 
املزيد من  تنمى  واملراهقة،  الطفولة  اجل�شم. وطوال فرتى  به 
اخلاليا اأغمادا عر�شية حولها ت�شمى املادة البي�شاء اأو امليلني 
مما  ال�رشعة،  فائق  طريق  بناء  ي�شبه  ما  وهو  النخاع(.  )مادة 
ي�شمح بتف�شري املعلومات وتذكرها باأ�رشع مما كان ممكنا كطفل 

�شغري.
التعديالت  اإمنا هى بع�ض من  الهيكلية  التغيريات  وهذه 
التى حتدث فى املخ اأثناء فرة املراهقة. وي�شمى تغيري رئي�شى 
الطفولة  فطوال  الع�شبية«.  اخللية  ليفة  تفرعات  »ت�شذيب  اآخر 
املبكرة، يتزايد عدد الو�شالت ما بني اخلاليا، وحيث اإن العملية 
ت�شبه اإىل حد كبري منو الفروع على �شجرة، فاإنها ت�شمى بتفرع 
ليفة اخللية الع�شبية. وت�شمح هذه العملية ملخ الطفل باأن ي�شبح 
يبدون  طفال  الأ اأن  ال�شبب فى  ثارة جدا - وهو  لالإ �شهل قابال 
كاآلت دائمة احلركة. وفى فرة املراهقة، ميوت الكثري من هذه 
الفروع - من خالل ت�شذيب هذا التفرع. ويكون املخ اأقل قابلية 

ثارة ولكنه يكون اأي�شا اأكفاأ فى نقل املعلومات. لالإ
ويتبع الت�شذيب منطا ثابتا طوال فرة املراهقة والبلوغ 
اجلبهة.  مقدم  بلحاء  وانتهاء  املخ  موؤخرة  من  بتتدءا  الباكرة 

وينظم حلاء مقدم اجلبهة الندفاع واملجازفة والتخطيط و�شنع 
القرارت والتعاطف والتب�رش. كما تبني البحوث اأن املخيخ، الذى 
اأكت�شف اأخريا اأنه مهم للريا�شيات واملو�شيقى و�شنع القرارات 
النمو  فى  ي�شتمر  الدعابة،  روح  وتفهم  الجتماعية  واملهارات 
البازغة.  البلوغ  فرة  من  طويل  ولوقت  املراهقة  فرة  طوال 
واآخر جزء يتوقف عن النمو من هيكل املخ، ينمو حتى منت�شف 

الع�رشينيات.

الدالالت ب�لن�ضبة لل�ضي��ض�ت االجتم�عية
لتفهم  بالن�شبة  املخ  اجلديدة عن  البحوث  هذه  تعنيه  الذى  ما 
اإىل  ثمة حاجة  اأن  و�شلوكهم؟ ورغم  للقرارات  املراهقني  �شنع 
الكثري جدا من البحوث قبل اأن ميكن التو�شية ب�شيا�شات نهائية 
ت�شتند اإىل بحوث املخ اجلديدة، فاإنها توحى ببع�ض اعتبارات 

ال�شيا�شات املثرية لالهتمام:   
يرتبط فقد ال�شتثارة الع�شبية فى مرحلة املراهقة بارتفاع   •
يوحى  املراهقات، مما  فيما بني  الكتئاب، وبخا�شة  فى 
من  مرا�ض  الأ علوم  اإليه  تو�شلت  ملا  بيولوجى  باأ�شا�ض 
اأن الختالفات بني اجلن�شني فى الكتئاب تبداأ نحو وقت 
م�شادر  مع  البيولوجية  التغيريات  تلك  وتاأتلف  البلوغ. 
جهاد اخلارجية لزيادة خماطر انتحار ال�شباب فى الكثري  الإ

من بلدان العامل.
التعديالت  توؤثر  قد  املراهقة،  فرة  اأثناء  املخ  ن�شج  مع   •
التعلم )حت�شن  الع�شبى على  الكيميائية للقران  فى املواد 
على  املعلومات  نقل  من  الركيز  ق�شور  اختاللت  اأدويتتة 
دوية امل�شادة  م�شتوى القران الع�شبى(. فمثال، قد ت�شمح الأ
فى  تبقى  باأن  معينة  منبهة  ع�شبية  لناقالت  لالكتئاب 
الفراغ بني خاليا املخ لفرة اأطول مما كان ليحدث بخالف 

ذلك.

ينبغى توقيت ا�شراتيجيات التعلم والتدري�ض لزيادة قدرات   •
النمو الع�شبى يحدث فى  اإن ن�شج  النمو الع�شبى. فحيث 
اأعمار خمتلفة من حيث الرتيب الزمنى بالن�شبة ملختلف 
النا�ض، فاإن عجزهم عن اإدراك مفهوم ما فى �شن ما ل يعنى 
ينطبق على خماطر  املادة. وهذا  تعلم  اأنهم عاجزون عن 
»تتبع امل�شرية« التعليمية  ا�شتنادا اإىل اختبارات الفهم اأو 

داء فى �شن مبكرة. الأ
بدون حلاء مقدم اجلبهة النا�شج متاما قد يكون املراهقون   •
لتاأثري  عر�شة  يكونون  ورمبا  الرا�شدين  من  اندفاعا  اأكرث 
القرارات  �شنع  فى  وبخا�شة   - الندفاع  وهتتذا  نتتتداد.  الأ
ما  تهديد  اأو  موقف  مواجهة  عند  يحدث  كما  التفاعلية، 
الفر�شة  برامج  قيمة  اإىل  ت�شري   - فتتورى  قتترار  باتخاذ 

الثانية.
بيد اأن من املبكر جدا للبحوث اأن ت�شتخل�ض ا�شتنتاجات 
نهائية ب�شاأن منو املخ وال�شلوك. كما اأن النمو البدنى يتفاعل مع 
البيئات الجتماعية من اأجل حتديد ال�شلوك والنتائج. ومن ثم 
فاإن �شلوك الوالدين وخرباتهم، واملدار�ض الفعالة، واملجتمعات 
التى تتميز باأنها ذات توجهات �شبابية وموؤازرة، ت�شنع كلها 
فرقا فى حتديد �شلوك ال�شباب ومدى تعلمهم ب�شكل جيد ملهارات 

�شنع القرارات املعقدة.

امل�شدر: بلوم )2006(
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من البلدان النامية وتغلغلها �شطحى فى القت�شادات 
متو�شط  يبلغ  ل  حيث  الدخل،  ومنخف�شة  متو�شطة 
الق�شط للفرد �شوى ع�رش مثيله فى القت�شادات مرتفعة 

الدخل.60
 

ما الذى يتعني عمله؟
فما الذى يتعني عمله اإذن بالنظر اإىل تراث �شيا�شات 
ف�شل  اأوجتته  من  والكثري  �شلوكه،  واأمنتتتاط  املا�شى 
من  للكثري  مكلفا  يكون  اأن  اإىل  العالج  ينزع  ال�شوق؟ 
مراحل النتقال، وهو ما يجعل اإيالء الهتمام فى وقت 
عالوة  ال�شغار،  طفال  لالأ �شا�شية  الأ للحاجات  مبكر 
على تو�شيع الفر�ض للنا�شئني وم�شاعدتهم على اتخاذ 
اأ�شا�شيا. ومن ال�شعب احل�شول  اأمرا  القرارات بحكمة، 
ن برامج العالج تختلف عن  على تقديرات م�شبوطة لأ
�شلية. فيغل ترتيب تقريبى للحجم يقارن  الأ الربامج 
وبني  للرا�شدين  �شا�شية  الأ مية  الأ حمو  برامج  بني 
الربامج التعليمية البتدائية فى بنغالدي�ض وال�شنغال، 
وىل اأكرث  نطاقا من الختالفات التى جتعل الربامج الأ
متترات، حتى مع  وثتتالث  مرة  يتتراوح بني  تكلفة مبا 
ثم  ومن  العتبار.61  فى  البديلة  الفر�ض  تكاليف  اأخذ 
الوجه  على  تفعلها  اأن  حاول  هو:  ول  الأ الدر�ض  فاإن 

ال�شحيح من اأول مرة.
البلدان عن حق،  الوقاية، متلك  برامج  ف�شال عن 
النتائج  اآثار  تخفيف  حتاول  التى  الربامج  من  الكثري 
بالن�شبة  حتما  حمزنة  تكن  واإن  امل�شت�شوبة  غري 
لل�شباب، وي�شمل ذلك اإعادة ال�شتثمار فى راأ�ض املال 
الب�رشى )برامج حمو اأمية الرا�شدين(، وعالج امل�شابني 
مرا�ض املعدية، وتوفري اإعادة التاأهيل من تعاطى  بالأ
املخدرات، واإدماج املتعطلني عن العمل لفرة طويلة 
للمت�رشبني  التدريب  اإعادة  )برامج  العاملة  القوة  فى 
اإدماج  واإعادة  لل�شباب(،  العامة  �شغال  الأ وخمططات 
بعد  الت�رشيح  )برامج  الجتماعى  الن�شيج  فى  ال�شباب 
حداث(. وتغطى هذه  هلية، ونظام ق�شاء الأ احلروب الأ

الربامج جميع مراحل النتقال التى يعاجلها التقرير.
توجيه  اأهمية:  اأكرث  اأختترى  دور�تتض  ثالثة  وتبدو 
»الفر�شة  برامج  مع  وتن�شيقها  وثيق،  ب�شكل  الربامج 
ثار بدون الت�شجيع على  وىل« الرئي�شية، وتخفيف الآ الأ
دبية(. ال�شلوك املجازف )اأو بدون ت�شجيع املخاطر الأ

الفر�شة  برامج  توجه  اأن  املهم  من  التوجيه. 
الثانية، ب�شبب تكلفتها، اإىل من هم اأكرث حاجة اإليها، 
التكلفة  الباهظة  املخططات  مع  احلتتال  هو  مثلما 

للح�شول  فر�ض  ال�شباب  من  لكثري  وتتوافر  ختترى.  الأ
اأمان. وفى  اأن تعمل ك�شبكة  على موارد عائلية ميكن 
اإىل  العودة  حتتالت  انت�شار  زاد  ثتتراء،  كتترث  الأ البلدان 
قل ب�شفة موؤقتة، بعد زواج اأو  منزل الوالدين، على الأ
�رش  عالقة فا�شلني، اأو فقد العمل، اأو مر�ض مدمر. والأ
املعي�شية القادرة على مواجهة ذلك اأقل تعر�شا للخطر 
النا�شئون  يحتاجه  مما  اأقل  دعم  اإىل  حتتاج  ثم  ومن 
فى  وبخا�شة  متهرئة،  عائلية  �شالت  لديهم  الذين 
البلدان النامية. وهناك دليل، على �شبيل املثال، على 
اأن ال�شباب يعودون اإىل البيت باأعداد اأ�شغر اإذا ما كانوا 
من اأ�رش �شهدت وفاة اأحد الوالدين اأو طالقهما.62  ومن 
ولوية  الأ ولهم  للت�رشر  تعر�شا  اأكرث  اليتامى  فاإن  ثم 

فى الربامج الجتماعية.
الربامج  بع�ض  اأن  هو  للتوجيه  ختتر  الآ وال�شبب 
ل  ولكنها  غلب  الأ فى  ال�شباب  اإفتتادة  اإىل  تهدف  التى 
تف�شل  قد  الرئي�شيني  امل�شتفيدين  باعتبارهم  حتددهم 
ل  قد  الذين  احتياجا،  اأكرث  هم  من  اإىل  الو�شول  فى 
يلتم�شون اخلدمة اإذا كانوا اأقل وعيا مبكانها. وهذا هو 
جنابية،  ال�شبب فى اأن احلمالت التى تعالج ال�شحة الإ
مهات  مثل خدمات الرعاية التالية للولدة املقدمة لالأ
ال�شغريات )الف�شل 5( تتميز بدرجة كبرية من الطابع 

الهجومى فى الت�شويق الجتماعى.

الفر�شة  برامج  متيل  الرئي�سى.  التيار  مع  التن�سيق 
كمبادارت  وتديرها  مفككة،  تكون  اأن  اإىل  الثانية 
منف�شلة املنظمات غري احلكومية اأو الوكالت )الف�شل 
لتلك  القليلة  التحليالت  من  امل�شتفاد  والدر�ض   .)9
الربامج هو اأن تكاملها وتن�شيقها يجعلها اأكرث فعالية. 
خطر  جتنب  بغية  الدخول،  اإعتتادة  كفالة  املهم  ومن 
واأحد  جدا.  التكلفة  باهظة  موازية  برامج  ا�شتحداث 
التى  التعليمية،  الدرجة  معادلة  برامج  ذلك  منتتاذج 
ينتظموا  باأن  الثانوى  التعليم  من  للمت�رشبني  ت�شمح 
مر ما يعادل  فى ف�شول درا�شية تعطيهم فى نهاية الأ
اآخر هو نظام  )الف�شل 3(. ومنوذج  الثانوية  ال�شهادة 
الكليات املجتمعية فى الوليات املتحدة. وهذا النظام 
للرا�شدين،  ثانية  فر�ض  لتوفري  اأ�شال  �شمم  التتذى 
ب�شكل  ال�شغار  العليا  املتتدار�تتض  خريجو  ي�شتخدمه 
متزايد فى الوقت احلاىل كربنامج للفر�شة الثانية - 
فثالثة اأرباع جميع الطالب فى برامج العالج يدر�شون 

فى الكليات املجتمعية.63 
ولل�شبب نف�شه، من املهم اأن تكون الربامج الرئي�شية 

إال  »تعودت على �رصقة الهواتف اخللوية، ا
ن ي�سعوك  مر خطري. فباإمكانهم اأ ن هذا اأ اأ
فعلت  لقد  يقتلوك.  ن  واأ بل  ال�سجن،  فى 
ريد احل�سول على نقود  ننى كنت اأ ذلك الأ
قلعت  اأ لقد  ع�سابتى.  ثري  تاأ حتت  وكنت 
م�سى  اأ ن  اأ ن  االآ �ستطيع  واأ عن هذه احلياة 

فى ال�سوارع مرة ثانية..«

فريدى، 16 �شنة، هندورا�ض
كانون الثانى/ يناير 2006 



الفر�ض ال�شانحة، والقدرات، والفر�ض الثانية: اإطار لل�شيا�شات                       63

خطاء املبكرة اإىل عائق دائم.  مرنة بحيث ل تتحول الأ
وبع�ض البلدان تدرج التالميذ منذ اأن يبلغوا من العمر 
 - القدرات  خمتلفة  مدار�ض  م�شارات  فى  �شنوات   10
فى حني اأن بلدانا اأخرى جتعل املدار�ض �شاملة. وتبني 
مر  على  البلدان  اإجنتتازات  ب�شاأن  العهد  حديثة  درا�شة 
يزيد  ل  معنية  م�شارات  فى  املبكر  دراج  الإ اأن  الزمن 
فقط من عدم امل�شاواة فى التعليم )ل يتحقق اللحاق 

داء اأي�شا.64    رغما عن الف�شل( واإمنا قد يقلل من الأ

�شك  اأحتتد  ي�شاور  ل  للم�ساءلة.  اخل�سوع  مع  العالج 
اأن  ال�شباب،  فيهم  مبن  النا�ض،  جلميع  ينبغى  اأنه  فى 
يواجهوا عواقب �شلوكهم املجازف - ملا فيه �شاحلهم 
فاإن  جرامى،  الإ ال�شلوك  حالة  وفى  املجتمع.  و�شالح 
خالقية والردع يتطلبان ذلك. ومع ذلك، فما  العدالة الأ
هو اأف�شل ما ي�شتطيع املجتمع اأن يفعله بعد اأن ي�شل 
املرء؟ اإن اإعادة التاأهيل مكلفة جدا، ولكن العوائد اأعلى 
بالن�شبة لل�شباب الذين ل يزال اأمامهم عمر طويل من 
كرث ح�شما بالن�شبة ملن  مر الأ نتاجية املحتملة. والأ الإ
يرتكبون جرائم فى �شن �شغرية هو اأن يواجهوا عواقب 
مل. ففى الفلبني، ورد  اأعمالهم بدون جعلهم يفقدون الأ
اأن هناك 3700 طفل فى �شجون البالغني، »فى ظروف 
ذى ب�شحتهم ورفاههم.«65 والكثريون منهم،  تلحق الأ
مع  حمتجزون  ن�شبيا،  ب�شيطة  بجنح  متهم  وبع�شهم 
جمرمني عتاة. وينبغى اأن تكون العواقب متنا�شبة مع 
خطورة اجلرم، وينبغى اأن ت�شمح الربامج لل�شباب باأن 
يعيدوا تاأهيل اأنف�شهم حيثما كان ذلك ممكنا ومالئما 
فى  املذكور  بال�شكل  »العقاب«،  ل  »العالج«  عدالة   -
الف�شل 7. ويجرى ت�شميم املزيد من برامج الت�رشيح 
اأ�شواء  )انظر  ال�شن  �شغار  املحاربني  تاأهيل  عادة  لإ

على �شريالني فى عقب الف�شل 7(.
ي�شميه  متتتا  لتتلتتعتتالج  بتترنتتامتتج  اأى  ويتتتواجتتته 
القت�شاديون خطرا اأدبيا. فاإذا كان اأى �شخ�ض يعرف 
برنامج  منها  �شيخفف  املجازف  �شلوكه  عواقب  اأن 
فى  ال�شخ�ض  هذا  ينغم�ض  فقد  التاأمني،  اأو  حكومى 
املزيد من ال�شلوك املجازف باأكرث مما تربره الظروف. 
توافر  يتتوؤدى  اأن  من  اخل�شية  بع�ض  هناك  كتتان  لقد 
العالج امل�شاد لرجعة فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية 
اإىل اتخاذ النا�شئة لحتياطات اأقل. ففى كينيا، انخف�ض 
ما  احلكومة  اأعلنت  اأن  بعد  الذكرى  الواقى  ا�شتخدام 
 .)5 )الف�شل  يدز  لالإ �شافية«  »اأدويتتة  وجود  عن  يقال 
واحلل ملثل هذه امل�شاكل لي�ض حجب الفر�شة الثانية 

كونه  عن  ف�شال  اأخالقى  غري  عمل  فهذا  العالج.  مثل 
حوافز  بناء  فى  ذلتتك  من  بتتدل  احلتتل  ويتمثل  تبذير. 

ت�شجع على ا�شتمرار ال�شلوك احلذر حتى فى العالج.

اإليها  ت�شري  التى  الثالثة  امل�شارات  تطبيق  يتعني 
طار الذى ناق�شناه هنا - الفر�ض  عد�شات ال�شباب فى الإ
والقدرات والفر�ض الثانية - على كل مرحلة انتقال مت 
كرب امل�شتدام على  نفاق الأ عر�شها فى الف�شل 1. والإ
�شا�شيات، وبخا�شة النوعية، يعترب اأولوية عليا فى  الأ
كرث فقرا. وفى جمتمعات اأخرى، يعترب  املجتمعات الأ
وبالتعليم  الثانوى  بالتعليم  الهتمام  اإيالء مزيد من 
كله  يقت�رش  ل  متتر  الأ اأن  بيد  رئي�شية.  م�شاألة  العاىل 
حفز  �شمان  الدرجة  بنف�ض  املهم  فمن  نفاق.  الإ على 
ال�شباب، بدعم من اأ�رشهم، على ال�شتثمار فى اأنف�شهم. 
ى ا�شتثمار، ميكن لتح�شني  وكما هو احلال بالن�شبة لأ
مناخ ال�شتثمار فى راأ�ض املال الب�شرى اأن يزيد العوائد 
ويقلل املخاطر. وميكن تعزيز العائد فى �شكل وظيفة 
التى  ال�شيا�شات  بوا�شطة  ن�شيطة  مدنية  وحياة  جيدة 
ت�شاوى فى الفر�ض املتاحة لل�شباب والكبار على حد 
�شواء. وميكن ت�شجيع احلذر من الدخول فى جمازفات 

�شحية بوا�شطة احلوافز ال�شحيحة.
لكى  ال�شباب  عد�شات  ترا�شف  على  العمل  ويجب 
هذا  لعظم  تو�شيح  يتتتة  روؤ وميكن  ثتتتر.  الأ اأكتترب  حتقق 
تعليم  م�رشوع  عوائد  فى  بالنظر  امل�شرك  التاأثري 
من  املاأخوذة  البيانات  با�شتخدام  افرا�شى  ثانوى 
خذ  واملك�شيك.66  واإندوني�شيا  الدومينيكية  اجلمهورية 
ببناء مدارك كافية يزيد  الفر�ض  عندك م�رشوعا يعزز 
املكا�شب فى ن�شبة اللتحاق باملرحلة الثانوية من 52 
فى املائة اإىل 57 فى املائة من جيل العمر وثيق ال�شلة. 
وت�شري بيانات املكا�شب والتكاليف فى املك�شيك اإىل اأن 
مثل هذا امل�رشوع قد تبلغ ن�شبة الفائدة اإىل التكلفة فيه 
مقبول  عائد  وهو   - الراهنة  القيمة  مبقايي�ض   1.03

على ال�شتثمار من �شاأنه اأن يو�شع الفر�ض.
وتو�شح البحوث احلديثة العهد اأن طالب املرحلة 
متام  العوائد احلقيقة لإ الثانوية يبخ�شون ب�شدة قيمة 
فقط  يوفر  ل  م�رشوع  �شاأن  ومن  الثانوية.67  الدرا�شة 
من  اأي�شا  يعزز  واإمنا  ثانوية  مدر�شة  فى  اآخر  مقعدا 
لت�شحيح  بب�شاطة  املعلومات  بتوفري  ال�شباب  قدرة 
اأن يرفع  التعليم،  العائد على  ت�شوراتهم اخلاطئة عن 
و�شتكون  املتتائتتة.  فى   62 اإىل  اللتحاق  معدل  من 
ن�شبة الفائدة اإىل التكلفة لهذا امل�رشوع 1.68 - وهو 

ا�شتثمار اأف�شل بكثري.
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ال�شتثمار  يجعل  م�شروع  �شاأن  من  فاإن  واأختتريا، 
اللتحاق  معدلت  من  يزيد  اأن  لل�شباب  جمازفة  اأقل 
فى  املجازفة  تكون  اأن  وميكن  كثريا.  اأكتترب  بدرجة 
�شكل �شدمة اقت�شادية جتعل تكاليف التعليم الثانوى 
غري مي�شورة، مما ي�شطرهم اإىل الت�شرب - وهو اإهدار 
تاأمني  اأ�رشته  اأو  الطالب  لدى  كان  ما  واإذا  للموارد. 
فى حالة حدوث �شدمة  الدرا�شية  للمنح  من م�رشوع 
اللتحاق  معدلت  فتتاإن  ثانية(،  )فر�شة  اقت�شادية 
ترتفع اإىل 69 فى املائة. ومثل هذا الربنامج، مقرنا 
التكلفة  اإىل  الفوائد  ن�شبة  تبلغ  ولني،  الأ بالربناجمني 

فيه 2.15 - ومرة ثانية، فهذه ن�شبة اأف�شل.

طار املطروح هنا بطريقة تاأخذ  ويجب تطبيق الإ
والدميوغرافية  القت�شادية  البيئات  اعتبارها  فى 
جيدا  البلدان  بع�ض  وتتعامل  املختلفة.  والجتماعية 
–	ويتعامل  منائية  مع اجليل التاىل من التحديات الإ
خر بدرجة اأقل. كما ميكن للبلدان اأن  معها البع�ض الآ
تتمايز ح�شب ال�رشعة التى يبداأ بها ال�شباب فى �شنع 
يتخذ  التقليدية،  املجتمعات  ففى  باأنف�شهم:  القرارات 
ال�شغار قرارات اأقل ب�شاأن عمليات النتقال الرئي�شية 
فى احلياة، وفى جمتمعات اأخرى ميار�شون ال�شتقالل 
باأ�رشع من اأ�شالفهم. والكيفية التى ميكن اأن تطبق بها 
البلدان تلك املبادئ فى هذه املحيطات املختلفة عرب 

كل عملية انتقال هى مو�شوع الباب 2.



بني  التالقى  �صوب  االجتاه  كان  التعليم،  وفى 
اجلن�صني، مما يرمز اإىل جمال مر فيه انتقال الفتيات 
اإىل مرحلة البلوغ بتغري له �صاأنه. فقد ارتفعت معدالت 
االنتظام فى املدار�س وارتفعت معدالت امل�صاركة فى 
القوى العاملة فيما بني البلدان ب�صكل اأ�رسع بالن�صبة 
املجموعتني  فى  للنا�صئني  بالن�صبة  منه  للنا�صئات 
بيد  �صواء5.  و 20-24 على حد  العمريتني 19-15 
اأن تكون مع ذلك ح�صا�صة  اأن اخلربة الدرا�صية ميكن 
لنوع اجلن�س. ففى كينيا مثال، حيث ينتظم املراهقون 
فى مدار�س خمتلطة ولديهم احلرية اإىل حد كبري فى 
خر، ينظر املدر�صون اإىل الفتيات  االرتباط باجلن�س االآ
ب�صكل �صلبي، وكثريا ما يقولون اإنهم ك�صوالت جدا اأو 

اأقل قدرة على التعلم من ال�صبيان.6 
وتبني درا�صات ا�صتخدام الوقت اختالفات اأخرى 
الوقت  فمقدار  واملراهقني.  املراهقات  حياة  فى 
املدفوع،  غري  اأو  ج��ر  االأ امل��دف��وع  للعمل،  املكر�س 
ولكن  والفتيات،  لل�صبيان  بالن�صبة  العمر  مع  ترتفع 
ال�صبيان،  اأكرث من  العمل �صاعات  اإىل  الفتيات ميلن 
فينفقن �صاعات اأطول فى البحث عن املياه واحلطب، 
�صنا.7  �صغر  االأ �صقاء  االأ ورعاية  والطبخ،  والتنظيف 
والهند  كينيا  فى  الوقت  ا�صتخدام  درا�صات  وتو�صح 
الفتيات  اأن  اأفريقيا  وجنوب  وباك�صتان  ونيكاراغوا 
�صاعة  نحو  يعملن   29-15 العمر  من  يبلغن  الالتى 

واحدة يوميا اأكرث من ال�صبيان.8
العمل  اإىل  املدر�صة  م��ن  االنتقال  يحدث  وال 
يقطعه  اأو  املناطق  من  الكثري  فى  للفتيات  بالن�صبة 
لهن  مقبول  نه من غري  الأ اأو  طفال  االأ ووالدة  الزواج 
للرجال،  رج��ح  واالأ اأجر.  مقابل  يعملن  اأن  اجتماعيا 
اأجر  مقابل  يعملوا  اأن  النا�صئات،  مع  باملقارنة 
واأن   - مبدر�صة  ملتحقني  يكونوا  مل  اإذا  وبخا�صة   -
اأو  اخلفيفة  املنزلية  عمال  االأ فى  اأقل  ب�صكل  يعملوا 
وميكن  جر.9  االأ املدفوعة  غري  االقت�صادية  ن�صطة  االأ
اأن تف�رس ال�صغوط املمار�صة على ال�صبيان الكت�صاب 
دخل ذلك االرتفاع فى معدالت ت�رسب ال�صبيان من 
رجح اأن ت�صارك الفتيات الالتى ال  املدار�س10 ومن االأ
ينتظمن فى املدار�س فى اأعمال منزلية غري مدفوعة 
�رس املعي�صية مثل هذا  جر، وقد ال تعك�س م�صوح االأ االأ
العمل. وهذا جلي، مثال، فى الن�صبة املئوية للفتيات 
»العاطالت« فى الكثري من البلدان النامية: فمع بلوغ 
14 �صنة من العمر، تراوحت ن�صبة الفتيات الغائبات 

جر على حد �صواء فى  عن املدار�س والعمل املدفوع االأ
�صتة بلدان نامية بني 6 فى املائة فى نيبال اإىل 44 

فى املائة فى جمهورية اليمن.11

الفر�ص  فى  ت�ساوى  التى  الربامج 
بني  التفاوتات  من  تقلل  اأن  ميكن 

اجلن�سني
لنا�صئني  تتوافر  بحيث  الفر�س  تو�صيع  �صاأن  من 
اخلدمات  على  للح�صول  اأف�صل  فر�س  والنا�صئات 
ومتلك  اجلن�صني.  ب��ني  ال��ت��ف��اوت��ات  م��ن  تقلل  اأن 
�صيا�صات  ال�صيا�صات -  احلكومات طائفة من روافع 
وتو�صيل  والتنظيمى،  القانونى  �صالح  واالإ الت�صعري، 
فى  خمتارة  وا�صتثمارات  للخدمات،  ت�صميما  اأف�صل 
اآثارا حمققة  لها  يكون  اأن  �صا�صية - ميكن  االأ البنية 
اأ�صا�س نوع  للم�صاواة حتى ولو مل تكن موجهة على 
التى  القيود  تخفيف  خالل  من  ذلك؟  كيف  اجلن�س. 
من  بع�صها  يقلل  اأن  فيمكن  الفتيات.  اإىل  ت�صيء 
التكاليف الن�صبية املرتبطة باال�صتثمار فى املهارات 
يزيد  اأن  خر  االآ للبع�س  وميكن  للفتيات.  نتاجية  االإ
�صوق  حتيزات  على  للتغلب  الالزمة  املعلومات  من 
العمل �صد الفتيات، اأو يزيد  اال�صتثمارات فى البنية 
عمال املنزلية على  �صا�صية التى تخفف من عبء االأ االأ

الفتيات.
لربنامج  اجلن�س  بنوع  املحددة  ثار  االآ فى  انظر 
بناء  مثل  ظاهرى،  ب�صكل  للجن�صني  بالن�صبة  حمايد 
فينبغى  الريفية.  املناطق  فى  املدار�س  من  املزيد 
على  بالفائدة  املدار�س  من  املزيد  اإقامة  يعود  اأن 
تبني  الدرا�صات  اأن  غري  والفتيات،  ال�صبيان  من  كل 
ففى  والفتيات.  لل�صبيان  بالن�صبة  خمتلفة  اآث��ارا 
تقليل  ي�صتثري  وغانا،  باك�صتان  مثل  متنوعة  بلدان 
املدر�صة  اإىل  الذهاب  فى  ي�صتغرقها  التى  امل�صافة 
منه  اأكرب  الفتيات  لدى  للدرا�صة  ا�صتجابة  الثانوية 
بدء  اأن  اإىل  جزئيا  ذل��ك  وي��رج��ع  ال�صبيان،  ل��دى 
اأكرب  معوقا  يعترب  البعد  واأن  اأقل  الفتيات  التحاق 
قلق  ال�صخ�صى  اأمنهن  يثري  الالتى  للفتيات  بالن�صبة 

الوالدين.12 
اآثارا  التجارة  ل�صيا�صات  يكون  اأن  ميكن  كما 
ا�صتخدام  فر�س  على  متنا�صب  غري  ب�صكل  كبرية 
الفتيات. خذ مثال بنجالدي�س، حيث ان�صمت الفتيات 

مبكرا-  تت�سعب  احلياة  م�سارات 
وب�سورة دائمة - بالن�سبة للمراهقني 

من الفتيات وال�سبيان
من  البلوغ  مرحلة  ف��ى  ال��دخ��ول  طقو�س  تتباين 
فريقية  االحتفاالت باخلتان فى بع�س املجتمعات االأ
املجتمع  اإىل  الفتيات  لتقدمي  الراق�صة  احلفالت  اإىل 
مريكية، مبا يعلن عن ف�صم  ول مرة فى البلدان االأ الأ
التجان�س فى الطفولة وبروز التوقعات القائمة على 
هذه  ومع  وال�صبيان.  للفتيات  بالن�صبة  اجلن�س  نوع 
املراهقة،  مرحلة  اإىل  للدخول  اخلا�صة  الطقو�س 
م�صارات  اإتباع  فى  وال�صابات  ال�صبان  حياة  تبداأ 
دوار  االأ ومتيل  اجلن�س.  لنوع  تبعا  تتحدد  اجتماعية 
وامل�صوؤوليات املحددة ح�صب نوع اجلن�س اإىل تقلي�س 
و  ال��ق��رارات،  �صنع  على  وقدراتهن  الفتيات  فر�س 
بع�س  وفى  ال�صبيان.  اإىل  بالن�صبة  تو�صعها  لكنها 
بلدان  وفى  جدا.  �صغريات  الفتيات  تتزوج  البلدان 
حلماية  ب�صدة  الفتيات  حرية  ���رسة  االأ تقيد  اأخ��رى، 
عذريتهن قبل الزواج1. وفى جمتمعات اأخرى، كثريا 
ما ت�صبح الفتاة املراهقة حامال ولها اأطفال خارج 
كنف الزوجية2. وتتك�صف تلك امل�صارات القائمة على 
وال�صابات فى االختالفات بني  لل�صباب  نوع اجلن�س 

اجلن�صني فى النتائج ال�صبابية.
فى  االختالفات  بني  ما  التفاعل  ي�صكل  كذلك 
اجلن�س )البيولوجيا( ونوع اجلن�س )املجتمع( خمتلف 
واملراهقات.  للمراهقني  بالن�صبة  مرا�س  االأ اأعباء 
باحلمل  املت�صلة  ال�صحية  املخاطر  اإىل  �صافة  فباالإ
من  البالغات  ال�صابات  تعانى  واملتكرر،  املبكر 
املتنا�صبة  غري  �صابة  االإ من  �صنة   29-15 العمر 
يدز،  االإ املكت�صب/  الب�رسية  املناعة  نق�س  بفريو�س 
حادية القطب، واختالالت  واالختالالت االكتئابية االأ
والعنف  االغت�صاب  اإىل  ويعزى  وااللتهابات.  الذعر، 
العمر  �صنوات  من  املائة  فى   16-5 �صياع  املنزىل 
جن��اب.3  االإ �صن  فى  الن�صاء  تخ�رسها  التى  ال�صحية 
وعلى النقي�س من ذلك، يعانى النا�صئون من درجة 
عاقة املت�صلة بالعنف، وتعاطى الكحول،  اأكرب من االإ
فى  حتدث  التى  بتلك  �صبيهة  واأمن��اط  واحل���وادث،4 
�صلوك  اإىل  ي�صري  مما  الدخل،  مرتفعة  املجتمعات 
جمازف �صائع و�صوء تقدير للطابع العاملى مل�صاكل 

العنف وتعاطى املخدرات لدى املراهقني الذكور.

تربز االختالفات بني اجلن�صني بحدة مع م�صتهل مرحلة البلوغ، مما يوؤثر على م�صارات حياة الفتيات وال�صبيان بطرق خمتلفة ب�صكل عميق. ومتلك احلكومات 
طائفة من روائع ال�صيا�صات للتغلب على التفاوت فى الفر�س والقدرات والفر�س الثانية املتاحة للن�صاء والرجال. وبع�س ال�صيا�صات لي�صت موجهة وت�صاوى 
و�صاع غري املواتية منذ البداية، يحتجن اأي�صا اإىل برامج  بني الفر�س بطريقة غري مبا�رسة بالت�صدى للقيود. غري اأن الكثري من ال�صابات، الالتى يعانني من االأ

موجهة مبا�رسة مل�صاعدتهن على اللحاق باأقرانهن.

مر�سحا لعد�سات ال�سباب – يراعى الفروق بني اجلن�سنياأ�ســـــواء علــى



باأعداد  الت�صدير  يحركه  ال��ذى  الن�صيج  قطاع  اإىل 
اأجورهن ب�صكل ملحوظ. وعززت  زاد من  كبرية، مما 
قوتهن  من  ومكا�صبهن  الن�صاء  ا�صتخدام  فى  الزيادة 
وينبغى  املعي�صية13.  ���رس  االأ داخ��ل  التفاو�س  فى 
تتعلق  معلومات  على  القائمة  ال�صحية  لل�صالمة 
القواعد  العمل وغريها من  بنوعى اجلن�س فى مكان 
التنظيمية، ل�صمان ظروف ا�صتخدام طيبة للعامالت، 
واأن   - اأكرب  حد  اإىل  ال�صابات  مكا�صب  من  تزيد  اأن 

تتغلب على عواقب عدم خربتهن فى مكان العمل.

العامة،  وال��ربام��ج  ال�صيا�صات  اإىل  �صافة  وباالإ
اأن تنفذ بوجه خا�س برامج موجهة ح�صب نوع  يجب 
اإىل  اجلن�س  نوع  ح�صب  املحدد  االنتقال  ن  الأ اجلن�س 
بحدة  الفتيات  راأى  من  يحد  ما  كثريا  البلوغ  مرحلة 
�رس  االأ ت�صطر  وعندما  للمعلومات.  تعر�صهن  وم��ن 
على  نفاق  االإ ح�ص�س  حتديد  اإىل  الدخل  املنخف�صة 
الفتيات  متيل  والتغذية  ال�صحية  والرعاية  التعليم 
�رسة  االأ دخل  ارتفاع  ومع  التكاليف.  معظم  اإىل حتمل 
نفاق اأي�صا على هذه اخلدمات مع  املعي�صية، يرتفع االإ
كثري  فى  متنا�صب  ب�صكل  وال�صابات  الفتيات  ا�صتفادة 
�رس حتويالت نقدية  حيان. فمثال، عمل اإعطاء االأ من االأ
فيها  وا�صتبقائهن  املدار�س  اإىل  الفتيات  ر�صال  الإ اأكرب 
على زيادة التحاق الفتيات باملدار�س، وفقا ملا يذكره 

برنامج Oporunidades فى املك�صيك )انظر ال�صكل(.
للتعليم فى حمافظة  وقد دعم م�رسوع جتريبى 
فى  خا�صة  مدار�س  اإن�صاء  باك�صتان  فى  بلو�ص�صتان 
وم�صاعدة  مالية  م��وارد  الوالدون  ومنح  املجاورة. 
املدر�صة  ت�صغيل  يتوىل  �صخ�س  مع  للتعاقد  تقنية 
ربط  م��ع  امل��ج��اورة،  ف��ى  خا�صة  مدر�صة  الفتتاح 
املوارد املالية بعدد الفتيات امل�صجالت فى املدر�صة 
افتتاح مدر�صة جديدة فى املجاورة  اجلديدة. ويزيد 
من معدالت التحاق الفتيات بن�صبة 33 نقطة مئوية، 
وهو تاأثري اأكرب بكثري من تاأثريه على معدالت التحاق 
بالتعليم  خا�صا  امل�����رسوع  ه��ذا  وك��ان  ال�صبيان. 
اإىل املدر�صة تثري قلقا  اأن امل�صافة  االبتدائي. وحيث 
فى  الثانوية  املدار�س  لفتيات  بالن�صبة  بكثري  اأكرب 

باك�صتان، يحتمل اأن تكون املكا�صب الن�صبية للفتيات 
الثانوى  امل�صتوى  على  املدار�س  توافر  زي��ادة  من 

اأعلى بكثري.14 
اإىل  املدر�صة  من  الفتيات  انتقال  تي�صري  يتطلب 
للو�صاطة  وخ��دم��ات  موجهة  تدريب  برامج  العمل 
 ،Chile Joven العمالية. وبغية اجتذاب الفتيات، عمل
وهو برنامج للتدريب على اال�صتخدام ومنح التدريب 
عالية  ملخاطر  املعر�س  الدخل  منخف�س  لل�صباب 
عمال من  على اإدراج حمالت توعية لقطاع ن�صاط االأ
طفال،  اأجل توظيف الن�صاء، وقدم خدمات لرعاية االأ
ووفر تدريبا ح�صب نوع اجلن�س للمدربني وو�صع من 
خم�صة  وعرث  ال�رسكات.  فى  للفتيات  التدريب  منح 
عند  وظائف  على  امل�صرتكني  من  باملائة  و�صتون 
اإمتام الربنامج، وعرث 70 باملائة منهم على وظائف 
من  بكثري  اأعلى  ن�صبة  وهى  درا�صتهم،  جماالت  فى 
العمل  �صوق  اأداء  عوائد  وكانت  املقارنة،  جمموعة 
وباملثل،  للرجال.15  منها  للن�صاء  بالن�صبة  اأف�صل 
امل�صمى  الوظائف  على  ال�صباب  تدريب  برنامج  زاد 
اأن�صئ فى عام 1997  الذى  Projoven فى بريو -  
مل�صاعدة ال�صباب ذى الو�صع غري املواتى اقت�صاديا 
العمل  �صوق  دخول  على   24-16 العمر  من  البالغ 
جور  االأ فجوة  وتقليل  احلقيقية  الدخول   - النظامى 
اأربعة وخم�صون من امل�صرتكني  بني اجلن�صني. وكان 
من ال�صابات. وكان ال�صباب يكت�صبون قبل الربنامج 
45 فى املائة اأكرث من الن�صاء - واأ�صبحوا يك�صبون 

بعده زيادة قدرها 2.7 فى املائة زيادة فقط.16

.Parker (2003) :امل�صدر

املتو�سطة  باملدار�ص  االلتحاق  فى  للزيادة  املئوية  الن�سبة 
املناطق  فى   Oportunidades برنامج  لن�ساط  نتيجة 
الريفية فى املك�سيك بح�سب اجلن�ص وال�سف، 1997 - 2001
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طفال الر�ضع فى عمليات الفطام.  مير كل جيل بفرتات انتقال. ويتمثل ذلك بالن�ضبة للأ
التقاعد.  عملية  فى  الذهبية«،  »ال�ضنوات  فى  الدخول  و�ضك  على  ملن  بالن�ضبة  ويتمثل 
�رس املعي�ضية،  وبالن�ضبة ملن ظل هذا التقرير ي�ضميهم اجليل التاىل من العمال واأرباب الأ

والقادة، ميكن توقع فرتات النتقال اخلم�س التالية:
التعلم كمراهقني ورا�ضدين �ضغار ال�ضن 	•

البدء فى العمل 	•
الدخول فى جمازفات توؤثر على ال�ضحة 	•

�رس تكوين الأ 	•
ممار�ضة املواطنة الن�ضيطة 	•

بني  فيما  هائل  حد  اإىل  النتقالية  الفرتات  تلك  حتدث  وكيف  متى  م�ضاألة  وتتباين 
اإىل حد كبري )واإن كانت  �ضلوب  الأ مناط بطريقة موحدة  الأ اأنه ميكن متثيل  البلدان. غري 
طفال  تقوم على اأ�ضا�س جتريبى( ترد فى ال�ضكل البيانى. ففى �ضن 12 �ضنة، يكون معظم الأ
جميعهم  وي�ضبحون  ذلك  من  ق�ضري  وقت  بعد  املدر�ضة  ترك  فى  ويبداأون  املدار�س.  فى 
طفال فى العمل فى مرحلة مبكرة  تقريبا خارجها عند بلوغ 24 �ضنة من العمر. ويبداأ الأ
فى البلدان النامية، ولكن ل يعمل معظمهم لفرتة دوام كاملة حتى ي�ضبحوا مراهقني على 
قل. كما يبداأ ال�ضباب فى النخراط فى �ضلوك جمازف مثل ممار�ضة اجلن�س، والتدخني،  الأ
ال�ضباب مرحلة  تداعيات �ضحية. ويبداأ  له  اأن يكون  وجتريب املخدرات، وهو ما يحتمل 
�رس اإل فيما بعد. واأخريا، يبداأ ال�ضباب بالتدريج  البلوغ فى وقت مبكر ولكنهم ل يكونون الأ

فى جعل �ضوتهم م�ضموعا خارج نطاق العائلة وفى ممار�ضة املواطنة.
تخلقها  التي  التحديات  البلدان  تعالج  اأن  ميكن  كيف  الباب  هذا  ف�ضول  وتناق�س 
فرتات النتقال املتداخلة تلك، عن طريق اإ�ضدار �ضيا�ضات قطرية من خلل ثلث عد�ضات 

للفر�ضة والقدرات والفر�س الثانية.

فترات االنتقال

 Grupo	 Cultural لهيئة  ال�ضبان  املوؤ�ض�ضون  قرر 
فى  كثريين  اأ�ضدقاء  فقدوا  اأن  بعد   ،Afro	Reggae
عمليات العنف وجتارة املخدرات فى ع�ضوائيات ريو دى 
جانريو، اأنه ل ينبغى القبول اأبدا بعد ذلك بوفاة مراهق 

اأو توقع ذلك.
 فاأن�ضاأوا برناجما للمو�ضيقى والرق�س وحلقات للنقا�س 
املخدرات  جتارة  عن  وال�ضباب  طفال  الأ بعاد  لإ ثقافية 
مناط املقولبة  والعنف فى الع�ضوائيات - واأن يحطموا الأ

و�ضع. واأن يتوا�ضلوا مع املجتمع الأ

الن�ضبة املئوية للفوج العمرى
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واملهارات  املعارف  اكت�ضاب  اإىل  ال�ضباب  يحتاج 
ووالِدين  منتجني،  عمال  ي�ضبحوا  لكى  ال�ضحيحة 
طيبني، ومواطنني م�ضوؤولني. ويحدث التعلم فى الكثري 
من البيئات - البيت واملدر�ضة ومكان العمل - ولكن 
املدار�س.  فى  حتدث  التعلم  فى  ال�ضتثمارات  معظم 
مرحلتى  اأثناء  ال�ضتثمارات  تلك  جترى  اأن  ويتعني 
الطفولة واملراهقة، وال�ضتثمارات فى مرحلة املراهقة 

بكر توؤتى ثمارها. مطلوبة جلعل ال�ضتثمارات الأ
التعليم  ف��ى  حتقق  ال��ذى  الكبري  التقدم  ورغ��م 
ال�ضباب  اإع��داد  ف��اإن  النامية،  البلدان  فى  البتدائى 
للعمل واحلياة منخف�س جدا، فى نف�س الوقت بال�ضبط 
الذى يرتفع فيه الطلب على املهارات واملعارف. وقد 
التعليم فى املا�ضى على زيادة عدد  ركزت �ضيا�ضات 
التعلم  على  ولي�س  التعليمي،  النظام  يجتازون  من 
اأنه  الف�ضل  ه��ذا  ويجزم  امل��دار���س.  فى  يحدث  ال��ذى 
يتعني  واحلياة،  العمل  على  ال�ضباب  مهارات  لتح�ضني 
ال�ضباب  جميع  بحاجات  �ضلة  اأك��ر   الفر�س  جعل 
كمتعلمني وكعمال ووالدين ومواطنني فى امل�ضتقبل، 
ويتعني تزويد ال�ضباب باأدوات لتنمية قدراتهم بحيث 

ي�ضتطيعون حتقيق اأكرب ا�ضتفادة من الفر�س.
التعليمى  ع���داد  الإ حت�ضني  على  ذل��ك  وينطوى 
جيد  اأ�ضا�ضى  تعليم  توفري  طريق  ع��ن  للمراهقني 
للجميع.  ع��دادي��ة(  الإ املرحلة  ذلك  فى  )مبا  النوعية 
كما ينطوى على تلبية الطلب املتنامى على املهارات 
خيارات  بتوفري  �ضا�ضية،  الأ املهارات  تتجاوز  التى 
وفى  الثانوية  املرحلة  فى  ومرنة  متنوعة  للتعلم 
ال�ضلة  وثيق  درا�ضى  منهاج  وبتنفيذ  العايل؛  التعليم 
واملهارات  التفكري،  ومهارات  عملية،  موا�ضيع  يعلم 
هذه  تكون  ولكى  بالعمل.  املدر�ضة  وربط  ال�ضلوكية؛ 
اأن يح�ضها مدر�ضون على  �ضلحات ناجحة، يجب  الإ
والتحفيز، علوة على وجود  عداد  الإ درجة جيدة من 

مدار�س خا�ضة للم�ضاءلة عن تعليم الطلب.
ي�ضتطيع  ل  عندما  التعليم  فر�س  تكفى  ول��ن 
ال�ضباب اأن ي�ضتفيدوا منها. فال�ضباب يتخذون قرارات 
عند  بقيود  يواجهون  ولكنهم  تعليمهم،  ب�ضاأن  مهمة 
اتخاذ  على  معاونتهم  وتتطلب  ذل��ك.  على  ق���دام  الإ

مهاراتهم  تنمية  التعليم  جمال  فى  اأف�ضل  اختيارات 
التعليم  فى  م�ضلحة  كاأ�ضحاب  واإ�رساكهم  ال�ضلوكية 
الذى يتلقونه، علوة على توفري معلومات اأف�ضل عن 
مالية  حوافز  وتوفري  العمل،  و�ضوق  التعلم  خيارات 

للقيام باختيارات اأف�ضل. 
ويتعني توفري فر�س التعليم للجميع، مبا فى ذلك 
�ضا�ضية  الأ املهارات  اكت�ضاب  ف�ضلوا فى  الذين  ال�ضباب 
نتائج  حتمل  املجتمع  ي�ضتطيع  فل  وىل.  الأ املرة  من 
�ضُيق�ضى على هوؤلء  ثانية  اإهمالهم - فبدون فر�ضة 
ال�ضباب واأ�رسهم بالوقوع فى ربقة الفقر. ولذلك ينبغى 
الت�ضحيحي،  للتعليم  نظاما  ت�ضتحدث  اأن  للحكومات 
مية،  الأ ملحو  وبرامج  املعادلة،  لل�ضهادات  وبرامج 
تنوع  اعتباره  فى  ياأخذ  امل��ه��ارات،  على  والتدريب 

هوؤلء ال�ضباب.

عداد التعليمى لل�شباب من اأجل العمل  االإ
واحلياة منخف�ض

بعد  تعليم  على  احلا�ضلني  العمال  على  الطلب  يزداد   
للتغيري  نتيجة  العاىل،  التعليم  ول�ضيما  البتدائى، 
همية املتنامية  التكنولوجى القائم على املهارات والأ
التعليم  اإمت��ام  معدلت  وتزيد   .)1 )الف�ضل  للمعرفة 
املحتملني  امللتحقني  اأع��داد  املت�ضاعدة  البتدائى 
الوقت،  نف�س  وفى  كبري.  ب�ضكل  الثانوية  باملدار�س 
واأفريقيا  اآ�ضيا  طفال من جنوب  الأ الكثري من  يت�رسب 
املدر�ضة  فى  التعليم  اإمت��ام  قبل  ال�ضحراء  جنوب 

البتدائية )اأو ل يبداأون هذا التعليم البتة(.  
ويظل النتقال اإىل املدر�ضة الثانوية مبثابة عائق 
ترتفع  التى  البلدان  فى  حتى  العامل،  اأنحاء  كافة  فى 
فيها معدلت اإمتام التعليم البتدائى. فلماذا ؟ ب�ضبب 
املنخف�ضة،  ال�ضتعداد  م�ضتويات   - الطلب  عوامل 
والتكاليف  املت�ضورة،  الثانوى  التعليم  اأهمية  عدم 
�ضبل  وب�ضبب   - املرتفعة  املبا�رسة  وغري  املبا�رسة 
الثانوية.  املدار�س  اإىل  املنخف�ضة  املادية  الو�ضول 
الثانوية يعترب م�ضكلة للفقراء  اإىل املدر�ضة  والنتقال 
متو�ضطة  البلدان  ففى   .)1-3 )ال�ضكل  خا�س  بوجه 
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فى   40 اأفقر  يعانى  وتايلند،  اإندوني�ضيا  مثل  الدخل، 
املائة من انخفا�س حاد فى ن�ضبة اإمتام النتقال من 
البلدان  وفى  الثانوي؛  التعليم  اإىل  البتدائى  التعليم 
فقر، مثل نيكاراغوا وال�ضنغال، يبداأ النخفا�س فى  الأ
اأن تهوى ب�رسعة  اأبكر، قبل  متام فى وقت  معدلت الإ
البلدان،  من  الكثري  وفى  النتقال.  اأثناء  بكثري  اأكرب 
ال�ضحراء  جنوب  واأفريقيا  اآ�ضيا  جنوب  فى  ل�ضيما 
فى  التفاقم  اإىل  اجلن�ضني  بني  الفروق  متيل  الكربى، 

النتقال اإىل املدر�ضة الثانوية وتظل كبرية بعد ذلك.
عداد التعليمى لل�ضباب من اأجل العمل واحلياة  والإ
منخف�س جدا فى البلدان النامية، ل�ضيما بني الفقراء. 
ومتو�ضط اأداء املراهقني فى اأفقر البلدان فى اختبارات 
قدرة  يقيم  الذى   - للطلب«  الدوىل  التقييم  »برنامج 
املهارات  تطبيق  على  �ضنة   15 العمر  من  البالغني 
متو�ضطه  من  املائة  فى   20 بنحو  اأقل   - �ضا�ضية  الأ
ع�ضاء فى منظمة التنمية والتعاون  بالن�ضبة للبلدان الأ
فى امليدان القت�ضادى والذى يبلغ 500 )ال�ضكل 3-

الطلب  خم�س  فقر  لأ بالن�ضبة  ذلك  من  اأ�ضواأ  وهو   ،)2
املك�ضيك،  مثل  البلدان،  بع�س  وفى  البلدان.  هذه  فى 
داء اأقل بكثري جدا منه فى بلدان اأخرى دخلها  يعترب الأ

مماثل.
اأدركنا  اإذا  اأك��رب  انزعاجا  تثري  رق���ام  الأ وه��ذه 
يعتربون  التقييمات  هذه  فى  املدرجني  الطلب  اأن 
بالفعل  ت�رسبوا  الذين  ت�ضمل  ل  اإذ  خمتارة.  جمموعة 
دنى  فقر والأ من املدار�س- الذين يحتمل اأن يكونوا الأ
اأداء. ففى الربازيل، ل يوجد فى ال�ضف 7 وما فوقه فى 
اأقل من 60 فى املائة بقليل من الطلب  اإل  املدار�س 
البالغني من العمر 15 �ضنة. وتعك�س هذه امل�ضتويات 
جناز التعليمى فى املدار�س الثانوية  املنخف�ضة من الإ
اإىل حد ما ف�ضل املدار�س البتدائية والثانوية فى توفري 
�ضا�ضية املطلوبة للعمل واحلياة. كما تعك�س  املهارات الأ
اإىل املدار�س اجليدة. ول  الو�ضول  التفاوت فى فر�س 
بني  الختبارات  درجات  فى  الختلف  معظم  ُيف�رسرَ 

غنياء اإل بانتظامهم فى مدار�س خمتلفة.  الفقراء والأ

امل�ضدر: http://econ.worldbank.org/projects/edattain . تقديرات Kaplan Meier ا�ضتنادا اإىل عينات ممثلة على ال�ضعيد الوطنى ممن يبلغون من العمر 
10 اإىل 19 �ضنة.

ملحوظة: اأكر 20 باملائة ثراء واأفقر 40 باملائة ماأخوذة من موؤ�رس تقديرات وخوا�س اإ�ضكانية. وتبداأ املدار�س الثانوية ب�ضورة منوذجية بال�ضف 
الدرا�ضى 7.

 ال�شكل 3-1- االنتقال اإىل املدر�شة الثان�ية عقبة ك�ؤود بالن�شبة للكثري من ال�شباب
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ناث ناث ثراءاأفقر 40% من الذكوراأفقر 40% من الإ اأكر 20% من الذكور ثراءاأكر 20% من الإ
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طفال الذين يتوقفون عند  ل يكت�ضب الكثري من الأ
حد التعليم البتدائى اأو يت�رسبون منه قبل اإمتامه اإل 
دنى من املهارات فى رحلتهم هذه. ففى ماىل،  احلد الأ
العمر  من  البالغني  من  فقط  املائة  فى   20 نحو  اأمت 

�ضنوات  �ضت  من  ابتدائى  تعليم  دورة  �ضنة   19-15
درا�ضية - ومن بينهم ل ي�ضتطيع �ضوى 60 فى املائة 
نيبال  وفى   .)3-3 )ال�ضكل  ب�ضيطة  جملة  يقراأوا  اأن 
اأمتوا  �ضنة ممن  العمر 19-15  البالغون من  ي�ضتطيع 
خم�س �ضنوات من التعليم البتدائى اأن يقراأوا ب�ضورة 
منوذجية جملة - ولكن من بني زهاء 30 فى املائة 
من  اأقل  ي�ضتطيع   ،3 ال�ضف  جتاوز  ي�ضتطيعوا  مل  ممن 

60 فى املائة اأن يقراأوا جملة.
ويطرح الطلب املتزايد على التعليم بعد البتدائى 
ثلثة حتديات  واحلياة  العمل  اأجل  من  عداد  الإ و�ضوء 

لل�ضيا�ضات: 
الطلب  لتلبية  بتدائى  الإ بعد  التعليم  تو�ضيع فر�س  	•
املتزايد، فى الوقت الذى يتم فيه زيادة ال�ضتعداد 
التو�ضع  اأن  ورغم  ونوعيته.  البتدائى  بعد  للتعليم 
يحافظ  )الذى  الثانوى  التعليم  لفر�س  املح�ضوب 
اأهمية  اأك��ر  اجل��ودة(  من  دن��ى  الأ امل�ضتوى  على 
التعليم  على  متزايدا  طلبا  ت�ضهد  التى  للبلدان 
حت�ضني  ف���اإن  واملك�ضيك(،  )ال��ربازي��ل  ال��ث��ان��وى 
لديها  التى  البلدان  فى  اأهم  التعليمية  املكت�ضبات 
تغطية مرتفعة بالتعليم الثانوى )هنغاريا وجنوب 

اأفريقيا(.
ق�ضى حد من  تعزيز قدرة ال�ضباب على ال�ضتفادة لأ 	•
التى يواجهونها فى  القيود  الفر�س بتخفيف  هذه 
�ضنع القرارات واحل�ضول على املعلومات والقيود 
املالية. وهذا التحدى اأكر اأهمية فى البلدان التى  امل�ضدر: http://econ.worldbank.org/projects/edattain وحتليل اإ�ضافى قام به املوؤلفون لبيانات »امل�ضح الدميوجرافى وال�ضحى«.

.PISA امل�ضدر : حتليل املوؤلفني حل�ضابات
على.  جماىل فى 2003، من اأدنى لأ ملحوظة : رتبت البلدان ح�ضب ن�ضيب الفرد من الدخل القومى الإ

ال�شكل 3-2 قد يك�ن التح�شيل التعليمى فى البلدان الفقرية منخف�شا جدا
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ن�شبة من يبلغ�ن من العمر 15 �شنة فى املدار�ض 
)ال�شف ال�شابع وفيما بعده(

�شا�شية  ال�شكل 3-3 –	تزيد القدرة على قراءة جملة ب�شيطة مع التعليم، ولكن القليلني يكت�شب�ن حتى املهارات االأ
جدا.

البالغ�ن من العمر 15 اإىل 19 �شنة الذين ي�شتطيع�ن 
على �شف درا�شى اأمت�ه قراءة جملة ب�شيطة تبعا الأ
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ل  ولكن   ثانوية(  )م��دار���س  فر�س  فيها  تتوافر 
ي�ضتفيد الكثري من ال�ضباب منها )املغرب وتايلند(.

توفري الفر�ضة الثانية للتعلم لل�ضباب غري امللتحق  	•
�ضا�ضية  الأ املهارات  يفتقدون  الذين  باملدار�س 
اأهمية  اأك��ر  اأم��را  يعترب  ما  وهو  واحلياة،  للعمل 
من  جدا  كبرية  اأعداد  لديها  التى  للبلدان  بالن�ضبة 
اأو  البتة  امل��دار���س  اإىل  يذهبوا  مل  الذين  ال�ضباب 
)باك�ضتان  البتدائى  التعليم  اإمت��ام  قبل  ت�رسبوا 

وال�ضنغال(.

اأ�شا�ض متني: حت�شني اال�شتعداد للتعليم 
بعد االبتدائى

يكون  حيث  احلياة  دورة  طوال  ت�ضتمر  عملية  التعليم 
اأهميتهما.1   وا�ضتمراريتها  ال�ضتثمارات  لتوقيت 
اأثناء مرحلة  اأن يحدث ال�ضتثمار فى التعليم  ويتعني 
ال�ضتثمار  فى  الف�ضل  واإ�ضلح  واملراهقة؛  الطفولة 
والتعليم  ج��دا.  مكلف  بعد  فيما  املرحلة  ه��ذه  ف��ى 
واملراهقة،  الطفولة  مرحلة  فى  كثافة  يكون  ما  اأكر 
النمو  فى  والذهنية  اجل�ضمانية  القدرات  تاأخذ  عندما 
الطفولة واملراهقة، من منظور  ب�رسعة. وتعترب فرتتا 
همية للنمو الطبيعى ملعظم  ع�ضبي، فرتتني بالغتى الأ
لل�ضتثمارات  جيد  بديل  اأى  يوجد  ول  امل��ه��ارات- 
للمهارات   1-3 التعريف  )انظر  ال�ضنوات  هذه  اأثناء 
اللغات  مهارات  طفال  الأ يكت�ضب  فمثل،  واملعارف(. 
القدرات  وتتكون  الرا�ضدين.  من  بكثري  اأكرب  ب�ضهولة 
املختلفة فى مراحل خمتلفة من دورة احلياة - ورغم 
اأنه ي�ضعب تنمية مهارة اللغات بعد مرحلة املراهقة، 
)مثل  ال�ضلوكية  املهارات  تنمية  موا�ضلة  ميكن  فاإنه 
�رسار والثقة بالنف�س والن�ضباط( طوال  التحفيز والإ
طار 1-3(.2   ن�ضان )الإ اأوائل الع�رسينيات من عمر الإ

وحيث اإن التعليم تراكمى، فاإن لل�ضتثمارات فى 
اأكرب  عوائد  واملراهقة  الطفولة  مرحلة  اأثناء  التعليم 
نها تزيد من اإنتاجية تلك  من ال�ضتثمارات اللحقة لأ
ال�ضتثمارات اللحقة. فمثل، ميكن اأن تزيد التدخلت 
التعليمية  الباكرة من املكت�ضبات  فى مرحلة الطفولة 
التدريب على املكا�ضب  برامج  تاأثري  اأن  اللحقة. كما 
اأكرب ب�ضورة منوذجية بالن�ضبة ملن لديهم قدر  تكون 
اأكرب من التعليم املدر�ضى.3  كما اأن ال�ضتثمارات اأثناء 
املراهقة مطلوبة جلعل ا�ضتثمارات فرتة الطفولة توؤتى 
ال�ضابقة  ثمارها. فمثل، قد ل ي�ضتمر تاأثري التدخلت 
على مرحلة الدرا�ضة على املكت�ضبات التعليمية بدون 
اإجراء املزيد من ال�ضتثمارات املدر�ضية. ففى الوليات 
التى  ولية  الأ التح�ضينات  تختفى  ما  كثريا  املتحدة، 

وىل للتعليم قبل املدر�ضى  يحققها برنامج البدايات الأ
الذين  ط��ف��ال  الأ بني  فيما  الختبارات  درج��ات  فى 

يلتحقون مبدار�س �ضيئة النوعية.4
الباكرة  الطفولة  فرتة  اأثناء  ال�ضتثمارات  وتدر 
عدم  انتقال  من  تقلل  اأن  وميكن  �ضاأنها  لها  عوائد 
طفال  جيال. فيعانى الكثري من الأ امل�ضاواة فيما بني الأ
ال�ضغار فى البلدان النامية من نق�س بالغ فى التغذية 
وال�ضحة والتطور املعرفى والعاطفى الجتماعى فى 
وقت مبكر جدا من حياتهم، مبا يرتتب على ذلك من 
عواقب تدوم طول العمر بالن�ضبة للمكت�ضبات التعليمية 
فى  اأجريت  درا�ضة  وتبني  واملكا�ضب.5  وال�ضتخدام 
املعرفة  اكت�ضاب  الكبرية فى  الختلفات  اأن  اإكوادور 
- اجتماعية  خلفيات  من  اأطفال  بني  فيما  باللغات 
ويرجع  ن�ضجهم،  مع  اأكرب  ت�ضبح  خمتلفة  اقت�ضادية 
الطفل  �ضحة  فى  الختلفات  اإىل  ما  حد  اإىل  ذل��ك 
بوة.6 واملرجح اأن تكون الربامج  ومهارات ممار�ضة الأ
بوة  الأ ممار�ضة  وم��ه��ارات  ال�ضحة  بني  جتمع  التى 
وتدلل  جناحا،  اأكر  املدر�ضة  على  ال�ضابق  والتعليم 
وجامايكا  رجنتني  الأ فى  لربامج  املدققة  التقييمات 
ويجب  النامية.7  البلدان  فى  فعاليتها  على  والفلبني 
لتح�ضني  املبذولة  واجلهود  الربامج  هذه  بني  اجلمع 
اأكرب  ال�ضتثمارات  لهذه  يكون  لكى  اللحق  التعليم 

ثر. الأ
واللتحاق باملدار�س مبكرا، وحتقيق تقدم واف، 
فى  �ضا�ضيني  الأ واحل�ضاب  والكتابة  ال��ق��راءة  وتعلم 
ما  التعليم  لنجاح  رئي�ضية  اأمور  البتدائية  املدار�س 
منتظمني  يزالون  ل  ال�ضباب  اأن  بيد  البتدائى.  بعد 
ل  البلدان،  من  الكثري  فى  البتدائية  امل��دار���س  فى 
تلميذ  ون�ضبة  اللتينية.  واأمريكا  اأفريقيا  فى  �ضيما 
الدرا�ضة  �ضن  ج���اوزوا  ال��ذي��ن  البتدائية  امل��دار���س 
فى  و28  الربازيل  فى  املائة  فى   34 تبلغ  البتدائية 
لو  جمهورية  فى  املائة  فى   27 و  كينيا  فى  املائة 
القيد املتاأخر  الدميوقراطية.8  ويرجع معدل  ال�ضعبية 
الربازيل  فى  ع��ادة  الإ اإىل  وىل  الأ بالدرجة  ال�ضن  فى 
واإىل اللتحاق باملدار�س فى �ضن متاأخرة فى كينيا، 
الدميوقراطية  ال�ضببني فى جمهورية لو  وتوليفة من 
يقلل  بنغلدي�س،  من  الريفية  املناطق  وفى  ال�ضعبية. 
واإعادة  متاأخرة  �ضن  فى  باملدار�س  اللتحاق  معدل 
اإىل  الذهاب  فر�س  البتدائية  امل��دار���س  فى  ال�ضف 
الدخول  �ضن  واإمتامها. ويزيد جعل  الثانوية  املدار�س 
اإىل املدر�س اإلزاميا فى �ضن 6 �ضنوات من العمر وجعل 
الدرا�ضة  بدء  توافرا من فر�س  اأكر  الثانوية  املدار�س 

الثانوية.9

ت�ضمل اأنواع املهارات التي تناق�س فى هذا 
التقرير مهارات التفكري )التفكري النتقادي 
)املثابرة  ال�ضلوكية  واملهارات  واخل��لق(، 
اجلماعي  وال��ع��م��ل  ال��ذات��ي  والن�����ض��ب��اط 
بالتفاو�س  النزاعات  حل  على  وال��ق��درة 
املخ�ضو�ضة  واملعارف  املخاطر(،  واإدارة 
) مبا فى ذلك احل�ضاب والقراءة والكتابة(، 
املعارف  من  )مزيج  املهنية  وامل��ه��ارات 
التي  الوظائف  اأداء  ومهارات  املخ�ضو�ضة 

تعتمد على مهام حمددة بو�ضوح(.
اإىل  ت�ضري  ���ض��ا���ض��ي��ة  الأ وامل���ه���ارات 
املطلوبة  دنى  الأ احلد  قدرات  من  جمموعة 
فى  مبا  واحلياة،  والعمل  التعلم  ملوا�ضلة 
والكتابة  وال��ق��راءة  احل�ضاب  معرفة  ذل��ك 
مهارات  م��ن  ���ض��ا���ض��ي��ة  الأ وامل�����ض��ت��وي��ات 
الذاتي.  والن�ضباط  املثابرة  مثل  ال�ضلوك 
مهارات  ت�ضمل  �ضا�ضية  الأ بعد  واملهارات 
مرتبة  على  الأ ال�ضلوك  ومهارات  التفكري 
)مهارات �ضنع القرارات، والعمل اجلماعى، 
بالتفاو�س  النزاعات  حل  على  وال��ق��درة 
املعارف  وتنطبق  امل��خ��اط��ر(،  واإدارة 
الواقعية  احلياة  اأح��وال  على  املخ�ضو�ضة 

واملهارات املهنية. 

التعريف 1-3
املهارات واملعرفة
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تركيزا  البتدائى  التعليم  نوعية  حت�ضني  ويتطلب 
�ضا�ضية وتعلم احل�ضاب جنبا  مية الأ متجددا على حمو الأ
اإىل جنب مع بع�س ال�ضيا�ضات املذكورة لحقا فى هذا 
الف�ضل، مثل طرق التدري�س التى جتعل الطلب حمورا 
عداد والتحفيز،  لها، ومدر�ضني على درجة جيدة من الإ
كما  الطلب.  تعليم  عن  للم�ضاءلة  خا�ضعة  ومدار�س 
ميكن للتعليم الت�ضحيحى التكميلى اأن يقوم بدور مهم 

)انظر الق�ضم اخلا�س بالفر�ضة الثانية(.

تعزيز فر�ض التعليم بعد االبتدائى
البتدائى  بعد  التعليمى  ن��ظ��ام  ي��خ��دم  اأن  ينبغى 
وكعمال  كمتعلمني  لل�ضباب  املتنوعة  احل��اج��ات 
ووالدين ومواطنني فى امل�ضتقبل. ويبني هذا الق�ضم ما 

هو مطلوب للقيام بذلك:
زائد  ابتدائى  )تعليم  متميز  اأ�ضا�ضى  تعليم  توفري  	•
قائمة  على  ع��لوة  للجميع،  ع���دادى(  الإ التعليم 

متنوعة ومرنة من خيارات التعلم، بحيث ي�ضتطيع 
ال�ضباب اأن ي�ضتغلوا اإمكاناتهم.

بتدري�س  ملءمة  اأك��ر  الدرا�ضية  املناهج  جعل  	•
واملهارات  التفكري،  ومهارات  عملية،  موا�ضيع 
كادميية  الأ املناهج  مزج  على  علوة  ال�ضلوكية، 
�ضافة  باملناهج املهنية فى التعليم الثانوى. وبالإ
اإىل ذلك، فاإن تدعيم ال�ضلة ما بني املدار�س والعمل  

يي�رس النتقال من املدر�ضة اإىل العمل.
جيد  اإع��داد  وعلى  حافز  لديهم  مدر�ضني  توظيف  	•
تعليم  عن  للم�ضاءلة  خا�ضعة  امل��دار���س  وجعل 

الطلب لكفالة جناح اإ�ضلح التعليم.
تنفيذ ا�ضرتاتيجيات لتقا�ضم التكاليف، وال�رساكات  	•
تعزيز  واآليات  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما 
البتدائى  بعد  التعليم  التو�ضع فى  لتمويل  الكفاءة 

وحت�ضينه.

احلياة  فى  مرتفع  ذك��اء  حا�ضل  لهم  من  بع�س  يف�ضل  قد 
نهم يفتقرون اإىل الن�ضباط الذاتى، فى حني قد ينجح بع�س  لأ
فراد من اأ�ضحاب حا�ضل الذكاء املنخف�س بف�ضل ما لديهم  الأ

من دوافع واإ�رسار.
كالهند  متنوعة  ب��ل��دان  ف��ى  ع��دي��دة  درا���ض��ات  وت��ب��ني 
واإمكان  العمل  فى  امل��رء  ا�ضتقرار  اأن  املتحدة  وال��ولي��ات 
العتماد عليه هى اأكر ال�ضمات التى يقدرها اأ�ضحاب العمل. 
ال�ضيا�ضات  ومناق�ضات  كادميية  الأ املناق�ضات  فاإن  ذلك  ومع 
معينة.  معارف  اإتقان  على  تقريبا  احل�رس  وجه  على  تركز 
حيان اأنه ل ميكن قيا�س  وعلى الرغم من اأنه يعتقد فى بع�س الأ
املهارات ال�ضلوكية، فاإن علماء النف�س و�ضعوا اختبارات لقيا�س 

تلك املهارات - وتقوم ال�رسكات با�ضتخدامها لفرز العمال.10
جدا  مبكرة  مراحل  من  تنمو  التي  ال�ضلوكية،  واملهارات 
جل  الأ طويلة  اآثار  لها  ال�ضباب،  فرتة  اأواخر  وحتى  العمر  من 
وهى  الجتماعية.  والنتائج  والعمل  املدر�ضى  التعليم  على 
�رسار  ت�ضتمل على الكثري من ال�ضمات، مبا فى ذلك الدوافع والإ
الذاتى والثقة بالنف�س والقدرة على املوازنة بني  والن�ضباط 
كما  القرارات(.  �ضنع  )مهارات  قرار  اإىل  والتو�ضل  اخليارات 
ت�ضمل املهارات الجتماعية، مثل العمل اجلماعي والقدرة على 

نداد. التفاو�س على حل النزاعات ومقاومة �ضغوط الأ
وتبدو اختلفات لها �ضاأنها فى املهارات ال�ضلوكية عرب 
على  وت�ضتمر  العمر  من  مبكرة  مراحل  فى  الدخل  م�ضتويات 
للتدخلت فى مرحلة  جل  الأ الطويلة  ثار  الآ وتاأتى  الزمن.  مر 
الجتماعية  املهارات  من  ول  الأ املقام  فى  الباكرة  الطفولة 
ف�ضل  طفال والبيئة املنزلية الأ والدوافع التى ت�ضبغها على الأ
التى تفرزها. ففى الوليات املتحدة، قللت املهارات ال�ضلوكية 

التي مت قيا�ضها فى �ضن 14-24 �ضنة من العمر احتمال الت�رسب 
من املدار�س الثانوية وزادت احتمال اللتحاق بالكليات، وهو 
على  املهارات  هذه  وتوؤثر  اأعلى.  اأج��ور  عن  ب��دوره  ي�ضفر  ما 
�ضاأنه  له  انخفا�س  ت�ضفر عن  املهنة. كما  واختيار  ال�ضتخدام 
ن�ضطة  الأ فى  وامل�ضاركة  املاريجوانا،  وتعاطى  التدخني  فى 

غري القانونية، وحمل املراهقات وزواجهن.

الربامج امل�شتندة اإىل املدر�شة

توفر برامج الر�ضد امل�ضتندة اإىل املدر�ضة دليل على ما لل�ضلوك 
ويبني  اأهمية.  ومن  للت�ضكيل  قابلية  من  املراهقة  مرحلة  فى 
خ  الأ با�ضم  املعروف  الر�ضد  برنامج  لتاأثري  ع�ضوائي  تقييم 
من  يقلل  اأنه  املتحدة  الوليات  فى  الكربى  خ��ت  الأ  - ك��رب  الأ
�رسب  اأو  الكحول،  اأو  املخدرات  تعاطي  فى  ال�رسوع  احتمال 
�ضخ�س ما، اأو التغيب عن املدر�ضة، اأو الكذب على الوالدين. كما 
اأ�ضفر عن احل�ضول على درجات اأعلى وقدرات اأكرب فى املدر�ضة 
الذي يقدم لتلميذ  الكافية«  الفر�س  واأ�ضفر »برنامج  والعمل. 
جل وحوافز  قلية املحرومة من المتيازات اإر�ضادا طويل الأ الأ
الجتماعية  املهارات  حت�ضني  اإىل  الرامية  ن�ضطة  للأ مالية 
املدار�س  من  اأعلى  تخرج  معدلت  عن  العمل،  �ضوق  ومهارات 
هذا  من  برامج  جترب  ومل  للعتقال.  اأقل  ومعدلت  الثانوية 

القبيل بعد فى البلدان النامية.
الدرا�ضة  ف�ضول  اإىل  ت�ضتند  عديدة  برامج  اأف��رزت  كما 
فى  ثابتة  اآثارا  مبا�رسة  ال�ضلوكية  املهارات  تدري�س  اأجل  من 
وقد جري  وهولندا.  املتحدة  الوليات  فى  املقارنة  الدرا�ضات 
املجازف  ال�ضحي  ال�ضلوك  تقليل  فى  الناجح  دوره��ا  تقدير 
كادميية  الأ النتائج  من  اأي�ضا  حت�ضن  ولكنها  كثرية  م��رات 

خرى. وكثريا ما يكون ملثل هذه الربامج  والنتائج ال�ضلوكية الأ
مناهج درا�ضية وطرائق تدري�س ميكن مواءمتها مع ال�ضياقات 
خرى. فيجرى جتريب برنامج Lion’s Quest املنفذ  القطرية الأ
فى الوليات املتحدة فى اليابان، وي�ضتخدم الكثري من الربامج 
ر�ضمية،  غري  للتدري�س  طرائق  النامية  البلدان  من  الكثري  فى 

طار 2-3(. رغم اأنه مل يتم تقييم اأى منها بعد )انظر الإ

الربامج املنفذة خارج املدر�شة

ي��دع��م ب��رن��ام��ج »اإق���ام���ة ال�����ض��لت« ���ض��لت ال�����ض��ب��اب مع 
جمتمعاتهم، ومع اأ�رسهم، ومع اأندادهم، ومع اأنف�ضهم، بتنمية 
مهارات �ضلوكية مثل الثقة بالنف�س والتحفيز والعمل اجلماعى 
النتقادى  التفكري  مهارات  على  ع��لوة  املنازعات،  واإدارة 
اأنها »مهارات  اإليها معا على  ي�ضار  والتى كثريا ما  واخللق، 
الربازيل  بينها  من  بلدا   25 فى  الربنامج  ويطبق  احلياة«. 
مع  مواءمته  بعد  اأفريقيا،  الرو�ضى وجنوب  والحتاد  وال�ضني 
ال�ضباب  اإىل  الفلبني  فى  موجه  والربنامج  املحلية.  احلاجات 
�ضليني.  الأ ال�ضكان  اأبناء  من  املدار�س  فى  املوجودين  غري 
حتديد  على  تدريبا  وي�ضمل  �ضهرا   13 نحو  الربنامج  وي��دوم 
امل�ضرتكون  يقوم  وبعدها  والقيادة،  الثقافى  والتقدير  الهوية 
للح�ضول  موؤهلني  الرزق ويكونون  م�ضاريع لكت�ضاب  بتحديد 
على قرو�س لتمويلها. وتك�ضف املعلومات ال�ضرتجاعية التى 
ال�ضتخدام  على  مهمة  اآثار  عن  اأنف�ضهم  امل�ضرتكون  بها  يبلغ 

والعودة اإىل املدار�س واخلدمات املجتمعية.
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اأجل املدر�شة والعمل  ال�شل�كية من  طار 3-1-  جانب يتم جتاهله من تنمية املهارات: بناء املهارات  االإ
واحلياة
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تو�سيع اخليارات وحت�سني تنظيم
التعليم بعد االبتدائى

البلدان  ت�ضتطيع  للجميع.  �سا�سى  االأ التعليم  توفري 
للعمل  �ضا�ضية  الأ باملهارات  ال�ضباب  جميع  تزود  اأن 
واحلياة عن طريق اإرجاء الختيار والتخ�ض�س اإىل ما 
عدادية  عدادى، وجعل الدرا�ضة الإ بعد مرحلة التعليم الإ
وتبني  لزامى.  والإ �ضا�ضى  الأ التعليم  حلقة  من  جزءا 
املبكر  التخ�ض�س  اأن  الدولية  الختبارات  درج��ات 
يزيد ب�ضكل له �ضاأنه من عدم امل�ضاواة فى املكت�ضبات 
اإ�ضلح التعليم  التعليمية - ويقلل التعلم.11 وقد نقل 
اإىل  املهنية  التخ�ض�ضات  جميع  �ضيلى  فى  الثانوى 
اأن  ذلك  �ضاأن  ومن  العليا.  الثانوية  املرحلة  مدار�س 
اأجل  من  متينة  اأكادميية  قاعدة  لبناء  وقتا  يتيح 
اإرجاء  بني  اجلمع  وميكن  اللحق.  املهنى  التخ�ض�س 
لزامي،  الإ التعليم  قوانني  وبني  والتخ�ض�س  الختيار 
احل�ضيلة  على  اإيجابيا  تاأثريا  له  اأن  تبني  ما  وه��و 

خرى.12 التعليمية والنتائج الجتماعية الأ
امتحانات  ا�ضتخدام  اأ�ضفر  وتون�س،  تنزانيا  وفى 
الطلب  ع��دد  على  �ضارمة  ح�ض�س  لفر�س  القبول 
املتقدمني اإىل الدرا�ضة الثانوية عن اكتظاظ املدار�س 
عامة.13   ب�ضفة  الطلب  اأداء  وانخفا�س  البتدائية 
املبكر  الختيار  اأو  التخ�ض�س  يخلق  اأن  اأي�ضا  وميكن 
يحدث  كما  اإدامته،  على  يعمل  اأو  اجتماعيا  ا�ضتبعادا 
الطلب  التى توزع  الكاريبى  بلدان منطقة  فى بع�س 
على مدار�س اأف�ضل واأ�ضواأ تبعا لدرجات الختبار، ولكل 
منها زى موحد خمتلف.14  وحيثما تكن هناك قيود 
عدادى، ميكن خلق  مالية على تو�ضيع مرحلة التعليم الإ
ماكن بتوليفة من تقا�ضم التكاليف )مع  املزيد من الأ
والعمل  الفقراء(  اأجل  من  الطلب  لتعوي�س جانب  اآلية 
مع القطاع اخلا�س )انظر ق�ضم التمويل اأدناه(. فمثل، 
كينيا  ولكن  اخلا�ضة،  املدار�س  همة  تنزانيا  اأثبطت 
�ضمحت بها بل وزودتها ببع�س الدعم - وتو�ضع معدل 
ال�ضتينيات  خلل  كينيا  فى  الثانوية  باملدار�س  القيد 

وال�ضبعينيات باأ�رسع بكثري منه فى تنزانيا.
الطلب  فى  ال��زي��ادات  يلبى  قد  امل��دار���س  وبناء 
يزيد  لن  ال�ضتثمار  هذا  ولكن  الثانوى،  التعليم  على 
عدم  يقلل  اأو  املدار�س  فى  امل�ضاركة  من  بال�رسورة 
امل�ضاواة فى الكثري من البلدان النامية. وتبني درا�ضة 
ا�ضتخدمت بيانات من 21 بلدا ناميا اأن معظم �ضكان 
اإىل  الو�ضول  فيه  ي�ضهل  نطاق  فى  يعي�ضون  الريف 
لي�س مدر�ضة ثانوية.15  ابتدائية ر�ضمية ولكن  مدر�ضة 
�ضغرية  �ضلبية  علقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  ووج��دت 
ب�ضورة منوذجية بني امل�ضاركة فى املدر�ضة وامل�ضافة 
زيادة  اأن  على  ب�ضيطا  ودليل  الثانوية،  املدر�ضة  اإىل 

معدل  فى  امل�ضاواة  ع��دم  من  تقلل  امل��دار���س  توافر 
�رسة املعي�ضية اأو نوع اجلن�س. اللتحاق تبعا لروة الأ

النوعية.  �سمان  مع  التعليم  خيارات  تنويع 
ومرحلة  الثانوية  الدرا�ضة  مرحلة  تلبى  اأن  يتعني 
متنوعة  وقدرات  واهتمامات  حاجات  العاىل  التعليم 
للطلب - تنوع يزيد مع تو�ضع الدار�ضة وحتولها اإىل 
البلدان  فى  املهنى  التعليم  وقطاع  جماهريية.  نظم 
النامية �ضغري )22 باملائة من قيد الطلب( بالن�ضبة 
ع�ضاء فى منظمة التنمية والتعاون فى  اإىل البلدان الأ
امليدان القت�ضادى. ول تزال مرحلة التعليم الثانوى 
من  املزيد  على  احل�ضول  نحو  مفرط  ب�ضكل  موجهة 
الربامج  فيها  وتقوم  كادميية،  الأ اجلامعية  الدرجات 
املوجهة اإىل �ضوق العمل بدور هام�ضى. بيد اأن معدلت 
التخرج اأعلى فى النظم املوجهة اإىل العمل )ماليزيا( 
رجنتني  )الأ اجلامعة  اإىل  املوجهة  تلك  ف��ى  منها 

و�ضيلى(.16
مفرط  ب�ضكل  م��رك��ز  ال��ع��اىل  التعليم  اأن  كما 
اجلامعية  ال��درج��ات  من  املزيد  على  احل�ضول  على 
ببطء  التغري  ف��ى  اآخ���ذا  ذل��ك  ك��ان  واإن  ك��ادمي��ي��ة،  الأ
املعاهد  ذل��ك  فى  مبا  جديدة،  موؤ�ض�ضات  ظهور  مع 
اأجل ق�ضري، والكليات  التى تقدم درجات بعد  التقنية 
املجتمعية، واملعاهد الفنية، ومراكز التعليم عن بعد، 
كر  ق�رس والأ واجلامعات املفتوحة. وت�ضم الربامج الأ
توجها ب�ضكل مهنى ن�ضف الطلب اأو اأكر فى ال�ضني 

وجامايكا وماليزيا وزمبابوى.17
بعد  التعليم  نظام  ف��ى  التو�ضع  تي�ضري  وميكن 
القطاع  اإىل  اليد  مبد  كبري  حد  اإىل  وتنويعه  البتدائى 
العام  القطاعني  بني  ال�رساكات  خ��لل  من  اخلا�س 
م�ضاركة  ت�ضجع  اأن  للحكومات  وينبغى  واخل��ا���س. 
الذى تكفل فيه م�ضتويات  الوقت  القطاع اخلا�س فى 
اجلودة. وح�ضة القطاع اخلا�س اأكرب فى التعليم العاىل 
)33 فى املائة( منها فى مرحلة التعليم الثانوى )25 
ظلت  الثانوي،  التعليم  مرحلة  وفى  امل��ائ��ة(.18  فى 
ولكنها  البلدان  معظم  فى  تناق�ضت  اأو  ثابتة  احل�ضة 
زادت فى مرحلة التعليم العاىل، وبخا�ضة فى الربازيل 
الجتاهات  بع�س  عن  رغما  هناك،  يزال  ول  وب��ريو. 
فى  اخلا�س  القطاع  مل�ضاركة  اأكرب  جمال  يجابية،  الإ

التعليم بعد البتدائى.
واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رساكة  وت�ضمح 
فى  �ضيما  ل  ماليا،  املقيدة  البيئة  فى  النظم  بتو�ضع 
وحت�ضني  تكلفة،  كر  الأ العاىل  التعليم  مرحلة  قطاع  
زيادة  بوا�ضطة  عامة  ب�ضفه  وكفاءته  التعلم  نتائج 
تلك  تنجح  ول��ك��ى  املناف�ضة.  و���ض��خ  الخ��ت��ي��ارات 
املناف�ضة، حتتاج املوؤ�ض�ضات العامة اإىل ا�ضتقلل ذاتى 
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النتائج  اأجل حتقيق  دارة من  الإ لتحقق  كاف وموارد 
)انظر ق�ضم املالية اأدناه( وحتتاج املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 
اإىل اأن تكون خا�ضعة للم�ضاءلة عن الوفاء مب�ضتويات 

اجلودة املحددة ب�ضكل ح�ضن.
ينبغى  اأن��ه  اإىل  ع��دي��دة  درا���ض��ات  خل�ضت  وق��د 
فى  اجلودة  و�ضمان  املعلومات  توفر  اأن  للحكومات 
الوقت  الذى تنه�س فيه بالتنوع.19 ويوجد لدى القليل 
للتعليم  والتقييم  للعتماد  نظم  النامية  البلدان  من 
التعليم  خدمات  موردى  تكاثر  عن  ي�ضفر  مما  العاىل، 
من القطاع اخلا�س ذوى النوعية املنخف�ضة)كما هو 
�ضيلى وجمهورية كوريا  احلال فى كمبوديا(. وحتدد 
عطاء  لإ )الرتخي�س(  الدخول  نقطة  عند  اأدنى  نوعية 
املوؤ�ض�ضات اجلديدة الفر�ضة للنمو، وجتعل امل�ضتويات 
فيما بعد اأكر �رسامة )العتماد( بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات 
مبناف�ضة  لل�ضماح  �ضواء  حد  على  واخلا�ضة  العامة 

عادلة.

�ضا�ضى  الأ بعد  التعليم  نظم  حتتاج  مرن.  تعليم  نظام 
املتنوعة اإىل مرونة كافية لل�ضماح للتلميذ بالتجريب 
وتنمية اإمكاناتهم الكاملة. وميكن للنظم املفتوحة اأن 
ال�ضابقة  باخلربات  بالعرتاف  الطلب  ح��راك  تي�رس 
الوثيقة ال�ضلة، ومعادلة الدرجات العلمية وال�ضهادات 
اأخرى.  اأماكن  من  عليها  احل�ضول  مت  التى  املعتمدة 
التعليم  فى  العهد  احلديثة  �ضلحات  الإ ارتقت  وقد 
من  نهائية  كانت  التى  املهنية  بامل�ضارات  الثانوى 
قبل مبا ي�ضمح للمتخرجني من التعليم املهنى بدخول  
التخرج  امتحانات  اجتياز  بعد  العاىل  التعليم  مرحلة 
املهنية  املدار�س  فمثل، ميكن خلريجى  املدر�ضة.  من 
ى  لأ حاليا  يتاأهلوا  اأن  وتون�س  اأفريقيا  جنوب  فى 

موؤ�ض�ضة تعليمية اأعلى.
وبالن�ضبة ملرحلة التعليم العاىل، تتبع الكثري من 
قائمة  دورات  العامل  اأنحاء  خمتلف  فى  املوؤ�ض�ضات 
على ال�ضاعات املعتمدة، مبا فى ذلك موؤ�ض�ضات قائمة 
)مثل  موؤ�ض�ضات  و�ضبكات  النيجر(  )جامعة  مبفردها 
وطنية  جامعية  ونظم  الهندية(،  التكنولوجيا  معاهد 
باأكملها )كما هو احلال فى تايلند(.20 وفى كولومبيا، 
اأن  العمل  �ضوق  فى  بالفعل  املوجودين  للنا�س  ميكن 
يح�ضلوا على �ضهادات معادلة لل�ضهادات اجلامعية من 
خلل اأى موؤ�ض�ضة تدريب معتمدة. ويحتاج الكثري من 
والعمل، وميكن  املدار�س  اأن يجمعوا بني  اإىل  ال�ضباب 
الوقت.  لبع�س  التعليم  خلل  من  مثل   - ا�ضتيعابهم 
 5 حاليا  الوقت  لبع�س  العاىل  التعليم  مرحلة  ومتثل 
البلدان  فى  باجلامعات  القيد  معدل  من  فقط  باملائة 

النامية و 13 باملائة فى الربامج غري اجلامعية.21

لزامى  الإ غري  الثانوى  التعليم  لقطاع  وبالن�ضبة 
امتحانات  ا�ضتخدام  �ضاأن  من  ف��اإن  تكلفة،  ك��ر  والأ
القبول القائمة على املناف�ضة اأن ت�ضاعد على تخفيف 
متويلية   اآليات  �ضاأن  من  اأن  غري  املالية،  ال�ضغوط 
عدادية  الإ املرحلة  اأج��ل  من  امل�ضتخدمة  تلك  مثل 
اأكر.  جم��الت  اأي�ضا  تخلق  اأن  اأع��له(  )املو�ضوفة 
يعطوا  اأن  اإىل  المتحانات  يجتازوا  مل  من  يحتاج  اإذ 
القيد  واإمكانية  مهنى(  )تعليم  للتعليم  بديلة  خيارات 
الختبارات  تكون  اأن  املحتمل  وم��ن  اأعلى.  بتعليم 
ن  على مفيدة، لأ اجليدة الت�ضميم للقبول فى التعليم الأ
كر مقدرة ميكن اأن يعزز البتكار واأن  تعليم الطلب الأ
باإ�ضلح  اأخريا  قامت جورجيا  وقد  القت�ضاد.  يحرك 
امتحانات القبول مبرحلة التعليم العاىل لديها، والتى 
الطلب،  نوعية  وحت�ضن  الدخول  �ضبل  من  حتد  كانت 
بدائل  التحديات املتبقية فى توفري  اأحد  ولكن يتمثل 

تعليمية ملن ف�ضلوا فى اجتياز المتحانات.22

االبتدائى  بعد  التعليم  م��اءم��ة  حت�سني 
ونوعيته

البلدان  فى  املنخف�ضة  التعليمية  املكت�ضبات  تبني 
للعمل  ال�ضباب  اإع��داد  فى  تف�ضل  املدار�س  اأن  النامية 
اأن  النوعية  مرتفع  تعليم  نظام  على  ويجب  واحلياة. 
بتعليم  الدرا�ضى  املنهاج  ملءمة  حت�ضني  على  يعمل 
واملهارات  والتفكري،  العملية،  امل��ع��ارف  ال��ط��لب 
العمل؛ وا�ضتخدام طرائق  التى تطلبها �ضوق  ال�ضلوكية 
ومزج  اأعلى؛  تعليمية  مكت�ضبات  اإىل  تف�ضى  تدري�س 
عليه،  ويجب  باملهنية.  كادميية  الأ الدرا�ضية  املناهج 
املدر�ضة  بني  ال�ضلة  يقوى  اأن  ذل��ك،  اإىل  �ضافة  بالإ
اإىل  املدر�ضة  من  النتقال  ليي�رس  املحلى  والقت�ضاد 
تلك  القت�ضادية. ويعتمد جناح  التنمية  ويعزز  العمل 
وعلى  حافز  لديهم  مدر�ضني  وجود  على  �ضلحات  الإ
مدر�ضية  بيئة  يكفلون وجود  عداد  الإ درجة جيدة من 
اآمنة، علوة على مدار�س خا�ضعة للم�ضاءلة عن تعليم 

الطلب.
حت�سني ماءمة املناهج املدر�سية. مناهج التعليم 
النامية  البلدان  من  الكثري  فى  الثانوية  املدرا�س  فى 
والقت�ضادية  الجتماعية  للحاجات  ملئمة  لي�ضت 
للتلميذ. كما اأنها ل تدر�س بطريقة تعظم من احل�ضيلة 
املدر�ضة.23   فى  الطلب منخرطني  تبقى  اأو  التعليمية 
واأحيانا ما تكون ملئمة حلاجات القليل من الطلب 
�ضافة اإىل ذلك، تقوم بلدان  ذوى المتيازات فقط. وبالإ
فيما  دورى  ب�ضكل  الدرا�ضية  مناهجها  بتقييم  قليلة 
املقارن  التحليل  ويبني  وفعاليتها.  يتعلق مبلءمتها 
الوطنية  الثانوية  املدار�س  فى  الدرا�ضية  للمناهج 

»امل���دار����س ت��ع��د م�����ش��اه��دي��ن ب���دال من 
مبدعني.«

رجنتني �ضاب، بيون�س اأير�س، الأ
ول/ دي�ضمرب 2005 كانون الأ
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فيما بني عامى 1985 و 2000 تغيريا قليل جدا.24  
العاىل  التعليم  ملرحلة  الدرا�ضية  املناهج  تعانى  كما 
اأن موؤ�ض�ضات تعليم املرحلة  بيد  من نف�س امل�ضكلة.25 
الثانوية والعالية فى بع�س البلدان بداأت فى تدري�س 
املزيد من املوا�ضيع العملية واأ�ضبحت اأكر ا�ضتجابة 

ل�ضوق العمل.
ورغم اأن املناهج الدرا�ضية وطرائق التدري�س بقيت 
بدون تغيري اإىل حد كبري، فاإن اأ�ضواق العمل تطلب عمال 
خرين.  الآ مع  التفاعل  ومهارات  قوى  تفكري  لديهم 
حل  مهارات  تتطلب  التى  الوظيفية  املهام  منت  وقد 
فى  ال�ضبعينيات  منذ  ب��اط��راد  والتوا�ضل  امل�ضاكل 
اليدوية  املهام  انخف�ضت  بينما  املتحدة  الوليات 
التى  امل�ضوح  تبني  كما  الروتينية.  املعرفية  واملهام 
من  العديد  فى  والعمال  العمل  اأ�ضحاب  على  اأجريت 
متزايدا  طلبا  وماليزيا،  الهند  مثل  النامية،  البلدان 
على مهارات التوا�ضل ل تلبيه نظم التعليم الراهنة.26 
اإىل  امل�ضاريع  واإدارة  تنظيم  على  القدرة  حتتاج  كما 
�ضلوكية  مهارات  واإىل  امل�ضاكل  حلل  التفكري  مهارات 
من قبيل الثقة بالنف�س وروح القيادة.27 وهكذا، ففى 
فى  التحدى  يتمثل  واملتغرية،  املعقدة  اليوم  بيئة 
بطريقة  بالتفكري  لل�ضباب  ت�ضمح  التى  املهارات  بناء 
واتخاذ  املعلومات،  ومبعاجلة  وخ��لق��ة،  انتقادية 

القرارات، واإدارة ال�رساعات، والعمل اجلماعى.
هذه  احلياة  مهارات  مثل  تدري�س  اإدم��اج  وميكن 
طرائق  خلل  من  الدرا�ضية  املناهج  جوانب  كل  فى 
تت�ضمن  التى  الكت�ضاف  نحو  املوجهة  التدري�س 
م�ضاكل  على  املعارف  وتطبيق  التفاعلي،  التعليم 
احلياة احلقيقية، واإدماج العمل اجلماعى والتعلم من 
الطلب  وت�ضجيع مدخلت  التعليم،  نداد فى عملية  الأ
ي�ضعب  وقد  الفعلية.  وموا�ضيعها  الدرو�س  هيكل  فى 
اأن ي�ضتخدموا تلك الطرائق، فى الوقت  على املدر�ضني 
�ضا�ضية، وقد  الذى يكفلون فيه تعلم الطلب للمواد الأ
اأن تنفيذ هذا النوع من  وجدت بع�س البلدان النامية 
�ضلح اأمر �ضعب بوجه خا�س،28 ولذلك فقد يكون  الإ
ف�ضل تدري�س مهارات احلياة كمو�ضوع م�ضتقل  من الأ
طار 3-2(. فمثل، اأدرجت اليابان وجنوب اأفريقيا  )الإ
اأخريا مهارات احلياة كمو�ضوع فى املناهج الدرا�ضية 

ملدار�ضها الثانوية.
وينبغى اأن ي�ضطحب تدري�س تلك املهارات بجهود 
�ضلح الطرائق التقليدية امل�ضتخدمة فى تدري�س  تبذل لإ
التى  املهيكلة  التدري�س  وطرائق  خ��رى.  الأ املوا�ضيع 
جتعل التلميذ حمورا لها والتى ي�ضتطيع حتى املدر�س 
غري اخلبري اأن ي�ضتخدمها بنجاح، فعالة وحتظى بتقييم 
طيب فى كل من البلدان املتقدمة والنامية.29 ويتكون 

منوذج التعليم املهيكل من تقدمي املادة بالتدرج من 
الب�ضيط اإىل املعقد، مع التوقف للتاأكد من فهم الطلب 
الطلب  جانب  من  الن�ضيطة  امل�ضاركة  وا�ضتثارة  لها، 
جميعا. ولتح�ضني طرائق التدري�س اأو ا�ضتحداث منهاج 
للمدر�ضني  تتوافر  اأن  ينبغى  احلياة،  ملهارات  درا�ضى 
مواد وتدريب وافيان، مع القيام بتقييم دورى للتقدم 
الذى يحققه الطلب ولطرائق التدري�س وملناهج تدري�س 
مهارات احلياة.30 كما ميكن لتكنولوجيات املعلومات 

والت�ضالت اأن تي�رس التدري�س والتعليم )الف�ضل 8(.
اإىل  جديدة  موا�ضيع  جم��الت  اإ�ضافة  ويتعني 
اأجل  من  الثانوية،  املدار�س  فى  الدرا�ضية  املناهج 
العمل،  �ضوق  فى  املطلوبة  العملية  املهارات  توفري 
العلوم  ذل��ك  ف��ى  مب��ا  ع��ب��اء،31  ب��الأ اإثقالها  ب���دون 
على   - جنبية  الأ واللغات  والقت�ضاد  والتكنولوجيا 
الريا�ضيات  على  متجدد  بتاأكيد  ذلك  ي�ضطحب  اأن 
�ضا�ضية والقراءة. وقد اأ�ضبح تعلم اأ�ضا�ضيات احلا�ضب  الأ
الوظائف،  من  للكثري  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضيا  ا�ضرتاطا  ىل  الآ
املعلومات  بتكنولوجيا  امل�ضتغلني  على  الطلب  وزاد 
واإتقان  املرتفعة.32  املهارات  اأ�ضحاب  والت�ضالت 
م�ضدر  اأ�ضبح  جنليزية،  الإ �ضيما  ول  الدولية،  اللغات 
اأخرى،  بلدان  التكنولوجيا وللت�ضال مع  قوة لتباع 
ب�ضكل  يتم  �ضا�ضية  الأ مية  الأ حمو  اأن  من  الرغم  على 
مية  الأ حمو  على  والعمل  املحلية.33  باللغات  اأف�ضل 
غنياء والفقراء  املالية ي�ضيق من فجوة املعرفة بني الأ

فقط  لي�س  امل�ضاكل،  حل  مهارات  اإىل  ال�ضباب  يحتاج 
اأي�ضا  يعاجلوا  لكي  واإمنا  العمل  �ضوق  فى  ينجحوا  لكي 
املعلومات من اأجل حياة �ضحية، وللم�ضاركة كمواطنني، 
الكثري مما ي�ضمى  اأ�رسهم. وفى احلقيقة، يجمع  ولرعاية 
»مهارات احلياة« بني تدري�س مهارات ال�ضلوك ومهارات 
التفكري وبني املعلومات العملية عن ال�ضحة اأو املواطنة 
مية املالية. وقد تعاون الكثري من احلكومات  اأو حمو الأ
مع املنظمات غري احلكومية لتوفري برامج مهارات احلياة 
وال�ضباب  املدرا�س  فى  الطلب  من  لكل  الر�ضمية  غري 

املوجودين خارج املدار�س.
نداد.  الأ من  معلمني  الربامج  ت�ضتخدم  ما  واأحيانا 
فمثل، فاإن موؤ�ض�ضة »�رساكات الطلب على �ضعيد العامل« 
اأفريقيا  فى  البلدان  من  العديد  فى  تعمل  التي   (SPW)

وجنوب اآ�ضيا، تدرب ال�ضباب )الذين اأمتوا لتوهم الدرا�ضة 
الثانوية( على تدري�س مهارات احلياة والتوعية ال�ضحية 
الر�ضمية.  غري  التعليم  طرائق  با�ضتخدام  املدار�س  فى 

الربامج  تلك  اأن  اإىل  جدا  ولية  الأ ال�ضواهد  بع�س  وت�ضري 
ونتائج   ،)5 )الف�ضل  ال�ضحية  املعارف  على  توؤثر  قد 
كادميية.  الأ والنتائج  امل�ضتقبل،  فى  ن��داد  الأ املعلمني 
املعهد  ويقوم  متاأنيا،  تقييما  الربامج  تلك  وت�ضتحق 
الوطني لل�ضحة فى الوليات املتحدة بتجربة اإكلينيكية 
اأن يوفر  لربنامج لتلك املوؤ�ض�ضة فى زمبابوى من �ضاأنه 
دليل وا�ضحا على النتائج ال�ضحية، و�ضي�ضتكمل فى عام 
)الهند وزامبيا( فى  بداأت بع�س احلكومات  2007. كما 
التعاون مع املنظمات غري احلكومية فى تدريب مدر�ضني 
برامج  تنفيذ  ويتم  الر�ضمى.  غري  التعليم  على  نظاميني 
وال�ضلمى  املدنى  التعليم  التي تركز على  مهارات احلياة 
فى العديد من البلدان، مبا فيها جمهورية م�رس العربية 
اأنه  وجورجيا وليربيا؛ ويبدو اأنها واعدة على الرغم من 

مل يتم تقييمها ر�ضميا بعد )الف�ضل 7(.

UZmUCSF (http://www.uzmucsf.co.zw/research/ :امل�ضدر
researchprojects/current/rds.html)

غري  التدري�ض  وطرائق  احلياة  مهارات  طار 3-2 -  برامج  االإ
الر�شمية فى املدار�ض
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الناحية  اأحكم من  اإجراء خيارات  ال�ضباب من  وميكن 
املالية.34

العامة  الدرا�ضية  املناهج  تكون  اأن  وينبغى 
واملهنية اأكر تكامل. فاملهارات التى يطلبها ال�ضباب 
املناهج  التقليدى بني  التق�ضيم  تتجاوز  العمل  و�ضوق 
الدرا�ضية العامة واملهنية وتتقاطع عربهما. وتاأجيل 
التعليم املهنى حتى املرحلة الثانوية وربطه بالتعليم 
العاىل مبثابة طريقتني لتكامل التعليم املهنى والعام. 
كما اأن ثمة حاجة اإىل مزج اأكرب للمحتويات باإدخال 
الدرا�ضية  املناهج  فى  املهنى  املحتوى  من  مزيد 
العامة )بوت�ضوانا وغانا وكينيا(، وموا�ضيع اأكادميية 
والريا�ضيات  )العلوم  املهنية  الناحية  من  �ضلة  اأكر 
نقل  وقد  املهنية.  الدرا�ضية  املناهج  فى  واللغات( 
املهنى  التعليم  �ضيلى  فى  الدرا�ضية  املناهج  اإ�ضلح 
كادميى  الأ املحتوى  من  وزاد  الثانوية  املدار�س  اإىل 
للتعليم املهنى مبقدار ثلث جمموع الوقت املخ�ض�س 
املناهج  اإىل  متخ�ض�ضة  مناهج  واأ�ضيفت  للتدري�س. 
املجال  فى  الطلب  منها  ليختار  العامة  الدرا�ضية 
التخ�ض�ضات  تب�ضيط  ج��رى  ح��ني  ف��ى  ك��ادمي��ي،  الأ
عطاء  لإ ت�ضميم حمتواها وممار�ضاتها  واأعيد  املهنية 

الطلب مهارات مرنة.35
تدعيم ال�سلة بني املدر�سة والعمل. تدعيم ال�ضلة 
اأف�ضل طريقة جلعل املدر�ضة اأوثق �ضلة بالعمل وتي�ضري 
كادمييات  النتقال من املدر�ضة اإىل العمل. وجتمع الأ
الدرا�ضية  املناهج  بني  املتحدة  الوليات  فى  املهنية 
وتن�ضئ  مهنى  مو�ضوع  ح��ول  والتقنية  كادميية  الأ
�رساكة مع اأ�ضحاب العمل املحليني لتوفري فر�س تعليم 
معدلت  من  كادمييات  الأ وتقلل  العمل.  اإىل  م�ضتندة 
الت�رسب وحت�ضن من النخراط فى املدر�ضة فيما بني 
مدر�ضية  بيئة  فى  احل�ضن  للبلء  احتمال  الطلب  اأقل 
نظامية. كما اأنها حت�ضن من اآفاق �ضوق العمل بالن�ضبة 
الرجال  من  ال�ضباب  تفيد  ما  اأحيانا  ولكنها  لل�ضباب، 
باأكر من الن�ضاء.36 وقد مت جتريب »النظام املزدوج« 
املدر�ضى  التعليم  بني  يجمع  الذى  الناجح  ملانى  الأ
فى  البلدان  العديد من  فى  العمل  الوقت وبني  لبع�س 
اآ�ضيا واأفريقيا واأمريكا اللتينية. بيد اأن النجاح كان 
للمتدربني  وظائف  خلق  عن  العجز  ب�ضبب  حم��دودا 
يتبع  اليابان،  وفى  بعد.37  فيما  م�ضتدام  وا�ضتخدام 
الوقت  طول  ا�ضتخدام  الوقت،  طول  املدر�ضى  التعليم 
فى من�ضاآت مت�ضلة عن كثب باملدار�س )للطلع على 
معلومات اأكر عن نظم التدريب املهنى، انظر الف�ضل 

.)4
�ضوق  من  الفعلية  املرتدة  التغذية  عن  غنى  ول 
العمل  اأ�ضحاب  مع  املنتظمة  وامل�����ض��اورات  العمل 

الدرا�ضية  املناهج  مل��واءم��ة  اجلامعات  وخريجى 
�ضيلى،  فى  حدث  كما  املتغرية،  احلاجات  تلبى  لكى 
والعمال  العمل  اأ���ض��ح��اب  ع��ن  ممثلون  يدير  حيث 
الف�ضل  )انظر  املهنى  التدريب  موؤ�ض�ضات  واحلكومة 
وال�ضناعة  اجلامعات  بني  الر�ضمية  وال�رساكات   .)4
نادرة فى البلدان النامية، رغم اأن هناك خربات مثرية 
بحاث  الأ ومراكز  اجلامعات  اأ�ضهمت  فقد  للهتمام. 
بيجني،  وفى  �ضيلي.  اقت�ضاد  فى  النمو  من  بالكثري 
من  املحلية  ال�ضناعة  مع  املوؤ�ض�ضات  تلك  تتعاون 
للتكنولوجيا  نقل  وعمليات  م�ضرتكة  م�ضاريع  خلل 
لت�ضويق اخرتاعاتها.  لها(  ال�رسكات )كامتداد  واإن�ضاء 
بني  من  وتنوغفانغ(  )لينوفو  ال�رسكات  هذه  وبع�س 

اأكرب �رسكات التكنولوجيا الراقية فى ال�ضني.38
غري  من  ودوافعهم.  املدر�سني  ا�ستعداد  زي��ادة 
حت�ضني  اإىل  الرامية  �ضلحات  الإ تنجح  اأن  املحتمل 
مدر�ضني  بدون  وملءمتها  الدرا�ضية  املناهج  نوعية 
بيد  ع���داد.  الإ من  طيبة  درج��ة  وعلى  حوافز  لديهم 
طيبة  درجة  على  يكونون  ل  ما  كثريا  املدر�ضني  اأن 
اأو  ب��امل��ادة  ملعرفتهم  بالن�ضبة  اإم��ا   - ع���داد  الإ من 
عندما  �ضيما  ول  فعالة،  تدري�س  لطرائق  ا�ضتخدامهم 
وتغيب  التعليم.39  من  ال�ضباب  بحاجات  مر  الأ يتعلق 
ونق�س  الهند(،  فى  باملائة   24( �ضاأنه  له  املدر�ضني 
الثانوى،  التعليم  فى  التو�ضع  طريق  ي�ضد  املدر�ضني 
وبخا�ضة فى اأفريقيا.40 كما اأن املدر�ضني يعملون فى 
فى  والتحر�س  العنف  اأمد  اإدامة  على  حيان  الأ بع�س 
املدار�س اأو تفاقمهما، وهو ما يوؤثر على نتائج التعليم 
لدى  فاإن  الرغم من احلتميات،  طار 3-3(. وعلى  )الإ
القليل من البلدان نظم تدريب وحوافز وخ�ضوعا فعال 

للم�ضاءلة.
يكون  اأن  ل�ضمان  مهمان  والتدريب  والتعليم 
فيحتاج  ع���داد.  الإ من  طيبة  درج��ة  على  املدر�ضون 
من  كبري  قدر  معرفة  اإىل  الثانوية  املدار�س  مدر�ضو 
مع  بنجاح  التفاعل  على  قادرين  يكونوا  واأن  املواد 
قليلة  �ضواهد  وهناك  امل�ضتقل.  التفكري  ذوى  الطلب 
على تاأثري تدريب املدر�ضني على تعلم الطلب،41 غري 
الدرو�س امل�ضتفادة. ومن  اإىل بع�س  البحوث ت�ضري  اأن 
ال�ضليم  التدريب  بني  اجلمع  ينبغى  املثالية،  الناحية 
اأثناء اخلدمة م�ضمم  قبل اخلدمة وبني تدريب منتظم 
تقا�ضم  تعزيز  التدري�س، علوة على  لتح�ضني ممار�ضة 
اخلربة فيما بني املدر�ضني وال�ضماح للمدر�ضني بتقدمي 
الدرا�ضية.  املناهج  اإ�ضلح  فعالية  عن  مرتدة  تغذية 
واإذا ما كانت هناك قيود مالية، فاإن البحوث تبني اأن 
اأثناء اخلدمة فعال بوجه خا�س واأقل تكلفة  التدريب 
التدريب  ياأخذ  اأن  ينبغى  كما  حيان.42  الأ بع�س  فى 

إذ  كرث تفاعال... ا ن يكون التعيم اأ »ينبغى اأ
إلقاء الدرو�س على  يقت�رص احلديث خالل ا
مع  يتناق�شون  ال  فهم  فقط،  املعلمني 
ال�شباب  فبا�شتطاعة  ذلك  ومع  الطالب، 
اإىل  نهم يفتقرون  اأ بيد  الدرا�شة،  موا�شلة 

احلافز امل�شجع.«
�ضاب، ليما، بريو
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فى ح�ضبانه تقييمات احلاجات اخلا�ضة - واأن يكون 
يجابية مع  م�ضمما للم�ضاعدة على تعزيز التفاعلت الإ
الطلب، وهو ما يزيد من احتمال بذل الطلب للجهود 

والبقاء فى املدر�ضة )وهو ما يناق�س اأدناه(.
وح�ضنة  الت�ضميم  ح�ضنة  كانت  ما  اإذا  واحلوافز، 
وجتعلهم  امل��در���ض��ني  ت�ضتحث  اأن  ميكن  التنفيذ، 
�ضيلى  رفعت  وق��د  اأدائ��ه��م.  عن  للم�ضاءلة  خا�ضعني 
فى  ال�ضعف  من  اأك��ر  اإىل  املتو�ضط  امل��در���س  رات��ب 
الت�ضعينيات، فزادت نوعية الطلب امللتحقني بربامج 
املدر�ضني  رواتب  م�ضتوى  اأن  اإىل  ي�ضري  التدري�س، مما 
داء،  اأمر له اأهميته.43 وتعترب احلوافز امل�ضتندة اإىل الأ
من ناحية املبداأ، اأعلى �ضاأنا من الزيادات ال�ضاملة فى 
املالية  العتبارات  اأ�ضا�س  على  املدر�ضني-  روات��ب 
يتم  مل  ولكن  ���ض��واء.  ح��د  على  الكفاءة  واع��ت��ب��ارات 
املدر�ضني  من  قليل  فيخ�ضع   - كبري  ب�ضكل  جتريبها 

للم�ضاءلة عما يفعلونه فى الف�ضول الدرا�ضية.
برامج  تاأثري  انخف�س  العملية،  الناحية  وم��ن 
احلوافز فى بلدان متنوعة مثل �ضيلى والهند واملك�ضيك 
وعدم  املدر�ضني،  من  )املقاومة  التنفيذ  قيود  بفعل 
الت�ضميم  وعيوب  والوالدين(  النظار  من  الك��رتاث 
الفعلى(.44  داء  الأ مع  قليلة  وروابط  �ضغرية،  )حوافز 
الربامج فى  ت�ضتحثها  التى  التح�ضينات  اأن  وفى حني 
عن  اأي�ضا  احل��الت  بع�س  فى  تنتج  الطلب  نتائج 
التح�ضينات  هذه  ف��اإن  التدري�س،  من  اأف�ضل  نوعية 
املدر�ضني  اإب��لغ  �ضوء  عن  اأخ��رى  ح��الت  فى  تنتج 
اأو  الختبارات،  اأجل  من  التدري�س  اأو  الدرجات،  عن 
جناز املنخف�س. وهناك بع�س  ا�ضتبعاد الطلب ذوى الإ
التقدم  اإىل  ا�ضتنادا  داء  الأ اإثابة  تدعم  التى  ال�ضواهد 

الذى يحققه التلميذ ولي�س على م�ضتويات اأداء الطلب، 
على  املحقق  التقدم  متو�ضط  اإىل  امل�ضتندة  ثابة  والإ
الفريق-  عمل  من  يعزز  ما  وهو   - املدر�ضة  م�ضتوى 
الدرا�ضى.45  الف�ضل  م�ضتوى  على  التقدم  اإىل  ولي�س 
احلوافز  بني  اجلمع  يتعني  التدري�س،  جودة  ول�ضمان 
وبني التدريب املتميز، وظروف العمل الطيبة، وبع�س 
املهنية،  التنمية  وفر�س  للمدر�س،  الذاتى  ال�ضتقلل 
وال�ضتقلل الذاتى للمدر�ضة فى التعاقد مع املدر�ضني.

داء. يبني  االأ للم�ساءلة عن  النظام  زيادة خ�سوع 
نفاق  الإ اأن   2004 ال��ع��امل،  فى  التنمية  عن  تقرير 
التعلم ما  لن يح�ضن من  التعليم  �ضافى على  الإ العام 
يتخذوا  اأن  املحفزين  اخلدمة  مقدمى  مبقدور  يكن  مل 
وهكذا،   47.)2-2 ط��ار  الإ )انظر  املطلوبة  ج��راءات  الإ
م�ضوؤولية  ك��ر  الأ اخل��دم��ات  م��زودى  اإع��ط��اء  ينبغى 
وبروزا - نظار املدار�س واملدر�ضني - ا�ضتقلل ذاتيا 
دارة القائمة على النتائج وجعلهم  وموارد كافيني للإ
حجرا  وهناك  النتائج.  هذه  عن  للم�ضاءلة  خا�ضعني 
املعلومات  توفري  هما  للم�ضاءلة  للخ�ضوع  اأ�ضا�س 
عن  خرين  الآ امل�ضلحة  واأ�ضحاب  واأ�رسهم  للتلميذ 
فقد  املدار�س.  اإدارة  فى  م�ضاركتهم  واجتذاب  داء؛  الأ
ما  وهو  املدار�س،  اإدارة  فى  ال�ضباب  م�ضاركة  كانت 

نغطيه لحقا فى هذا الف�ضل، حمدودة جدا.
فى  جتمع  النامية  البلدان  من  الكثري  اأن  ورغ��م 
الطلب،  اإجن��از  عن  وطنية  بيانات  احل��اىل  الوقت 
فنادرا ما تعلن املعلومات للعامة وت�ضتخدم مل�ضاءلة 
داء )من خلل اخل�ضوع اإىل  املدر�ضني واملدار�س عن الأ
موال  امل�ضاءلة الجتماعية اأو العتماد اأو تخ�ضي�س الأ

لقد �رسبنى املدر�س ذات مرة.. ولذلك فقد انتظرت انتهاء اليوم 
باأ�ضواأ  الدرا�ضى وعندما غادر املدر�س مبنى املدر�ضة �رسبته 

مما �رسبنى. ومل اأعد اإىل املدر�ضة منذ ذلك احلني.
طفل من البا�ضتى، بنغلدي�س46 

العنف والتحر�س فى املدار�س �ضائعان فى الكثري من البلدان. 
الدرا�ضية  النتائج  على  ال�ضلبى  تاأثريهما  من  الرغم  وعلى 
مت  وقد  دورى.  ب�ضكل  البيانات  جمع  يتم  فل  الطلب،  جلميع 
قبل  من  للفتيات،  �ضيما  ول  اجلن�ضى،  المتهان  �ضيوع  توثيق 
اأفريقيا  فى  البلدان  بع�س  فى  خرين  الآ والطلب  املدر�ضني 
العمر  من  البالغني  من  باملائة   6 اأبلغ   - ال�ضحراء  جنوب 
من10 �ضنوات اإىل 24 �ضنة فى كينيا عن تعر�ضهم للمتهان 
�ضيما  ل  للتلميذ،  البدنى  والعقاب  املدر�ضني.  من  اجلن�ضي 
اأبلغ   - البلدان  من  الكثري  فى  �ضائع  املدر�ضني  من  ال�ضبيان، 
25 باملائة من البالغني من العمر 10- 24 �ضنة فى كينيا عن 

تعر�ضهم للمتهان البدين من قبل املدر�ضني، واأظهرت درا�ضة 
الت�رسب. وفى  اأن المتهان من قبل املدر�ضني يزيد  فى م�رس 
بع�س البلدان، يتم التمييز �ضد الطلب وامتهانهم بدنيا على 
اأ�ضا�س الطائفة )اأطفال الداليت فى برادي�س اأوتار فى الهند(، اأو 
ا�ضت�ضريوا  الذين  الطلب  وقال  عاقة.  الإ اأو  الجتماعية  احلالة 
العنف  اأن اخلوف من  اللتينية  اأمريكا  التقرير فى  ب�ضاأن هذا 

فى املدار�س يوؤدي اإىل الت�رسب.
وقد نفذت جنوب اأفريقيا اأخريا، حيث ميار�س العنف فى 
املدار�س فيها على نطاق وا�ضع، بع�س ال�ضيا�ضات الت�ضحيحية 
الذين يرتكبون خمالفات ج�ضيمة،  التي ت�ضمل طرد املدر�ضني 
مثل ممار�ضة اجلن�س مع التلميذات، وحظر العقاب البدنى. بيد 
ب�ضكاوى.  بالتقدم  للتلميذ  ي�ضمح  نظام  اأى  بعد  يوجد  ل  اأنه 
لتغيري  التنظيمية كافيا  القواعد  تنفيذ مثل هذه  وقد ل يكون 
الجتاهات الثقافية ال�ضائعة. فمثل، يقول ثلث ال�ضبان الذكور 
غ�ضبا  اجلن�س  ممار�ضة  اإن  جوهان�ضربغ  مدار�س  فى  تقريبا 

اللتى  الن�ضاء  واأن  جن�ضيا  عنفا  يعترب  ل  تعرفه  �ضخ�س  مع 
الذين  اغت�ضنب »قد طلنب ذلك«. ويقول نحو ن�ضف املدر�ضني 
ل  الطالبات  مع  اجلن�س  ممار�ضة  اإن  كينيا  فى  امل�ضح  �ضملهم 

ينبغي اأن توؤدي اإىل الف�ضل اأو اإىل اأى اإجراءات خطرية اأخرى.
ومن املحتمل اأن يكون تكامل التدريب واحلوافز واآليات 
خرى اأكر فعالية. فمثل، يحاول برنامج  اخل�ضوع للم�ضاءلة الأ
جتريبي فى غانا وملوي اأن يعالج العنف اجلن�ضي فى املدار�س 
بتح�ضني مدونات �ضلوك املدر�ضني؛ ومعاجلة اجتاهات الطلب 
نظم  وا�ضتحداث  واملدر�ضني؛  املحلية،  املجتمعات  واأع�ضاء 

حالة وامل�ضاندة للتلميذ املتقدمني ب�ضكاوى. للإ

 Dreze and Gazdar (1997)P Human Rights امل�ضادر: 
 Watch (2001b)P Interagency Gender Working Group

  (2005)P Lloyd, Mensch, and Clark (2000); Lloyd (2003);

البنك الدوىل )2005( والبنك الدوىل )2003اأ(

العنف والتحر�ض فى املدار�ض طار 3-3  االإ

نه يدر�س، ويدعى الطالب  يدعى املدر�س اأ
تفى  ن��ه��ا  اأ ال��دول��ة  وت��دع��ى  يتعلم،  ن��ه  اأ

بدورها
�ضاب من ري�ضيف بالربازيل
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كبرية  مبادرة  وتقوم  داء(.  الأ اإىل  امل�ضتند  ج��ر  الأ اأو 
لتقارير  ال�ضنوى  »امل�ضح  الهند،  فى  املدنى  للمجتمع 
تلميذ  مهارات  عن  منتظمة  بيانات  بجمع  التعليم«، 
الهند ب�ضاأن معرفة  الريفية من  املدار�س فى املناطق 
للربنامج  اأن  كما  احل�ضاب.  ومبادئ  والكتابة  القراءة 
ت�ضمل  املحلى،  املجتمع  وتعبئة  للن�رس  ا�ضرتاتيجية 
اإقليمية �ضنوية وموجزات مقت�ضبة على  اإعداد تقارير 
نتائج   2005 عام  م�ضح  وي�ضمل  املقاطعة.  م�ضتوى 
رئي�ضية لل�ضيا�ضات:48 31 فى املائة من البالغني من 
العمر 11 اإىل 14 �ضنة يحتاجون اإىل تعليم ت�ضحيحى 
بع�س  بها  قراءة ن�س ق�ضة  ي�ضتطيعون  )ل  اللغة  فى 
اجلمل الطويلة(، و47 فى املائة يحتاجون  اإىل تعليم 
عملية  اإج��راء  ي�ضتطيعون  )ل  احل�ضاب  فى  ت�ضحيحى 
ق�ضمة(، و 23 فى املائة من املدر�ضني غائبون )لكل 
مدر�ضة فى املتو�ضط(، و 8 فى املائة من املدار�س ل 

يوجد بها مدر�ضون حا�رسون البتة.
اأكر  ويتطلب حت�ضني احلوكمة فى التعليم ما هو 
داء. فمثل، يتطلب  من تدعيم اخل�ضوع للم�ضاءلة عن الأ
نظم  من  حت�ضن  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  الف�ضاد  من  احلد 
عددا  اأي�ضا  تعالج  كانت  واإن  امل�ضاءلة  اإىل  اخل�ضوع 
خرى، مبا فى ذلك املوؤ�ض�ضات التى يقوم  من القيود الأ
�ضلح التى  عليها تو�ضيل اخلدمات. وتو�ضح تدابري الإ
طبقت فى جورجيا ملحاربة الف�ضاد فى التعليم العاىل 
واآليات  للمتحانات  موحد  نظام  بني  اجلمع  فعالية 

طار 4-3(. الرقابة وحت�ضني ال�ضفافية )الإ

االبتدائى  بعد  التعليم  فى  التو�سع  متويل 
وحت�سينه

اختيارها  غ�����ض��ون  ف��ى  ال��ب��ل��دان،  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
اأن  التعليمية،  �ضلحات  الإ من  ال�ضحيحة  للمجموعة 
ال�ضباب  تعد  )كيف  التعليمية  نظمها  حالة  فى  تنظر 
ال�ضباب،  وح��اج��ات  واحل��ي��اة(،  للعمل  طيب  ب�ضكل 
ال�ضاملة. وتعرقل هذا الختيار،  منائية  واأولوياتهم الإ
ا�ضتخدام  على  وقدرته  للبلد  املتاحة  امل��وارد  بفعل 
�ضلحات كبرية احلجم. فبع�س  طرق مبتكرة لتمويل الإ
البلدان قد تختار اإ�ضلحات تتطلب موارد قليلة ن�ضبيا 
ومع ذلك يكون لها تاأثري كبري اإىل حد ما. وتقدم بلدان 
اأخرى على اإ�ضلحات �ضاملة تتطلب مقادير كبرية من 

�ضافية. املوارد الإ
هذا  بها فى  املو�ضى  �ضلحات  الإ اأنواع  ومتويل 
الف�ضل اأمر ممكن، حتى بالن�ضبة للبلدان الفقرية، ولكن 
فيمكن  حا�ضم.  �ضلح  الإ من  ال�ضحيح  النوع  اختيار 
اإىل  وامللءمة  النوعية  فى  ال�ضتثمارات  ت��وؤدى  اأن 
وميكن  والتعليم.  اللتحاق  معدل  فى  جمة  حت�ضينات 
طويلة  اآثار  عن  ت�ضفر  اأن  الواحدة  املرة  ل�ضتثمارات 
ي�ضتهدف  العهد  حديث  م�رسوع  ا�ضتمل  فمثل،  جل.  الأ
على  غيانا  فى  الفقرية  ع��دادي��ة  الإ املرحلة  مدار�س 
وتدريب  للتلميذ،  وتقييم  الدرا�ضية  للمناهج  اإ�ضلح 
مل  ما  وه��و  لهم،  امل��واد  وتوفري  والنظار  املدر�ضني 
يتطلب �ضوى زيادة ملرة واحدة بن�ضبة 6 فى املائة فى 
بزيادات  مرتبطا  امل�رسوع  وكان  املدر�ضية.  النفقات 
كبرية فى درجات الختبارات وفى عدد الطلب الذين 
عدادية.49 واأ�ضفر النجاح عن  اأكملوا مرحلة الدرا�ضة الإ
عدادية  اإتباع احلكومة لتغيريات فى جميع املدار�س الإ

واإىل اإ�ضلح مناهج مرحلة الدرا�ضة الثانوية.
النامية  البلدان  بع�س  باإمكان  اأن  حني  وف��ى 
�رسيعة النمو اأن تعتمد على النمو القت�ضادى لتمويل 
البلدان  معظم  ف��اإن  التعليم،  نظم  فى  التح�ضيانات 
من  توليفة  من  اإ�ضافية  م��وارد  اإىل  حتتاج  خ��رى  الأ
العام  القطاعني  بني  وال�رساكات  التكاليف  تقا�ضم 
اإىل  البع�س  ويحتاج   - الكفاءة  وتعزيزات  واخلا�س، 
التعليم  نظام  ويبني  املانحة.  اجلهات  من  م�ضاعدة 
الثانوى فى �ضيلى الكيفية التى ميكن بها للمزج بني 
وحت�ضنه  العاىل  التعليم  تو�ضع  اأن  التمويل  م�ضادر 
التعليمية  كوريا  �ضيا�ضة  و�ضمحت   .)5-3 ط��ار  )الإ
اجلودة  على  ال��ق��وى  والطلب  ال�ضتجابة،  �رسيعة 
التعليم  القطاع اخلا�س، لقطاع مرحلة  وال�رساكة مع 
طار  )الإ باجلودة  ���رسار  الإ ب��دون  يتو�ضع  اأن  العاىل 
التح�ضينات  بنجاح  فا�ضو  بوركينا  ومولت   .)6-3
وفى  البتدائى  بعد  التعليم  على  احل�ضول  �ضبل  فى 

على مدى �ضنوات، كانت امتحانات القبول فى اجلامعات 
فر�ضة للرت�ضاء. فقد كان امل�ضوؤولون الفا�ضدون يحابون 
جلان  اأع�ضاء  ر�ضوا  اأو  �ضخ�ضية  �ضلت  لهم  كانت  من 
دفعوا  الذين  امل��و���رسون  الطلب  وك��ان  المتحانات. 
على  يح�ضلوا  اأن  ي�ضتطيعون  متاما  املعنيني  �ضاتذة  للأ
اإمياءات م�ضبقة عن موا�ضيع المتحانات. ويعني ذلك اأن 

الطلب ل يختارون على اأ�ضا�س اجلدارة.
وفى عام 2005، جعل قانون جديد للتعليم العاىل 
اإلزامية  الوطني  ال�ضعيد  على  امل��وح��دة  المتحانات 
جلميع الطلب املحتمل اأن ي�ضعوا اإىل القيد فى موؤ�ض�ضات 
من  مرتفع  م�ضتوى  واأحاط  جورجيا.  فى  العاىل  التعليم 
وقد   .2005 يوليه  مت��وز/  فى  الختبار  بعملية  م��ن  الأ
فرزها  يتم  اأعمدة  �ضفرة  بوا�ضطة  املر�ضحني  حتديد  مت 
فى  ال�رسية  لكفالة  امتحان  ورقة  كل  على  بالكومبيوتر 
اإعطاء الدرجات. وطبعت كتيبات المتحانات فى مرفق 
اآمن باخلارج. وزود كل مركز للمتحانات باآلت ت�ضوير 

ت�ضمح  بالتليفزيون  مراقبة  و�ضا�ضات  واأجهزة  للمراقبة 
قارب الطلب مبراقبة عملية المتحانات. لأ

بكلية  الثالثة  بال�ضنة  طالب  وه��و  ماكا،  ويقول 
باخلوف  ي�ضعرون  ال�ضباب  يعد  »مل  تبلي�ضى:  فى  احلقوق 
عندما يدخلون امتحانات اجلامعات من اأن يدفع اأ�ضخا�س 
واأبلغت  منهم«.  ب��دل  اجلامعة  ويدخلوا  نقودا  اآخ��رون 
قدرات  فى  �ضاأنه  له  حت�ضن  عن  اأي�ضا  التدري�س  هيئات 
تعليمهم  يتموا  اأن  للطلب  يتيح  مما  والتزامهم،  الطلب 

ب�ضكل اأ�رسع.
وا�ضعة  اإ�ضلحات  من  جزء  اجلديدة  والمتحانات 
النطاق لزيادة جودة التعليم، مبا فى ذلك و�ضع منهاج 
درا�ضى وطنى جديد، وبناء القدرة على تدريب املدر�ضني  

فراد. واإدخال العمل بتمويل املدار�س بح�ضب عدد الأ

امل�ضدر: مركز التقييم والمتحانات الوطنى )2005(.
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مرحلة  على  ر�ضوم  وفر�س  الدعم  بتقليل  ملءمته 
التعليم العاىل.

حت�سني الكفاءة. ميكن حتقيق مكا�ضب فى الكفاءة 
با�ضتخدام التمويل املحدد ال�ضيغة ملوؤ�ض�ضات التعليم، 
وياأخذ  اأكرب.  ذاتى  ا�ضتقلل  لها  يكون  عندما  ل�ضيما 

املوازنة  من  النتقال  فى  النامية  البلدان  من  الكثري 
اإىل  التخطيطية  العتماد  بنود  بطريقة  التقليدية 
موال اإىل  التمويل املبا�رس املحدد ال�ضيغة التى توجه الأ
املدار�س من اأجل نفقات الت�ضغيل وفقا لبع�س القواعد 
ا�ضتخدام  وم��ع  الل��ت��ح��اق.50  معدل  مثل  املعروفة، 

ال�ضنوات  فى  العاىل  التعليم  فى  كبريا  تو�ضعا  �ضيلي  مولت    
على  عاملة  التعليم،  ر�ضوم  الطلب  حتميل  بوا�ضطة  خ��رية  الأ
ت�ضجيع تنويع م�ضادر التمويل، وخم�ض�ضة الدعم العام ب�ضكل 
مبتكر. وقد زادت، بف�ضل تربعات �ضخمة خا�ضة، من اللتحاق 
بالتعليم العاىل اإىل زهاء 42 باملائة من جمموع البالغني من 
العمر 18-24 �ضنة، فى الوقت الذى ظلت فيه من بني بلدان 
اأمريكا اللتينية التى تخ�ض�س اأقل متويل عام ملرحلة التعليم 

جماىل. العاىل بالن�ضبة اإىل الناجت املحلى الإ
املجال  الطلب  من  �ضاأنها  لها  م�ضاهمات  وفرت  وقد 
م�ضوؤوليات  اإىل  احلكومى  الدعم  توجيه  عادة  لإ امللئم  املاىل 
ولويات زيادة �ضبل  القطاع العام اجلوهرية. وكان من بني الأ
غري  للطلب  بالدخل  املرتهنة  الطلب  قرو�س  على  احل�ضول 
يحددها  املالية  وامل�ضاندة  درا�ضاتهم.  متويل  على  القادرين 
للطالب،  القت�ضادية   - الجتماعية  اخلوا�س  ملف  بوا�ضطة 

التدري�س  وكفاءة  للبحث  وفقا  التعليم  ر�ضوم  تتحدد  فى حني 
يعطى  النظام  فاإن  ثم  ومن  فيها.  ينتظم  التى  املوؤ�ض�ضة  فى 
فيه  يعزز  الذي  الوقت  فى  كفاءتها  لتح�ضني  حافزا  للموؤ�ض�ضة 

قل متتعا بالمتيازات. �ضبل و�ضول اجلماعات الأ
اجلامعات  لت�ضجيع  م�ضممة  العامة  امل�ضاندة  وحوافز 
الوطنية  ول��وي��ات  ول��لأ ال��ط��لب  حل��اج��ات  ال�ضتجابة  على 
امل�ضاندة  من  املائة  فى   7 نحو  ويخ�ض�س  �ضواء.  حد  على 
الطلب  اجتذاب  على  املوؤ�ض�ضات  قدرة  اإىل  بال�ضتناد  العامة 
فى  القبول  امتحانات  فى  الدرجات  اأعلى  على  ح�ضلوا  الذين 
تقدمي  بوا�ضطة  م��وال  الأ على  اجلامعات  وحت�ضل  اجلامعات. 
لتح�ضني  تناف�ضى  ا�ضتثمار  �ضندوق  اإىل  مب�ضاريع  اقرتاحات 
نوعية التعليم التقنى ومرحلة ما قبل التخرج وما بعد التخرج 
من التعليم العاىل. وقد اأفرز هذا النهج اإ�ضلحات وثيقة ال�ضلة 
ولويات الوطنية: حت�ضني نوعية تعليم املدر�ضني، واإ�ضلح  بالأ

درجة  على  احل�ضول  ن�ضبة  وزي��ادة  التخرج،  درج��ات  هيكل 
الدكتوراه.

الفتقار  فى  التمويل  نظام  فى  متبقى  عيب  ويتمثل 
النظام  ويخ�ض�س  النتائج.  عن  امل�ضاءلة  اإىل  اخل�ضوع  اإىل 
اإىل  ا�ضتنادا  طالب  كل  عن  التقليدية  للجامعات  جارية  اأموال 
امل�ضتويات التاريخية - ولكن جرى التفاو�س فى عام 2006 
التعليم.  ووزارة  موؤ�ض�ضة  كل  بني  جتريبية  اأداء  اتفاقات  حول 
ولويات الوطنية  والهدف من ذلك هو ربط ر�ضالة اجلامعات بالأ
اإىل  باخل�ضوع  للجامعات  الذاتي  ال�ضتقلل  وربط  قليمية،  والإ
احلكومى.  بالتمويل  املوؤ�ض�ضات  اأداء  وربط  العامة،  امل�ضاءلة 
�ضنوات،  ث��لث  مل��دة  �ضت�ضتمر  التى  الت��ف��اق��ات،  و�ضتت�ضمن 
التزامات متويلية واأهدافا متفقا عليها وموؤ�رسات لر�ضد التقدم.

Bernasconi and Rojas (2004) and Thorn, Holmm :امل�ضادر
 Nielsen and Jeppesen (2004)

التعليم العاىل فى �شيلى: تن�يع م�شادر التم�يل طار 5-3-  االإ

تعمل املدار�س الثانوية فى كوريا على خري وجه على الكثري 
اإجمايل  في�ضل  �ضهل ومن�ضف:  اإليها  فالو�ضول  اجلبهات.  من 
بالن�ضبة  باملائة   90 اإىل  الثانوى  امل�ضتوى  على  اللتحاق 
اأعلى  الكوريون  الطلب  ويحقق  والفتيات.  ال�ضبيان  من  لكل 
الدرجات فى التقييمات الدولية التى تقوم بها PISA وبرنامج 
 .(TIMSS) درا�ضة الجتاهات الدولية فى الريا�ضيات والعلوم
واملدار�س ممولة ب�ضكل واف - ينفق اأكر من 2.4 باملائة من 
جماىل فى كوريا على التعليم الثانوى، وثلت  الناجت املحلى الإ

هذا املبلغ متويل خا�س.
بناء قطاع  اأول، كان  جن��ازات؟  الإ تلك  اأين تتحقق  فمن 
التنمية القت�ضادية فى  تعليمى قوى جزءا من ا�ضرتاتيجيات 
موؤ�ض�ضات  قامت  ما  و�رسعان  اخلم�ضينيات.  اأوائل  منذ  كوريا 
التعليم.  فى  التو�ضع  �ضيا�ضات  بتنفيذ  وحمفزة  الن�ضاط  بالغة 
توفري  على  من�ضبا  الباكرة  ي��ام  الأ منذ  الرتكيز  كان  وثانيا، 
اإدخال  فى  الرغبة  من  بدافع  للجميع،  واجلودة  الو�ضول  �ضبل 
فى  الوالدون  اأ�ضهم  وثالثا،  العمل.  قوة  اإىل  متعلمني  عمال 
للتعليم  يولونها  التى  املرتفعة  القيمة  ب�ضبب  التو�ضع  تكاليف 

اجليد.
املدار�س  لزامى  الإ �ضا�ضى  الأ التعليم  ي�ضمل  كوريا،  وفى 
جمانى،  البتدائى  والتعليم  عدادية.  الإ واملدار�س  البتدائية 
ولكن لبد للوالدين اأن يدفعوا ر�ضوم تعليم للمدار�س الثانوية. 
عدادية  الإ املدار�س  طلب  من  خم�ضة  كل  من  واحد  وينتظم 
واأكر من ن�ضف طلب املدار�س الثانوية فى مدار�س خا�ضة. 
على مقيدون  واأربعون باملائة من طلب املدار�س الثانوية الأ

فى مدار�س تقنية ومهنية.

وتركز كوريا على دورة تعليمية واحدة فى نف�س الوقت، 
وال�ضتينيات،  اخلم�ضينيات  وفى  �ضا�ضى.  الأ التعليم  من  تبداأ 
وىل اإىل التعليم  عندما كان التمويل العام موجها بالدرجة الأ
الثانوية ن�ضف نفقاتها تقريبا من  البتدائى، مولت املدار�س 
ال�رسيع فى  التو�ضع  اأن  بيد  الوالدين واملدر�ضني.  خلل روابط 
الثانوية  املدار�س  البتدائى خلق �ضغوطا هائلة على  التعليم 
وكثريا  اجليدة.  الثانوية  املدار�س  على  الطلب  تناف�س  وزاد 
ما كان الطلب يعيدون �ضفوفا درا�ضية ا�ضتعدادا لمتحانات 
ربع  تدفع  ���رس  الأ وكانت   - المتحانات«  »جحيم  	– القبول 

دخلها فى الدرو�س اخل�ضو�ضية.
برنامج  بتنفيذ  احلكومة  قامت  النتقادات،  وجه  وفى 
امتحانات  فاألغت   ،1968 عام  فى  امل�ضاواة  لتحقيق  وطني 
طلب  يوجد  التي  املدار�س  اأجل  من  يان�ضيبا  واأج��رت  القبول 
وزادت  الثانوية  املدار�س  فى  القيد  وت�ضخم  عليها.  مرتفع 
القدرة  لتوفري  ن�ضاطها  من  للخدمة  املزودة  اخلا�ضة  اجلهات 
عجز  اأى  ي�ضمن  امل�ضاواة  حتقيق  برنامج  وك��ان  املطلوبة. 
الراأ�ضمالية(  التكاليف  فى  لي�س  )ولكن  الت�ضغيل  تكاليف  فى 
معظم  كانت   ،1971 عام  وبحلول  اخلا�ضة.  املدار�س  جلميع 
املدار�س اخلا�ضة حت�ضل على م�ضاعدات مالية مبا�رسة ودعوم 
واإعفاءات من ال�رسائب. وفى املقابل، تخلت عن ال�ضيطرة على 
القرارات الرئي�ضية )املناهج الدرا�ضية ور�ضوم التعليم ورواتب 

املدر�ضني(.
عدادية، فى  الإ للمدار�س  وعمل برنامج حتقيق امل�ضاواة 
بني  فيما  التناف�س  اإزال��ة  على  القيد،  فيه  ح�ضن  الذى  الوقت 
املدار�س املتميزة، وانخف�ضت اجلودة عند القمة. وعاد جحيم 

عدادى  الإ التعليم  دورة  نهاية  عند  ال��ربوز  اإىل  المتحانات 
دنى، مع انخفا�س اجلودة؛ واعتمد الطلب الذين ي�ضتعدون  الأ
لمتحانات القبول على الدرو�س اخل�ضو�ضية ب�ضكل اأكرب بكثري. 
وا�ضتجابة لذلك، اعتمدت احلكومة برناجما لتحقيق امل�ضاواة 
من اأجل التعليم الثانوي فى عام 1974، وفتحت باب القبول 
اإىل ت�ضييق فجوة  الثانوية. كما هدف الربنامج  فى املدار�س 
وزيادة  والريفية  احل�رسية  الثانوية  املدار�س  بني  اجل��ودة 
الت�ضنيع  قطاع  من  الطلب  لتلبية  املهنية  املدار�س  فى  القيد 
تغيري  اأى  بدون  املهنية ظلت،  املدار�س  اأن  بيد  النمو.  ال�رسيع 
يتغري  ومل  كبري  حد  اإىل  نهائيا  م�ضارا  الدرا�ضية،  املناهج  فى 

القيد فيها كثريا.
ورغم اأن اجلمع بني التمويل اخلا�س وال�ضيطرة احلكومية 
منت  فقد  للتو�ضع،  الباكرة  ال�ضنوات  فى  طيب  ب�ضكل  جنح 
ال�ضواغل حول اجلودة. وا�ضتجابة لذلك، نفذت احلكومة �ضل�ضلة 
 1999 عام  من  ب��دءا  الثانوي  التعليم  فى  �ضلحات  الإ من 
�ضنويا  باملائة   7 بن�ضبة  للقطاع  العام  التمويل  من  وزادت 
اإدارة  على  �ضيطرتها  من  احلكومة  وخففت   .2003 عام  حتى 
املدار�س، واأن�ضاأت جمال�س للمدار�س لتي�ضري م�ضاركة الوالدين، 
الدرا�ضية  املناهج  اإ�ضلح  واأدخل  املدر�ضني.  نقابات  وقننت 
جنبية وتكنولوجيا املعلومات فى �ضن مبكرة  الأ اللغات  تعلم 
واأكد التعلم الذى يدور حموره حول الطالب. كما اأن ثمة جهودا 
تبذل لتح�ضني املناهج الدرا�ضية املهنية وال�ضلة بني املدار�س 

املهنية الثانوية والكليات التقنية.

Gill and ChonmSun (2000) and Kim (2002) :امل�ضادر

التعليم الثان�ى فى ك�ريا: الت��شع بدون الت�شحية باجل�دة طار 6-3   االإ
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جمالية، على النقي�س من املنح املخ�ض�ضة،  املنح الإ
موال  الأ ا�ضتخدام  فى  تقديرية  �ضلطة  للمدار�س  تتوافر 
)مثلما يحدث للمدار�س امل�ضتقلة ذاتيا فى نيكاراغوا(. 
�ضوؤون  اإدارة  فى  للمدار�س  الذاتى  ال�ضتقلل  ويرتبط 
فراد واتخاذ القرارات )توظيف املدر�ضني، واختيار  الأ
املدار�س(  داخل  امليزانيات  وتوزيع  الدرا�ضية،  الكتب 

على درجة.51 باأداء الطلب الأ
املنح  �ضيما  ل  ال�ضيغة،  املحدد  للتمويل  وميكن 
 - الكفاءة  منافع  من  العديد  يحقق  اأن  جمالية،  الإ
وتقليل  امل�ضاءلة،  اإىل  واخل�ضوع  ال�ضفافية  زي��ادة 
)وهو  بها  للتنبوؤ  قابلية  اأكر  موال  الأ وجعل  الف�ضاد، 
اأجل  اأف�ضل(، وزيادة املرونة )من  ما ي�ضمح بتخطيط 
ذلك وبني  جمالية(.52 كما ميكن اجلمع بني  الإ املنح 
التناف�ضى  التمويل  خرى، مثل  الكفاءة الأ اآليات تعزيز 
داء- ولكن ذلك يتطلب قدرة  والتمويل امل�ضتند اإىل الأ

اإدارة جيدة.

امللئم  التكاليف  لتقا�ضم  ميكن  التكاليف.  تقا�سم 
املطلوبة  امل���وارد  يولد  اأن  الطلب  جانب  ومت��وي��ل 
املزيد من  اأن متول  للحكومة  ب�ضكل من�ضف. وينبغى 
لزامية من التعليم الثانوي، ب�ضبب املنافع  املرحلة الإ
بالن�ضبة  دنى  الأ التكلفة  ووحدات  على  الأ الجتماعية 
فراد  الأ اأن ميول  اللحقة. وينبغى  التعليم  اإىل مراحل 
التعليم  من  املزيد  املحلية  واملجتمعات  واأ���رسه��م 
التعليم  مرحلة  ل�ضيما   لزامية،  الإ للمرحلة  اللحق 
القادرين  م��ن  املقدمة  للتربعات  وميكن  ال��ع��اىل. 
واخل�ضوع  بالنخراط  تنه�س  اأن  للدفع  وامل�ضتعدين 
اإىل امل�ضاءلة.53 ولكفالة �ضبل و�ضول من�ضفة، يتعني 
خرى  اأن ت�ضطحب الر�ضوم واآليات تقا�ضم التكاليف الأ
بحزم متويل جلانب الطلب ح�ضنة الت�ضميم ومتوازنة 
)يتم تغطيتها لحقا فى هذا الف�ضل(. وت�ضمل تلك احلزم 
تقدمي منح م�ضتندة اإىل احلاجات فى م�ضتوى املرحلة 
عدادية، علوة على منح وقرو�س وخمططات ادخار  الإ
التعليم  م�ضتوى  على  واجل��دارة  احلاجات  اإىل  ت�ضتند 

الثانوى وم�ضتوى مرحلة التعليم العاىل.

ميكن  واخل��ا���ص.  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكات 
تو�ضع  اأن  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لل�رساكات 
�ضافة اإىل تخفيف  التعليم بعد البتدائى وحت�ضنه. فبالإ
القيود املالية، فاإنها حت�ضن من نتائج التعليم وكفاءته 
بيانات  حتليل  ويبني  واملناف�ضة.  الختيار  بزيادة 
PISA اأن املناف�ضة اخلا�ضة ترتافق مع احل�ضول على 
درجات اأعلى فى المتحانات، واأن النظم التى جتمع 
العام تعمل  والتمويل  للمدار�س  الت�ضغيل اخلا�س  بني 

للخدمات  تبعا  ال�رساكات  وتتباين  اأف�ضل.54  ب�ضكل 
البلدان  فى  �ضائعة  غري  تزال  ل  اأنها  ورغم  املقدمة، 

النامية، فقد برزت ب�ضعة درو�س قليلة عنها.55
وقد و�ضع التعاقد مع املدار�س على اإحلاق التلميذ 
الذين متولهم امليزانية العامة )وهو ما ي�ضتخدم على 
مع  ب�رسعة  التعليم  على  احل�ضول  �ضبل  وا�ضع(  نطاق 
مت  وقد  الكبرية.  العامة  الراأ�ضمالية  التكاليف  تفادى 
البلدان  من  العديد  فى  الق�ضائم  بنظام  برامج  تنفيذ 
ديفوار  وك��وت  وكولومبيا  �ضيلى  فيها  مبا  النامية، 
على  يجابية  الإ اآثارها  ثبتت  الت�ضيكية.  واجلمهورية 
املنتفعني )كولومبيا(56 ولكن التاأثري ال�ضامل ل يزال 
داء فى  غري حا�ضم. كما تبني اأن الق�ضائم حت�ضن من الأ
املدار�س العامة من خلل زيادة املناف�ضة )اجلمهورية 

الت�ضيكية(.57
القطاع  من  كيان  مع  للتعاقد  يكون  اأن  وميكن 
اخلا�س لت�ضغيل مدر�ضة عامة تاأثري اإيجابى على معدل 
القيد. وقد نقلت Colegios en Concesion الكولومبية 
خا�ضة  موؤ�ض�ضات  اإىل  العامة  املدار�س  بع�س  اإدارة 
للمدار�س  ويدفع  تناف�ضية.  عطاءات  عملية  خلل  من 
اأقل مما  اأموال عن كل طالب  امل�ضغلة بنظام المتياز 
يدفع للمدار�س العامة النظامية، ويجب عليها اأن تقبل 
اخلا�ضة  هداف  بالأ تفى  اأن  ويتعني  الطلب،  جميع 
بدرجات الختبارات ومعدلت الت�رسب. ويتم ر�ضدها 
فى  اأقل  الت�رسب  معدلت  كانت   - بعناية  وتقييمها 
مدار�س المتياز، وعملت املناف�ضة اأي�ضا على تخفي�س 
القريبة.58   العامة  امل��دار���س  فى  الت�رسب  معدلت 
وي�ضتخدم التعاقد على خدمات الدعم )توريد الوجبات، 
و�ضيانة املرافق( ب�ضكل وا�ضع النطاق، ويحقق نتائج 
اخلدمات  على  التعاقد  اأن  كما  املعتاد.  فى  طيبة 
املهنية )مثل ت�ضميم  املناهج الدرا�ضية( �ضهل حتديده 
دارة �ضعب التنفيذ،  ور�ضده. والتعاقد على خدمات الإ
معايري  حتديد  فى  املتمثل  التحدى  ب�ضبب  قل  الأ على 
داء التى ميكن قيا�ضها والتحقق منها. وتقوم ب�ضعة  الأ
التمويل اخلا�س للمدار�س  بلدان قليلة بتجريب عقود 

وت�ضييدها.

قبل  م��ن  اأف�شل  تعليمية  اخ��ت��ي��ارات 
ال�شباب

مع ن�ضج ال�ضباب، فاإنهم  يتحكمون فى اأمور تعليمهم 
من  متنعهم  ال��ق��ي��ود  بع�س  اأن  غ��ري  اأك���رب،  ب��درج��ة 
الدوافع  يفتقدون  فهم  التعليم.  فر�س  من  ال�ضتفادة 
قليل  وراأيهم  �ضعيفة  ال�ضلوكية  مهاراتهم  ن  لأ للتعلم 
همية فى اأمور تعليمهم. وهم يفتقدون اإىل معلومات  الأ
 - العمل  و�ضوق  البتدائى  بعد  التعليم  فر�س  ب�ضاأن 
و�ضبل ح�ضولهم على املوارد حمدودة. وهم يواجهون 
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�رسة - علوة  بخيارات مت�ضاربة للتعليم - العمل والأ
على خيارات التعليم البديلة. وحتتاج م�ضاعدة ال�ضباب 
على اإجراء اختيارات اأف�ضل للتعليم اإىل مهارات اأف�ضل 
وانغما�ضهم  اجلهود،  لبذل  وحوافز  القرارات،  ل�ضنع 
كاأ�ضحاب م�ضلحة فى اأمور تعليمهم. وتوؤدى احلوافز 
املالية التى ت�ضمح باختيارات اأف�ضل )مثل التحويلت 
ف�ضل  الأ واملعلومات  امل�رسوطة(  الق�ضائم  اأو  النقدية 
خدمات  )مثل  العمل  واإمكانيات  التعليم  خيارات  عن 
امل�ضورة عن امل�ضارات الوظيفية امل�ضتندة اإىل الدرا�ضة( 

اإىل قرارات تعليمية اأف�ضل ب�ضاأن التعليم.

إ�رشاكهم حفز الطاب وا
يبداأون  فاإنهم  املراهقة،  مرحلة  ال�ضباب  بلوغ  ومع 
فى حتديد مقدار اجلهد الذى يبذلونه فى الدرا�ضة وما 
 .)4-2 ال�ضكل  )انظر  املدر�ضة  اإىل  يذهبون  كانوا  اإن 
–	وهى  للتعليم  بالن�ضبة  اأف�ضلياتهم  تبني  وقراراتهم 
نداد والوالدين واملدر�ضني واملدار�س  اأف�ضليات تتاأثر بالأ
الت�رسف  على  قدرتهم  وحت��دد  بيئتهم.  ت�ضكل  التى 
مهاراتهم  ف�ضليات،  الأ تلك  اأ���ض��ا���س  على  بنجاح 
ال�ضلوكية ورفاههم النف�ضاين. وينمى الكثري من ال�ضباب 
بالتدريج �ضيطرتهم على قراراتهم التعليمية، فى حني 
واملعوقون  واليتامي،  ال�ضابات،   - اآخ��رون  يواجه 
اإ�ضافية  حواجز  مو�ضومة-  جماعات  اإىل  واملنتمون 

اأمام �ضنع القرارات بفعالية.
على  توؤثر  اأن  الت�ضميم  ح�ضنة  لل�ضيا�ضات  وميكن 
اأف�ضليات التعليم وحوافز التعلم على حد �ضواء. فمثل، 
الكيفية  التاأثري على  النتائج عن طريق  ميكن حت�ضني 
وبزيادة  البع�س،  بع�ضهم  نداد على  الأ بها  يوؤثر  التى 
ارتباط ال�ضباب باملدار�س، ومبكافاأة اجلهود املبذولة 
القرارات،  �ضنع  على  قدراتهم  وبتنمية  مبا�رسة، 
القرارات  �ضنع  عملية  فى  ملدخلتهم  وبال�ضتجابة 
على م�ضتوى املدار�س، وبتقليل ال�ضتبعاد الجتماعي. 
على  اعتمادا  ك��ر  الأ املراهقني  لل�ضباب  وبالن�ضبة 
اعتبارها  فى  ال�ضيا�ضات  تاأخذ  اأن  ينبغى  و�ضياء،  الأ

بوة. و�ضياء ومهاراتهم فى الأ اأف�ضليات الأ
باأكر  الطلب،  �ضلوك  على  يوؤثرون  وال��وال��دون 
فى  بالنتظام  اخلا�س  القرار  على  التاأثري  جمرد  من 
النا�ضئ فى  اأف�ضلية  على  التاأثري  املدر�ضة، عن طريق 
التعليم من خلل بيئة املنزل، وامل�ضاعدة على تنمية 
طفال ال�ضلوكية. ففى الهند، يعك�س جزء من  مهارات الأ
فى  الطفل  وانتظام  مهات  الأ اأمية  حمو  بني  العلقة 
�ضاعات  على  املدر�ضى  مهات  الأ تعليم  اآثار  املدر�ضة 
طفال.59 وفى رواندا، يف�رس تف�ضيل الو�ضى  درا�ضة الأ
و�ضياء وتعليم  للتعليم جزءا من الرتباط بني تعليم الأ
يجابية  الإ ث��ار  الآ من  دل��ة  الأ اأق��وى  وياأتى  طفال.  الأ

بناء  فى  بوية  الأ التن�ضئة  نوعية  توؤكد  التى  للربامج 
ب�ضورة  اإما  التعلم،  على  طفال  للأ ال�ضلوكية  املهارات 

و�ضياء.60 مبا�رسة اأو من خلل الأ

ليات  الآ ث��ر  ت��وؤ اأن  ميكن  التعلم.  ح��واف��ز  حت�سني 
املدر�ضني  وخ�ضوع  ن��داد  الأ تاأثري  )مثل  الجتماعية 
للم�ضاءلة الجتماعية( واحلوافز القت�ضادية املبا�رسة، 
على اجلهد املبذول للتعلم. وت�ضري بع�س ال�ضواهد اإىل 
ب�ضكل  والوالدين تتحدد  الطلب واملدر�ضني  اأن جهود 
اأن  حيان  الأ من  كثري  فى  يتعني  ثم  ومن  م�ضرتك؛61 
نداد  تاأخذ التدخلت فى اعتبارها، لكى تنجح، دور الأ
واملدر�ضني والوالدين واأف�ضلياتهم وحوافزهم. بيد اأن 
فى  يتم  الذى  هو  الطلب  على  امل�ضتقل  نداد  الأ تاأثري 
حتى  اأن��ه  البحوث  وتبني  ب�رسامة،  تقييمه  غلب  الأ
زملء  )مثل  ع�ضوائيا  املختارة  ن���داد  الأ جمموعات 
�ضلوك  على  توؤثر  قامة(  الإ غرفة  اأو  الدرا�ضى  الف�ضل 

الطلب والنتائج التعليمية.62
نداد  الأ تفاعلت  على  التاأثري  ي�ضفر  اأن  وميكن 
بوا�ضطة فرز الطلب اإىل جمموعات خمتلفة عن تاأثري 
كادميية والجتماعية.63   مهم على كل من النتائج الأ
وفى احلقيقة، تقوم الكثري من املدار�س بفرز التلميذ 
التى  البلدان  وفى  قدراتهم،  اإىل  ا�ضتنادا  مدار�س  اإىل 
اإىل  الطلب  يفرز  اأحيانا ما  �ضهدت منازعات عرقية، 
ال�ضواهد  بع�س  وهناك  العرق.  اإىل  ا�ضتنادا  الف�ضول 
املجموعات  اأو  الطلب  اإجن��ازات  تنوع  اأن  تبني  التى 
الجتماعية داخل مدر�ضة اأو ف�ضل درا�ضى ما قد يوؤثر 
�ضلبا على اإجناز الطلب فى املدار�س الثانوية. وتدلل 
كادميية  درا�ضة فى ال�ضني على اأن تنوع املكت�ضبات الأ
له تاأثري �ضلبى على درجات اختبارات طلب املرحلة 
�ضواهد  اأن  بيد  ال�ضىء.64  داء  الأ اأ�ضحاب  الثانوية 
اإىل ف�ضول  الطلب  فرز  �ضيا�ضات  اأن  اإىل  ت�ضري  اأخرى 
القدرة  ن  لأ فعالة  غري  تكون  ما  ع��ادة  للقدرة  تبعا 
مبعدلت  الطلب  ولتقدم  معينة  ملهام  تبعا  تتباين 
خمتلفة.65 كما ميكن اأن يكون لبع�س اأنواع التفاعلت 
اآثار  ال�ضباب من جمموعات خمتلفة  بني  الجتماعية 

اإيجابية على النتائج مثل الثقة والت�ضامح.66
املهم  هو  التباين  م�ضتوى  يكون  األ  رج���ح  والأ
ولكن �ضياق الف�ضل الدرا�ضى - ما اإن كان تناف�ضيا اأو 
الف�ضل  اأن�ضطة  اأن  املقارنة  التجارب  وتبني  تعاونيا. 
من  الطلب  بني  فيما  تعاونا  تتطلب  التى  الدرا�ضى 
خمتلف املجموعات العرقية ميكن اأن حت�ضن الت�ضامح 
)ال�ضداقة فيما بني املجموعات( والتعاطف فيما بني 
اأن مثل  �ضيا�ضات التعاون هذه فى  املجموعات. كما 
الف�ضول الدرا�ضية املتنوعة من الناحيتني الجتماعية 
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علوة  الختبارات،  درجات  من  حت�ضن  كادميية  والأ
على املهارات ال�ضلوكية مثل الثقة بالنف�س.67

اإىل  ا�ضتنادا  الدرا�ضية  للمنح  برنامج  ويو�ضح 
اأن  ميكن  التى  الكيفية  كينيا  فى  للفتيات  اجل��دارة 
ليات  الآ تاأخذ  التى  القت�ضادية  احلوافز  بها  توؤثر 
الجتماعية فى اعتبارها على اجلهود.68 فقد حت�ضنت 
درجات اختبارات الفتيات اللتى لديهن فر�ضة طيبة 
تف�ضريه  ميكن  ما  وهو  درا�ضية،  منح  على  للح�ضول 
كما  الدرا�ضية.  للمنح  القت�ضادى  احلافز  بوا�ضطة 
دنى  الأ والفتيات  ال�ضبيان  اختبار  درجات  حت�ضنت 
واملدر�ضني،  ال��ط��لب  انتظام  حت�ضن  وك��ذل��ك  ق��درة 
جهود  بني  التكامل  اأو  ن���داد  الأ لتاأثري  نتيجة  رمب��ا 
زاد  ورمبا  الدرا�ضي.  الف�ضل  فى  واملدر�ضني  الطلب 
القت�ضادية  احلوافز  لتوفري  نتيجة  املدر�ضني  انتظام 
خ�ضاع املدر�ضني للم�ضاءلة من  ال�ضحيحة للوالدين لإ
الربنامج  يكون  اأن  ميكن  كما  الجتماعية.  الناحية 
اأكر مردودية للتكاليف من بع�س الربامج التعليمية 

املعهودة )انظر ال�ضكل 4-3(.
الطرق  احدى  باملدار�س  الطلب  ارتباط  وزيادة 
احتمال  وتقليل  املدر�ضة  فى  الطلب  جهود  لزيادة 
فاإنه  مدار�ضهم،  مع  الطلب  متاهى  ما  فاإذا  الت�رسب. 
خرى مما  الأ الجتماعية  الهويات  اأهمية  تقليل  ميكن 
ب�ضاأن  الطلب  اأف�ضليات  ت�ضكل  اأن  للمدار�س  ي�ضمح 
هذا  قيا�س  ميكن  وقد  الدرا�ضة.69  فى  املبذول  اجلهد 
مناخ  عن  بحث  اإج��راء  بوا�ضطة  اأف�ضل  ب�ضكل  التاأثري 
املدر�ضة والرتباط باملدر�ضة، وهو ما يتحدد فى كثري 
ي�ضعرون  كانوا  اإن  عما  الطلب  ب�ضوؤال  حيان  الأ من 
باأنهم  وي�ضعرون  املدر�ضة،  اإىل  ينتمون  كانوا  لو  كما 
جابة عن هذا ال�ضوؤال  مرتبطون بها، اأو يحبونها. وللإ
وجه  الأ من  العديد  يلتقط  اأن  وتوجيهه ميكن  اأهميته، 
املهمة للتعليم التى ي�ضعب قيا�ضها )مثل الكيفية التى 
البيانات  وتبني  الطلب(.  مع  املدر�ضون  بها  يتفاعل 
املاأخوذة من اأكر من 40 بلدا وجود ارتباط قوى بني 
مناخ املدر�ضة ودرجات الختبارات،70 وتبني ال�ضواهد 
اأن  الكاريبى  وبلدان  املتحدة  الوليات  من  امل�ضتمدة 
معدل الرتباط باملدر�ضة ينبئ بالت�رسب من املدر�ضة 

والنتائج ال�ضحية.71
هل ميكن اأن تتاأثر تلك العوامل بال�ضيا�ضات؟ نعم. 
لزيادة  خ�ضي�ضا  امل�ضممة  �ضلحات  الإ عملت  فقد 
م�رسوع  مثل  واملدر�ضني،  باملدار�س  الطلب  ارتباط 
املتحدة،  بالوليات  �ضياتل  فى  الجتماعية  التنمية 
من  ذلك  وغري  كادميية  الأ املكت�ضبات  حت�ضني  على 
من  الكثري  فى  الفقرية  )للمدار�س  الطلب.72  �ضلوك 
ارتباط مرتفع من خلل جهود ب�ضيطة  البلدان معدل 
�ضلحات  تبذل جلذب الطلب(. وكثريا ما تكون تلك الإ

املماثلة  ال�ضيا�ضات  من  توليفة  على  وتعتمد  �ضاملة 
لتلك املو�ضى بها فى كافة اأجزاء هذا الف�ضل:

مع  ال��ط��لب  مت��اه��ى  لتعزيز  امل��در���ض��ني  ت��دري��ب  	•
ومدخلت  الطلب،  ت�ضجيع  خ��لل  من  املدر�ضة 
الطلب فى الدرو�س، والتعلم اجلماعي، واملناف�ضات 

كادميية اجلماعية. الأ
�ضيا�ضات  و���ض��ع  ف��ى  ال�ضباب  م�ضاركة  زي���ادة  	•

املدار�س.
تدري�س املهارات ال�ضلوكية التى ميكن اأن تزيد من  	•

ثقة الطلب ودوافعهم.
التدري�س من خلل امل�رسح والريا�ضة والفنون. 	•

ال�سلوكية  املهارات  بناء  ال��ق��رارات-  �سنع  ق��درات 
وتقليل احلواجز االجتماعية. قد ل تكون لدى الطلب، 
الدرا�ضة،  ويف�ضلون  التعليم  يقدرون  كانوا  لو  حتى 
ب�ضبب  رمبا  ف�ضلياتهم،  لأ وفقا  الت�رسف  على  القدرة 
اإل  النف�ضية.  القدرات  اأو  ال�ضلوكية  املهارات  نق�س 
والتعاون  الذاتى  والن�ضباط  ���رسار  والإ التحفيز  اأن 
و�ضنع القرارات الفعالة، هى اأمور نادرا ما تدر�س فى 
نه مت التدليل بالتجارب  املدار�س. وهذه ثغرة كربى، لأ
التعليم  نتائج  على  ال�ضلوكية  املهارات  تاأثري  على 
)انظر  امل��ه��ارات  تلك  تدري�س  على  امل��دار���س  وق��درة 

طار 1-3(. الإ
كما ميكن اأن تتاأثر قدرة الطالب على اتخاذ قرار 
فى  اأجريت  التى  البحوث  تبني  اإذ  العقلية.  ب�ضحته 
ال�ضحة  ل�ضطرابات  �ضلبيا  تاأثريا  املتقدمة  البلدان 
اأن  حني  وفى  الدرا�ضية.73  املكت�ضبات  على  العقلية 
القدر ب�ضفة عامة فى  العقلية مل تدر�س بهذا  ال�ضحة 
ا�ضطرابات  اأن  املعروف  من  ف��اإن  النامية،  البلدان 
توؤثر على ما ي�ضل  النف�ضية  ال�ضدمات  بعد  اإجهاد ما 
نزاعات،  من  اخلارجة  البلدان  فى  ال�ضباب  ثلث  اإىل 
واإثيوبيا  وكمبوديا  اجلزائر  فى  اأجريت  درا�ضة  وتدلل 
ثم،  ومن  املدر�ضى.74  التعليم  على  اآثارها  على  وغزة 
ميكن اأن تكون حماية ال�ضحة العقلية مبثابة ا�ضتثمار 

مهم فى النتائج التعليمية.75
الجتماعية  الت�ضورات  توؤثر  اأن  املمكن  وم��ن 
القرارات.  �ضنع  على  الطلب  ق��درات  على  ال�ضلبية 
الكثري  فى  والثقافية  الجتماعية  ع��راف  الأ فت�ضتبعد 
ومنها  التعليم،  من  اجلماعات  بع�س  البلدان  من 
الرغم  على  ول،76  الأ املقام  فى  وال�ضابات  الفتيات 
عاقة تعترب اأي�ضا  �ضل العرقى والطائفة والإ من اأن الأ
ثنوغرافية  الإ البحوث  وجدت  وقد  لل�ضتبعاد.  اأبعادا 
امل�ضتفي�ضة منذ زمن بعيد حماولت وا�ضعة النت�ضار 
دارة لتثبيط همة الطلب  يبذلها املدر�ضون ورجال الإ

الطوائف  للنا�س من  »التعليم متاح فقط 
دنى  اأ طوائف  من  هم  ملن  ولي�س  على  االأ

مثلي.«
�ضاب من نيبال

كانون الثاين/ يناير 2006 

.Kremer, Miguel and Thornton (2004) :امل�ضدر
ملحوظة: مل يكن لربنامج املنح الدرا�ضية تاأثري فى مقاطعة 

تي�ضو املجاورة حيث ارتبط بوقوع كارثة طبيعية.

ال�شكل البيانى 3-4 - ميكن اأن يك�ن التاأثري 
على اجله�د مبا�رشة طريقة مردودة التكاليف 

لتح�شني التعلم فى كينيا
انحراف معياري يبلغ 0.1 فى  تلميذ بك�ضب  التكلفة لكل 

درجات الختبارات )بدولرات الوليات املتحدة(

برنامج املنح 
الدرا�ضية 
للفتيات 
)مقاطعة 

بو�ضيا(

6

4

2

�ضفر
حوافز 

املدر�ضني
توفري الكتب 

الدرا�ضية

4.77 دوالر5.61 دوالر

2.48 دوالر
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عن موا�ضلة الدرا�ضة فى املدار�س اإذا ما كانوا ينتمون 
اإىل جماعات اجتماعية م�ضتبعدة من الناحية التقليدية 
)مبن فيهم الفقراء(.77 ومن املمكن اأن يوؤثر ذلك على 
نف�ضهم  لأ ال�ضباب  تقدير  بتقليل  التعليمية  القرارات 
بع�س  فى  �ضحيحة  )ب�ضورة  يعتقدون  بجعلهم  اأو 
عن  تثيبهم  لن  العمل  و�ضوق  املدار�س  اأن  حيان(  الأ
جهودهم. وتدلل ال�ضواهد املاأخوذة من كينيا على اأن 
التعلم  املراهقات على  قدرة  اإزاء  املدر�ضني  اجتاهات 
تنبئ بقراراتهن بالت�رسب.78 وتبني درا�ضة اأجريت فى 
دنى  اأوتار برادي�س بالهند اأن الطلب من الطوائف الأ
قبل  الطالب  طائفة  لن  ُتعرَ عندما  اأ�ضواأ  ب�ضكل  ي��وؤدون 
يبني  مما   - املعرفية  للمهارات  اختبار  فى  الدخول 
اأن  يعتقدون  دنيا  طوائف  اإىل  املنتمني  الطلب  اأن 
الطائفة لن يكافئوهم  الذين يهتمون بنوع  املدر�ضني 

داء املرتفع.79 على الأ
تعود  التى  الفوائد  زي��ادة  اإىل  الربامج  تهدف  قد 
احلواجز  على  التغلب  من  اأ�رسهن  اأو  ال�ضابات  على 
الجتماعية )من خلل تقدمي حوافز مالية مثل منح 
مالية  وحتويلت  اجل��دارة  بح�ضب  موجهة  درا�ضية 
احلواجز  تاأثري  تقليل  اإىل  تهدف  قد  اأو  م�رسوطة( 
الجتماعية على القرارت بوا�ضطة حماولة رفع تقدير 
م�رسفية  ح�ضابات  فتح  خ��لل،  م��ن  )م��ث��ل،  ال���ذات 
ت�ضمم  قد  كما  بنغلدي�س(.  فى  يحدث  كما  للفتيات، 
)حملت  ذاتها  الجتماعية  احلواجز  لتقليل  الربامج 
البيئات،  بع�س  وفى  املدر�ضني(.  وتدريب  ع��لم،  الإ
وبخا�ضة حيثما ير العنف اجل�ضمانى القلق، اأن حتر�س 
واإمنا  فقط،  امل�ضتبعدين  ت�ضتهدف  األ  على  الربامج 

اجلماعات التى تدمي ال�ضتبعاد الجتماعي.
التعليم.  �سيا�سة  �سحاب م�سلحة فى  كاأ ال�سباب 
»ب�ضلطة   2004 العامل  فى  التنمية  عن  تقرير  يعرتف 
العامة  اخل��دم��ات  تو�ضيل  حت�ضني  ف��ى  ال��ع��م��ي��ل« 
الوالدين  اعتبار  البتدائي، مع  التعليم  �ضا�ضية مثل  الأ
واملجتمعات املحلية عملء للنظام التعليمي. وال�ضباب 
ما  وك��ث��ريا  التعليمى  النظام  م��ن  امل�ضتفيدون  ه��م 
ي�رسعون، بدءا من مرحلة املراهقة، فى اتخاذ قرارات 
فاعلة  ثم ي�ضبحون قوى  تعليمهم، ومن  ب�ضاأن  مهمة 
التعليم  موؤ�ض�ضات  اأن  كما   .)2 )الف�ضل  ذاتهم  حد  فى 
اأعر�س بكثري  والعاىل عادة ما تخدم جمال  الثانوى 
دارة املجتمعية  من املدار�س البتدائية، مما يجعل الإ

التقليدية اأقل فعالية كاأداة للم�ضاءلة.
من  كعملء  �ضلطتهم  ميار�ضوا  اأن  للطلب  وميكن 
ليات املوؤ�ض�ضية. حيث ي�ضتطيعون  خلل الكثري من الآ
اإن�ضاء جمال�س للطلب، اأو ُينتخبون لع�ضوية جمال�س 
م�ضتوى  على  اأو�ضع  ب�ضكل  ي�ضت�ضارون  اأو  املدار�س، 
القواعد  ت�ضميم  فى  الدرا�ضى  الف�ضل  اأو  املدر�ضة 

الطلب  وي�ضتطيع  الدرا�ضية.  واملناهج  وال�ضيا�ضات 
اأي�ضا اأن يقدموا تغذية مرتدة ب�ضاأن املدر�ضني. بيد اأن 
م�ضاركة الطلب فى معظم البلدان حمدودة اأو ل وجود 
الطلب.  مل�ضاركة  كثرية  تقييمات  توجد  ل  كما  لها. 
النتائج  على  منوذجية  ب�ضورة  ال��درا���ض��ات  وتركز 
ال�ضيا�ضات  تاأثري  على  ولي�س  للم�ضاركة  ال�ضخ�ضية 
اأو  املدر�ضية  احلياة  نوعية  ب�ضاأن  بالطلب  املتاأثرة 
مل�ضاركة  يكون  اأن  ميكن  كما  كادميية.80  الأ النتائج 
الطلب تاأثري على املهارات ال�ضلوكية )بعد اأن ي�ضبح 
اأ�ضكال  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  ل��ل��ق��رارات(  �ضناعا  ال��ط��لب 

امل�ضاركة املدنية.
والعلقات  البيئة  من  حت�ضن  الطلب  وم�ضاركة 
توفر  التى  اجل��ه��ات  م��ن  الكثري  ومي��ان��ع  املدر�ضية. 
اأن حتليل  الطلب، غري  ال�ضماح مب�ضاركة  التعليم فى 
غلب( وجد  متاأنيا ب�ضاأن 75 درا�ضة )فى اجنلرتا فى الأ
اأنه حتى فى املدار�س الثانوية التى متانع فيها اإدارة 
املدر�ضة والوالدون بداءة فى ال�رسوع فى اإ�ضلحات، 
كل  واأبلغ  �ضلحات،  الإ اجتاه  مدر�ضة  اأى  تعك�س  مل 
من املدر�ضني والطلب عن تفاعلت اأف�ضل ومهارات 
م�ضاركة  زي���ادة  نتيجة  للطلب  اأف�����ض��ل  �ضلوكية 
الطلب.81  ومن التحديات الرئي�ضية اأن بع�س اجلهات 
التى توفر التعليم لي�ضت م�ضتعدة اإل لل�ضماح مب�ضاركة 
تذكارية اأو رمزية، وهو ما يحول دون حتقيق الطلب 

لتاأثري جم على ال�ضيا�ضات.
طلبية  م�ضاركة  النامية  البلدان  بع�س  ول��دى 
التعليم  مرحلة  موؤ�ض�ضات  فى  قل  الأ على  �ضاأنها،  لها 
جنوب  فى  الطلب  قيادة  جمل�س  داف��ع  وقد  العاىل. 
العن�رسى  الف�ضل  اأثناء  الطلب  حقوق  عن  اأفريقيا 
فيهم  )مبن  ال�ضيا�ضيني  امل�ضتقبل  لقادة  تدريبا  ووفر 
احلديثة  �ضلحات  الإ زادت  وقد  مانديل(.82  نل�ضون 
فى  الثانوية  وللمدار�س  رو�ضيا  فى  للجامعات  العهد 
دور  من  �ضابقا  اليوغو�ضلفية  مقدونيا  جمهورية 
اإىل  ي�ضل  ما  باإعطائهم  املدار�س،  اإدارة  فى  الطلب 
جمال�س  بع�س  فى  الت�ضويت  حقوق  من  باملائة   30
فى  اجلامعات  احدى  خلريجى  م�ضح  وفى  اجلامعات. 
اأفيد  اأنها  على  امل�ضاركة  تلك  معظمهم  �ضجل  رو�ضيا، 

جانب فى تعليمهم.83

توفري املعلومات عن فر�ص التعلم والعمل
املعلومات  اإىل  البتدائى  بعد  التعليم  قرارات  ت�ضتند 
املتاحة  التعليم  فر�س  من  املعرو�س  عن  ال�ضخ�ضية 
التى  للكيفية  وتفهم  ونوعيتها،  النا�ضئني  فراد  للأ
ونق�س  العمل.  و�ضوق  للتعليم  نتائج  اإىل  بها  ترتجم 
واملدر�ضني  املدار�س  يجعل  التعليم  عن  املعلومات 
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اأقل  ال�ضباب  ف��راد  الأ ويجعل  للم�ضاءلة  خ�ضوعا  اأقل 
قدرة على القيام باختيارات طيبة ويوؤثر على نوعية 
املدر�ضة، فى حني اأن عدم اليقني الذى يواجهه ال�ضباب 
ب�ضاأن العودة اإىل التعليم فى امل�ضتقبل ي�ضفر عن عدم 

كفاءة وبخ�س لل�ضتثمار.
عن  التعلم  فر�س  عن  اجليدة  املعلومات  وت�ضفر 
ير�ضدوا  ب��اأن  ف��راد  ل��لأ ت�ضمح  اإذ  اأف�ضل.  اختيارات 
نوعية  على  يوؤثروا  وباأن  واملدر�ضني،  املدار�س  اأداء 
اأن يكون للمعلومات عن خيارات  الدرا�ضة. كما ميكن 
التعلم تاأثري حقيقى على الختيارات، ل�ضيما بالن�ضبة 
للفقراء. غري اأنه ل توجد �ضوى ب�ضعة برامج معلومات 
برنامج  وي�ضتهدف  العامل.  اأنحاء  خمتلف  فى  قليلة 
على« )Aim Higher( فى اململكة املتحدة  »ا�ضتهدف الأ
املحرومني البالغني من العمر 13 اإىل 19 �ضنة، ورفع 
كبري.  بوقت  م�ضبقا  العاىل  التعليم  بفر�س  وعيهم 
فيقوم بو�ضع املعلومات عن التعليم العاىل على موقع 
ملوؤ�ض�ضات  وزيارات  اإر�ضادا  ويوفر  الويب،  �ضبكة  على 
اإيجابية  اآث���ارا  اأوىل  تقييم  ويبني  ال��ع��ايل.  التعليم 
فى  داء  والأ ع��ل��ى  الأ للف�ضول  الرتقى  معدلت  على 
الختبارات - ونتائج خمتلطة ب�ضاأن اعتزام النتقال 
التوجيه  العاىل.84 ويجرى تقدمي خدمات  التعليم  اإىل 
املهنى امل�ضتند للدرا�ضة - وتوفر معلومات عن فر�س 
فى   - ال�ضت�ضارات  على  علوة  العمل  و�ضوق  التعليم 
النامية )وهو ما يناق�س لحقا  البلدان  عدد قليل من 

طار 7-3(. فى الف�ضل فى الإ
اإىل حد ما على  التعليمية  ال�ضباب قراراتهم  يقيم 
يتعلق  عندما  ل�ضيما  املتوقعة،  القت�ضادية  العوائد 
النتائج  وتبني  جامعة.  فى  النتظام  بقرار  م��ر  الأ
املاأخوذة من درا�ضة اأجريت فى اإندوني�ضيا اأن الطلب 
اإىل  ا�ضتنادا  الثانوية  بالدرا�ضة  اللتحاق  يختارون 
عوائد  ب�ضاأن  التيقن  عدم  اأن  بيد  املتوقعة.85  العوائد 
من  ال�ضباب  بع�س  مينع  امل�ضتقبل  فى  العمل  �ضوق 
يفرز  لتعليمهم، مما  بالن�ضبة  ف�ضل  الأ القرارات  اتخاذ 
عدم الكفاءة. واإذا كان النا�س من الكارهني للمخاطر، 
فاإن عدم اليقني هذا يف�ضى اأي�ضا اإىل بخ�س لل�ضتثمار 
فى  اأجريت  التى  الدرا�ضة  وج��دت  كما  التعليم.  فى 
امل�ضتقبلية  العوائد  ب�ضاأن  جما  يقني  عدم  اإندوني�ضيا 
للتعليم الثانوى والتعليم العايل. ويواجه من ينتمون 
اأ�رس فقرية قدرا من عدم اليقني اأكرب مما يواجهه  اإىل 
قد  واإجمال،  ثراء.  اأكر  معي�ضية  اأ�رس  اإىل  ينتمون  من 
التعليمية  اختياراتهم  ال�ضباب  من  باملائة   11 يغري 
و  الفقراء  من  باملائة   13  - الكامل  اليقني  ظل  فى 
10 باملائة من غري الفقراء. ومييل الفقراء، ب�ضبب عدم 

التيقن هذا، اإىل بخ�س ال�ضتثمار فى التعليم باأكر من 
ثرياء. الأ

�ضوق  ف��ر���س  ع��ن  مبعلومات  ال��ف��ق��راء  وت��زوي��د 
التعليم  م�ضتويات  ملختلف  بالن�ضبة  وعوائدها  العمل 
من  باملزيد  القيام  لهم  يتيح  اأن  ميكن  واأن��واع��ه، 
وهو  م�ضتقبلهم،  عوائد  ب�ضاأن  املدرو�ضة  التخمينات 
جتربة  زادت  وق��د  ك��ف��اءة.  اأك��ر  قراراتهم  يجعل  ما 
احتمال  م��ن  الدومينيكية  اجلمهورية  ف��ى  اأج��ري��ت 
طريق  عن  باملائة   12 بن�ضبة  الدرا�ضة  فى  ال�ضتمرار 
توفري معلومات ب�ضاأن عوائد التعليم الثانوى للطلب 
البتدائى.86   التعليم  من  خرية  الأ ال�ضنة  فى  املقيدين 
ويبني عدم ا�ضتجابة الفقراء للمعلومات ب�ضاأن العوائد 
وغري  املبا�رسة  املالية  التكاليف  اأن  امل�ضتقبل  فى 
املهارات  قبيل  من  املالية  غري  والتكاليف  املبا�رسة 
لها  مثل(  )طموحات منخف�ضة،  املنخف�ضة  ال�ضلوكية 
التعليم  على  احل�ضول  �ضبل  من  احلد  فى  كبري  تاأثري 
بعد البتدائى فى اإندوني�ضيا.87 وهكذا فاإن ال�ضيا�ضات 
الثانوى  التعليم  اإىل  يتجهون  الفقراء  جلعل  املطلوبة 
ت�ضمل بع�س التوليفات من املنح، والقرو�س املرتهنة 

ر�ضاد، واملعلومات.88 بالدخل، والإ

على  القيود  لتخفيف  مالية  حوافز  توفري 
ف�سل االختيارات االأ

التعليمية  للقرارات  بالن�ضبة  اأهميتها  لها  امل��وارد 
اأ�ضواق ائتمان  ال�ضباب فرادى  واأ�رسهم  عندما يواجه 
فى  الدخل  مقابل  القرتا�س  من  متنعهم  كاملة  غري 
عندما  مالية  قيودا  ال�ضباب  يواجه  قد  كما  امل�ضتقبل. 
على  للح�ضول  �ضبل  اأو  كافية  موارد  بائهم  لآ تتوافر 
ائتمان ولكنهم ل يرغبون فى متويل ال�ضتثمارات فى 
التعليم. كما يواجه ال�ضباب فى التعليم بعد البتدائى 
علوة   - �رسة  والأ العمل   - للتعليم  مزاحمة  خيارات 

على خيارات بديلة للتعلم.

قيود االئتمان فى التعليم املدر�سى
بني  النامية  البلدان  معظم  فى  قوية  علقة  هناك 
من  النتقال  فى  ل�ضيما  الدرا�ضة،  فى  والتقدم  الفقر 
فهل   .)5-3 )ال�ضكل  الثانوية  اإىل  عدادية  الإ املدار�س 
الدخل  بني  ما  ال�ضلة  تلك  الئتمانية  القيود  تف�رس 
كليا.  لي�س  قل  الأ على  اأو  بال�رسورة،  لي�س  والتعليم؟ 
فثمة عوامل اأخرى لها علقة ارتباط مع الدخل تف�رس 
الدرا�ضة ما  التقدم املحقق فى  الختلفات فى  اأي�ضا 
ثرياء، مبا فى ذلك عدم امل�ضاواة فى  الفقراء والأ بني 

فر�س الو�ضول اإىل املرافق املادية.
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التعليمية  احل�ضيلة  فى  الختلفات  �رس  تفرَ كما 
ال�ضتعداد  فى  بالختلفات  ث��ري��اء  والأ الفقراء  بني 
ثرياء  اإذ مييل الأ باملهارات للتعليم الثانوى والعاىل. 
املتاح  من  نوعية  اأعلى  م��دار���س  فى  النتظام  اإىل 
للفقراء ولديهم بيئة اأف�ضل من اأجل تكوين املهارات. 
ال�ضتمرار  املدر�ضى على حوافز  التعليم  نوعية  وتوؤثر 
كادميى للمرحلة اللحقة.  فى املدر�ضة وال�ضتعداد الأ
ويرجع جزء كبري من الرتباط بني الدخل والنتظام 
طويلة  عوامل  اإىل  املتحدة  الوليات  فى  الكليات  فى 
زيادة  بوا�ضطة  للكليات  ال�ضتعداد  على  توؤثر  جل  الأ
مالية  قيود  اإىل  ولي�س  وال�ضلوك،  املعرفة  مهارات 
جل فى وقت اتخاذ قرارات ب�ضاأن اللتحاق  ق�ضرية الأ
حتويل  فى  ال�ضيا�ضات  تداعيات  وتتمثل  بالكليات.89 
م�ضتعدين  ف��راد  الأ جعل  اإىل  التعليم  دعم  من  الرتكيز 
قبل  التعليم  فى  ال�ضتثمارات  خ��لل  من  للكليات 

اللتحاق بالكليات.
بيد اأن من املحتمل اأن يواجه املزيد من ال�ضباب 
ائتمانية فى احل�ضول على  النامية قيودا  البلدان  فى 
اأكرب  ع��ل��ى  والأ الثانوى  التعليم  اإىل  للو�ضول  �ضبل 
فاأ�ضواق  املتقدمة.  البلدان  فى  ال�ضباب  يواجهه  مما 
للتعليم  املبا�رس  املاىل  والدعم  تطورا  اأقل  الئتمان 
حيان،  الأ من  كثري  فى  اأكرب  بدرجة  حمدود  املدر�ضى 
�ضيا�ضات ملعاجلة ذلك. ويبحث  اإىل  مبا يربر احلاجة 
الكثري من الدرا�ضات فى العلقة ما بني الدخل والتعليم 
فى  ب�رساحة  يبحث  منها  القليل  ولكن  املدر�ضى،90  
الكيفية التى توؤثر بها قيود الئتمان على الطلب على 
التعليم. وحتدد تلك القيود مدى النتظام فى الكليات 
فى املك�ضيك، واإن يكن التاأثري �ضغريا، وتف�رس فى ريف 
باك�ضتان اإمتام التعليم الثانوى والنتظام فى  مرحلة 
بالتعليم  اللتحاق  من  باأكر  الثانوى  بعد  التعليم 

الثانوى.91

البلدان  فى  املدر�سى.  والتعليم  املت�ساربة  اخليارات 
الدخل  من  الدنيا  ال�رسيحة  وبلدان  الدخل  منخف�ضة 
اللتحاق  �ضن  فى  هم  ممن  الكثري  يعمل  املتو�ضط، 
فى  التقدم  ومع   .)6-3 )ال�ضكل  الثانوية  باملدار�س 
حني  ف��ى  امل��دار���س،  ف��ى  امل�ضاركة  تتقل�س  ال�ضن، 
البلدان الفقرية مثل  تتزايد امل�ضاركة فى العمل. وفى 
والعمل  املدر�ضة  بني  املفا�ضلة  ت�ضبح  كولومبيا، 
الثانوية-  باملدار�س  اللتحاق  �ضن  فى  اأكرب  م�ضكلة 
�ضن  فى  بالفعل  يعملون  ال�ضبيان  من  باملائة   43
التح�ضن  فى  اأخ��ذت  ح��وال  الأ اأن  بيد  �ضنة.   12-10
اأطول  لفرتة  املدار�س  فى  ال�ضباب  يظل  حيث  هناك، 
طفال  ويبداأون فى العمل فيما بعد. وي�ضتطيع معظم الأ
والتعلم  العمل  م�ضوؤوليات  بني  يجمعوا  اأن  العاملني 

اأن الطلب العاملني ي�ضبحون مع  فى املدار�س، رغم 
التقدم فى ال�ضن جمموعة اأ�ضغر بالن�ضبة اإىل العاملني 
بدوام كامل - مع بلوغ 13-15 �ضنة من العمر، يكون 
خارج  بوليفيا  فى  العاملني  الذكور  من  باملائة   62
ينتظم  اأن  فى   اأق��ل  والحتمال  بالفعل.92  املدار�س 
ال�ضباب من اأفقر خم�س من ال�ضكان فى املدار�س على 
اأن يعملوا مقارنة  اأكرب فى  �ضبيل احل�رس، والحتمال 
يقل  البلدان،  بع�س  وفى  ثراء.  كر  الأ اخلم�س  باأبناء 
يزيد  ولكن  املنزل،  خارج  الفتيات  تعمل  اأن  احتمال 
)التوزيع بني  العمل املنزىل  اأن ينخرطن فى  احتمال 
والفتيات  لل�ضبيان  بالن�ضبة  متماثل  والعمل  الدرا�ضة 

بالن�ضبة للبلدان الواردة فى ال�ضكل 6-3(.93
املدر�ضى  بالتعليم  العمل  ي�رس  اأن  املمكن  ومن 
�ضغر. وتبني لدرا�ضة  عمار الأ وبالتعلم، ل�ضيما فى الأ
طفال البالغون  اأجريت فى فييت نام اأنه اإذا ما كان الأ
من العمر 8-13 �ضنة يعملون بينما هم فى املدار�س، 
واحل�ضيلة  امل��دار���س  فى  القيد  من  يقلل  ذل��ك  ف��اإن 
ريف  وفى  ذل��ك.94  من  �ضنوات  خم�س  بعد  التعليمية 
املدرا�س  فى  النتظام  اأثناء  للعمل  فاإن  بنغالدي�س، 
البتدائية تاأثريا �ضلبيا كبريا على النتقال اإىل الدرا�ضة 
الثانوية - والبدء فى العمل اأثناء النتظام فى املدر�ضة 
الثانوية له تاأثري �ضلبى اأكرب بكثري على اإمتام الدرا�ضة 
اأمريكا  فى  بلدا   11 عن  لدرا�ضة  وتبني  الثانوية.95 
كبرية  �ضلبية  اآثار  وجود  الكاريبى  والبحر  اللتينية 
واللغة  الريا�ضيات  من  كل  امتحانات  درج��ات  على 
فيما بني طلب املدار�س البتدائية.96 )للطلع على 

طفال، انظر الف�ضل 4(. مزيد عن ت�ضغيل الأ

 http://econ.worldbank.org/projects/edattain :امل�ضدر

طفال الفقراء الدرا�شة االبتدائية وي�شق�ن طريقهم  غنياء اأكرب من عدد االأ طفال االأ ال�شكل 3-5- يتم عدد من االأ
اإىل م�شت�يات اأعلى

الن�ضبة املئوية خلريجى املدار�س البتدائية الذين ي�ضلون اإىل كل م�ضتوى
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رجح اأن حت�ضل الفتيات اللتى  كذلك، فاإنه من الأ
تعليم  على  مبكرة  �ضن  فى  يحملن  اأو  مبكرا  يتزوجن 
مدر�ضى اأقل.97 ويرتاوح الت�رسب من املدار�س الثانوية 
املن�ضوب اإىل احلمل فى معظم البلدان فى اأفريقيا بني 
الجتاه  فى  العلقة  تعمل  كما  باملائة.98  و20   10
من  التعليمية  احل�ضائل  ترفع  غواتيمال،  ففى  خر:  الآ
اأمهات  ي�ضبحن  اأو  الفتيات  فيه  تتزوج  الذى  العمر 

وىل.99 للمرة الأ

قيود  معاجلة  تتطلب  امل�رشوطة.  النقدية  التحويات 
ال�ضكان امل�ضتهدفني، وبعدئذ ت�ضميم  الئتمان حتديد 
ليات التمويل اخلا�ضة بجانب الطلب  حزمة ملئمة لآ
من اأجل التعليم بعد البتدائى تاأخذ فى اعتبارها اأي�ضا 
املت�ضاربة.  الختيارات  من  البديلة  الفر�س  تكاليف 
وميكن معاجلة قيود الئتمان على الطلب على التعليم 
امل�ضتندة  املنح  خ��لل  من  ع���دادى  الإ امل�ضتوى  فى 
النقدية  والتحويلت  الدرا�ضية،  )املنح  احلاجات  اإىل 
اخلارجية  العوامل  �ضوء  فى  والق�ضائم(،  امل�رسوطة، 
يكون  عندما  وحتى  �ضا�ضى.  الأ بالتعليم  املت�ضلة 
عدادى جمانيا، يجب على الطلب واأ�رسهم  التعليم الإ
مبا�رسة  وغري  مبا�رسة  خا�ضة  تكاليف  يتكبدوا  اأن 
الفقراء.  اإىل  املوجهة  املنح  وجود  يربر  مما  اأخ��رى، 
وفى م�ضتوى التعليم الثانوى ومرحلة التعليم العاىل، 
ميكن تخفيف قيود الئتمان باجلمع بني املنح ح�ضنة 

دخار. التوجيه والقرو�س وخمططات الإ

اأن  احل��زم  تلك  ت�ضميم  عند  املهم  من  اأن  كما 
الختللت  لتجنب  ككل-  التعليم  نظام  فى  نفكر 
»اأوبرتيونيدادي�س«  جناح  فاإن  فمثل،  والختناقات. 
)Oportunidades( فى املك�ضيك و Bolsa Familia فى 
الربازيل يزيد من ال�ضغوط على نظام ما بعد املرحلة 
لزامية. ولذلك فمن ال�رسورى توقع ارتفاع فى عدد  الإ
فى  ويرغبون  �ضا�ضى  الأ التعليم  يتمون  الذين  فراد  الأ

موا�ضلة الدرا�ضة.
امل�رسوطة  النقدية  التحويلت  تزيد  اأن  وميكن 
من الطلب على التعليم املدر�ضى �ضواء ب�ضفة مبا�رسة 
العمل  �ضيوع  بتقليل  اأو  املتزايد(  الدخل  خلل  )من 
من  عنه  املتنازل  الدخل  عن  التعوي�س  )بوا�ضطة 
العمل(. وتوفر هذه التحويلت، التى اأدخل العمل بها 
اللتينية،  اأمريكا  فى  ل�ضيما  الت�ضعينيات،  اأواخر  فى 
النقد لل�ضباب الفقراء م�رسوطا بالنتظام فى املدار�س، 
اأخرى  اأج��زاء  فى  ب�رسعة  ال�ضيت  ذائعة  واأ�ضبحت 
»اأوبرتيونيدادي�س«  برنامج  زاد  وقد  العامل.100  من 
فى  النتظام  من  توثيقا،  اأف�ضلها  وهو  املك�ضيكى، 
املدار�س الثانوية مبعدل 8 باملائة، ومن النتقال اإىل 
املدار�س الثانوية بزهاء 20 باملائة، واحل�ضول على 
درجات علمية بن�ضبة 10 باملائة، مع حتقيق اآثار اأكرب 
لل�ضبيان.101   بالن�ضبة  منها  للفتيات  بالن�ضبة  �ضاأنا 
وىل  الأ بالدرجة  القيد  ن�ضبة  على  التاأثري  ويرجع 
برخي�س  لي�س  والربنامج  النتظام.102  ا�ضرتاط  اإىل 
منه جمة.103 وميكن  ال�ضافية  الفائدة  ولكن  التكلفة، 

زيادة الكفاءة بتوجيه املنح ومعايرة حجمها.104

إنهم ]ال�شباب[ ال يذهبون اإىل املدار�س  »ا
يهتموا  ن  اأ يتعني  �����رصة  اأ ل��دي��ه��م  ن  الأ
مرها، وال ي�شتطيعوا موا�شلة االعتماد  باأ

على حما�شة والديهم.«
�ضاب، بريو

كانون الثانى/ يناير 2006 

 Fares, Montenegro and Orazem (2006a) : امل�ضدر: ح�ضابات املوؤلفني ا�ضتنادا اإىل
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للتحويلت  يجابى  الإ التاأثري  من  جانب  وياأتى 
من  امل��دار���س  ف��ى  القيد  على  امل�����رسوط��ة  النقدية 
اأن التحويلت  اأنه ل يبدو  النخفا�س فى العمل. غري 
مر  وحدها كافية لتقليل العمل ب�ضكل له �ضاأنه، وهو الأ
بت�ضغيل  املعنيني  ال�ضيا�ضات  ل�ضناع  بالن�ضبة  املهم 
طفال  الأ ت�ضغيل  بها  يوؤثر  التى  والكيفية  ط��ف��ال  الأ
طفال  كادميى. ويوا�ضل عدد جم من الأ داء الأ على الأ
برنامج  اإط��ار  فى  واملدر�ضة  العمل  بني  ما  اجلمع 
طفال  »اأوبرتيونيدادي�س«. ويزيد الربنامج من عدد الأ
طفال  الأ ع��دد  من  ويقلل  امل��دار���س  فى  املوجودين 
الذين يعملون، ولكنه ل يقلل بال�رسورة من �ضاعات 
طفال الذين ينتظمون اأي�ضا فى املدار�س. كما  عمل الأ
يزيد الربنامج من احتمال بقاء ال�ضباب فى املدار�س 
ل  ولكنه  �ضدمة،  من  معي�ضية  اأ���رسة  تعانى  عندما 
طفال ا�ضتجابة  مينع الوالدين من اللجوء اإىل ت�ضغيل الأ
ريف  من  امل��اأخ��وذة  ال�ضواهد  وتوحى  لل�ضدمة.105 
الربازيل باأن برامج ما بعد املدر�ضة قد تكون ا�ضتكمال 

جيدا ل�ضرتاط النتظام فى املدر�ضة.106
امل�رسوطة  النقدية  التحويلت  ا�ضتخدمت  وق��د 
التعليم  تكلفة  من  تقلل  التى  ال�ضيا�ضات  من  وغريها 
�ضعاف  لإ الر�ضوم(  عن  للتنازل  )و�ضائل  املدر�ضى 
ن�ضطة التى تناف�س تعليم الفتيات. ففى اإطار  جاذبية الأ
برنامج دفع رواتب للفتيات فى املدار�س الثانوية فى 
الفتيات على  طار 6-5(، حت�ضل  الإ )انظر  بنغلدي�س 
راتب م�رسوط بالنتظام فى املدار�س الثانوية وتاأخري 
الزواج حتى �ضن الثامنة ع�رسة. وكان الراتب مرتبطا 

باإرجاء الزواج وزيادة التعليم.107
دوات الواعدة فى معاجلة  الق�سائم املدر�سية. من الأ
املدر�ضية  الق�ضائم  املدار�س،  ونوعية  الئتمان  قيود 
مدر�ضة  فى  للقيد  للطلب  عمومية  ب�ضفة  تقدم  التى 
تاأثريها  اإىل  اإ�ضافة  للق�ضائم،  وميكن  يختارونها. 
املحتمل على امل�ضتفيدين منها، اأن تزيد املناف�ضة بني 
ت�ضمح  كما  النظام.  جودة  من  تزيد  ثم  ومن  املدار�س 
اإ�ضافية.  عامة  راأ�ضمالية  تكاليف  بدون  القيد  بزيادة 
اآثار �ضارة على املدار�س  لها  اأن يكون  اأنه ميكن  بيد 
على  احلا�ضلون  يرتكها  بحيث  النوعية(  )منخف�ضة 

جل الق�ضري. قل فى الأ على اأداء(، على الأ الق�ضائم )الأ
النامية نظام  البلدان  ا�ضتخدم عدد قليل من  وقد 
واجلمهورية  وكولومبيا  �ضيلى  فيها  مبا  الق�ضائم، 
كولومبيا  فى  الق�ضائم  برنامج  ويقدم  الت�ضيكية. 
الفقراء للنتظام فى مدار�س خا�ضة  فراد  الق�ضائم للأ

املدى  على  ا�ضتمر  التعليم  على  اإيجابى  تاأثري  وله 
املزيد  اإىل  ذلك  مع  حاجة  ثمة  اأن  بيد  الطويل.108  
ذلك  فى  مبا  للق�ضائم،  العام  التاأثري  عن  دل��ة  الأ من 
تاأثريها على غري امل�ضتفيدين منها. وينبغى اأن توجه 
الق�ضائم من اأجل التعليم الثانوي، اأو حتى العاىل، اإىل 
اجلدارة  بح�ضب  النظام  حت�ضني  احتمال  )مع  الفقراء 
الختيار  يكون  اأن  وينبغى  على(.  الأ امل�ضتويات  فى 
خا�ضة(،  اأو  )عامة  معتمدة  مدر�ضة  ى  لأ مفتوحا 

مدعوما مبعلومات تقدم علنية ب�ضاأن تلك املدار�س.
القرو�ص. ميكن لربامج القرو�س احل�ضنة الت�ضميم 
واجلدارة،  احلاجة  بح�ضب  املوجهة  باملنح  واملقرتنة 
لزامى ب�ضكل من�ضف.  اأن ت�ضمح بتو�ضيع التعليم بعد الإ
اأكر ملءمة  اأن تكون املنح، عندما تتي�رس،  رجح  والأ
اأن  رجح  والأ 	– العاىل  للتعليم  منها  الثانوى  للتعليم 
تكون ن�ضبة املنافع الجتماعية اإىل اخلا�ضة اأعلى فى 
رجح اأن تكون املنح فى املرحلة  املرحلة الثانوية، والأ
من  حت�ضن  لكى  لها،  وينبغى  ت�ضاعدا.  اأكر  الثانوية 
مردودية التكاليف، اأن توجه ب�ضكل خا�س اإىل الفقراء 
اأ�ضا�س  اأن ي�ضتفيدوا من املنح على  رجح  الذين من الأ
العاىل  التعليم  ملرحلة  على  الأ والتكلفة  اجل��دارة.109 
اخل�ضو�س،  وجه  على  مفيدة  الطلب  قرو�س  جتعل 
ولكن من ال�ضعب تنفيذ القرو�س ح�ضنة الت�ضميم فى 

البلدان منخف�ضة الدخل.
فائدتها  فى  تفوق  بالدخل  املرتهنة  والقرو�س 
تولد  اأنها  اإذ   .)7-3 ط���ار  )الإ التقليدية  القرو�س 
املوارد املطلوبة فى مواجهة القدرة املالية املحدودة. 
فراد فى العمل  وبف�ضل اإرجائها ال�ضداد اإىل اأن يبداأ الأ
هذه  �ضداد  تاأخري  معدلت  ف��اإن  معني،  دخل  وبلوغ 
القرو�س  ب�ضبل احل�ضول على  اأقل، وتنه�س  القرو�س 
الكفاءة  من  وتزيد  القرو�س،  وبت�ضديد  اإن�ضافا  اأكر 
امل�ضتقبل  مكا�ضب  حول  التيقن  عدم  معاجلة  بوا�ضطة 
وتي�ضري �ضل�ضة ال�ضتهلك. بيد اأن من ال�ضعب تنفيذها 
بلدان  لبع�س  بالن�ضبة  اإل  واقعيا  خيارا  تكون  ل  وقد 

الدخل املتو�ضط.
فراد. اإن �ضهولة تنفيذ ح�ضابات  ح�سابات تعليم االأ
م�ضتحثة  مدخرات   - اجلذابة  و�ضماتها  فراد  الأ تعليم 
و�ضل�ضة ال�ضتهلك وانخفا�س العبء العام - جتعلها 
املتو�ضط.  الدخل  لبلدان  بالن�ضبة  واعدا  ماليا  خيارا 
اأكر  اأ�ضبحت  التى  ف��راد،  الأ تعليم  ح�ضابات  وت�ضجع 
التنمية  منظمة  ف��ى  ع�����ض��اء  الأ البلدان  ف��ى  رواج���ا 
اأجل  من  الدخار  القت�ضادى،  امليدان  فى  والتعاون 
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فراد  للأ ق�ضائم  فيه  توفر  ال��ذى  الوقت  فى  التعليم 
املهتمني مبوا�ضلة املزيد من التعليم. ويتوقف املبلغ 
ونوع  ادخ��ره  الذى  املبلغ  على  الفرد  ي�ضتحقه  الذى 
اإدخال  مت  ال��ربازي��ل،  وف��ى  فيه.  امل��رغ��وب  التدريب 
العمل بحافز للتخرج من التعليم البتدائى والثانوى،  
هذا  من  ن�ضخة  اأول  من  كجزء    ،Poupansa Escola

الحتادية.110  املنطقة  فى   Bola Escola الربنامج 
املك�ضيك  فى  »اأوبرتينيداداي�س«  برنامج  واأدخ���ل 
 ،Jovenes con Oportunidades بربنامج  العمل 
التحويلت  من  امل�ضتفيدون  خلله  من  يراكم  والذى 
النقدية امل�رسوطة نقاطا من اآخر �ضنة لهم فى التعليم 
عدادى حتى نهاية الدرا�ضة الثانوية. وحتول النقاط  الإ
الئتمانية اإىل ح�ضابات وودائع اإدخارية فى ح�ضابات 
ميكن  والتى  الوطنى،  التوفري  م�رسف  فى  ف���راد  الأ
اأو  الدرا�ضة  موا�ضلة  فى  ي�ضتخدموها  اأن  للم�ضتفيدين 
بدء م�رسوع اأعمال اإذا ما اأكملوا التعليم الثانوى  قبل 

بلوغ �ضن 22 �ضنة من العمر.
واملوارد  الوافية،  املعلومات  اإىل  ال�ضباب  ويفتقر 
�ضنع  وم��ه��ارات  ك��ادمي��ى،  الأ وال�ضتعداد  املالية، 

اإىل  �ضافية  الإ القيود  تلك  معاجلة  وحتتاج  القرارات. 
والدعم  ر���ض��اد  والإ املعلومات  بني  ُتكاِمل  �ضيا�ضات 

طار 8-3(.  كادميى واحلوافز املالية )الإ الأ

ت�فري فر�ض ثانية
يجرب الفقر وال�ضدمات القت�ضادية واملدار�س ال�ضيئة 
اكت�ضاب  بدون  الدرا�ضة  ترك  على  ال�ضباب  من  كثريا 
للعمل  اإليها  يحتاجون  التى  �ضا�ضية  الأ امل��ه��ارات 
فى  التعلم  منهم  كبرية  اأع���داد  ت��ب��داأ  كما  واحل��ي��اة. 
املدار�س فى �ضن متاأخرة اأو قد ل يبداأونه البتة. وترك 
اأميني وغري مهرة طوال  اأو �ضبه  اأميني  ال�ضباب  هوؤلء 
�رسهم وملجتمعاتهم.  حياتهم اأمر بالغ التكلفة لهم ولأ
وبرامج الفر�ضة الثانية لها اآثارها على ال�ضلوك فيما 
اأخذها  ينبغى  بحيث  والعمل  املدر�ضى  التعليم  وراء 
ميثل  فمثل،  الكاملة.  اآثارها  تقييم  عند  العتبار  فى 
انخفا�س اجلرمية جزءا كبريا من منافع برنامج فيلق 

العمل Job Corps  فى الوليات املتحدة.111
عادة من  تنفذ بلدان كثرية ت�ضكيلة من الربامج لإ
بدورات  اإحلاقهم  اأو  اأخرى  مرة  اإليها  املدار�س  تركوا 

لنظام القرو�س ح�ضن الت�ضميم ثلث �ضفات - ت�ضديد مرتهن 
بالدخل و�ضعر فائدة كفء، وحجم ملئم.

التقليدى  القر�س  وينطوى  بالدخل.  املرتهن  الت�سديد 
يتوقف  اأن  جمازفة  مع  �ضهر،  كل  ثابت  مبلغ  ت�ضديد  على 
حني  فى  ال�ضداد،  عن  املنخف�س  الدخل  اأ�ضحاب  املقرت�ضون 
مكا�ضب  من  مئوية  ن�ضبة  هو  بالدخل  املرتهن  ال�ضداد  اأن 
اإىل جنب مع  حيان جنبا  الأ املقرت�س- حت�ضل فى كثري من 
ومن  الجتماعى،  ال�ضمان  فى  ال�ضرتاكات  اأو  الدخل  �رسيبة 
ن �ضداد القر�س  ثم متلك تاأمينا كامنا �ضد العجز عن ال�ضداد لأ
هذه  فاإن  ثم  ومن  املقرت�س.  دخل  انخف�س  ما  اإذا  ينخف�س 
القرو�س ت�ضاعد املقرت�ضني بحمايتهم من عوائد غري متيقنة 
ن  ن�ضاف لأ الب�رسي وتنه�س بالإ ا�ضتثمارات راأ�س املال  على 
ت�ضاعد  اأنها  كما  بالفقراء.  اأكرب  �رسرا  يلحق  هذا  التيقن  عدم 
ال�رسائب  حت�ضيل  فى  احلكومة  �ضطلة  با�ضتخدام  املقر�ضني 
العمل  اأ�ضرتاليا  اأدخ��ل��ت  اأن  وبعد  امل��ادي��ة.  للرهون  كبديل 
بالقرو�س املرتهنة بالدخل فى عام 1989، زادت امل�ضاركة 

فى التعليم العاىل، ول�ضيما فيما بني الن�ضاء.
الفائدة  �ضعر  يكون  اأن  ينبغى  الكفء.  الفائدة  �سعر 
قرا�س احلكومى. وتقدم بع�س  م�ضاويا ب�ضكل عري�س لتكلفة الإ
�ضعر  بدون  قرو�ضا  املتحدة،  واململكة  اأ�ضرتاليا  مثل  البلدان، 
فائدة حقيقى ي�ضاوى �ضفرا، ولكن القرو�س �ضغرية جدا ب�ضبب 
حمدود  عليها  واحل�ضول  ذلك،  عن  الناجمة  املوازنة  �ضغوط 
الفائدة  �ضعر  دع��م  اأن  كما  اجلامعات.  اإي���رادات  وانخف�ضت 
الذين  ن اخلريجني، ولي�س الطلب، هم  تنازىل ب�ضكل عميق لأ

ذلك  مع  خيارا  املوجهة  الفائدة  دعوم  تكون  وقد  ي�ضددون. 
اأو من هم خارج القوة  يرادات املنخف�ضة  �ضخا�س ذوى الإ للأ
الدين  من  عفاء  الإ يتم  القرو�س،  برامج  ب�ضعة  وفى  العاملة. 

مر. غري امل�ضدد فى نهاية الأ
احلجم املائم. ينبغى اأن تكون القرو�س كبرية مبا يكفى 
جلعل التعليم والتدريب ممكنا من الناحية العملية، ولكن ينبغى 
فراد قادرين على ال�ضداد،  اأن تكون �ضغرية مبا يجعل معظم الأ
م�ضفوعة بحد اأق�ضى لكل من املبلغ ال�ضنوي واملدة. والقرو�س 
�ضهرية  ومدفوعات  طويلة  �ضداد  فرتة  لها  بالدخل  املرتهنة 
�ضغرية، بحيث اإنها تكون اأكر رحمة باملقارنة مع القرو�س 
ن املقر�ضني  خرى )مثل، قرو�س البدء فى ن�ضاط اأعمال(، لأ الأ
�ضداد  بعد  �ضاف  �ضهري  دخل  عن  منوذجية  ب�ضورة  يبحثون 
باإعادة  لل�ضباب  ال�ضماح  هو  القر�س  من  والغر�س  القرو�س. 
ينبغى  ثم  ومن  عمرهم،  طوال  اأنف�ضهم  على  مواردهم  توزيع 
اأن تكون القرو�س من ناحية املبداأ متاحة جلميع املتقدمني 
املوؤهلني. وبدون ال�ضمان احلكومى، �ضيفر�س مقر�ضو القطاع 
اخلا�س علوة خماطر عالية، ولذلك قد يكون من ال�رسوري، 
اأن تق�رس  لو واجهت احلكومات قيود تدفقات نقدية ج�ضيمة، 

القرو�س على الفقراء.
ال�ضيا�ضات  �ضناع  يبخ�س  التنفيذ.  ا�سرتاطات  من  احذر 
خطاء على وجه  على الدوام من ال�ضرتاطات املوؤ�ض�ضية. ومن الأ
ما  اإيلء  عدم  مع  قرا�س،  الإ �ضيا�ضة  على  الرتكيز  اخل�ضو�س 
يكفى من الهتمام اأو الوقت اأو املوارد اإىل اإدارة القرو�س. فل 

ينبغي لبلد ما اأن ي�رسع فى خمطط للقرو�س بدون:

م�ضوؤولية  وه��ى  ف����راد،  الأ لتحديد  عليه  يعول  نظام  	•
احلكومات الوطنية؛

قدرة على الحتفاظ ب�ضجلت )املبالغ املقرت�ضة(، وهى  	•
م�ضوؤولية اإدارة القرو�س؛

من  وذل���ك  امل�����ض��ددة،  امل��ب��ال��غ  حت�ضيل  ع��ل��ى  ق���درة  	•
ال�ضمان  نظام  اأو  ال�رسائب  خلل  من  املثالية  الناحية 

الجتماعى؛
والقدرة على تتبع الدخل، وذلك من الناحية املثالية من  	•

خلل �رسائب الدخل اأو ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعى.
اأن  ال�ضرتاطات،  اإىل  بالنظر  املده�س،  من  فلي�س  ولذلك 
القرو�س املرتهنة بالدخل فى القت�ضادات املتقدمة- مبا فى 
ذلك اأ�ضرتاليا ونيوزيلندا وهولندا وال�ضويد واململكة املتحدة- 
وجنوب  �ضيلى  ومتلك  فقر.  الأ البلدان  فى  �ضدى  لها  جتد  ل 
قيام  مع  �ضغري،  نطاق  على  القبيل  هذا  من  خمططا  اأفريقيا 
اأنها  ثبت  طريقة  وهى  امل�ضددة،  املبالغ  بتح�ضيل  اجلامعات 
غري مر�ضية. وقد حقق كل املخططني بع�س النجاح، ولكنهما 
يعتربان مكلفني من الناحية املالية اإن طبقا على نطاق اأكرب. 
املرتهنة  للقرو�س  مبخطط  العمل  دخ��ال  لإ تايلند  وتخطط 
بالدخل فى عام 2006، و�ضيتوقف جناحه اإىل حد كبري على 
فعالية حت�ضيل �رسائب الدخل. وينبغى اأن يكون ت�ضميم اآلية 
جدول  قمة  على  فقر  الأ البلدان  فى  التكاليف  مردودة  لل�ضداد 

اأعمال �ضناع ال�ضيا�ضات.

 Barr (2004) and Chapman (forthcoming) :امل�ضادر

القرو�ض املرتهنة بالدخل طار 7-3-  االإ
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ميني بربامج  تدريب غري ر�ضمية - واإحلاق ال�ضباب الأ
اأن بلدانا قليلة لديها نظام للفر�س  مية. بيد  ملحو الأ
تكون  وقد  املتنوعة.  ال�ضباب  حاجات  يلبى  الثانية 
�ضباب  التكلفة املرتفعة لتنفيذ مثل هذا النظام اأحد الأ
اإىل حلول  اآخر فى احلاجة  �ضبب  يتمثل  فى ذلك. وقد 
قليلة  بلدان  قامت  وق��د  فعالة.  و���رساك��ات  مبتكرة 

بتجريب تلك الربامج لختبارها وتقييمها.
املدار�س  خ��ارج  املوجودين  ال�ضباب  وحاجات 
خمتلفة  مراحل  فى  املدار�س  يرتكون  نهم  لأ متنوعة 
من الدورة الدرا�ضية، ومب�ضتويات خمتلفة من ح�ضيلة 
فى  البتة  ينتظم  مل  ال�ضباب  هوؤلء  وبع�س  املهارات. 
الوظيفية.  الناحية  من  اأميني  ويعتربون  امل��دار���س 
�ضا�ضي.  الأ التعليم  اإمتام  قبل  ت�رسب  خر  الآ والبع�س 
التعليم  اأمت  ق��د  خ���ر  الآ البع�س  يكون  ق��د  ذل��ك  وم��ع 
�ضا�ضية. وحتى  �ضا�ضى ولكنه مل يكت�ضب املهارات الأ الأ
)اأو  املهارات  نف�س  ميلكون  الذين  ال�ضباب  بني  فيما 
تكون  اأن  املحتمل  من  ال��درج��ة(،  بنف�س  يفتقدونها 
ال�ضباب.112   لعمر  تبعا  الثانية جذابة وفعالة  الفر�س 
كما يتعني اأن يتم ت�ضميم الفر�س الثانية مبا ينا�ضب 
البيئة املحلية، والتى قد تكون ريفية اأو ح�رسية فى 

بلد منخف�س الدخل اأو متو�ضطه.
وي�ضيف هذا التنوع اإىل التحدى املتمثل فى توفري 
ويتي�رس  التوجيه.  ح�ضنة  الثانية  الفر�س  من  نظام 
علج التنوع، بينما يتم العمل على الرتفاع مبعدلت 
القيد، اإىل حد كبري بوا�ضطة ال�ضتعانة بالقطاع اخلا�س 
اأكر  احلكومة  تكون  وقد  احلكومية.  غري  واملنظمات 
لتحديد  جهة  باعتبارها  ال��ربام��ج  تلك  فى  فعالية 
)اإىل  وكممول  التنظيمية  القواعد  وو�ضع  املعايري 
جانب اجلهات املانحة الدولية(، واأقل فعالية كمزود 

للخدمة.
وكثريا ما ُيفتقد وجود اإطار لل�ضيا�ضات والتنظيم 
بنظام  وا�ضح  ب�ضكل  مت�ضل  الثانية-  الفر�س  ب�ضاأن 
طلبات  عن  باملعلومات  اإملام  وعلى  الر�ضمى  التعليم 
�ضوق العمل واملجتمع. وحتل حمله برامج عديدة تركز 
على ال�ضباب املحروم ولكنها غري مت�ضلة ببع�ضها اأو 

بالنظام التعليمي.

ال�سباب الذين ال يزالون فى املدار�ص:
التعليم الت�سحيحى

ملن  بالن�ضبة  ال�ضيا�ضات،  ا�ضتجابات  اإح��دى  متثلت 
اأ�ضحاب  الطلب  تزويد  فى  املدار�س،  فى  يزالون  ل 

داء ال�ضيئ بتدري�س تكميلي. وتقوم الربامج بتحديد  الأ
التعليم  م�ضتوى  على  للخطر  املعر�ضني  ال��ط��لب 
ي�ضلون  عندما  لهم  اأف�ضل  تاأ�ضي�س  وتوفري  البتدائى 
اإىل التعليم الثانوى - غري اأن حتديد من يحتاجون اإىل 
ذلك التدري�س يعترب خطوة اأ�ضا�ضية. وفى بع�س البلدان 
املتحدة،  والوليات  وكندا  اأ�ضرتاليا  مثل  املتقدمة، 
فى  البدء  اإ�ضارة  املعيارية  الختبارات  نتائج  تطلق 
ي�ضعب  مما  ذل��ك  يكون  وق��د  تكميلية.  تعليم  برامج 
ب�ضبب  النامية  البلدان  من  كثري  فى  للغاية  تنفيذه 
ن ا�ضتخدامها اأقل  عدم وجود اختبارات معيارية اأو لأ
بكثري، ولذلك فبدل من ا�ضتخدام الختبارات املعيارية 
ي�ضمح  الهند  فى  الناجح  »بال�ضاخى«  برنامج  ف��اإن 
للمدر�ضني بتحديد غري ر�ضمى للطلب املتخلفني عن 

غريهم.
الذين يتلقون  الطلب  العدد املتنامى من  اأن  بيد 
درو�ضا خارج املدر�ضة فى الكثري من البلدان قد يكون 
يلتم�ضون  الذين  املدر�ضني  من  كبري  حد  اإىل  مدفوعا 
للتكاليف.  ���رس  الأ حتمل  مع  للدخل  اأخ��رى  م�ضادر 
على  طلب  خللق  منحرف  حافز  لديهم  واملدر�ضون 
وقتهم فى الدرو�س خارج املدر�ضة عن طريق مقاومة 
�ضلحات فى �ضاعات عملهم النظامية فى الف�ضول.  الإ
ولهذا ال�ضبب، حتظر هوجن كوجن )ال�ضني( وتركيا على 
املدر�ضني اإعطاء درو�س تكميلية لطلبهم.113 وينبغى 

البلدان املتقدمة لديها نهج متكاملة موجهة اإىل ال�ضباب 
املحروم فى املدار�س الثانوية مل�ضاعدتهم على الدخول 
ويركز  فعالة.  النهج  هذه  اأن  ووجدت  الكليات،  فى 
 Upper Bound Programme على  الأ احلد  برنامج 
برنامج  مثل  ذلك  فى  مثله  املتحدة،  الوليات  فى 
عداد للكليات  Aimhigher فى اململكة املتحدة، على الإ
اأكرب ولكنه ل يوفر م�ضاعدات مالية. وتاأثري هذا  بدرجة 
الربنامج على املدار�س الثانوية والكليات حمدود ب�ضفة 
عامة ولكنه كبري بالن�ضبة ملن لديهم توقعات اأدنى ب�ضاأن 
اأكادميية  خماطر  يواجهون  والذين  عدادى  الإ التعليم 

مرتفعة.
من  ممول  جديد  برنامج  يعرتف  املك�ضيك،  وفى 
للكليات  املحدودة  الو�ضول  �ضبل  باأن  الدويل  البنك 
اأن تعالج بوا�ضطة  اإىل  لل�ضباب املحروم حتتاج  بالن�ضبة 
اجلمع بني امل�ضاعدة املالية املوجهة )مزيج من القرو�س 
واملوهوبني  الفقراء  للطلب  كادميي  الأ والدعم  واملنح( 
ون�رس  للكليات،  عدادهم  لإ الثانوية  املدار�س  فى 
على ونتائج �ضوق العمل  املعلومات عن فر�س التعليم الأ

من خلل مر�ضد ل�ضوق العمل على �ضبكة الويب.

امل�ضتندة  الوظيفى  امل�ضار  توجيه  خلدمات  وميكن 
باختيارات  القيام  على  الطلب  ت�ضاعد  اأن  املدار�س  اإىل 
باملعلومات  تزويدهم  بوا�ضطة  اأف�ضل  ووظيفية  تعليمية 
واملهارات. وتبني ل�ضتعرا�س لل�ضواهد املحدودة عن تلك 
الربامج فى البلدان النامية وجود اآثار اإيجابية بالن�ضبة 
لتخاذ قرارات ب�ضاأن امل�ضار الوظيفى وبالن�ضبة للن�ضج. 
التى  والبلدان  املتو�ضط  الدخل  بلدان  بع�س  تقوم  كما 
�ضيلى  وهى  اخلدمات،  تلك  باإدخال  انتقال  مبرحلة  متر 
اأفريقيا  وجنوب  ورو�ضيا  ورومانيا  وبولندا  والفلبني 
م�ضت�ضارين  بتوفري  البلدان  معظم  و�ضتقوم  وتركيا. 
على  ي��رك��زوا  اأن  على  عري�ضة  ولي��ة  لديهم  للتوجيه 
الر�ضمية  الن�ضبة  اأن  بيد  ال�ضلوك.  وم�ضاكل  الطلب  تعليم 
فى   500  :1( جدا  منخف�ضة  الطلب  اإىل  للم�ضت�ضارين 
امل�ضت�ضارون  يعالج  ول  رومانيا(،  فى   800 :1 الفلبني، 

عامة الختيارات التعليمية والوظيفية.

 Johnson (1996); Myers and Schirm امل�ضادر: 
 (1999); and Watts and Fretwell (2004)

طار 3-8  النهج املتكاملة لعالج القي�د الكثرية املفرو�شة  االإ
على ال�شباب

ن نذهب اإىل املدر�شة  »لو كان مبقدورنا اأ
و ل�شاعات قليلة فى منت�شف  فى امل�شاء، اأ
النهار، فقد ن�شتطيع جر عربات الريك�شو 
اإىل  نذهب  ن  واأ النهار،  من  ج��زء  ثناء  اأ
ن نظل  اأ اليوم. ال ن�شتطيع  املدر�شة بقية 
إننا نحتاج اإىل  فى املدر�شة طيلة اليوم، ا

ك�شب املال.«
كاليانبور،  ال��ب��ا���ض��ت��ى،  م��ن  ���ض��ب��ى 

بانغلدي�س
كانون الثانى/ يناير 2006 
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اأن ت�ضاحب مثل هذه ال�ضيا�ضات اأى جهد يبذل لتوفري 
تعليم ت�ضحيحى.

وقد ثبت اأن الربامج الت�ضحيحية ح�ضنة الت�ضميم 
فى  للطلب  املدر�ضية  النتائج  حت�ضني  فى  ناجحة 
ما  وكثريا  جدا،  متنوعة  بيئات  وفى  عمار  الأ خمتلف 

ت�ضاعد اأكر الطلب حرمانا.
للتعليم  برناجما  اإ�رسائيل  نفذت   ،1999 عام  فى  	•
فى  للطلب  املئوية  الن�ضبة  لتعزيز  الت�ضحيحى 
على  يح�ضلون  الذين  الثانوى  كادميى  الأ امل�ضار 
الربنامج  وك��ان  الثانوى.  التعليم  اإمت��ام  �ضهادة 
حتى  العا�رس  من  ال�ضفوف  فى  الطلب  ي�ضتهدف 
اإ�ضافية  درو�س  اإىل  يحتاجون  الذين  ع�رس  الثانى 
لجتياز امتحانات اإمتام التعليم الثانوى، وهو ما 
حتدده عادة درجات ال�ضقوط وتقييمات املدر�ضني. 
الطلب  ح�ضول  احتمالت  من  الربنامج  زاد  وقد 
الثانوى  التعليم  اإمت��ام  �ضهادة  على  امل�ضاركني 

بن�ضبة 22 باملائة.114
وفى الهند، حقق برنامج كبري للتعليم الت�ضحيحى  	•
اأي�ضا.115  اإيجابية  نتائج  �ضنا  �ضغر  الأ طفال  للأ
بتدري�س  املحلى  املجتمع  م��ن  �ضابات  وت��ق��وم 
�ضا�ضيني  الأ احل�ضاب  ومهارات  والكتابة  القراءة 
يتقنوا  مل  ال��ذي��ن  البتدائية  امل��دار���س  لتلميذ 

الف�ضل  حلجم  يكون  ورمب��ا  املتوقعة.  ال��ق��درات 
املتخلفني  طفال  للأ بالن�ضبة  اأكرب  اأهمية  الدرا�ضى 
املناهج  متابعة  على  القادرين  غري  اأقرانهم:  عن 
النتباه  اإىل  يحتاجون  حيث  املعيارية،  الدرا�ضية 

للمدر�س ب�ضكل فردى ول يحمل فى طياته تهديدا.

ال�سباب املوجودون خارج املدر�سة
الثانية  الفر�س  برامج  تكون  لكى  املعادلة.  برامج 
اأن  يجب  املدار�س،  خارج  املوجودين  لل�ضباب  جذابة 
اأو عدم  تاأخذ فى ح�ضبانها ال�ضبب فى ت�رسب ال�ضباب 
يواجهونها  التى  والتحديات  املدار�س،  فى  انتظامهم 
للبقاء فى برنامج، والكيفية التى ميكن بها اإدماجهم 
عمل.  على  العثور  اأو  النظامى  التعليم  قطاع  فى 
ويتباين ذلك كله تبعا للعمر واملهارة والبيئة املحلية. 
مية والتدريب على  وقد تفيد برامج املعادلة وحمو الأ
العمل فئات خمتلفة من ال�ضباب، اإل اأن هدفها امل�ضرتك 
فى توفري القدرات من اأجل العمل واحلياة يحتاج اإىل 
ت�ضمل  ومعادلة  اأمية  حمو  برامج  تكامل:  اأكر  نهج 
تدريب  وبرامج  املهنى،  والتدريب  احلياة  مهارات 

مهنى ت�ضمل مهارات احلياة.
ذات  درا�ضية  مناهج  املعادلة  نظم  وت�ضتخدم 
وطرائق  مرونة،  اأكر  وخمططات  اأك��رب،  عملى  طابع 
وتعتمد  الر�ضمية.  املدار�س  من  ر�ضمية  اأق��ل  تدري�س 
تلك الربامج على ال�رساكات القوية بني قطاع التعليم 
الر�ضمى واجلهات اخلا�ضة املزودة للربامج واأ�ضحاب 
طار 3-9(. وبدون تلك ال�رساكات  العمل املتوقعني )الإ
مر وهم  فاإن خريجى برامج املعادلة �ضينتهى بهم الأ
يحملون �ضهادات درا�ضية ل ت�ضمح لهم بالندماج فى 
وظائف  فى  بال�ضتخدام  ول  الر�ضمى  التعليم  نظام 

حتتاج اإىل م�ضتوى معني من القدرات. 
فى  اخل��دم��ة  ه��ذه  تقدمي  من��ط  ي��اأخ��ذ  اأن  ويحب 
ح�ضبانه ال�ضبب فى ت�رسب ال�ضباب. فمثل، لكى يقرب 
املك�ضيك  فى   Telescundaria تيلي�ضكونداريا  برنامج 
الربامج من البيوت فى املناطق الريفية فى املك�ضيك 
حني  فى  بالفيديو،  درو�ضا  يقدم  فاإنه  اأوث��ق،  ب�ضكل 
بنغلدي�س  فى  احل�رسية  الع�ضوائيات  فى  الربامج  اأن 
النق�س  حلل  املدار�س  مبانى  من  بدل  غرفا  ت�ضتاأجر 
اأقل  اأن  الناجحة  الربامج  من  واإدراكا  املعرو�س.  فى 
التكاليف قد متثل حاجزا اأمام قيد اأفقر النا�س، فاإنها 
قلم الر�ضا�س.  توفر الكتب املدر�ضية والكراري�س والأ
فى  اخل�ضو�ضية  بالدرو�س  التعليم  نظام  وي�ضمح 
وملدر�ضيهم  الريفية  املناطق  فى  للطلب  كولومبيا 
بتحديد اجلداول و�رسعة العمل املف�ضلني، وذلك بغية 
اأنه ل  ا�ضتيعاب ال�ضغوط على املراهقني بالعمل. بيد 

بنغلدي�س - جلنة  قدمت منظمتان غري حكوميتني فى 
طفال  الأ تعليم  وبرنامج  البنغلدي�ضية  الريفية  النه�ضة 
وفى  ال�ضباب.  م��ن  للكثريين  التعليم   - امل��ح��روم��ني 
درا�ضة مقارنة قامت بها اليون�ضكو، اأدى الطلب من كل 
العامة  الختبارات  فى  بكثري  اأف�ضل  ب�ضكل  الربناجمني 
الو�ضول  ي�ضعب  التى  املدار�س  برنامج  فى  الطلب  من 
ثمة  اأن  رغم  النظامى،  غري  التعليم  دارة  لإ التابع  اإليها 

حاجة اإىل تقييمات اأكر �رسامة للتاأثري.

ويعتمد الربناجمان على الكثري من نف�س املبادئ، 
النا�س  اأفقر  ي�ضتهدف  وكلهما  تختلف.  اآلياتهما  ولكن 
التى  املناطق  املواد فى  املدار�س وجميع  يوفر  ثم  ومن 
يعي�س فيها اأفقر النا�س. واإذا ما كان �ضيتم افتتاح مدر�ضة 
فى منطقة ما اأو مت ا�ضتهداف طلب لبدء الربنامج، فاإنه 
يتم اإ�رساك الوالدين قبل بدء املدر�ضة، ويتوقع اأن ي�ضتمر 
مر. ويجري ا�ضتنفار تغذية مرتدة  اإنغما�س الوالدين فى الأ
ويتم  منتظم،  ب�ضكل  والطلب  واملدر�ضني  الوالدين  من 
تنقيح املناهج الدرا�ضية با�ضتمرار. وتتيح ن�ضخة مب�ضطة 
تركز  التى   - املعيارية  احلكومية  الدرا�ضية  الربامج  من 
على اللغة البنغالية والريا�ضيات والعلوم الجتماعية - 

للطلب اأن يتقدموا ب�رسعة كبرية حمتفظني باهتمامهم 
خرين. ومبا ي�ضمح لهم باللحاق بال�ضباب الآ

مبا  لرباجمهما  تنفيذهما  املنظمتان  وت�ضمم 
عمار  الأ خمتلف  م��ن  �ضباب  ا�ضتهداف  م��ع  يتنا�ضب 
وم�ضتويات املهارة. وي�ضتهدف برنامج التعليم البتدائى 
غري الر�ضمي التابع للجنة النهو�س الريفى ال�ضباب )8-

10 �ضنوات( ويهدف اإىل اإعادة اإدماجهم فى نظام التعليم 
الر�ضمي. وقد متت مواءمة مناهجهم الدرا�ضية لكى ت�ضمل 
النتقال  من  الطلب  يتمكن  بحيث  جنليزية  الإ اللغة 
املنظمة  وت�ضتهدف  الر�ضمي.  التعليم  نظام  اإىل  ب�ضل�ضة 
العمر( ومن  اأكرب �ضنا )10-16 �ضنة من  خرى طلبا  الأ
�ضنة(  درا�ضيني كل  )توفري �ضفني  ال�رسعة  تركز على  ثم 
التعليم  من  �ضنوات  ثمانى  اإىل  خم�س  )توفري  مت��ام  والإ
تديرها  التى  املهنية  بالربامج  الطلب  واإحل��اق  العام( 
املنظمة، والتى تدمج الطلب حينئذ مبا�رسة فى القطاع 

اخلا�س.

 Eusuf and Associates and Center on :امل�ضدر
 Social Research and Human Development
 (2002)

طار 3-9  ال��ش�ل اإىل ال�شباب امل�ج�دين خارج املدار�ض  االإ
فى اأماكنهم فى بنغالدي�ض
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كرب على ح�ضاب جودة  ينبغى اأن تاأتى هذه املرونة الأ
التعليم.

الدعم   - املدر�ضة  بيئة  جوانب  مواءمة  ويجب 
التعلم  وط��رائ��ق  الدرا�ضية  وامل��ن��اه��ج  الجتماعى 
ت�رسب  �ضبب  على  توؤثر  نها  لأ �ضحيحة  م��واءم��ة   -
اإن  وما  الر�ضمى  املدر�ضى  التعليم  نظام  من  ال�ضباب 
�ضواء.  حد  على  املعادلة  برنامج  فى  �ضيبقون  كانوا 
يقلل  اأن  ميكن  �ضنا،  �ضغر  الأ للمراهقني  وبالن�ضبة 
اأدائهم،  من  ويعزز  الطلب  اإنهاك  من  الوالدين  دعم 
ومن ثم يحتمل اأن يوؤتى اإ�رساك الوالدين فى املراحل 
ذلك،  اإىل  �ضافة  وبالإ ثماره.  الربنامج  من  املبكرة 
وال�ضلت  الجتماعى  الدعم  تربز  التى  الربامج  فاإن 
العاطفية - بوا�ضطة اإبقاء نف�س املجموعة من الطلب 
واملدر�ضني مع بع�ضهم طوال برنامج متعدد ال�ضنوات 
)برنامج التعليم بالدرو�س اخل�ضو�ضية فى كولومبيا( 
من  اأقل  فيها  الت�رسب  معدلت  تكون  اأن  اإىل  متيل   -
الدعم  هذا  ح�ضاب  على  مرونتها  تاأتى  التى  الربامج 
فى  الر�ضمى  غري  التعليم  )م�����رسوع  وال�ضتمرارية 

الفلبني(.116
التى  الناجحة  املعادلة  برامج  ت�ضتخدم  ما  كثريا 
الر�ضمى  التعليم  نظام  فى  النا�س  اإدم��اج  فى  تاأمل 
طرائق تدري�س م�ضابهة لتلك املو�ضى بها اآنفا للمدار�س 
له،  حم��ورا  الطلب  يجعل  ال��ذى  التعليم   - الر�ضمية 
�رساك  لإ الت�ضحيحية  وال���دورات  املنتظم،  والتقييم 
اأن  بيد   .)9-3 طار  )الإ التعليمى  تقدمهم  فى  الطلب 
ت�ضتخدم نهجا  �ضنا  كرب  الأ بال�ضباب  اخلا�ضة  الربامج 
املك�ضيكى  الوطنى  املعهد  ا�ضتحدث  فقد  خمتلفة جدا. 
فراد  للأ مبتكرا  تعليم  من���وذج  ال��را���ض��دي��ن  لتعليم 
 15 العمر  من  البالغني  املدار�س  خارج  املوجودين 
البتدائى  التعليم  ا�ضتكمال  كيفية  لتعلم  اأكر  اأو  �ضنة 
الثانوي.  التعليم  اأو  ع���دادى  الإ التعليم  اأو  املعادل 
اكت�ضاب  اإىل  ي�ضتند  درا�ضيا  منهاجا  النموذج  ويوفر 
من  م��رن  نظام  خ��لل  من  واحل��ي��اة  العمل  م��ه��ارات 
فيما  اأن يختاروا  فراد  للأ القيا�ضية - ميكن  الوحدات 
الربنامج  طول  توفيق  ويتم  القيا�ضية  الوحدات  بني 
مع حاجاتهم، وتغطية موا�ضيع مثل ال�ضحة والتعليم 

املدنى واملهارات املهنية.

فى  البلدان  اأفقر  لدى  يوجد  مية.  االأ حمو  برامج 
اجلماعات  من  كبرية  جيوب  وف��ى  النامي،  العامل 
خارج  �ضباب  ح��ال،  ي�رس  الأ البلدان  فى  املحرومة 
املدار�س اأميون. ورغما عن تعر�س عظم حجم م�ضكلة 
همال اإىل حد كبري من  مية )137 مليون �ضاب( للإ الأ
قبل احلكومات واجلهات  املانحة، فاإن ثمة علمات 

ن جزء من  مية الآ على جتدد الهتمام بذلك - حمو الأ
لفية واأهداف التعليم للجميع. منائية للأ هداف الإ الأ

اإىل حد  اإهمال  املا�ضى من  ويرجع ما حدث فى 
مية، اإل اأن هناك  ما اإىل النتائج ال�ضيئة لربامج حمو الأ
وقد  امل�ضرتكني.  حاجات  مع  الربامج  ملواءمة  جمال 
مية فى ال�ضتينيات  نفذت بلدان كثرية حملت ملحو الأ
وحتى الثمانينيات من خلل دورات موجزة متتد من 
�ضفل تت�ضدرها احلكومات ل تقدم اأى متابعة.  اأعلى لأ
وكان متثُّل امل�ضرتكني املوؤهلني لها حمدودا وت�رسب 
نحو 50 باملائة منهم. ومن بني من بقوا منهم، اجتاز 
مية، وتقهقر ربعهم  ن�ضفهم تقريبا اختبارات حمو الأ
مية. ومن ثم فقد اكت�ضب  مر اإىل الأ تقريبا فى نهاية الأ
وقد  ثابتة.  اأمية  حمو  مهارات  فقط  امل�ضرتكني  ربع 
اإمتام  معدلت  وحت�ضنت  الت�رسب  معدلت  انخف�ضت 
الدرا�ضة بالن�ضبة لتلك الربامج فى الت�ضعينيات، ولكن 

مية ل تزال متوا�ضعة.117 نتائجها فى حمو الأ
ويتمثل جانب رئي�ضى فى التح�ضن فى التحول اإىل 
مناذج مت�ضلة بال�ضياق بدرجة اأكرب ويحركها الطلب. 
اهتمامهم  على  بقاء  والإ امللتحقني  اجتذاب  وميثل 
اأمية  ملحو  برامج  كثرية  بلدان  وتنفذ  كبريا.  حتديا 
فقط،  واحل�ضاب  والكتابة  ال��ق��راءة  تدر�س  ل  الكبار 
واإمنا مهارات العمل واحلياة الوثيقة ال�ضلة بال�ضياق 
املحلي. وتعمل برامج متعددة فى اأفريقيا على اإ�رساك 
عمال.  الأ وم�رسوعات  والكنائ�س  املحلى  املجتمع 
وتطبق هذه الربامج طرائق التعلم الن�ضيط وغريها من 
باللغات  التدري�س  فى  الت�ضارك  على  القائمة  الطرائق 
اأن�ضطة  مثل  للربامج،  لحقة  متابعة  وت�ضمل  املحلية، 
اأمثلة ذلك  مية. ومن  الأ لتدعيم مهارات حمو  القراءة، 
ال�ضنغال،  فى  ناث  الإ اأمية  ملحو  التجريبى  امل�رسوع 
مية الوظيفية فى غانا، الذى يتطلب  وم�رسوع حمو الأ
قل على مدى 18- الأ التدري�س على  �ضاعة من   300
دولرا   24 غانا  برنامج  تكلفة  وتبلغ  �ضهرا.   21
لكل  دولرا   43 و  دورة،  كل  عن  فيه  املقيد  للمتعلم 
خريج بنجاح مت حمو اأميته عن كل دورة. )مل يخ�ضع 

اأى من هذه الربامج لتقييم �ضارم لتاأثريها(.

برامج  تكون  اأن  ميكن  العمل.  على  التدريب 
التدريب املهنى لل�ضباب املوجود خارج املدار�س اأكر 
مردودية للتكاليف بوا�ضطة حت�ضني ال�ضتهداف وكفالة 
لتنا�ضب  م�ضممة  اأخ��رى  باأن�ضطة  الربامج  ا�ضتكمال 
من  ال�ضواهد  وتبني  املحلية.   العمل  اأ�ضواق  حاجات 
منخف�ضة  عائد  معدلت  والنامية  املتقدمة  البلدان 
بالن�ضبة ملعظم برامج التدريب، واجتاز القليل من هذه 
والتدريب  التكاليف.118  مردودية  اختبارات  الربامج 
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املهنى اأكر فعالية بالن�ضبة ملن هم عند النهاية العليا 
اأقل  تاأثريه  يكون  ما  كثريا  ولكنه  جور  الأ توزيع  من 
على من هم عند قاع التوزيع مما يدلل على �رسورة 
تكون  اأن  اإىل  الربامج  متيل  كما  املهارات.119  تكامل 
وتكون  العمل  اأثناء  تدريبا  ت�ضمل  عندما  فعالية  اأكر 
الربامج  تتح�ضن  اأن  رجح  والأ العمل.  اأ�ضحاب  برعاية 

فاق املرتقبة لتوظيف ومكا�ضب  املهنية لل�ضباب من الآ
امل�ضرتكني عندما يتم تقدمي التدريب كجزء من حزمة 
وال�ضت�ضارات،  التوظيف،  خدمات  تت�ضمن  اأ�ضمل 
برناجمى  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن  احل��ي��اة.120  وم��ه��ارات 
)انظر  اللتينية  اأمريكا  فى   Jovenes and Entra 21

الف�ضل 4 للطلع على املزيد عن برامج التدريب(.
اجلدول 3-1 م�جز �شيا�شات تعليم ال�شباب

من غري املحتمل اأن تك�ن ناجحةواعدة ولكنها غري جمربةجمربة وناجحة

الفر�ض
عدادى  التعليم الإ

ال�ضامل لتوفري 
�ضا�ضية املهارات الأ

تنويع التعليم بعد 
�ضا�ضى مع درجة  الأ

من املرونة 

حت�ضني جودة التعليم 
وملءمته بالن�ضبة 

للعمل واحلياة

لزامى قوانني التعليم الإ
(R.B. de Venezuela)

بني  وال�رساكات  اخلا�س  القطاع  بدخول  ال�ضماح 
القطاعني اخلا�س والعام )كولومبيا( توفري �ضمانات 
للنوعية ومعلومات )�ضيلى وجمهورية كوريا( تعزيز 
اإىل  امل�ضتند  والتمويل  الذاتى  )ال�ضتقلل  التناف�س 

داء( )�ضيلى( الأ

جودة التدري�س
مع  احلاجات  اإىل  وم�ضتند  م�ضتمر  للمدر�ضني  تدريب 

متابعة
داء ح�ضنة الت�ضميم ويتم التفاو�س  اأجور م�ضتندة اإىل الأ

ب�ضاأنها )�ضيلى(

نقل امل�ضارات املهنية اإىل التعليم الثانوى  )�ضيلى(

عدم وجود م�ضارات مهنية نهائية )جنوب اأفريقيا وتون�س(
دورات قائمة على نقاط العتماد القابلة للتحويل )تايلند(
رجنتني والحتاد الرو�ضى( تعليم مدر�ضى لبع�س الوقت )الأ

جعل املناهج الدرا�ضية اأكر ملءمة
مهارات عملية وتفكريية و�ضلوكية )جنوب اأفريقيا(

املزج بني املناهج الدرا�ضية واملهنية والعامة )�ضيلى(
القت�ضاد  )�ضلت  املحلى  والقت�ضاد  بالعمل  اأف�ضل  �ضلة 
فى  املهنية  كادمييات  الأ ال�ضني،  فى  املحلية  باجلامعات 

الوليات املتحدة، والنظام املزدوج فى اأملانيا(
اإخ�ضاع املدار�س للم�ضاءلة ن�رس املعلومات عن اأداء املدار�س )�ضيلى(

بكر )تنزانيا وتون�س( التخ�ض�س والختيار الأ

التنظيمية  ل��ل��ق��واع��د  خ��ا���ض��ع  غ��ري  خ��ا���س  ق��ط��اع 
)كمبوديا(

حوافز للمدر�ضني ت�ضتند اإىل درجات اختبارات �ضيقة 
)�ضيلى، وكينيا، واملك�ضيك(

القدرات
طلب لديهم حافز

توفري معلومات اأف�ضل

حوافز مالية 
لتخفيف القيود على 
ف�ضل الختيارات الأ

الفر�ض الثانية
التعليم الت�ضحيحى

برامج املعادلة

مية برامج حمو الأ

التدريب املهنى

خت الكبرية  خ الكبري/ الأ تنمية املهارات ال�ضلوكية )الأ
فى الوليات املتحدة، واقامة �ضلة فى الفلبني(

والطلب  امل��دار���س  بني  القائمة  ال�ضلت  حت�ضني 
)الوليات املتحدة(

حت�ضني احلوافز على بذل اجلهود )منح درا�ضية قائمة 
على اجلدارة للفتيات فى كينيا(

املتحدة،  )اململكة  التعليم  فر�س  عن  معلومات 
)Aimhigher برنامج

حتويلت نقدية م�رسوطة )اوبرتيونيداد�س فى املك�ضيك(
الق�ضائم )للم�ضتفيدين( فى كولومبيا

هلية )اإ�رسائيل( اختبار لتحديد الأ
مالية،  حوافز  )معلومات،  اأخ��رى  خدمات  مع  اجلمع 
U.S. Upward Bound فى الوليات  اإر�ضاد( )برنامج 

املتحدة(

 (Jovenes and احل��ي��اة  م��ه��ارات  وب��ني  بينه  اجلمع 
Entra 21 فى اأمريكا اللتينية(

املدار�س  �ضيا�ضات  ب�ضاأن  القرارات  اتخاذ  فى  الطلب  اإدم��اج 
)جورجيا والحتاد الرو�ضى(

للفتيات  )رواتب  ال�ضباب  اإىل  ت�ضتند  م�رسوطة  نقدية  حتويلت 
فى بنغلدي�س(

خدمات اإر�ضاد مهنى ت�ضتند اإىل املدار�س )بولندا وتركيا(

قرو�س مرتهنة بالدخل )اأ�ضرتاليا وتايلند(
فراد )املك�ضيك( ح�ضابات تعليم الأ

ف�ضول جماعية بجداول زمنية )كولومبيا(
مناهج درا�ضية مب�ضطة وعملية )املك�ضيك(

اآليات للنتقال ال�ضل�س اإىل التعليم الر�ضمى اأو العمل )بنغلدي�س(

م�ضاركة امل�ضتفيدين فى الت�ضميم )بنغلدي�س(
اجلمع بينه وبني التدريب على املهارات )ال�ضنغال وغانا(

اآليات مدجمة للمتابعة )بنغلدي�س(
احلكومية  غ��ري  واملنظمات  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  ال�����رساك��ة 

)بنغلدي�س والربازيل(

يقدمه  النظامية  للف�ضول  م��واز  تكميلى  تدري�س 
املدر�ضون اأنف�ضهم )كمبوديا(

برامج فردية ح�ضب �رسعة امل�ضرتكني )الفلبني(



التعلم من اأجل العمل واحلياة                       93

اأن ت�ضاعد احلكومات فى حت�ضني مهارات  وميكن 
�ضيا�ضات  تنفيذ  بوا�ضطة  واحلياة  العمل  على  ال�ضباب 
�ضيا�ضات  وت�ضل�ضل  ت��وازن  ويتوقف  حاجاتهم.  تلبي 
بعاد الثلثة - فر�س التعليم بعد  التعليم فيما بني الأ
التعليمية،  القرارات  �ضنع  تعزيز  واأدوات  البتدائي، 
على  ع��لوة   - الثانية  الفر�ضة  تعليم  وخ��ي��ارات 
�ضا�ضية  الأ )املهارات  بينها  فيما  ولويات  الأ ترتيب 
نظام  حالة  على  �ضا�ضية(  الأ بعد  امل��ه��ارات  ولي�س 
التعليم فى البلد )كيفية اأدائه فى اإعداد ال�ضباب للعمل 
منائية العامة،  واحلياة(، وم�ضتوى تنميته، واأولياته الإ
واأولويات �ضبابه. فمثل، طلب ال�ضباب الذين ا�ضت�ضريوا 
فى  الوقت،  لبع�س  التعليم  من  مزيدا  بنغلدي�س  فى 
حني حدد ال�ضباب فى جورجيا تدري�س مهارات �ضنع 
التقرير  ه��ذا  ويقرتح  اأول��وي��ة.121  بو�ضفه  ال��ق��رارات 
ال�ضيا�ضات  ج���راءات  لإ التالية  الرئي�ضية  امل��ج��الت 

)اجلدول 1-3( :
بناء  بوا�ضطة  للمراهقني  التعليمي  عداد  الإ حت�ضني  	•
فى  )مبا  جيد  اأ�ضا�ضى  تعليم  وتوفري  قوي  اأ�ضا�س 
ملئم  هو  ومما  للجميع.  ع��دادى(  الإ التعليم  ذلك 
ينبغى  ذلك  اأن  النامية  البلدان  ملعظم  بالن�ضبة 
الدخل، حيث ل  للبلدان منخف�ضة  اأولوية  اأن ميثل 
�ضا�ضية  تكت�ضب اأعداد كبرية من ال�ضباب املهارات الأ

املطلوبة ملوا�ضلة الدرا�ضة والعمل واحلياة.
بعد  امل��ه��ارات  على  املتنامى  الطلب  ولتلبية  	•
بعد  للتعليم  خيارت  توفري  ينبغى  �ضا�ضية،  الأ
�ضا�ضى متنوعة ومرنة؛ ومناهج درا�ضية ملئمة  الأ

التفكري  ومهارات  عملية  فرعية  موا�ضيع  تدر�س 
املدر�ضة  بني  �ضلة  واإقامة  ال�ضلوكية،  واملهارات 
على  مدر�ضون  ي�ضتحثها  اأم��ور  وكلها   - والعمل 
ذلك  يكون  اأن  وينبغى  حافز.  ولديهم  جيد  اإع��داد 
معظم  يكون  حيث  املتو�ضط  الدخل  لبلدان  اأولوية 
املهارات  من  وافية  مب�ضتويات  جمهزين  ال�ضباب 
�ضا�ضية، وحيث يوجد طلب متزايد على املهارات  الأ
�ضا�ضية )من املدار�س البتدائية اأو من �ضوق  بعد الأ

العمل(.
تعليمية  اختيارات  اتخاذ  من  ال�ضباب  ولتمكني  	•
ال�ضلوكية،  مهاراتهم  تنمية  على  العمل  اأف�ضل، 
تعليمهم،  ف��ى  م�ضلحة  كاأ�ضحاب  واإ���رساك��ه��م 
طيبة.  وم��ع��ل��وم��ات  مالية  ب��ح��واف��ز  وت��زوي��ده��م 
اأن  ينبغى  ولكن  البلدان،  ذلك على جميع  وينطبق 
تكون للحوافز املالية اأولوية للبلدان التى ل يذهب 
فيها الكثري من ال�ضباب اإىل املدار�س الثانوية حتى 

على الرغم من وجود املرافق.
ولتلبية حاجات ال�ضباب الذين ف�ضلوا فى اكت�ضاب  	•
التعلم،  اإىل  وىل  الأ اجلولة  من  ال�ضيا�ضية  املهارات 
ينبغى ا�ضتحداث نظام للتعليم الت�ضحيحى وبرامج 
على  وال��ت��دري��ب  م��ي��ة  الأ حم��و  وب��رام��ج  املعادلة 
املهارات، تاأخذ فى ح�ضبانها حاجاتهم املتنوعة 
والظروف القت�ضادية. ويعترب ذلك اأولوية للبلدان 
املوجودين  ال�ضباب  من  كبرية  اأع��دادا  متلك  التى 
�ضا�ضية،  خارج املدار�س ويفتقدون اإىل املهارات الأ
من  مفقودة«  »اأجيال  لديها  التى  البلدان  ل�ضيما 

ال�ضباب.



املخاطر ال�شحية النا�شئة
كرب واأمناط احلياة املتغرية من تعر�ض  زاد الرثاء الأ
عالم  الإ ولو�سائط  اجلديدة  للتكنولوجيات  ال�سباب 
ال�سباب  م��ن  ب��امل��ائ��ة   45  - العاملية  والثقافة 
بني  توترا  ذلك  ويثري  نرتنت.  الإ ي�ستخدم  احل�رضى 
القيم التقليدية والقيم احلديثة. كما يف�سى اإىل خماطر 
�سابة  والإ املخدرات  تعاطي  مثل  جديدة،  �سحية 
يدز،  الإ املكت�سب/  الب�رضية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض 
وحوادث  جها�ض،  والإ فيه  املرغوب  غري  واحلمل 
�سابة املبلغ عنها  املرور. واأكرث من ن�سف حالت الإ
يدز  الإ املكت�سب/  الب�رضية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض 
ال�سباب  وي�سكل  باحلقن.  املخدرات  مبتعاطى  تتعلق 
�سابات بفريو�ض نق�ض املناعة  ح�سة متنامية من الإ
يدز- من 10 باملائة فى عام  الب�رضية املكت�سب/ الإ

1994 اإىل زهاء 40 باملائة فى الوقت احلاىل.
وهناك فجوات املعلومات � فلم ي�سمع ما ل يقل 
عن 60 باملائة من ال�سباب الريفى البتة عن الزهري 
ل  اأنهم  ال�سباب  من  باملائة   45 وذكر  ال�سيالن،  اأو 
يعرفون كيفية ا�ستخدام الواقى الذكرى - واجتاهات 
�سلبية حيال ا�ستخدام الواقى الذكرى - ا�ستخدم نحو 
احلمل  منع  طرق  فح�سب  ال�سباب  من  باملائة   15
املخاطر  من  للت�رضر  عر�سة  ال�سباب  يجعل  مما   -

ال�سحية املت�سلة مبمار�سة اجلن�ض.
من  خا�ض  بوجه  للت�رضر  عر�سة  وال�سابات 
ب�سبب  اجلن�ض  مبمار�سة  املت�سلة  ال�سحية  املخاطر 
ونق�ض  ال��ق��رارات  اتخاذ  فى  امل��ح��دودة  �سلطاتهن 
الو�سم  وك��ان  اجلن�ض.  ب��اأم��ور  ال�ساملة  توعيتهن 
املجازف  والجتماعى  ال�سحى  لل�سلوك  الثقافى 
يتعلق  عندما  ل�سيما  اجتماعية«،  »�رضور  اأنه  على 
�سابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رضية املكت�سب/  بالإ
والرعاية  الوقاية  تو�سيل  فى  كربى  عقبة  ي��دز،  الإ
اأ�ساليب  ا�ستحداث  وفى  للخطر  املعر�سة  للجماعات 
اإىل  نام  فييت  وتفتقر  ال�سلوك.  لتغيري  فعالة  ات�سال 
�سيا�سات �سحية خم�سو�سة بال�سباب ملعاجلة تاأثري 
يدز  الإ املكت�سب/  الب�رضية  املناعة  نق�ض  فريو�ض 

وتعاطى املواد املخدرة.
وقد بداأت برامج قليلة فى ملء هذه الفجوة من 
خالل تعليم مهارات احلياة وتقدمي خدمات ال�سحة 
جنابية لل�سباب. وتقدم اليوني�سيف، بال�رضاكة مع  الإ
الفييتنامية  املراأة  واحتاد  والتدريب  التعليم  وزارة 
ال�سحية  ورابطة �سباب فييت نام، مهارات املعي�سة 

الثنية  قليات  الأ على  بالرتكيز  لل�سباب،  واحلياة 
احلياة  مهارات  تعليم  الربنامج  وي�سمل  وال�سابات. 
جناحه  واأف�سى  ع��دادي��ة،  الإ املدار�ض  من   120 فى 
اأن�سطته فى �سلب  التعليم على دمج  اإىل عمل وزارة 
عدادى. كما ي�سمل نوادى  املنهاج الدرا�سى للتعليم الإ
املحلية  املجتمعات  فى  املقامة  ال�سحية  املعي�سة 
للو�سول اإىل املراهقني غري املوجودين فى املدار�ض 
للت�سدى  العملية  واملهارات  باملعارف  وتزويدهم 
غري  اجلن�سية  والعالقات  املخدرة،  امل��واد  لتعاطى 
نق�ض  فريو�ض  وخماطر  املراهقني،  بني  امل�سانة 

يدز. املناعة الب�رضية املكت�سب/ الإ
الع�رضة  ال�سنوات  فى  الطرق  حوادث  زادت  وقد 
اأمثالها - من 3000 حادث فى  اأربعة  اإىل  خرية  الأ
الطريق  وح��وادث  ح��ادث.   13000 زهاء  اإىل  ال�سنة 
الرئي�سى فى  ال�سبب  البخارية هى  الدراجات  لراكبى 
من  البالغني  ال�سباب  بني  للوفيات  احل��ايل  الوقت 
العمر 15-24 �سنة. والت�سابق بني راكبى الدراجات 
البخارية وال�ستخدام املحدود للخوذات )25 باملائة 
يرتدون  ال��ذي��ن  ه��م  النا�سئني  ال�سائقني  م��ن  فقط 
اخلوذات( هما العامالن الرئي�سيان فى ال�سلوك وراء 
التكاليف:  ككل  املجتمع  يتحمل  كما  رق��ام.  الأ هذه 
من  باملائة   75 نحو  الطريق  اإ�سابات  فت�ستهلك 
ميزانيات الرعاية الطبية فى امل�ست�سفيات احل�رضية.

من  للوقاية  ���س��ي��وي��ة  الآ ���س�����س��ة  »امل��وؤ وتعمل 
اإنتاج  على  والتدريب  التعليم  وزارة  مع  �سابات«  الإ
املدار�ض  فى  امل��رور  اأم��ان  لتعليم  درا�سى  منهاج 
البتدائية. بيد اأنه يتعني القيام باملزيد ب�ساأن اإنفاذ 

قواعد اأمان الطرق.

اإدارة الهجرة من الريف اإىل احل�رض
عمال اإىل زيادة �سخمة  اأف�سى الزدهار فى ن�ساط الأ
ن�سطة  فى الطلب على العمال، مع حتول رئي�سى من الأ
من  والهجرة  الزراعية  غري  ن�سطة  الأ اإىل  الزراعية 
عامى  بني  ففيما  احل�رضية.  اإىل  الريفية  املناطق 
ن�سمة  ماليني   4 من  اأك��رث  انتقل   ،1999 و   1994
اقت�سادية  وفر�ض  ا�ستخدام  فر�ض  عن  يبحثون 
من  اأكرث  انتقال  مع  املقاطعات،  حدود  عرب  اأف�سل 
53 باملائة منهم اإىل املراكز احل�رضية، ل�سيما هانو 
هوؤلء  ن�سف  من  اأكرث  وكان  منه.  هوت�سى  ومدينة 
املهاجرين فى الداخل ممن يقل عمرهم عن 25 �سنة، 
 20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن  كرب  الأ املعدل  وكان 
و24 �سنة. وكانت الهجرة حتدث ب�رضعة كبرية جدا: 

حتولت فييت نام بالتدريج، بدءا من عام 1986، من 
ا�سرتاكى.   اقت�ساد �سوق  اإىل  النظام املخطط مركزيا 
جماىل  الإ املحلى  ناجتها  نام  فييت  �ساعفت  وقد 
باأكرث  لديها  الفقر  معدل  وخف�ست  الت�سعينيات،  فى 
من الن�سف من 58 باملائة فى عام 1993 اإىل 20 
باملائة فى عام 2004. وكان الذى عمل على اإذكاء 
املن�سبطة  ال�سباب  جماهري  التغيريات  هذه  جذوة 
من  اأكرث  كان  التعلم.  و�رضيعة  العمل  فى  املجتهدة 
اخلام�سة  دون  مليونا   83 البالغني  �سكانها  ن�سف 
والع�رضين �سنة من العمر، وكانت اأعمار 27 باملائة 

منهم ترتاوح بني 12 و 24 �سنة.
تعليما  اأك��رث  ال��ي��وم  ن��ام  فييت  ف��ى  وال�سباب 
وزاد  قبل.  ذى  م��ن  ل  ت��ف��اوؤ واأك���رث  �سحة  واأح�سن 
فى  باملائة   25 من  ع��دادى  الإ التعليم  اإمت��ام  معدل 
)انظر   2002 عام  فى  باملائة   62 اإىل   1992 عام 
تفاوتات،  هناك  تزال  ل  اأنه  ورغم  البيانى(.  ال�سكل 
وا�سع،  نطاق  على  م�سرتكة  كانت  التح�سينات  فاإن 
ثنية  قليات الإ ناث وال�سباب الريفى والأ با�ستفادة الإ
والفقراء ب�سكل اأكرث تنا�سبا. ويبني اأول م�سح للتقييم 
 2003 عام  فى  اأج��رى  وال��ذى   - نام  فييت  ل�سباب 
املعي�سية  ���رض  الأ اإىل  ت�ستند  عينة  من  يتكون  وكان 
 25-14 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �سابا   7584 تبلغ 
مل ب�ساأن  �سنة - اأن معظم �سباب فييت نام مفعم بالأ
امل�ستقبل، ويعتقدون اأن لديهم فر�سا اأكرب وم�ستقبل 

اأكرث اإ�رضاقا من والديهم.  

ظلت فييت نام ت�سهد لفرتة منوا اقت�ساديا غري م�سبوق وانخفا�سا فى اأعداد الفقراء. وجماعات ال�سباب اليوم اأكرب واأكرث تعليما واأف�سل �سحة 
لل�سباب فى  النمو قد جلب بع�ض امل�ساكل اجلديدة  النمو مل يحل جميع امل�ساكل. وفى احلقيقة، رمبا يكون  اأن  واأكرث حما�سا من ذى قبل. بيد 
فييت نام: التعر�ض ملخاطر �سحية جديدة، وظروف �سعبة يواجهها املهاجرون من الريف، واإحباط من العجز عن العثور على وظيفة ت�ساهى 

على، وعدم مالءمة املهارات التى يفرزها نظام التعليم بالن�سبة اإىل حاجات �سوق العمل املتغرية. م�ستويات تعليمهم الأ

�رض املعي�سية املمثلة  اإىل م�سوح لالأ امل�سدر: تقديرات املوظفني ا�ستنادا 
للوطن فى عام 1992 و 2002

�شباب فييت نام اأ�شبحوا اأكرث تعليما اإىل درجة كبرية

ال�شباب الفيتنامى: اإدارة الرخاءاأ�شـــــواء علـــى
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اإح�ساء �سكان مدينة هوت�سى منه لعام  فقد اكت�سف 
2004 عددا يزيد مبقدار 420000 ن�سمة يعي�سون فى 
املدينة عما تنباأت به ال�سلطات. وي�سكل املهاجرون 
هناك نحو 30 باملائة من ال�سكان ويفوقون ال�سكان 

الدائمني فى 7 من اأحيائها البالغة 24 حيا.
ذاتها  ح��د  ف��ى  احلا�سدة  الهجرة  ه��ذه  وتلقى 
توترا مع  والوظائف وتخلق  ب�سغوط على اخلدمات 
املهاجرين، مبوجب  املحليني. ويتعني على  ال�سكان 
نظام الت�سجيل، اأن يح�سلوا على و�سع ت�سجيل دائم 
ا�ستخدام  ي�ستطيعوا  اأن  قبل  اجلديدة  اأماكنهم  فى 
خدمات من قبيل املدار�ض العامة والتاأمني ال�سحي 
اأن  بيد  ال�سغر.  املتناهي  والئ��ت��م��ان  ���س��ك��ان  والإ
احل�سول على و�سع الت�سجيل الدائم حمدود جدا مما 

يعر�ض املهاجرين ملخاطر مرتفعة.
 40 نحو  يلتحق  مل  منه،  هوت�سي  مدينة  وفى 
 14-11 العمر  من  )يبلغون  اأط��ف��ال  من  باملائة 
جل واملو�سميني  �سنة( املهاجرين لفرتات ق�سرية الأ
اأطفال  من  باملائة   15 مع  باملقارنة  باملدار�ض 
كرث  لأ املدينة  الذين قطنوا  الدائمني  املهاجرين غري 
دائم  عمل  وجود  اإثبات  وي�ستطيعون  اأ�سهر  �ستة  من 
كرب �سنا معر�سون ملخاطر اأكرب:  لديهم. وال�سباب الأ
فقد ت�رضب من املدار�ض 80 باملائة من املهاجرين 
جل واملو�سميني و 53 باملائة من  لفرتات ق�سرية الأ
اإىل  املهاجرين غري الدائمني البالغني من العمر 15 
18، باملقارنة مع 34 باملائة من ال�سكان الدائمني.

ومييل املهاجرون اإىل العمل فى املزارع ال�سغرية 
قليلة  بحماية  يتمتعون  الر�سمى حيث  والقطاع غري 
العادلة  ج��ور  والأ اجلماعية  املفاو�سات  حيث  من 
وغري ذلك من املزايا. كما يفتقد املهاجرون اإىل �سبل 
احل�سول على الئتمان املتناهى ال�سغري العام لبدء 

ن�ساط اأعمال جديد.
حول  الوطنية  اجلمعية  فى  التداول  جرى  وقد 
كما  اإلغائه.  اأو  امل�ساكن  ملكية  ت�سجيل  نظام  تنقيح 
اخلدمات  ميزانية  بربط  اق��رتاح  فى  النظر  يجرى 
حتديثه  يجري  )والذي  الفعلى  ال�سكان  بعدد  العامة 
احلماية  برامج  من  القليل  اأن  بيد  متكرر(.  ب�سكل 
على  املح�سنة  احل�سول  �سبل  بخالف  الجتماعية، 
املعر�سني  املهاجرين  اإىل  يوجه  العامة،  اخلدمات 

للت�رضر.
تقدمي  فى  اأخريا   Action	Aid هيئة  بداأت  وقد 
ف�سول  ت�سمل  املهاجرة،  للجماعات  كلية  م�ساعدات 
طفال  لالأ �سا�سى  الأ التعليم  تقدم  م�سائية  درا�سية 
فريو�ض  عن  ومعلومات  باملدار�ض،  امللتحقني  غري 
وخدمات  واإعالم  املكت�سب،  الب�رضية  املناعة  نق�ض 

للم�ستغلني بتقدمي اجلن�ض التجاري، وخمطط لالئتمان 
وتوفر  الرزق.  م�سادر  تنمية  لدعم  ال�سغر  املتناهى 
خدمات   Marie	 Stopes	 International هيئة 
عيادات  خ��الل  م��ن  ال�سباب  للمهاجرين  �سحية 
�سحية متنقلة وعيادات �سحية ميدانية فى املناطق 

ال�سناعية.

اإدارة التوقعـــات وحت�شـــن مالءمة 
التعليم

�سوق  اإىل  فييتنامي  �ساب  مليون   1.4 نحو  يدخل 
تعليما  اأف�سل  ي�سبحون  اأخذوا  وقد  �سنة.  كل  العمل 
- ن�سبة املعرو�ض من العمال احلا�سلني على تعليم 
ابتدائي اإىل احلا�سلني على التعليم الثانوى اأو تعليم 
ب�ساأن  اأعلى  توقعات  ولديهم   - ب�رضعة  تنمو  عال 
ال�سباب  من  الكبري  العدد  دخول  ويخلق  م�ستقبلهم. 
كرث حما�سا اإىل �سوق العمل فر�سا  ف�سل اإعدادا والأ الأ
يتم  مل  اإذا  جمة  خماطر  اأي�سا  يخلق  ولكنه  هائلة، 

ا�ستخدامهم ب�سكل مثمر.
وتبني الزيادة فى عائد التعليم الثانوى ومرحلة 
فيما  البتدائى  التعليم  اإىل  بالن�سبة  العاىل  التعليم 
بني عامى 1992 و 2002 زيادة فى الطلب الن�سبى 
تعليم  اأو  ثانوى  تعليم  على  احلا�سلني  العمال  على 
عال. بيد اأن العوائد انخف�ست فيما بني عامى 2002 
العمال  م��ن  املعرو�ض  ب��اأن  يوحي  مم��ا   2004 و 
ونتيجة  الطلب.  عن  الزيادة  فى  ب��داأ  قد  املتعلمني 
من  اأق��ل  وظ��ائ��ف  ال�سباب  م��ن  الكثري  يقبل  ل��ذل��ك، 
م�ستوى تعليمهم اأو يعانون من البطالة املقنعة. اإنهم 

حباط. �سابة بالإ يجازفون بالإ
فى  لل�سيا�سات  الرئي�سى  ال��ت��ح��دى  ويتمثل 
التعليم  نظام  ينتجها  التى  املهارات  مالءمة  عدم 
وتعترب  العمل.  ل�سوق  املتغرية  احل��اج��ات  لتلبية 
الن�سيج  ال�رضكات فى قطاعى  زهاء 50 باملائة من 
مالئمني  غ��ري  امل��ه��رة  ال��ع��م��ال  اأن  وال��ك��ي��م��اوي��ات 
العمال  من  باملائة   60 نحو  ويحتاج  حلاجاتها. 
جامعى  اأو  مهنى  تعليم  على  احلا�سلني  ال�سباب 
مبا�رضة.  ا�ستخدامهم  بعد  التدريب  من  املزيد  اإىل 
التدريب  معاهد  اأن  الربجميات  �رضكات  ذكرت  كما 
املحلية على تكنولوجيا املعلومات تعجز عن اإنتاج 
�سنة  تنفق  اأن  عليها  يتعني  واأنه  موؤهلني،  خريجني 
قل على اإعادة تدريب 80-90 باملائة  واحدة على الأ

ممن يتم توظيفهم.
اأن فييت نام زادت اإىل حد كبري من عدد  ورغم 
الدرا�سية  املناهج  فاإن  التعليم،  نظام  يجتازون  من 
املناهج  فظلت  ذل��ك.  تواكب  مل  التدري�ض  وطرائق 

الدرا�سية فى التعليم الثانوى ومرحلة التعليم العاىل 
من  القليل  وتوفر  جدا  نظرية  املهنى(  والتعليم  )بل 
مدينة  فى  ا�ست�سريوا  الذين  ال�سباب  وا�ستكى  التنوع. 
املناهج  هوت�سى منه وفى هانوى من عدم مالءمة 

الدرا�سية ومن اأن التدري�ض �سلبى جدا وغري تفاعلى.
ال�رضكات،  فى  التدريب  بع�ض  يجرى  اأنه  ورغم 
ممن  التدريب  اإىل  الكثريين  حاجات  يغطى  ل  فاإنه 
على  وهذا  مثمر.  ب�سكل  ُي�ستخدموا  اأن  فى  يجتهدون 
الذين خلفتهم حظوظ  ال�سباب  وجه اخل�سو�ض حال 
اأنف�سهم بدون  البالد ال�سعيدة وراءها، والذين وجدوا 
كانت  اأنه  بيد  واحلياة.  للعمل  �سا�سية  الأ املهارات 
التى  الثانية  الفر�سة  الربامج  مناذج  بع�ض  هناك 
تديرها منظمات غري حكومية والتى ت�ستهدف هوؤلء 

فراد. الأ
منظمة  هى  زرق  الأ التنني  اأط��ف��ال  وموؤ�س�سة 
العمر  البالغني من  طفال وال�سباب  اأ�سرتالية تدعم الأ
ذلك  فى  )مب��ا  حمرومة  خلفيات  من  �سنة   20  -7
اأطفال ال�سوارع(. ويتم توقيع عقد مع كل طفل، يحدد 
هداف، التي يحققها الربنامج، واللتزامات. ويوفر  الأ
الدرا�سية  املنح  ت�سمل  متكاملة  خدمات  الربنامج 
اللغة  وتعلم  ال�سحية  وامل�ساعدات  قامة  والإ والغذاء 
ىل، واأن�سطة ترفيهية،  جنليزية ومهارات احلا�سب الآ الإ
اإىل  الو�سول  �سبل  الربنامج  يي�رض  كما  وا�ست�سارات. 
منظمات  تقدمها  التي  خ��رى  الأ الناجحة  الربامج 
تدريبا  توفر   )KOTO كوتو  )مثل  حكومية  غري 
مهنيا لل�سباب املحروم احلا�سل على تعليم اإعدادى 
على  التدريب  بني  كوتو  منظمة  وجتمع  ق��ل.  الأ على 
ال�سيافة مع التدريب على مهارات احلياة واخلربات 
العملية املبا�رضة. ويزود املتدربون بال�سكن والغذاء 

والتاأمني ال�سحى وعالوة التدريب.

ر�شم �شيا�شات ال�شباب
ينظر اإىل ال�سباب ب�سكل متزايد على اأنهم قوة موؤثرة 
فى توجيه م�ستقبل البالد، ولكن املنظورات الثقافية 
نا�سجة  اأنها غري  على  اجلماعة  اإىل هذه  تنظر  التى 
وحتتاج اإىل التوجيه والرقابة ل تزال قائمة. ولذلك 
تن�سب  ما  كثريا  التي  ال�سباب  �سيا�سات  على  اآث��اره 
فى  يجابى  الإ التغيري  بع�ض  ويحدث  امل�ساكل.  على 
�سيا�سات ال�سباب. وقد مت اأخريا اعتماد ال�سرتاتيجية 
اأول  الوطنية لتنمية ال�سباب قبل عام 2010 و�سدر 
و�سع  الراهن  الوقت  فى  ويجري  لل�سباب،  قانون  
خطة اأولية ل�سحة ال�سباب. وقد متت ا�ست�سارة بع�ض 
حكومية  خطط  وب�ساأن  م��ور  الأ هذه  ب�ساأن  ال�سباب 

اأخرى.
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فى  يبد�أون  �لعمل،  �سوق  فى  �ل�سباب  دخول  مبجرد 
و�ل�سحة،  �لتعليم  فى  ��ستثماره  �سبق  ما  ثمار  جنى 
�لعي�ش  ل�سبل  �ملطلوبة  �ملهار�ت  تطوير  ويو��سلون 
من  �لعمل  �إىل  �لناجح  �النتقال  �ساأن  ومن  �ملنتجة. 
بتخفي�ش  ي�سارع  �أن  �ليوم  �سباب  من  جانب كثريين 
للعمالة،  ف�سل  �الأ �لتخ�سي�ش  �لفقر�ء من خالل  �أعد�د 
�إال �أن بع�ش �ل�سباب يو�جه  ويعزز �لنمو �القت�سادى. 
عقبات فى �لطريق: فالبع�ش يتوجه �إىل �لعمل فى �سن 
مبكرة جد�، ويعجز غريهم عن دخول قوة �لعمل، فى 

نتاجية. حني ينخرط �آخرون فى عمل منخف�ش �الإ
حياة  بد�ية  فى  معظمه  يحدث  �لتعلم  ن  الأ ونظر� 
�آثار طويلة  لها  تكون  قد  وىل  �الأ �خلرب�ت  فاإن  �لعمل، 
�لعمل،  �سوق  فى  �لدخول  �أم��ام  و�ل�سعوبات  م��د.  �الأ
�أمر�  منها  �لتخفيف  ي�سبح  و�أن  تتو��سل  �أن  ميكن 
�القت�سادى  و�لنمو  �لفقر  �ساأن  ومن  �لتكلفة.  �سديد 
�لبطىء �أن يفاقما من تدهور �لنتائج بالن�سبة لل�سباب 
�لت�رسب  ومعدالت  طفال  �الأ ت�سغيل  قبيل  من  �لفقري، 
من �لدر��سة وعدم وجود وظائف. كما يعظم �الفتقار 
�إىل �لتاأمني و�إىل �ملعلومات و�لنتائج غري �ملق�سودة 
و�لنمو  �لعائالت  فقر  تاأثري  �لعمل  �سيا�سات  لبع�ش 

�القت�سادى �لبطىء.
�إىل  �لف�سل  م��ن  �حل���االت  ه��ذه  ت���د�رك  ويحتاج 
فر�ش  وجود  ل�سمان  �ل�سيا�سات  من  �سحيح  مزيج 
تتفق  مهار�تهم  و�أن  �ل�سباب،  �أم��ام  متاحة  كافية 
�لثانية  �لفر�سة  خيار�ت  و�أن  �لتوظيف،  فر�ش  مع 
حت�سني  مثل  �سيا�سات،  وهناك  �ملتخلفني.  حتمى 
لي�ست  �لعمل،  �سوق  �أد�ء  تعزيز  �أو  �ال�ستثمار  مناخ 
لها  �إن  بل  �لتحديد،  وجه  على  �ل�سباب  �إىل  موجهة 
�آثار� غري متنا�سبة على �ل�سباب. وثمة تدخالت �أخرى 
�لو�جب  �لتحديد، ومن  �ل�سباب على وجه  تن�سب على 
�لقطرى. وفى معظم  �ل�سياق  ت�سميمها بحيث تنا�سب 
ولوية �إىل �إ�سالح  �لبلد�ن متو�سطة �لدخل، تن�رسف �الأ
بني  �جل�سور  من  مزيد  وبناء  �لعمل،  �سوق  موؤ�س�سات 
�ملدر�سة و�لعمل ال�ستيعاب �لو�فدين �جلدد �إىل �ل�سوق 
�لدخل،  منخف�سة  �لبلد�ن  معظم  وفى  �أف�سل.  ب�سورة 
وتوفري  �سا�سية  �الأ �ملهار�ت  على  ين�سب  �لبناء  فاإن 

كرث تعر�سا للمعاناة  �إدماج �الأ �إعادة  منطلق تتم منه 
مبا ي�سمح لل�سباب باحل�سول على وظيفة منتجة.

وي�ستهل �لف�سل بتوثيق �لتحديات �لتى يو�جهها 
�لنتائج  جانب  �إىل  �لعمل،  �إىل  �النتقال  فى  �ل�سباب 
�ملرتتبة على ذلك فى �ملدى �لق�سري و�لطويل. ويو�سح 
�لق�سم �لتاىل �ل�سبب فى �إن �ل�سيا�سات �لعامة لن تزيل 
�حلاجة  �إن  بحيث  �ل�سباب،  تو�جه  �لتى  �لقيود  جميع 
تدعو �إىل نهج يركز على �ل�سباب على وجه �لتحديد فى 
خرية خيار�ت  ق�سام �لثالثة �الأ �سوق �لعمل. وتناق�ش �الأ
�ل�سيا�سة �لتى من �ساأنها دعم �لفر�سة و�لقدرة وركائر 
�خلا�سة  �لتقرير  �سيا�سة  �إط��ار  فى  �لثانية  �لفر�سة 

مبرحلة �النتقال �إىل �لعمل.

التحديات اأمام ال�سباب فى �سوق العمل
ببلوغ  �لنامية  �لبلد�ن  فى  تقريبا  �ل�سباب  كل  يرتك 
فى  ويدخلون  �لدر��سة  �لعمر  من  و�لع�رسين  �لر�بعة 
عمل  فى  �لبع�ش  في�رسع   � �حلياة  من  جديدة  مرحلة 
ويقوم  منزىل،  م�رسوع  فى  �لبع�ش  وين�سغل  باأجر، 
�لبع�ش  وي���ز�ول  �أ���رسي��ة،  عائالت  بتكوين  �لبع�ش 
ن�سطة. وعلى مدى �ل�سنو�ت �لثالثني  مزيجا من هذه �الأ
�ملن�رسمة �رتفعت �سن ترك �لدر��سة فى كل منطقة من 
�لتح�سيل  �أفريقيا.)1( وزيادة  �لعامل با�ستثناء  مناطق 
�إىل  �النتقال  عملية  حت�سن  باأن  حرية  لذلك  �لتعليمى 
�لعمل وتوؤدى �إىل جناح �أكرب متى مت �لتوظيف. و�لو�قع 
�أن هذ� يحدث فعال، ولكن عدد� كبري� جد� من �ل�سباب 
�لعمل.  �إىل  طريقهم  فى  كبرية  حتديات  يو�جه  ماز�ل 
�لبدء فى  �لرئي�سية فى �مل�رسوع فى  وتتمثل �لعقبات 
وقت مبكر جد� باأكرث من �لالزم، وفى �لف�سل فى دخول 
�النتقال ما  �لعمل، وفى مو�جهة �سعوبات فى  �سوق 
�لعقبات  �سلم �ملهار�ت. ولهذه  �لوظائف و�رتقاء  بني 
د�ء فى  �آثار ت�ستمر طويال تلحق برت�كم �ملهار�ت وباالأ

�مل�ستقبل فى �سوق �لعمل، وبالتنمية �القت�سادية.

كرث مما يلزم ال�رشوع فى العمل مبكرا باأ
�أبد�، كما  �إىل �ملدر�سة  �ل�سباب ال يذهب  �إن بع�ش من 
ومل  جد�.  �سغرية  �سن  فى  �لعمل  غريهم  كثريون  يبد�أ 

التوجه اإىل العمل
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فى  �ل�سكان  من  �ملائة  فى   14 متو�سطه  ما  يلتحق 
ناميا  بلد�   82 فى  �سنة   30-10 �لعمرية  �ملرحلة 
هذه  بني  �سائع  ط��ف��ال  �الأ وت�سغيل  �أب���د�.  باملد�ر�ش 
�لذين  بني  فيما  �أي�سا  �سائعا  يكن  و�إن  �ملجموعة، 
�لدولية  �لعمل  منظمة  قدرت  وقد  باملد�ر�ش.  �لتحقو� 
فى   11 بن�سبة  �نخفا�ش  حدوث  من  �لرغم  على  �أنه 
طفال بني عامى 2000  �الأ ت�سغيل  �ملائة فى حاالت 
و2004، فاإن 218 مليونا ماز�لو� و�قعني فى م�سيدة 
من  يقرب  ما  فاإن  بلد�   65 وفى  ط��ف��ال.)2(  �الأ ت�سغيل 
ن�سيطون   ،15 �سن  حتت  طفال  �الأ من  �ملائة  فى   21
�قت�ساديا )�ل�سكل 4-1( ويحتمل �أن يكون هذ� �لتقدير 
�لع�سري  من  ن  الأ  ، مبخو�سا  تقدير�  طفال  �الأ لت�سغيل 
طفال يت�سم  ن ت�سغيل �الأ قيا�ش �لعمل خارج �ل�سوق والأ
�ملعدالت  و�أعلى  �مل�سوح.)3(  تخطئها  ق�سرية  بنوبات 
�لو�ردة فى �لتقارير هى �لتى تتعلق باإفريقيا جنوب 
�ل�سحر�ء، ومتو�سطها 35 فى �ملائة. فاأكرث من ن�سف 
بلد�  �سبعة من 29  �سن 7 و14 فى  طفال بني  �الأ عدد 

�إفريقيا ملتحقني بعمل )�ل�سكل 1-4(.
ت�سغيل  �أ�سكال  �أ�سو�أ  �سد  ر�ء  �الآ تو�فق  وي��رت�ءى 
من  كبري  ع��دد  ت�سديق  فى  ج��د�  �لو��سحة  ط��ف��ال  �الأ
�لدولية رقم 182  �لعمل  �تفاقية منظمة  �لبلد�ن على 
�أغلبية  طفال، و�إن كانت  �أ�سكال ت�سغيل �الأ �أ�سو�أ  ب�ساأن 
طفال ال تعمل فى ظل هذه �لظروف �خل�سنة �لو��سحة.  �الأ
طفال �لعاملني  مر �سديد �لتعقيد. فكثري من �الأ وو�قع �الأ
�ملدر�سة  بني  يجمعون  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  فى 
طفال �لعاملني  و�لعمل. ويقدر �أن 52 فى �ملائة من �الأ
فى 29 بلد� كانو� ملتحقني �أي�سا باملدر�سة، فى حني 

طفال �لعاملني فى 19  �أن 52 فى �ملائة من �الأ يقدر 
باملدر�سة  ملتحقني  كانو�  �لالتينية  �أمريكا  فى  بلد� 

�أي�سا.
طفال  ويعمل نحو 70 فى �ملائة من �لعاملني �الأ
ويعمل  �أجر.  بال  عائلى  عمل  فى  �أ�سا�سا  �لزر�عة،  فى 
�ملائة.  فى   10 من  �أقل  �لتحويلية)4(  �ل�سناعات  فى 
عمل  ف��اإن  �لفقرية،  ���رس  �الأ من  بكثري  يتعلق  وفيما 
�رسة. مثال ذلك  طفال ميثل ح�سة كبرية من دخل �الأ �الأ
ت�سكل  �أطفالها،  يعمل  �لتى  �لرب�زيل  فى  �لعائالت  �أن 
طفال فيها 17 فى �ملائة من دخل �لعائالت  عمالة �الأ
فى  �لعائالت  دخل  من  �ملائة  فى  و25  �حل�رس  فى 
�لذين  طفال  �الأ �أن  فهو  �لتعي�ش  �لبديل  �أم��ا  �لريف. 
ي�سحون باملدر�سة فى حد�ثة �سنهم �سي�سبحون على 

رجح فقر�ء كبالغني.)5( �الأ
�أخري� ح�سنت من معرفتنا  �أجريت  �لتى  و�لبحوث 
من  فكثري  ونتائجه.)6(  ط��ف��ال  �الأ ت�سغيل  مبحدد�ت 
و�إن  �ملدر�سة،  فى  وجودهم  �أثناء  يعملون  �ملر�هقني 
مر غري و��سح )�لف�سل 3(. وبالن�سبة  كان تاأثري هذ� �الأ
للبالغني من �ل�سباب فاإن �لعمل قد ميكنهم من متويل 
نفقات �لدر��سة �لثانوية و�لتعليم �لعاىل، ولوال ذلك ملا 
مر فى طاقتهم. و�مل�سكلة تتعلق بال�سباب �  كان هذ� �الأ
�رسر�  �ملدر�سى  بالتح�سيل  ي�رس  �لعمل  �أن  فالبادى 
يقلل من  و�ن  �الآ �ملدر�سة قبل  �لت�رسب من  ن  �سديد� الأ
�ملدر�سة.  فى  وج��وده  �أثناء  �ل�ساب  يتعلمه  ما  حجم 
ونتائج  �لعمل  بني  �سلبى  �رتباط  �إىل  �لتو�سل  ومت 
�ختبار�ت طالب �ل�سف �لثامن فى غالبية �لبلد�ن.)7( 
�سد هز�ال توؤدى �أي�سا �إىل �إير�د�ت  و�لنتائج �لدر��سية �الأ

Fares and Raju (2006) :مل�سدر�
طفال فى �لبلد ح�سب عدد  قليمى )خطوط �أفقية منقطة( و�لكلى )خطوط �أفقية م�ستقيمة( برتجيح معدالت �لن�ساط �القت�سادى لالأ مالحظة: جرى �حت�ساب �ملتو�سط �الإ

طفال فى �لبلد )7-14 �سنة( �الأ

على فى اأفريقيا طفال هى الأ ال�سكل 4-1 عمالة الأ

طفال �لن�سيطني �قت�ساديا �لن�سبة �ملئوية لالأ
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�لرب�زيل،  وفى  �حلياة.  فى  ذلك  بعد  فيما  هز�ال  �أ�سد 
�لعمل قبل �سن  �لذين �نخرطو� فى  �ل�سبية  �إير�د  كان 
�ل�ساعة،  �ملائة فى  بن�سبة 20 فى  يقل  �لثانية ع�رسة 
وكان �حتمال �أن يندرجو� فى �أدنى خم�ش �لدخل �أكرب 
بد�أو�  �لذين  بال�سبية  باملقارنة  �ملائة  فى   8 مبقد�ر 

�لعمل بعد �سن �لثانية ع�رسة.)8(
مكلف  �أم��ر  ج��د�  مبكر  وق��ت  فى  �ملدر�سة  وت��رك 
و�الفتقار  �ل�سائعة  ير�د�ت  فاالإ بعد.  فيما  نتاجية  لالإ
�إىل تر�كم �ملهار�ت ميكن �أن يجعال �لهروب من �لفقر 
بلد� يقدر  �أكرث �سعوبة. وفى 61  �أمر�  �لبلوغ  فى �سن 
ب�  باملدر�سة  �اللتحاق  من  للعائد  �ل�سنوى  �ملتو�سط 
�ملائة  فى  و9.8  للذكور  بالن�سبة  �ملائة  فى   7.3
�لبلد�ن  د�خ��ل  �لعو�ئد  وترتبط  ن��اث.)9(  ل��الإ بالن�سبة 
�سو�ق �لتى تكافئ �لتعليم  �إن �الأ �رتباطا وثيقا بحيث 
�سو�ق �لتى  �ملدر�سى للرجال تكافئ �لن�ساء �أي�سا، و�الأ
�ملناطق  قاطنى  �أي�سا  تكافئ  �حل�رس  �سكان  تكافئ 
�لريفية. وتوحى هذه �لعو�ئد باأنه فى طائفة عري�سة 

�لتعليم  يوفر  �لتنمية،  مر�حل  جميع  فى  �لبلد�ن  من 
عو�ئد �أجور جوهرية �سو�ء بالن�سبة ل�سباب �لذكور فى 

�حل�رس �أو بالن�سبة لل�سابات فى �لريف �أي�سا.
هم  �آباوؤ عمل  �لذين  طفال  �الأ يعمل  �أن  رج��ح  و�الأ
فى �سغرهم هم �أي�سا فى �سغرهم، مع بقاء �ل�سفات 
ت�سغيل  ب��اأن  ويوحى  حالها،  على  خ��رى  �الأ �لعائلية 
جيال، ورمبا كان و�سيلة النتقال  طفال يتكرر عرب �الأ �الأ
طفال  �أن ت�سغيل �الأ �إىل �لطفل.)10( كما  ب  �لفقر من �الأ
قد يكون له �آثار �سحية �سلبية موؤقتة �أو د�ئمة تعرقل 

ير�د م�ستقبال.)11( �لقدرة على �حل�سول على �الإ

الف�سل فى دخول �سوق العمل
م�ساعب  ن��اث  و�الإ �لذكور  �سباب  من  كثريون  يو�جه 
فى  �ل�سعوبة  وه��ذه  �لعمل.  �سوق  دخ��ول  فى  كبرية 
�لتوظيف ميكن قيا�سها على نحو خمتلف تبعا لل�سياق 
وح�سب   .)1-4 طار  )�الإ �ل�سباب  وخ�سائ�ش  �لقطرى 

�ل�سباب  �سوق عمالة  ب�ساأن  �إليها  ينتهى  �لتى  �لنتائج  تختلف 
ذلك  ومن  �ل�سباب.  وقت  توزيع  بها  يقا�ش  �لتى  للكيفية  تبعا 
�لر�سمية رمبا كان  �ل�سوق  يعمل فى  �لذى ال  �ل�سباب  �أن  مثال 
�إنتاجية  �أن�سطة  �أو فى  ينفق وقته ب�سورة منتجة فى �لدر��سة 
)�نظر  عمل  عن  �لبحث  فى  كذلك  يجتهد  لعله  �أو  ر�سمية  غري 

�ل�سكل �أدناه(.
متقدمة  �لبلد�ن  فى  �لعمل  ل�سوق  �لقيا�سية  و�ملوؤ�رس�ت 
ومعدل  �لتوظيف  ومعدل  �لبطالة  معدل  فى  تتمثل  �لنمو 
�مل�ساركة فى قوة �لعمل. ويعترب �ل�سباب �ساغال لعمل �إذ� كانو� 
�سابيع �لتى  قل مقابل �أجر فى �الأ قد عملو� �ساعة و�حدة على �الأ
�أجر فى  �إذ� ما كانو� يعملون بال  و�أي�سا  �مل�سح،  �إجر�ء  �سبقت 
�رسة. ولكى يعترب �لفرد عاطال،  عمل خا�ش مبوؤ�س�سة مملوكة لالأ
فاإنه يتعني �أال يكون م�ستخدما و�إن كان يبحث عن عمل بجد 
ون�ساط. ومعدل �مل�ساركة فى قوة �لعمل هو ن�سبة �ل�سكان فى 
�أما معدل �لبطالة  �أم عاطلني.  �أكانو� عاملني  �سن �لعمل �سو�ء 

�لتوظيف  ومعدل  تعمل.  ال  �لتى  �لعاملة  �لقوة  ن�سبة  فهو 
�آخر�ن  مقيا�سان  وهناك  يعملون.  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  هو 
ي�ستخدمان فى �أطر �لبلد�ن �لنامية �أال وهما: ن�سبة �ل�سكان غري 
�ملندرجني فى قوة �لعمل �أو فى �لدر��سة، ون�سبة �ل�سكان �لذين 

ال يعملون وال يلتحقون باملد�ر�ش )معدل �لعاطلني(.
وال يوجد مقيا�ش وحيد يعطى �سورة كاملة ل�سوق �لعمل 
�خلا�سة بال�سباب، ومن هنا تدعو �حلاجة �إىل مقايي�ش متعددة 
�القت�ساد�ت  فى  بال�سباب  �خلا�سة  �لعمل  �أ���س��و�ق  لتحليل 
�لنامية. وفى عينة قو�مها 91 بلد� ناميا، فاإن هذه �ملوؤ�رس�ت 
معدل  بني  عك�سى  �رتباط  فهناك  تام.  �رتباط  بينها  يوجد  ال 
�أ�سعف بني معدل  و�رتباط عك�سى  �لتوظيف،  �لبطالة ومعدل 
مل�ستوى  وطبقا  �لعمل.  قوة  فى  �مل�ساركة  ومعدل  �لبطالة 
�ملوؤ�رس  فاإن  �ل�سباب،  وتعليم  جن�ش  ولنوع  �لبلد  فى  �لتنمية 
فى  �ملحاذير  تو�سح  �لتالية  و�لقائمة  يتباين.  قد  به  �ملتعلق 

كل موؤ�رس وتقرتح بد�ئل:

عمل.  �إىل  �الهتد�ء  ل�سعوبة  مقيا�ش  هو  �لبطالة  معدل   •
�ل�سباب  بني  �لن�سبة  فاإن  �لدخل،  متو�سطة  �لبلد�ن  وفى 
�أنه  غري  كا�سفة  ن�سبة  هى  �لر��سدين  بطالة  معدل  وبني 
�لطويلة  �أو  جل  �الأ �لق�سرية  �لبطالة  بني  �لتفرقة  ينبغى 
معدل  �أن  يالحظ   �لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن  وفى  ج��ل.  �الأ
وفر  �لبطالة �سديد �النخفا�ش وهو ال يتعلق �إال بالق�سم �الأ

تعليما و�أي�رس حاال من �ل�سكان.
�اللتحاق  يف�رس  ال  �ل�سباب  ل��دى  �لتوظيف  معدل  �إن   •
�لذين  �ل�سكان  ��ستخد�م  ويتيح  �لعمل.  ونوع  باملد�ر�ش 
�أف�سل  مبقارنة  مرجعية  كمجموعة  �ملدر�سة  خارج  هم 
مع �لكبار، فى حني يلقى �لنظر �إىل قطاع �لعمل و�ساعات 
�لتوظيف  نوعية  على  �سوء�  �لك�سب  ومقايي�ش  �لعمل 

و�لبطالة.
مقيا�ش  هو  �لعمل«  وخارج  �ملدر�سة  »خارج  مقيا�ش  �إن   •
على  ينطبق  ال  ولكنه  �ملعطل  �لب�رسى  �مل���ال  ل��ر�أ���ش 
�ملعدل  وي��دل  منزلية.  �أن�سطة  فى  �ملنغم�سات  �لفتيات 
�لذى  �الحباط  مدى  على  �لفئة  هذه  فى  للذكور  �لن�سبى 

يعانى منه �ل�سباب �لذى ين�سحب من قوة �لعمل.
�لوظيفة  كانت  �إذ�  ر�سمى  غري  عمال  �ل�سباب  عمل  يعترب   •
مثل  مز�يا  �أية  �إىل  تفتقر  �لوظيفة  كانت  �إذ�  �أو  �أجر  بال 
�ال�سرت�ك فى نظام �ل�سمان �الجتماعى للبلد. و�ملعدالت 
�ل�سباب  �أن  �إىل  ت�سري  �إمنا  �لر�سمى  غري  للعمل  �ملرتفعة 

يهتدون �إىل وظائف �أقل دو�ما ومنخف�سة �لنوعية.
�إن �جلمع بني �ملدر�سة و�لعمل رمبا يكون �سار� بالن�سبة   •
موؤ�رس� على خطر  يكون  �أن  �ل�سغري جد�، وميكن  لل�سباب 

�لتبكري فى ترك �ملدر�سة.

�مل�سدر: فار�ش ومونتنجرو و�ز�زم )2006�أ(

قيا�س اأن�سطة ال�سباب فى مرحلة النتقال اإىل العمل طار 1-4  الإ

ت�سوير ل�ستغالل وقت ال�سباب

�سمن �لقوى �لعاملةلي�سو� �سمن �لقوى �لعاملة

العاملون فى ال�سوق الر�سمية

ملتحقون باملدر�سة
عاملوناليعملون

عاطلون

�ل�سوق غري 
�لر�سمية

لي�سوا �سمن القوى العاملة وغري ملتحقني باملدار�س
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من  �ل�سباب  يعانى  �أن  رجح  فاالأ �ملقايي�ش،  غالبية 
فى  كبري  تباين  وهناك  �لبالغني.  من  �أك��رث  �لبطالة 
وبني  و�لريفية،  �حل�رسية  �لقطاعات  بني  �لبطالة 
�لبلد�ن �ملتقدمة �لنمو و�لنامية، وكذلك بني �لعائالت 
ناث �ل�سغار خارج  �لفقرية و�لغنية. و�حتمال بقاء �الإ
�ساأن  �لذكور. ومن  �أكرب باملقارنة ب�سغار  �لعمل  قوة 
ترتك  �أن  وظيفة  �إىل  �الهتد�ء  فى  �ملبكرة  �ل�سعوبات 
من  �لالحقة  �ملر�حل  فى  �لتوظيف  على  باقية  �آث��ار� 

�لعمر.
ال�سباب ي�سادفون م�سقة فى الهتداء اإىل وظيفة. 
�ل�سباب  �أن  ناميا  بلد�   60 من  �مل�سوح  بيانات  تبني 
�سنة   1.4 متو�سطه  ما  �ملدر�سة  تركهم  بعد  ينفقون 
فى عمل موؤقت �أو متقطع وفى نوبات من عدم �لعمل 
د�ئمة.)12(  ب�سورة  م�ستقرة  بوظيفة  �اللتحاق  قبل 
بني  عري�سا  تفاوتا  �ملقدرة  �لفرتة  ه��ذه  وتتفاوت 
�لبلد�ن ومناهج �لتقدير، ولكنها قد ت�سل �إىل �أكرث من 
�أربع �سنني فى بع�ش �حلاالت. وفى كثري من �لبلد�ن 
و�الحتاد  �لالتينية  و�أمريكا  �ل�رسقية  �أوروب���ا  فى 
فى  دخلو�  �لذين  �ل�سباب  عانى  �ل�سابق،  �ل�سوفياتى 
ومن  �لبطالة.)13(  من  طويلة  نوبات  من  �لعمل  �سوق 
�ساأن �لف�سل فى �لبد�ية فى �الهتد�ء �إىل عمل �أن يوؤدى 
لل�سباب،  بالن�سبة  �لتوظف  عدم  من  مقيمة  حالة  �إىل 

وال �سيما فى �القت�ساد�ت �ل�سعيفة.
تو�جه  �لتى  �ل�سعوبة  تتجلى  منطقة،  كل  وفى 
معدالت  �رتفاع  فى  �لعمل  �سوق  دخول  فى  �ل�سباب 
بالن�سبة  عنها  و�لن�ساء  �لرجال  من  �ل�سباب  بطالة 
من  �ملائة  فى   25 �ل�سباب  وي�سكل  ق��دم.  �الأ للعمال 
�أنهم  غري  باأ�رسه،  �لعامل  فى  �لعمل  �سن  فى  �ل�سكان 
ي�سكلون 47 فى �ملائة من �لعاطلني. وقد ز�د �ملعدل 
�ملقدر للبطالة عامليا بالن�سبة لل�سباب ب�سورة مطردة 
فى   14.4 �إىل   1933 عام  فى  �ملائة  فى   11.7 من 
عري�سا  تفاوتا  �ملعدل  ويتفاوت   .2003 عام  �ملائة 
 7 ق���دره  منخف�ش  م��ع��دل  م��ن  �مل��ن��اط��ق،  ب��ني  فيما 
فى  �ملائة  فى   13.4 �إىل  �آ�سيا  �رسق  فى  �ملائة  فى 
�القت�ساد�ت �ل�سناعية و�إىل معدل مرتفع هو 25 فى 
وفى  �أفريقيا.)14(  و�سمال  و�سط  �الأ �ل�رسق  فى  �ملائة 
�أو  مثلني  �ل�سباب  بطالة  معدل  يزيد  �سو�ق  �الأ جميع 
�لنظر  �لبالغني، بغ�ش  �أمثال على معدل بطالة  ثالثة 
وقد   .)2-4 )�ل�سكل  للبطالة  جماىل  �الإ �مل�ستوى  عن 
جعل معدل �لبطالة �ملرتفع بالن�سبة لل�سباب فى بع�ش 
خا�سة  م�سكلة  �لبلد�ن  هذه  فى  �لبطالة  من  �لبلد�ن 
و�إندوني�سيا  �لعربية  م�رس  جمهورية  ففى  بال�سباب. 
�ل�سباب  ي�سكل  �ل�سورية  �لعربية  و�جلمهورية  وقطر 
�أكرث من 60 فى �ملائة من �لعاطلني.)15( وفى معظم 
�لبلد�ن �لنامية يزيد معدل بطالة �ل�سباب فى �ملناطق 

�حل�رسية عنه فى �ملناطق �لريفية، ويقدر باأنه �أعلى 
بالن�سبة لل�سابات عنه بالن�سبة لل�سباب.)16(

ذوو  �ل�سباب  ي�����س��ادف  �ل��ب��ل��د�ن،  معظم  وف��ى 
فى  �سعوبات  رج���ح  �الأ على  �ملنخف�سة  �مل��ه��ار�ت 
بال�سباب ذوى �ملهار�ت  �إىل عمل باملقارنة  �الهتد�ء 
وفر. غري �أن معدل �لبطالة فى بع�ش �لبلد�ن �لنامية  �الأ
ما  وه��و  �ملتعلم  �ل�سباب  بني  حتى  �الرت��ف��اع  �سديد 
و�سط  ي�سبب قلقا كبري� لكثري من �لبلد�ن فى �ل�رسق �الأ
و�سمال �أفريقيا. ففى تون�ش حيث يبلغ معدل �لبطالة 
�أكرث  �سنة   24 �إىل   20 من  عمرهم  يبلغ  ملن  بالن�سبة 
�أعمارهم  تزيد  ملن  بالن�سبة  �ملعدل  �أمثال  ثالثة  من 
�ملائة  ف��ى   40 على  يزيد  �إن��ه  كما  �سنة،   40 على 
بالن�سبة لل�سباب �ملتعلم تعليما عاليا باملقارنة بنحو 
�بتد�ئى.)17(  تعليم  على  للحا�سلني  �ملائة  فى   25
على  �حلا�سلني  يو�جه  �ل��ذى  �ملو�تى  غري  و�لو�سع 
�أكرب من �لتعليم ي�ستمر تاأثريه على مدى �سنو�ت  قدر 
�لنمط �ملمتد  �لعمل. ويعنى  �لدخول فى قوة  عدة بعد 
�أن معدل بطالة �لتو�ن�سة �لذين  عرب �لقطاعات �سمنا 
ح�سلو� على در��سة فيما بعد �لثانوى، يحتاج �إىل ما 
يقدر بع�رس �سنو�ت لكى ينخف�ش �إىل ما دون معدل من 

ح�سلو� على قدر �أقل من �لتعليم.
�سوق  م�سكالت  من  و�حد  عر�ش  �ال  �لبطالة  وما 
�لعمل. وفى �لبلد�ن �لفقرية ترتكز بطالة �ل�سباب بني 
�ملتعلمني و�لذين ينتمون �إىل عائالت مرتفعة �لدخل. 
لتقييم  در��ستها  تتعني  �أخ��رى  �أبعاد  �لعمل  ول�سوق 

Fares, Montenegro, and Orazem (2006a) :مل�سدر�
�ل�سباب  بني  �لبطالة  �أن  فيها  يقدر  �لتى  �حل��االت   1  :  1 �خلط  ميثل  مالحظة: 
و�لبالغني  متطابقة. و�خلطان 2 : 1 )و 3 : 1( ميثالن �حلاالت �لتى قدرت فيها 
فى  بيانات  نقطة  وكل  �لبالغني.  بطالة  �أمثال(  ثالثة  )�أو  مبثلى  �ل�سباب  بطالة 

�لر�سم متثل بلد� و�حد�. 

ال�سكل 4-2 البطالة اأعلى لدى ال�سباب منها لدى البالغني
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�لعمل.  �سوق  فى  �ل�سباب  �ندماج  �سعوبة  �أو  �سهولة 
طار 2-4(،  فبع�ش �ل�سباب ال يعملون وال يدر�سون )�الإ
وال ي�ستطيع �آخرون من �ل�سباب �لفقري �لبقاء عاطلني، 
والبد ملعظمهم من �لعمل. ومن هنا فاإن تو�تر �لبطالة 
قد يكون قليال على �لرغم من �أن �ل�سباب ماز�ل و�قعا 
معدالت  فاإن  �لبلد�ن،  �أفقر  وفى  �لفقر.  م�ستنقع  فى 
�لتوظف  ومعدالت  �النخفا�ش  �سديدة  �ل�سباب  بطالة 
�لدخل  زي��ادة  ومع   .)3-4 )�ل�سكل  �الرتفاع  �سديدة 
 � بدوره  �ل�سباب  بني  �لبطالة  تو�تر  يتز�يد  �لبلد،  فى 
بديلة  دخل  م�سادر  لتو�فر  �نعكا�ش  هذ�  �أن  رجح  و�الأ
و�سبكات �آمان جتعل �لتبطل �أمر� حمتمال. كما تنخف�ش 
وذلك  �لفرد  دخل  زيادة  مع  �ل�سباب  توظيف  معدالت 

ن �ل�سباب يخ�س�ش مزيد� من �لوقت للدر��سة. الأ
اآثار هذه ال�سعوبات هى اآثار باقية. �إن فرتة عدم 
هى  �ملدر�سة  ترك  بعد  �لتوظف  فى  وىل  �الأ �ال�ستقر�ر 
�أمر �سائع وال يثري كثري� من �لقلق لدى �ل�سباب �إذ� ما 
��ستقر�ر�،  �أكرث  �إىل وظائف  �نتقلو� فى نهاية �ملطاف 
فاإن  للبع�ش،  وبالن�سبة  د�ئما.  يحدث  ال  هذ�  �أن  فرتة �لبطالة تطول جد�. مثال ذلك �أنه فى عام 2000 غري 

بقى ما يقدر مبا يربو على 60 فى �ملائة من �ل�سباب 
فى  �أ�سهر  �ستة  على  تزيد  مل��دة  �لعمل  عن  عاطلني 
جمهورية �لت�سيك وهنغاريا وجمهورية �ل�سلوفاك.)18( 
�لتى  �ل�سباب  �أجيال  و�جهت  و�سيلى،  �لرب�زيل  وفى 
�أثناء فرت�ت �لك�ساد �حتماال كبري�  دخلت �سوق �لعمل 
وغري منطى بالبطالة �أثناء فرتة �لك�ساد، كما و�جهت 
بد�ية  بعد  حتى  �سنو�ت  لعدة  م�ستدمية  عالية  بطالة 
�أدت  و�لهر�سك  �لبو�سنة  وف��ى  �الن��ت��ع��ا���ش.)19(  ف��رتة 
�سعوبة دخول �ل�سباب �سوق �لعمل �إىل حتقيق �إير�د�ت 

طار 3-4(. منخف�سة فى �مل�ستقبل )�الإ
�أال  �ساأنها  من  �لبطالة  من  �لطويلة  و�لنوبات 
ت�سجع �ل�سباب على �لبقاء �سمن قوة �لعمل، مما يوؤدى 
�إىل �رتفاع حاالت ترك �ل�سباب للمدر�سة وللعمل )�نظر 
طار 4-2(. وحلاالت �لتاأخري فى �الهتد�ء �إىل عمل  �الإ
�إىل  يحتاجون  �ل�سباب  ن  الأ �ل�سن،  هذه  فى  �أهميتها 
�سا�سى  �الأ تعليمهم  عليها  يبنون  �لتى  �ملبكرة  �خلربة 
وي�ستمرون فى �كت�ساب �ملهار�ت �لتى لها �سلة ب�سوق 
�لعمل  قوة  خارج  �أو  بطالة  حالة  فى  فالبقاء  �لعمل. 
�ملال  ر�أ�ش  تر�كم  من  يحد  �أن  �ساأنه  من  طويلة  ملدة 
لالندماج  �إليه  يحتاجون  ما  وهو  لل�سباب،  �لب�رسى 
عمل  على  و�لعثور  �لعمل  حمل  فى  جيدة  ب�سورة 

منتج.
كند�  فى  و�لن�ساء  �ل��رج��ال  من  �ل�سباب  ويقوم 
�ملتكررة  �لبطالة  نوبات  �أثناء  �ملتحدة  و�ل��والي��ات 
فى  ويبقون  �لتدريب،  من  ح�سيلتهم  من  باال�ستز�دة 
�ملد�ر�ش مدة �أطول، ويوؤجلون �لزو�ج ويو��سلون �لعي�ش 
متاحة  جميعا  لي�ست  �خليار�ت  وهذه  �آبائهم.)21(  مع 

فى  وال  �لعمل  قوة  فى  لي�سو�  �لذين  �ل�سباب  ن�سبة  �إن 
�لبلد�ن  ن�سبة كبرية جد� فى عدد كبري من  �ملدر�سة هى 
��ستبعادها باعتبارها م�سكلة خا�سة  بحيث ال ي�ستطاع 
مقارنة  وتك�سف  موؤقتة.  ظاهرة  باعتبارها  �أو  بالقيا�ش 
�لرجال  من  �ل�سباب  ح��ول  �لبلد�ن  بني  فيما  �أج��ري��ت 
و�لن�ساء عن وجود �ختالفات مهمة فى هذه �لن�سبة فيما 

بني �جلن�سني وفيما يتعلق بالبالغني )�نظر �ل�سكل(.
�خلا�سة  �ملالحظات  �مل�ستويات.  فى  �ختالفات   •
�خلا�سة  �ملالحظات  ميني  �إىل  د�ئما  تقع  ناث  باالإ
�حلاالت  وقوع  �رتفاع  �سمنا  يعنى  مما  بالذكور، 

ناث باملقارنة بالذكور. لدى �الإ
�ملتعلقة  �ملالحظات  معظم  �لن�سب.  فى  �ختالفات   •
حيث  وذل��ك   ،45 درج��ة  خط  �أعلى  توجد  بالرجال 
حاالت  م��ع  لل�سباب  �مل��ق��درة  �حل���االت  تتطابق 
�ل�سباب هم �لذين يندرجون  �أن  �لبالغني، مما يعنى 
وذلك  �لفئة،  ه��ذه  �سمن  �النتظام  من  ق��در  باأكرب 
يتكرر  ال  �لنمط  وهذ�  �لبالغني.  بالرجال  باملقارنة 

ناث. بالن�سبة لالإ
ورمبا تعزى بع�ش �لتقدير�ت �ملرتفعة �إىل م�سكالت 
تتعلق بالقيا�ش، وال �سيما فيما يتعلق بال�سابات �لالئى 
�أن  �ل�سابات  ق��ررت  تنز�نيا  وف��ى  �مل��ن��ازل.  فى  يعملن 
�لرئي�سى لعدم بحثهن عن عمل هو م�سوؤولياتهن  �ل�سبب 
�ملنزلية. �أما بالن�سبة لل�سباب من �لرجال فيتمثل �ل�سبب 

فى عدم وجود عمل فى �ل�سوق.
بني  �ملهمة  �الختالفات  عن  �لبيانات  وتك�سف 
ناث فى هذه �لفئة � فالذكور وب�سورة طاغية  �لذكور و�الإ
فى  يعملن  ناث  �الإ �أن  حني  فى  كعمال،  بهم  مرحب  غري 
مهار�ت  يكت�سب  ال  �لذى  و�ل�سباب  �سوقية.  غري  �أن�سطة 

قابلة للت�سويق وال ي�ستخدم هذه �ملهار�ت فى عمل منتج 
يتعني  هنا  ومن  �القت�ساد  فى  مهدر�  م��ورد�  ميثل  �إمنا 

�الهتد�ء �إىل �آلية ال�ستغالل هذ� �ملورد.

طار 4-2  البع����س من ال�سب���اب لي�سوا فى ق���وة العمل ول  الإ
يتابعون الدرا�سة

Fares, Montenegro, and Orazem (2006a) :مل�سدر�

ال�سكل 4 – 3 حيث ليطيق ال�سباب البقاء عاطلني، فاإن بطالة 
ال�سباب تكون منخف�سة والتوظيف مرتفعا

بلد�ن 
منخف�سة 

�لدخل
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عن  مبناأى  ال�سابات  فيها  تكون  التى  احلالت  اإن 
عن  اأعلى  حالت  هى  الدرا�سة،  اأو  العاملة  القوة 
تلك اخلا�سة بال�سباب من الذكور، وهى اأعلى من 

حالت البالغني من الذكور.

 Faores, Montenegro, and orazem (2006a) :مل�سدر�
فيها  تتطابق  �لتى  �حل��االت  درج��ة   45 خط  ميثل  مالحظة: 
�لعمل وعدم  �ل�سباب و�لبالغني  من حيث عدم  �لتقدير�ت بني 

�لدر��سة وكل نقطة بيانات متثل بلد� و�حد�.
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و�لهر�سك  �لبو�سنة  �ملحلى فى  �ل�رس�ع  �نتهاء  �لرغم من  على 
�ل�سباب  فاإن  �ملا�سى،  �لقرن  من  �لت�سعينيات  عقد  �أو�خر  فى 
و�جهو� �سعوبات جمة فى دخول �سوق �لعمل وعانو� من حالة 
عمل.  �إىل  لالنتقال  وىل  �الأ �ل�سنو�ت  فى  �سديدة  ��ستقر�ر  عدم 
وفى عام 2004 كان معدل �لبطالة 62 فى �ملائة بني �لفئة 
�لعمرية 15 و19 �سنة  و37 فى �ملائة بني �لفئة �لعمرية 20 
و24 �سنة مقابل 22 فى �ملائة للبالغني فى نف�ش �ل�سنة. وهذه 
وىل من جتربة �ل�سباب فى  �لنتائج م�ستمرة فى ب�سع �ل�سنني �الأ

�سوق �لعمل. وفى عام 2001 كانت ن�سبة �لعاطلني فى �لفئة 
عمل  بال  �أ�سبحو�  ممن  �ملائة  فى   77 �سنة   24-15 �لعمرية 
بعد  عمل  �إىل  يفتقرون  �ملائة  فى   58 وظل  و�ح��دة،  �سنة  بعد 
عملو�  �لذين  بال�سباب  يتعلق  فيما  وحتى  �سنني.  ثالث  م�سى 
فى عام 2001، �أ�سبح ثلثهم بال عمل فى عام 2002، وبقى 

ربعهم بال عمل فى عام 2004.)20(
�جلن�ش  نوع  )مثل  �لعاملني  �سباب  ومبقارنة خ�سائ�ش 
و�لتعليم و�حلالة �الجتماعية( يالحظ �أن �لذين عانو� من نوبة 

�لفرتة 2002-2001  �أى نقطة فى  ن�ساط فى  �أو عدم  بطالة 
�لوظيفة  �نعد�م  �أو  بالبطالة  �أكرب  �حتماال  و�جهو�  �أنهم  تبني 
)�أى عدم �لن�ساط �أو �لبطالة( فى عام 2004. وجتربة �لبطالة 
فيما بني �سباب �لعاملني تقرتن باحتمال للبطالة يزيد بن�سبة 
11 فى �ملائة ويزيد بن�سبة 30 فى �ملائة فيما يتعلق بانعد�م 
ير�د�ت، فيما يتعلق  �لوظيفة. كما �أن لهذ� تاأثري� كبري� على �الإ
و�لهر�سك  �لبو�سنة  فى  �لعمال  بالن�سبة جلميع  �لدخل  بانعد�م 

جور �ملنخف�سة. �إمنا تقرتن باالأ

البطالة املبكرة م�ستمرة فى البو�سنة والهر�سك طار 3-4  الإ

�سعف اإمكانيات النتقال )اإىل العمل( فى البو�سنة الهر�سك فى 2001 - 2004 )ن�سبة مئوية(
و�س��ع التوظي���ف ف����ى 2004و�س��ع التوظي���ف ف����ى 2004

توظيفبطال����ةعدم الن�ساطتوظيفبطال����ةعدم الن�ساط

و�سع �لتوظيف فى 2001
بالن�سبة للجميع
731214631521  عدم �لن�ساط

323434302743بطال������ة
130781130879�جلميع يعملون

عمار 15 - 24 �سنة �الأ
711712532126  عدم �لن�ساط

364123263242بطال������ة
221266111574�جلميع يعملون

Fares and Tiongson (2006). :مل�سدر�
مالحظة: عدم �لن�ساط تعنى �لبقاء خارج �ملدر�سة وخارج �سوق �لعمل.

�ملنتجة  �خليار�ت  كانت  ومتى  �لنامية.  �لبلد�ن  فى 
هو  ك��رب  �الأ فاالحتمال  �لعاطل،  لل�سباب  متاحة  غري 
وللمجتمع.  نف�سهم  الأ مدمرة  �أن�سطة  فى  ينخرطو�  �أن 
�سوق  فى  �ل�سباب  يلقاها  �لتى  �ل�سعوبات  ز�دت  وقد 
من  وز�دت  فرن�سا،  فى  �جلرمية  معدالت  من  �لعمل 
يد�ع فى �ل�سجن فى �لواليات �ملتحدة.)22(  �حتمال �الإ
ملدة  �لعاطل  �ل�سباب  ن�سبة  تتجاوز  فحيث  وباملثل، 
طويلة ن�سبة �لبالغني فى �رسى النكا، يذكر �أن �رتفاع 
�لو��سعة  للقالقل  �لرئي�سى  �ل�سبب  هى  �ل�سباب  بطالة 
�لريفى.  �جلنوب  فى  �ل�سنهاليني  �ل�سباب  لدى  �لنطاق 
و1989   1987 عامى  بني  �لثانى  �لتمرد  و�أو�سل 
مفقودين  �أو  قتلى  وخلف  �النهيار،  حافة  �إىل  �لبالد 
يتفاوت عددهم من 40 �ألفا �إىل 60 �ألفا معظمهم من 

�ل�سباب.)23(

�س املال  الوقوع فى براثن وظائف ال تبنى راأ
الب�رشى

 �� و�لبالغني  �ل�سباب  توظيف  بني  �إيجابى  �رتباط  هناك 
توظيف  �أي�سا  يزيد  �لبالغني،  توظيف  �رتفاع  فمع 
من  �أق��ل  �ل�سباب  توظيف  �حتمال  �أن  غري  �ل�سباب. 

وحتى  �سنا.  كرث  �الأ و�لن�ساء  �لرجال  توظيف  �حتمال 
يظل  �لفرق  ف��اإن  باملدر�سة،  لاللتحاق  �لتكيف  بعد 
�ل�����س��ب��اب وتوظيف  ت��وظ��ي��ف  م��ع��دالت  ب��ني  م��اث��ال 
�لتوظيف  معدل  فاإن  �ل�سباب،  بني  وفيما  �لبالغني. 
�خلا�ش بال�سباب �ل�سغري �ل�سن د�ئما �أعلى من معدل 
ب�سورة  يعك�ش  ما  وهو  �ل�سن،  �سغار  �لن�ساء  توظيف 
و�إن   � �لذكور  �لعمل بني  كرب بقوة  �الأ �الرتباط  جزئية 
تو�جه  �لتى  �سافية  �الإ �ل�سعوبات  �أي�سا  يعك�ش  كان 
كرب  �ل�سابات فى �اللتحاق بالعمل، وتعك�ش �لن�سبة �الأ
نتاج �ملنزىل �لذى ال يدرج  منهن �لالئى يعملن فى �الإ

فى �لعمالة �ملقي�سة.
وعندما يعمل �ل�سباب، فاإنهم يجدون �أنف�سهم فى 
�أجر.  بال  عائلى  عمل  فى  �أو  جر  �الأ منخف�سة  وظائف 
وفيما يتعلق ب� 74 بلد� ناميا لديها بيانات، فاإن 25 
منخف�سة  �لبلد�ن  فى  �لعامل  �ل�سباب  من  �ملائة  فى 
�لدخل يعملون باأجر، وترتفع �لن�سبة مع �رتفاع دخل 
�لبلد�ن  ملجموعة  بالن�سبة  �ملائة  فى   57 �إىل  �لبلد، 
�لبلد�ن  ملجموعة  �ملائة  فى  و74  �لدخل  متو�سطة 
يقل  �أج��ر�،  يتقا�سون  �لذين  وحتى  �لدخل.  مرتفعة 
�حتمال ح�سولهم على �ل�سمان �الجتماعى باملقارنة 
كرب �سنا. ولي�ش من غري �ملاألوف فى هذه  بالعمال �الأ

كد  ومت�أ مل�ستقبلى  ب�لن�سبة  واثق  إن��ى  »ا
اإىل  ج��ا  اآ و  اأ ع�جا  هتدى  �س�أ ننى  اأ من 
نه�  اأ تعنى  ال  وىل  االأ والوظيفة  عمل. 
هم  ف�أ العمر.  طول  به�  عمل  �س�أ وظيفة 

ح�سن نف�سى«. ن اأ �سىء ب�لن�سبة ىل هو اأ
زياجنو، طالب جامعة
�ل�سني
ول / دي�سمرب 2005 كانون �الأ
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�لبلد�ن �ل� 74 �أن جند �أن تف�سى حاالت �لعمل بال �أجر 
ربعة �أمثال  يزيد بالن�سبة لل�سباب ما بني �ملثلني و�الأ

عنه بالن�سبة للبالغني )�لف�سل 1(.
جر، �أو �القرت�ن مبكر�  �إن �لبدء بوظيفة منخف�سة �الأ
بنوع �لعمل �خلا�ش لن تكون له عو�قب �سديدة �إذ� ما 
�إنتاجية.  �أكرث  فر�ش  �إىل  ينتقل  �أن  �ل�سباب  ��ستطاع 
لالنتقال  �ملبكرة  �لفرتة  فى  �ملتوقع  من  �أنه  و�لو�قع 
عمال،  �إىل �لعمل �أن يجرب �ل�سباب �أنو�عا �ستى من �الأ
�لوظائف  بني  �ملبكر  �ل��دور�ن  �أن  �لدالئل  من  ويوؤخذ 
من �ساأنه �أن يعظم من �لتو�فق �لتاىل مع �لوظيفة مبا 
لل�سباب.)24(  �أعلى  و�إير�د�ت  �أعلى  �إنتاجية  يرت�ءى فى 
ففى  �حل��ر�ك.  جميعا  ي�ستطيعون  ال  �ل�سباب  �أن  غري 
من  �مل��ائ��ة  ف��ى   90 م��ن  �أك��رث  ���رسع  فا�سو  بوركينا 
�سن 15 و19 من غري �حلا�سلني على  �ملر�هقني بني 
�رسة فى عام 1993،  �أى تعليم يعملون كم�ساعدين لالأ
�إىل نحو 80 فى  وبعد خم�ش �سنني �نخف�ست ن�سبتهم 
�حلر�ك،  من  فعال  يزيد  �لعاىل  و�لتعليم  فقط.  �ملائة 
 15 �سن  بني  �ملر�هقني  من  �ملائة  فى   80 من  فاأكرث 
بد�أو�  �لثانوى،  �لتعليم  من  �سيئا  ح�سلو�  ممن  و19 
�رسة فى عام 1993، و�نخف�ست  يعملون كم�ساعدين لالأ
هذه �حل�سة �إىل نحو 40 فى �ملائة بعد خم�ش �سنني. 
كبرية  �لبد�ية  فى  تكن  مل  �الختالفات  �أن  حني  وفى 
عاليا  تعليما  نالو�  �لذين  حترك  فقد  �لدرجة،  بهذه 

للعثور على عمل �إنتاجى �أف�سل ب�رسعة �أكرب.
�أو عمل غري  �لبدء فى عمل غري ر�سمى  هل يوؤدى 
�إىل  �لر�سمى  �لقطاع  �لعمل فى  جر بدال من  �الأ مدفوع 
جر ؟ حيث ينت�رس  نتائج خمتلفة فى �لتوظيف وفى �الأ
�لر�سمى  غري  �لقطاع  هذ�  فاإن  �لر�سمى،  غري  �لطابع 
�لعمل  �إىل  �ملدر�سة  من  لالنتقال  مهمة  مرقاة  ي�سكل 
وفى  لالختيار.  فر�سة  لهم  تكون  من  �إىل  بالن�سبة 
�لتلمذة  من  �ل�ساحقة  �لغالبية  فاإن  �لالتينية،  �أمريكا 
و�لو�فدون  �لر�سمى  غري  �لقطاع  فى  توجد  �ل�سناعية 
الكت�ساب  �لر�سمى  غري  �لقطاع  يختارون  قد  �جل��دد 
�ألبانيا  وف��ى  �لعمل.)26(  ل�سوق  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت 
ورو�سيا  وبولند�  وهنغاريا  وجورجيا  رجنتني  و�الأ
فاإن  �لبوليفارية،  فنزويال  وجمهورية  و�أوك��ر�ن��ي��ا 
�ل�سباب يك�سبون �أكرث عندما ينتقلون من �لقطاع غري 
جور  �الأ ومكا�سب  �لر�سمى.)27(  �لقطاع  �إىل  �لر�سمى 
مما  بكثري  �أك��رب  �النتقال  من  �ل�سباب  يحققها  �لتى 
كرب �سنا. كما �أن �ل�سباب ي�ستفيدون  يحققه �لعمال �الأ
فى  ي�سبحو�  �أن  مبجرد  ج���ر  �الأ ف��ى  �أ����رسع  من��و  م��ن 
كرب �سنا  �لقطاع �لر�سمى، �سو�ء باملقارنة بالعمال �الأ
�أو باملقارنة بنظر�ئهم فى �لقطاع غري �لر�سمى. �إال �أن 
�لبع�ش يجد نف�سه و�قعا فى بر�ثن وظائف منخف�سة 
�لدخل فى �لقطاع غري �لر�سمى ال تتيح لهم �أى فر�سة 

لزيادة تطوير ر�أ�ش مالهم �لب�رسى.

تتاح  قد  �لعمل،  �سوق  �إىل  �ل�سباب  دخ��ول  وعند 
تدريب  �أو  ر�سمى  تدريب  على  �حل�سول  فر�سة  لهم 
�إير�د�تهم  على  كبري  �أثر  من  لذلك  ما  مع  �لعمل  �أثناء 
على  �ل�سن  �سغار  �لعمال  ويح�سل  م��ر.  �الأ نهاية  فى 
جر ب�سورة �أ�رسع فى فرتة �لتعليم هذه  زياد�ت فى �الأ
�أثناء �لوظيفة، ثم تتباطاأ �لوترية مع تقدم �لعمال فى 
�إ�سافية  �سنة  من  �لعو�ئد  وتزيد   .)4-4 )�ل�سكل  �ل�سن 
مبا  ي���ر�د�ت  �الإ �لع�رسين  �سن  فى  �خل��ربة  من  و�ح��دة 
مور  �الأ بقيت جميع  �إذ�  ولكن  �ملائة.  فى   6 �إىل  ي�سل 
ثابتة على حالها، فاإن �سنة و�حدة من �خلربة فى �سن 
ير�د�ت باأقل من 3 فى �ملائة. وكلما  ربعني تزيد �الإ �الأ
ز�د �كت�ساب �ملهار�ت فى م�ستهل �مل�ستقبل �لوظيفى، 
�أكرث  وفى  بعد.  فيما  �أكرث  يك�سب  �أن  �لعامل  ��ستطاع 
للتحليل،  خ�سعت  �لتى  �لبلد�ن  �أخما�ش  �أربعة  من 
ربعني وبلغ متو�سط  ير�د�ت �لذروة بعد �سن �الأ بلغت �الإ
وعند  ربعني  و�الأ �ل�سابعة  �سن  فى  ذروت��ه  ي��ر�د�ت  �الإ
مرتني  �ملتو�سط  فى  تعادل  �ملكا�سب  كانت  �ل��ذروة، 
ون�سف مرة �أجر �لبد�ية، مما يدل على تطور كبري فى 
�ملهار�ت بعد ترك �ملدر�سة، ويحدث معظمه فى ب�سع 
�ل�سباب  �أما  بالوظيفة.  �اللتحاق  من  وىل  �الأ �ل�سنني 
�لفر�سة الكت�ساب هذه �ملهار�ت بعد  �لذين يخ�رسون 
ترك �لدر��سة ب�سبب �ل�سعوبات �ملبكرة �لتى يالقونها 
�حلياة  م�سرية  فى  يو�جهون  فقد  �لعمل،  �سوق  فى 
�أن  و�لو�قع  �أ�سعف.  و�أجر�  منخف�سة  مهار�ت  �لعملية 

Fares, Montenegro, and Orazem (2006a) :مل�سدر�

على بالن�سبة لل�سباب ال�سكل 4-4 اإيرادات اخلربة هى الأ

�سافية �لن�سبة �ملئوية للعائد عن �سنة و�حدة من �خلربة �الإ
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ول فى م�سرية �حلياة �لعملية فى هنغاريا  �لنجاح �الأ
هو �ملحرك لنتائج �سوق �لعمل فيما بعد.)28(

و�لنتائج  �لفقر  فى  �لتاأثري  يبخ�ش  �أن  ي�سح  وال 
تز�ل  ال  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  كبري  ع��دد  ففى  �الجتماعية. 
حتليل  بعد  حتى  فقرية،  عامال  �سبابا  ت�سم  عائالت 
ن �لعمل هو �أكرث  �إير�د�ت �ل�سباب �إىل عو�ملها. ونظر� الأ
�رسة  �الأ على  عز  فاإذ�  للفقر�ء،  تو�فر�  �ملادية  �سول  �الأ
�سبابها،  عمل  ول��و  حتى  �لفقر  تتفادى  �أن  �لفقرية 
فلي�ش من �ملحتمل حتقيق ذلك باأ�ساليب �أخرى. وهذ� 
�ملتعلقة  �لق�سايا  �ل�سارخ،  �الهتمام  حمط  فى  ي�سع 
�ل�ساحق  و�لدليل  �لفقر.  عبء  من  �لتخفيف  ب�سيا�سات 
�النتقال  �ل�سباب على  ت�ساعد  ف�سل  �الأ �لدر��سة  �أن  هو 
قدر  باأكرب  و�لتمتع  �لعمل  �إىل  �ملدر�سة  من  �سهل  �الأ
ير�د،  من �لنجاح. كما �أن �ال�ستقر�ر فى �لعمل وفى �الإ
ي�سهل عملية �النتقال �لتالية �إىل �لزو�ج وتكوين �أ�رسة. 
�أن تو�جه �حتياجات  �أفقر �لعائالت ال ت�ستطيع  ولكن 
خالل  من  يكت�سب  دخ��ل  ب��دون  �جلارية  ��ستهالكها 
وهو   � طفال  �الأ تعليم  فاإن  ثم،  ومن  �أطفالها،  ت�سغيل 
�لت�سحية به فى �سبيل  � يتم  �لفقر  خمرج حمتمل من 

ك�سب �لعي�ش �جلارى.

ما الذى يجعل ال�سباب عر�سة للمعاناة 
فى �سوق العمل؟

تتاأثر نتائج �سوق �لعمل �خلا�سة بال�سباب باالجتاهات 
�لقيود  وب�سبب  �القت�سادى.  و�لنمو  �لفقر  فى  �لعامة 
منخف�سة  �لبلد�ن  فى  �لدخل  على  �ملفرو�سة  �حلادة 
�أن  �سوى  �أمامها خيار�  �لعائالت ال جتد  فاإن  �لدخل، 
تبعث باأطفالها �إىل �لعمل، فى حني يو�جه �ل�سباب فى 
�القت�ساد�ت بطيئة �لنمو م�ساعب كبرية فى �الهتد�ء 

�إىل عمل.
منطقتى  ف��ى  ط��ف��ال  �الأ ت�سغيل  �نت�سار  يرتفع 
بلد�ن  وهى  �آ�سيا،  وجنوب  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا 
�ل�سكل 1-4(.  )�نظر  �لدخل  بانخفا�ش  غالبا  تت�سف 
على  وتدل  خطية  عالقة  لي�ست  �لعالقة  هذه  �أن  بيد 
�النخفا�ش،  �ل�سديدة  �لدخل  م�ستويات  حالة  فى  �أنه 
طفال  يكون تاأثري �لتغري فى دخل �لفرد على ت�سغيل �الأ
�نت�سار ت�سغيل  على كما يحدث تباين كبري فى  هو �الأ
وهو  �ملت�سابهة،  �لدحل  م�ستويات  عند  حتى  طفال  �الأ
�أن هناك عو�مل خالف �لفقر من �ساأنها  ما يدل على 
طفال. فلبع�ش  �أن تزيد �أو تنق�ش من �نت�سار ت�سغيل �الأ
طفال نظرة متو��سعة للعائد من �لتعليم،  �لعائالت و�الأ
فى حني �أن غريها تو�جه قيود� على �القرت��ش وغريه 
�جلزئى  �لتحليل  من  ويوؤخذ  �أطفالها.  تعليم  لتمويل 
طفال  لبوركينا فا�سو وغو�تيماال �أن �نت�سار ت�سغيل �الأ
يتز�يد عندما تو�جه �لعائالت �سدمات فى �لدخل.)29( 

�لنقدية  �لتحويالت  ب��ر�م��ج  جن��اح  فعال  تبني  وق��د 
فى  طفال  �الأ ت�سغيل  �إلغاء  برنامج  مثل  �مل�رسوطة 
وذلك  طفال  �الأ ت�سغيل  �نت�سار  من  �حلد  فى  �لرب�زيل، 
بتقدمي دعم للعائالت �لتى تعانى من قيود فى �لدخل 
بعد  ما  وبرب�مج  باملد�ر�ش  �أطفالهم  �إحل��اق  ب�رسط 

�ملد�ر�ش.
من  متنا�سبة  غ��ري  ب�سورة  يعانون  و�ل�سباب 
�أجريت  حتليالت  من  ويوؤخذ  �لعمل.  �أ�سو�ق  �إ�سعاف 
زيادة  �أن  و�لنامية  �لنمو  �ملتقدمة  �لبلد�ن  بني  فيما 
�لطلب على �لعمل حت�سن د�ئما من �لتوظيف وتزيد من 
م�ساركة �ل�سباب فى �لقوة �لعاملة.)30( وفى �لرب�زيل، 
�لثامن  �لعقدين  �ل�سباب فى  �ختلفت معدالت توظيف 
و�لتو�سع  �لركود  �أثناء  �ملا�سى  �لقرن  من  و�لتا�سع 
�أن  غ��ري  �الجت���اه،  ع��ن  طفيفة  ب�سورة  �القت�سادى 
من  ن��اث  و�الإ للذكور  بالن�سبة  بكثري  �أكرب  �لتحركات 
�ل�سباب.)31( و�الختالفات فى تقلبات �لتوظيف تتجلى 
بالن�سبة  �لتوظيف  فمعدل  �سيلى.  فى  �أك��رب  ب�سورة 
�ملعدل  عن  ثابتة  ب�سورة  منخف�ش  �لذكور  ل�سباب 
ح�سة  �أن  �إىل  جزئيا  هذ�  ويرجع  للبالغني،  بالن�سبة 
�سنة  �أعمارهم بني 15 و24  �لذين ترت�وح  كبرية من 
ملتحقون باملد�ر�ش، و�أي�سا ب�سبب �ل�سعوبات �لكبرية 
�أن  غري  �لعمل.  �إىل  �نتقالهم  فى  �ل�سباب  تو�جه  �لتى 
على  عري�سا  تفاوتا  ويتفاوت  ثابتا،  لي�ش  �لفرق  هذ� 
مر �لزمن. وفى حاالت �لتباطوؤ �القت�سادى فى �أعو�م 
1974 و1982 و1998 �نخف�ش معدل توظيف �سباب 
�لذكور، � م�سححا بعن�رس �النتظام باملدر�سة، ب�سعف 
على  �لذكور  من  للبالغني  بالن�سبة  �ملعدل  �نخفا�ش 

قل )�ل�سكل 5-4(. �الأ
ما �لذى ي�سهم فى جعل �ل�سباب عر�سة للمعاناة 

فى �سوق �لعمل ؟ هناك �أربعة عو�مل هى:

Fares, Montenegro, and Orazem (2006) :مل�سدر�
�سال�سل  تكييف  �القت�سادى. ومت  �لتباطوؤ  �ملظللة متثل فرت�ت  جز�ء  �الأ مالحظة: 

�لتوظيف بعن�رس �اللتحاق باملدر�سة.
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على  �ملتز�يد  �ل�سغط  يتو��سل  �لبلد�ن  بع�ش  فى   •
من  كبرية  �أف���و�ج  بف�سل  �ل�سباب  عمالة  �سوق 
�ملرتفعة  و�ملعدالت  �ل�سوق  �إىل  �جل��دد  �لو�فدين 

ناث. مل�ساركة �الإ
�ملعلومات  على  �حل�سول  فر�ش  �سعف  ي��وؤدى   •
مما  و�ن  �الآ قبل  �ملدر�سة  ترك  �إىل  �الئتمان  وعلى 

ي�ستدمي من حاالت عدم تو�فق �ملهار�ت.
حلاالت �لف�سل فى �ل�سيا�سات عو�قب غري مق�سودة   •
على توظيف �ل�سباب وهى تو�سع من �لفجو�ت بني 

�ل�سباب و�لبالغني فى �سوق �لعمل.
�لكاملة  �مل�ساركة  تعرقل  �الجتماعية  �ملوؤ�س�سات   •
�لفتيات، فى  �ل�سباب، وب�سورة خا�سة  من جانب 

�كت�ساب �ملهار�ت وفى �لعمل.

فواج كبرية من ال�سباب اأ
�أفو�جا  �لعامل  حول  �لنامية  �لبلد�ن  من  كثري  يو�جه 
كبرية من �ل�سباب )�نظر �أ�سو�ء على �ختالف �لعو�مل 
�لدميوجر�فية بعد �لف�سل 1(. ففى بع�ش �لبلد�ن، وال 
�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء، �سيتو��سل �رتفاع  �سيما فى 
�لعقود �ملقبلة،  �ل�سكان فى ب�سعة  �ل�سباب فى  ح�سة 
مما يزيد من �ل�سغط على �سوق عمالة �ل�سباب. و�لو�قع 
طفال �ملبكرة فى �لبلد�ن �لنامية قد ز�دت  �أن طفرة �الأ
طفال  �الأ طفرة  على  �أ�سو�ء  )�نظر  �ل�سباب  بطالة  من 

بعد �لف�سل 4(.
�أدت  �نتقال  مبرحلة  ومي��ر  ناميا  بلد�   32 وف��ى 
فى   10 مبقد�ر  �ل�سكان  من  �ل�سباب  ح�سة  فى  زيادة 
�ملائة �إىل زيادة فى بطالة �ل�سباب قدرت بن�سبة 6 فى 
�إثيوبيا،  وفى  و2000.)32(   1980 عامى  بني  �ملائة 
ح�سة  �أك��رب  ت�سم  �لتى  �ملحلية  �لعمل  �أ���س��و�ق  ف��اإن 
توظيف  فى  �أدنى معدالت  �ل�سكان، حققت  �سباب  من 
غري  �ل�سباب  بني  فيما  �أو�سح  �لتاأثري  وكان  �ل�سباب 
فيها  تتز�يد  �لتى  �لبلد�ن  فاإن  هنا،  ومن  �ملتعلم.)33( 
�أفو�ج �ل�سباب �ستو�جه حتديات متز�يدة فى ��ستيعاب 

�ل�سباب فى �لوظائف.
وحتى حيث تتناق�ش ح�سة �ل�سباب من �ل�سكان، 
م�ساركة  معدالت  فى  �لكامنة  �لزيادة  �ساأن  من  فاإن 
وذلك  �لبطىء،  �ل�سكانى  �لنمو  تاأثري  من  حتد  ناث،  �الإ
فو�ج  �الأ هذه  فى  ن��اث  �الإ �سباب  من  �أك��رب  ح�سة  ن  الأ
ولالرتفاع  �لعمل.)34(  �سوق  فى  وظائف  عن  تبحث 
ب�سورة  مهم  تاأثري  �لتعليمى  �لتح�سيل  فى  �حل��ادث 
خا�سة على �ختيار�ت �ملر�أة فى عرو�ش �لعمل. ومع 
�لتعليم، فهى تنتقل ب�سورة  حت�سيل �ملر�أة ملزيد من 
�رسة  ن�سطة �لتقليدية فى بيت �الأ متز�يدة �إىل خارج �الأ
فى  وتدخل  �لزر�عى،  باالنتاج  �خلا�سة  ن�سطة  �الأ �أو 
جمال �لعمل باأجر. والرتفاع م�ستويات تعليم �ملر�أة، 

ناث فى �لعمل  وما يقرتن بذلك من �رتفاع م�ساركة �الإ
باأجر، تاأثري �آخر � له �رتباط عك�سى قوى مع معدالت 

�خل�سوبة �لقطرية.)35(
    

املعلومات  على  احل�سول  فر�س  اإىل  االفتقار 
واالئتمان

�كت�ساب  قبل  �لعمل  فى  لل�رسوع  �ملدر�سة  ترك  يحد 
�ملهار�ت �ملت�سلة من قدرة �ل�سباب على �نتهاز �لفر�ش 
فالعائالت   .)3 )�لف�سل  �مل�ستقبل  فى  للعمل  �ملتاحة 
حمدودة  فر�ش  �سوى  لها  تتو�فر  ال  �لتى  �لفقرية 
�لدخل  فى  �سدمات  وتو�جه  �الئتمان  على  للح�سول 
�سحب  �سوى  خيار�  �أمامها  جتد  ال  قد  �ل�سحة،  فى  �أو 
�أن  كما  �لعمل.  �إىل  و�إر�سالهم  �ملدر�سة  من  �أطفالها 
�نخفا�ش �لعائد �ملتوقع من �لتعليم قد يت�سبب بدوره 
ملجال  و�ل��دخ��ول  �ملدر�سة  من  �ملبكر  �لت�رسب  فى 
�لعمل. وب�سبب ق�سور �ملعلومات، قد تبخ�ش �لعائالت 
قيمة �لعائد �ملحتمل من �لتعليم، وال �سيما متى كانت 
�ملناطق  فى  موجودة  �لتعليم  ت�سرتط  �لتى  �لوظائف 
ويبلغ  �لريف.  فى  �لعائلة  تقيم  حني  فى  �حل�رسية 
�لتى  �لعائالت  عند  �ق�ساه  �ملعلومات  فى  �لق�سور 

باء قليال. يكون فيها تعليم �الآ
وهو  �أال  �لعائد  �نخفا�ش  لتوقع  �آخر  �سبب  وثمة 
من  ب�سهولة  �ل�سباب  �نتقال  من  حتد  �لتى  �ل�سيا�سات 
وظيفة �إىل �أخرى �أو من منطقة �إىل �أخرى �أو من �سنعة 
للحرية  �لرت�ث  مبوؤ�س�سة  �خلا�ش  و�ملوؤ�رس  �أخرى.  �إىل 
�القت�سادية يقي�ش �لكيفية �لتى ت�سمح بها �ملوؤ�س�سات 
وينتجو�  يعملو�  باأن  للنا�ش  ما  بلد  فى  �القت�سادية 
�ساليب �لتى يرون �أنها هى  وي�ستهلكو� وي�ستثمرو� باالأ
كرث �إنتاجية.)36( ويبلغ معدل �لعائد من �لتعليم فى  �الأ
جمموعة �لبلد�ن �لنامية �لتى تتيح للعامل حرية �أكرب 
�ملائة،  فى   9.9 �القت�سادية  �ملز�يا  عن  �لبحث  فى 
�ملجموعة  ل��دى  �مل��ائ��ة  ف��ى   6.4 ه��و  �مل��ع��دل  ولكن 
�لعمل  مع  يتفق  ما  وهو   )6-4 )�ل�سكل  حر�كا  قل  �الأ
�لنظرى �لذى يربط عائد ر�أ�ش �ملال �لب�رسى باحلر�ك 

�القت�سادى عرب �لقطاعات �أو �لوظائف �لبديلة. 
�ملعلومات  على  �حل�سول  فر�ش  �إىل  و�الفتقار 
يقلل من فعالية �لبحث عن وظيفة ويطيل �أمد �لبطالة 
�ملتاحة  �لفر�ش  معرفة  ع��دم  ويقلل  �ل�سباب.  ل��دى 
�حتمال  من  لها  �ال�ستعد�د  وكيفية  �لعمل  �سوق  فى 
للعمل  و�الهتد�ء  �ل�سليمة  للمهار�ت  �ل�سباب  تطوير 
يجعل  �ملعلومات  متاثل  عدم  �إن  ملهار�تهم.  �ملالئم 
نهم غري  �أرباب �لعمل �أقل ثقة بتوظيف و�فدين جدد الأ
�إنتاجيتهم. كما يزيد من معدل �لدور�ن  متاأكدين من 
نوعية  عن  �ملزيد  �لعمل  و�أرباب  �ل�سباب  يتعلم  حيث 

عالقات �لعمل بينهما.
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�سواق العمل التقييدية �س�سات اأ موؤ
على  �لتاأمني  كقو�نني   � �لعمل  �سوق  موؤ�س�سات  �إن 
 � جر  لالأ دن��ى  �الأ و�حلد  �لتوظيف،  وحماية  �لتوظيف 
وما  �آالم  من  �لعاطلون  يعانيه  ملا  ��ستجابة  ن�ساأت 
يعانيه �لعاملون من ��ستغالل. ورغم ح�سن �لنية، فاإن 
هذه �ملوؤ�س�سات تقل عن كونها مثلى فى بلد�ن كثرية. 
ولعل  م��ر،  �الأ بادئ  فى  �سعيفا  كان  ت�سميمها  ولعل 
�لظروف و�ملناخ �القت�سادى قد تغري�، و�أن �العتبار�ت 
و�سكال  حياة  �ملوؤ�س�سات  هذه  منحت  رمبا  �ل�سيا�سية 
على  �ملوؤ�س�سات  هذه  �إ�سالح  بقى  وقد  بها.  خا�سني 
وبع�ش  طويلة.)37(  لفرتة  كثرية  بلد�ن  �أعمال  جدول 

هذه �ملوؤ�س�سات له على �ل�سباب تاأثري غري متنا�سب.
حماية  فى  فاعلية  �لتوظيف  حماية  ولقو�نني 
كذلك  ترفع  ولكنها  فقدها،  دون  و�حليلولة  �لوظائف 
ويت�سح  �ل�سباب.)38(  وت��وؤود  �ال�ستخد�م،  تكلفة  من 
من تقرير عن �لتنمية فى �لعامل 2005 ومن )تقرير( 
�ملتعلقة  �للو�ئح  �أن   2006 عمال«  باالأ »�ال�سطالع 
�لبلد�ن  فى  �رس�مة  تزيد  �أن  �ساأنها  من  بالتوظيف 
�لتكاليف  وتقلل  �ل�سناعية.  �لبلد�ن  �لنامية عنها فى 
�إنهاء  عملية  من  �لعمال  عن  لال�ستغناء  �ملرتفعة 
�ل�رسكات،  فى  وظائف  �إيجاد  من  وكذلك  خدمتهم 
وحتد من دخول �رسكات جديدة وتبهظ كاهل �ل�سباب 
فى �سوق �لعمل ب�سورة غري متنا�سبة.)39( ي�ساف �إىل 
ذلك �أن تقليل دور�ن �لعمل يزيد من فرتة �لبطالة. وهذ� 
�لبطالة  لنوبات  �لد�ئم  �لتاأثري  �إىل  �سافة  باالإ �لتاأثري، 
�لطويلة �ملبكرة، ي�سعف من �لنتائج �خلا�سة بال�سباب 
ومن �آفاق �مل�ستقبل. وفى �سيلى، حيث تتوقف �أحكام 
حتيز  �لوظائف،  والي��ة  م��دة  على  �لوظائف  �سمان 
�لتوظيف �سد �سباب �لعمال. وقو�نني حماية �لتوظيف 
مرتبات  تعنى  �إمن���ا  �سديدة  ب�رس�مة  تت�سم  �ل��ت��ى 

�لعمال.)40(  ل�سباب  بالن�سبة  �أقل  توظيف  ومعدالت 
ثر �ملعاك�ش لهذه �للو�ئح على معدالت توظيف  وبلغ �الأ
ثر �ملعاك�ش على  �ل�سباب من �لعمال �أكرث من �سعف �الأ
�لعمر وذلك فى 15 بلد� من  �لذكور فى بد�ية  �لعمال 
بلد�ن �أمريكا �لالتينية و�لكاريبى و28 بلد� من بلد�ن 
�القت�سادى  �مليد�ن  فى  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 
�لقرن  م��ن  و�لت�سعينيات  �لثمانينيات  عقدى  ف��ى 

�ملا�سى.)41(
�ل�سباب  يحتل  �أن  فى  �أكرب  �الحتمال  ن  الأ ونظر� 
على  تطر�أ  �لتى  �لتغيري�ت  ف��اإن  ج��ر،  �الأ توزيع  قاع 
�أكرب  تاأثري  طبعا  لها  �سيكون  جر  لالأ دن���ى  �الأ �حل��د 
زيادة  �أدت  �لرب�زيل،  ففى  عليهم.  �سلبى(  �أو  )�إيجابى 
�أكرب للوظائف بالن�سبة  �إىل فقد�ن  جر  دنى لالأ �حلد �الأ
�ملنخف�سة  �ملهار�ت  ذوى  وللعمال  و�ل�سباب  ناث  لالإ
دنى. وفى �سيلى  �لذين متحورت �أجورهم حول �حلد �الأ
جور من �حتماالت توظيف  خف�ش فر�ش حد �أدنى لالأ
�ل�سباب عادة، وال �سيما غري �ملهرة.)42( وحتى عندما 
فى  �حلال  هو  كما  كبري�  �لر�سمى  غري  �لقطاع  يكون 
�لقطاع  فى  دنى  �الأ �حلد  �أجور  فاإن  �لالتينية،  �أمريكا 
غري  �لقطاع  فى  جور  �الأ على  �أثرها  ين�سحب  �لر�سمى 
فى  �ل�سباب  يتاأثر  ذل��ك،  نتيجة  وم��ن  �لر�سمى.)43( 
تطر�أ  �لتى  بالتغيري�ت  بدورهم  �لر�سمى  غري  �لقطاع 

جر. دنى لالأ على �حلد �الأ
�لعام  �لقطاع  فى  و�ملز�يا  ج��ور  �الأ كانت  ومتى 
�لقطاع  فى  للمكافاآت  بالن�سبة  عنها  �سخاء  �أوف��ر 
�خلا�ش، فاإن ذلك ميثل حافز� قويا لل�سباب )وال �سيما 
للوقوف فى  �ملد�ر�ش  للمتعلمني منهم( و�لذين تركو� 
عاطلني  ويبقون  �حلكومية،  للوظائف  طلبا  طو�بري 
جور  �الأ ع��الو�ت  وتوؤثر  �لتخرج.  بعد  �لوقت  لبع�ش 
�سمان  �إىل  �سافة  باالإ  � �لعام  �لقطاع  فى  �ملرتفعة 
�لوظيفة و�إىل ثباتها و�إىل هيبتها وغري ذلك من �ملز�يا 
جر � فى �لقر�ر باال�ستمر�ر �لطوعى فى  غري �ملتعلقة باالأ
عدم �لعمل �إىل �أن تنفتح فر�سة للتوظيف فى �لقطاع 
جر �البتد�ئى بال�ساعة فى  �لعام. وفى �ملغرب، فاإن �الأ
جر  �لقطاع �لعام يزيد بن�سبة 24.5 فى �ملائة على �الأ
تف�سيل  �إىل  ي��وؤدى  ما  وهو  �خلا�ش.)44(  �لقطاع  فى 
�أكرب للعمل فى �لقطاع �لعام فيما بني �حلا�سلني على 
تبلغ  تون�ش،  وفى  �ملغاربة.  �ل�سباب  من  عال  تعليم 
عالوة �أجر �لقطاع �لعام 18 فى �ملائة، وهو ما يوؤدى 
على  للح�سول  طو�بري  فى  �ل�سباب  وقوف  �إىل  بدوره 
وظائف  قبول  عن  عو�سا  �لعام  �لقطاع  فى  وظائف 
�أقل �إغر�ء فى �لقطاع �خلا�ش.)45( وفى �إثيوبيا تتطلع 
ن�سبة كبرية من �ل�سباب �لعاطل �إىل �لعمل فى �لقطاع 

�لعام ب�سبب �ملز�يا �ملرتفعة �ملت�سورة.)46(
وال تنفرد �إثيوبيا و�ملغرب وتون�ش بهذه �لنتائج. 
جور فى 39 بلد� ناميا �أن متو�سط  �إذ يك�سف تر�جع �الأ

Fares, Montenegro, and Orazem (2006b) :مل�سدر�
كرث حر�كا« معدل للعائد من �لتعليم يبلغ 9.9 فى �ملائة،  مالحظة: للبلد�ن »�الأ
قل حر�كا« يبلغ معدل �لعائد من �لتعليم منها 6.4 فى �ملائة. ويتم  و�لبلد�ن »�الأ
ت�سنيف �لبلد�ن باأنها »�أكرث حر�كا« و »�أقل حر�كا« ح�سب موؤ�رس موؤ�س�سة �لرت�ث 

للحرية �القت�سادية. وكل نقطة بيانات فى �لر�سم متثل بلد� و�حد�.

كرث  الأ للعمال  بالن�سبة  على  الأ هو  التعليم  عائد  ال�سكل 6-4   
حراكا

الوظ�ئف  م��ن  حم���روم���ون  »ال�����س��ب���ب 
على  اأ بينهم  البط�لة  ومعدل  مونة؛  امل�أ

بكثري من املتو�سط القومى«.
جريمى، طالبة قانون، فرن�سا
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نحو  بلغ  بلد�   25 فى  �لعام  �لقطاع  فى  جر  �الأ عالوة 
�ل�سخ�سية.  �خل�سائ�ش  مر�عاة  مع  �ملائة  فى   26
�أخرى مثل كمبوديا وفييت نام،  وفيما يتعلق ببلد�ن 
وفى  �سلبية.)47(  �لعام  �لقطاع  فى  جر  �الأ عالوة  فاإن 
�لعام  �لقطاع  جر فى  �الأ تزيد عالوة  �لالتينية  �أمريكا 
كثري� بالن�سبة للن�ساء عنها بالن�سبة للرجال. وتتفاوت 
�لبلد�ن  من  عدد  فى  �لعام  �لقطاع  فى  ج��ر  �الأ عالوة 
م�ستويات  بح�سب  و�إندوني�سيا  �لالتينية  �أمريكا  فى 

�ملهار�ت.)48(

�س�سات االجتماعية املثبطة للهمم  املوؤ
ناث وال �سيما بالن�سبة للإ

��سرت�ك  معدالت  �رتفعت  خ��رية  �الأ �لثالثة  �لعقود  فى 
�لن�ساء �ل�سابات فى �لقوة �لعاملة فى جميع �ملناطق، 
ناث  لالإ �لتعليمى  �لتح�سيل  �رتفاع  مع  بالتو�فق 
�مل�ستويات  ولكن  �خل�سوبة.  م��ع��دالت  و�نخفا�ش 
ناث مل ترتجم فى بع�ش �ملناطق  �الإ �ملرتفعة لتعليم 
�إىل زياد�ت مثرية فى معدالت م�ساركة �لن�ساء �ل�سابات 
�الجتماعية  �ملوؤ�س�سات  ولعل  �لعاملة.  �لقوة  فى 
�لب�سيط  �لرت�جع  من  ويت�سح  �ل�سبب.  هى  ع��ر�ف  و�الأ
فيما بني 128 بلد� �أن �لدين وحده ميكن �أن يعلل نحو 

ناث.)49( ثلث �لتباين فى معدالت م�ساركة �الإ
توؤثر  �أن  �أي�سا  �ساأنها  من  �الجتماعية  عر�ف  و�الأ
�لعمل  �ل�سابة تنجح فى �سوق  �إذ� كانت �ملر�أة  فى ما 
متو�سط  �رتفع  �لالئى  �لن�ساء  فاإن  م�رس  ففى  ال.  �أم 
تعليمهن �رتفاعا هائال، يلزمن بيوتهن وميتنعن عن 
قيادة �ل�سيارة � مما يحد من حر�كهن �لوظيفى. وفى 
�أن �ل�سباب من �لذكور ز�دو� من �مل�سافات �لتى  حني 
يقطعونها �إىل �لعمل بني عامى 1998 و1998، فاإن 
�حل�سول  على  فر�سهن  يفعلن، مما ق�رس  �ل�سابات مل 
تعليما  �لن�ساء  و�أقل  �حلكومة.  خارج  باأجر  عمل  على 
فى  �لعمل  على  �إم��ا  ويقت�رسن  ت�رسر�،  ك��رث  �الأ هن 
�لبيوت �أو �لعمل بال �أجر فى م�رسوع ي�ستند �إىل �لبيت 

�أو زر�عة �لكفاف.)50(

تو�سيع الفر�س فى �سوق العمل
��ستثمارى  مناخ  تو�فر  ي�سمح  �لبلد�ن،  جميع  فى 
�نتعا�ش  على  وي�ساعد  بالتو�سع  �خلا�ش  للقطاع  جيد 
جنبى  �لتجارة وي�سمح للبلد باأن يجتذب �ال�ستثمار �الأ
وظائف.  خللق  مطلوبة  �أم��ور  جميعا  وهى  �ملبا�رس، 
�لقطاعات،  ي�سهم فى منو هذه  �أن  �ل�سباب  و�سع  وفى 
ف�سل  �آث��ار  تخفف  خطو�ت  �إىل  حاجة  هناك  ولكن 
توؤثر ب�سورة غري متنا�سبة  و�لتى  و�ل�سيا�سات  �ل�سوق 
على �ل�سباب. وتختلف �خلطو�ت تبعا مل�ستوى �لتنمية 

�أولوية  �لعمالة  �سوق  موؤ�س�سات  �سالح  والإ �لبلد.  فى 
�لتى تكون فيها  �لبلد�ن متو�سطة �لدخل و�لبلد�ن  فى 
تنفيذها.  ويحتمل  �إلز�ما  �أكرث  �لعمل  �سوق  موؤ�س�سات 
قطاعات  لديها  و�لتى  �لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن  وفى 
كبرية غري ر�سمية ويغلب عليها �القت�ساد �لريفى، فاإن 
�أ�سد  �سالح �ملوؤ�س�سات تاأثري حمدود. ومن هنا فاإن  الإ
مور �إحلاحا تتمثل فى ��ستحد�ث بد�ئل للتو�سع فى  �الأ
قليمى  �لقطاع �لريفى و�لنهو�ش باحلر�ك �لقطاعى و�الإ

طفال. و�حلد من ت�سغيل �الأ

حت�سني مناخ اال�ستثمار
يفيد �لنمو �القت�سادى وخلق وظائف معظم �مل�ساركني 
فى �سوق �لعمل، مبا فى ذلك �ل�سباب. ومتى كان �لطلب 
و�مل�ساركة  �ل�سباب  توظيف  يزيد  قويا،  �لعمالة  على 
ناث،  و�الإ �لذكور  من  لكل  بالن�سبة  �لعاملة  �لقوة  فى 
ونظر�  �ل�سباب.)51(  بطالة  معدل  ينخف�ش  حني  فى 
ن �لقطاع �خلا�ش هو �لذى ينبغى �أن يت�سدر عملية  الأ
يعترب  جيد  ��ستثمار  مناخ  تو�فر  فاإن  �لوظائف،  خلق 
وتتو�سع.  تتكون  باأن  لل�رسكات  لل�سماح  مطلوبا  �أمر� 
ويحاج تقرير عن �لتنمية فى �لعامل 2005 باأن على 
وذلك  �أف�سل  ��ستثماريا  مناخا  تن�سئ  �أن  �حلكومات 
و�حلو�جز  و�ملخاطر  �ملربرة  غري  �لتكاليف  مبعاجلة 
ب�سمان  ذلك  �أن حتقق  ت�ستطيع  �ملناف�سة. وهى  �أمام 
من وحت�سني �ملناخ �لتنظيمى  �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سى و�الأ
�سا�سية  �الأ �لبنية  وتوفري  �ال�ستثمار،  �أمام  و�ل�رسيبى 
بالوظائف  �ملتعلقة  �ملعلومات  وحت�سني  �ملطلوبة، 

�ل�ساغرة لطالبيها.
�إن �لتو�سع فى �لتجارة �لعاملية �أحدث حتوال فى 
قدر  �الأ هم  �ل�سباب  ن  الأ ونظر�  �لعامل.  حول  نتاج  �الإ
فاإن  �لعمل،  على  �ملتنامى  للطلب  �ال�ستجابة  على 
�إندوني�سيا  ففى  �لعمال.  �سباب  مل�سلحة  �لتحول  هذ� 
فيها  �ل�سباب  من  ن�سبة  تعمل  �لتى  �ل�سناعات  ترتكز 
لكرتونيات  �الإ �لوطنى، فى  تزيد على �سعف �ملتو�سط 
و�إنتاج �ملن�سوجات �ملنخرطة بكل ثقلها فى �لت�سدير. 
كثيفة  هذه  �لت�سدير  قطاعات  فى  �ل�سباب  و�لعمال 
وب�سورة  جيد�  تعليما  متعلمون  لل�سباب،  �ال�ستخد�م 
�لتعليم  منهم  �مل��ائ��ة  ف��ى   47 و�أمت  متنا�سبة،  غ��ري 
�لثانوى مقابل 11 فى �ملائة من غريهم من �ل�سباب 
�لعامل. وباملثل، ففى فييت نام �أمت 20 فى �ملائة من 
�لتعليم  �لقطاعات  هذه  فى  �لعاملني  �ل�سباب  �لعمال 
�لثانوى مقابل 8 فى �ملائة فى قطاعات �أخرى، وفى 

�لرب�زيل 41 فى �ملائة مقابل 15 فى �ملائة.
�ال�ستخد�م  كثيفة  �لت�سدير  قطاعات  �أن  ويبدو 
�لالئى  ناث  �الإ �ل�سابات  �لعامالت  ت�ستهدف  لل�سباب 
هذه  فى  �لعامل  �ل�سباب  من  �ملائة  فى   74 ي�سكلن 
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�لقطاعات فى �إندوني�سيا وفييت نام، مقابل ما يرت�وح 
بني 46 و50 فى �ملائة فى قطاعات �أخرى. و�ل�سباب 
�لعاملون فى �رسكات �لت�سدير يتقا�سون �أجور� �أف�سل 
كان  �إندوني�سيا  وفى  �آخرى.  �أماكن  فى  نظر�ئهم  من 
�سباب �لعمال �لعاملون فى قطاع �لت�سدير يتقا�سون 
�أجور� تزيد بن�سبة 30 فى �ملائة عما يتقا�ساة �سباب 
�أكرث  �ملائة  فى  و20  خرى،  �الأ �لقطاعات  فى  �لعمال 
مما يتقا�ساه �سباب �لعمال فى �ل�سناعات �لتحويلية 
فى  للعمل  �لعاملني  �سباب  �إغر�ء  ميكن  كما  خ��رى.  �الأ
�مللكية  بع�ش  لديها  �لتى  وتلك  �لت�سدير  �رسكات 
كرب  �الأ �الحتمال  ب�سبب  وذل��ك  ق��ل،  �الأ على  جنبية  �الأ

للتدريب فيها.)52(
بالن�سبة  ب�سورة خا�سة  �إغر�ء  �ل�سباب  وقد ميثل 
من  و�جل��دي��دة  �لنامية  �لقطاعات  ف��ى  لل�رسكات 
على  �سنا،  ك��رب  �الأ �لعمال  من  �أق��در  نهم  الأ �القت�ساد 
وخالل  نتاج.  �الإ فى  �جلديدة  �ساليب  �الأ مع  �لتكيف 
�لن�سبى  �لن�سيب  �رتفع  ��ستونيا،  فى  �النتقال  فرتة 
�أ�رسع  �رتفاعا  �خلربة  بف�سل  و�لعائد  �لتوظيف  من 
جور  �الأ �رتفعت  �سلوفينيا،  وفى  لل�سباب.)53(  بالن�سبة 
�سغر  و�إنتاجية �لعمل ب�سورة �أ�رسع بالن�سبة للعمال �الأ
من  �لت�سعينيات  عقد  �أو�ئل  وفى   .)4-7 )�ل�سكل  �سنا 
�سغر �سنا هم �أقل فئة  �لقرن �ملا�سى، كان �لعمال �الأ
نتاجية ملن  عمرية �إنتاجية فى �سوق �لعمل وبلغت �الإ
فى   70 نحو  �سنة  و19   18 بني  �أعمارهم  تفاوتت 
�ملائة من �إنتاجية من يبلغون �خلم�سني من �لعمر �أو 
�إنتاجية �سباب �لعمال  �أكرث. ونحو عام 1996 حلقت 
�إىل 49  �لذين فى �ملرحلة �لعمرية من 40  باإنتاجية 
كرث  �الأ هم  �ل�سباب  �أ�سبح   2001 عام  وبحلول  �سنة. 
�ل�سباب  �إير�د�ت  �رتفعت  عينه،  �لوقت  وفى  �إنتاجية. 
�سد  �سنا مما  كرب  �الأ بالعمال  باملقارنة  �أ�رسع  بوترية 

كرب  ير�د�ت مع �لعمال �الأ بدرجة كبرية �لفجوة فى �الإ
�سنا.

جنبى  وبد�أ �لنمو �ل�سناعى �لذى قاده �ال�ستثمار �الأ
�ل�سباب  عمل  ت��و�ف��ر  ب�سبب  منه  ج��زء  ف��ى  �ملبا�رس 
رخ�ش. غري �أن عملية �لنمو �لدينامية ز�دت من �لطلب  �الأ
فى  على  �الأ و�لتعليم  على  �الأ �ملهار�ت  �أ�سحاب  على 
�لقوة �لعاملة، و�لقادرون على �لتكيف مع �لتكنولوجيا 
�جلديدة مبا ينا�سبها من �ملعرفة و�ملهار�ت و�ل�سلوك. 
وقد عزز هذ� فى عدد من بلد�ن �أمريكا �لالتينية �أجور 
تايلند  جتربة  وتوحى  �لعالية.)54(  �مل��ه��ار�ت  ذوى 
من  قالل  لالإ به  ت�سطلع  دور�  للحكومة  باأن  وماليزيا 
نتاج �خلارجية �ل�سلبية �ملرتتبة على ت�سارع  عو�مل �الإ
ذوى  �لعمال  نق�ش  عن  بدوره  �لناجم  ج��ور،  �الأ زيادة 
�ساأن  من  �أن  �لدالئل  من  ويوؤخذ  �جليدة.)55(  �لنوعية 
�لفر�ش �ملتاحة فى �لقطاعات �لتى تهدف �إىل �لت�سدير 
�أن تهيئ لل�سباب حو�فز الكت�ساب مزيد من �ملهار�ت. 
فى �سادر�ت  �لزياد�ت  �أن  تبني  ناميا،  بلد�  وبني 48 
جماىل  حذية كح�سة من �لناجت �ملحلى �الإ �ملالب�ش و�الأ
ر�أ�سا  الحق  �نقالب  من  حدث  مبا  �إيجابيا  �قرتنت  قد 
ناث باملد�ر�ش  على عقب فى �لتحاق كل من �لذكور و�الإ
م�ساعفة  فاإن  �لعادى،  بالبلد  يتعلق  وفيما  �لثانوية. 
من  ح�سة  باعتبارها  ح��ذي��ة  و�الأ �ملالب�ش  �سادر�ت 
ناث  �الإ �لتحاق  من  تزيد  ج��م��اىل  �الإ �ملحلى  �لناجت 
فى  و25   20 بني  تتفاوت  بن�سبة  �لثانوية  باملد�ر�ش 

�ملائة.)56(

�س�سات اإ�سلح املوؤ
�سبب   2006 �لعامل  فى  �لتنمية  عن  تقرير  يناق�ش 
تدخل �حلكومات فى �سوق �لعمل وكيف �أن �ل�سيا�سات 
�أو غري �ملنا�سبة من �ساأنها  �مل�سممة ت�سميما هزيال 

Vodopivec (2005) :مل�سدر�
ت�سوية  و�أكرث، وقد متت  �سن �خلم�سني  فر�د فى  �الأ �لعمرية �ملختلفة باملقارنة مبجموعة مرجعية من  للفئات  �لن�سبية  ير�د�ت  و�الإ نتاجية  �الإ �ل�سكالن  مالحظة: يو�سح 

�نتاجيتهم ومكا�سبهم �إىل 100 فى �ملائة.

قدم فى �سلوفينيا خالل فرتة النتقال )1992 - 2001( يرادات بالن�سبة لل�سباب مقارنة بالعمل الأ نتاجية والإ ال�سكل 4 – 7 زادت الإ
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ن�ساف و�لكفاءة.  �أ�سو�أ من حيث �الإ �أن جتعل �لظروف 
ب�سورة  توؤثر  �ل�سيا�سات  هذه  فاإن  ذكره،  �سبق  وكما 
�ملرتفعة  �لبلد�ن  وفى  �ل�سباب.  على  متنا�سبة  غري 
�لدخل، تتمثل نتيجة ذلك فى �نخفا�ش معدل توظيف 
�أ�سو�ء  )�نظر  �لبطالة ومدتها  �ل�سباب وزيادة حاالت 
�لبلد�ن  وفى  �لر�بع(.  �لف�سل  بعد  طفال  �الأ طفرة  على 
منخف�سة �لدخل ومتو�سطته، متثلت �لنتيجة فى جتزوؤ 
�لعمال  من  �سغري�  ع��دد�  ت�سم  �سوق   � للعمل  �سوق 
�لدخل،  و�سمان  �لتوظيف  من  مزيد  من  ي�ستفيدون 
وجمموعة �أخرى ت�سم عدد� كبري� من �سباب �لعاطلني 
�لعمل  م��ن  ق�سرية  ن��وب��ات  ب��ني  يتناوبون  �ل��ذي��ن 
و�لبطالة، مع فر�ش قليلة فى �حل�سول على �ل�سمان 

و�لفر�ش �لالزمةلتطوير ر�أ�ش مالهم �لب�رسى.)57(

اإ�سلح عري�س ولي�س بالقطاعى ل�سوق العمل
بع�ش  جربت  حاليا،  �لعاملني  حماية  ف��ى  رغبة 
�لعمل،  ل�سوق  �إ�سالحات متو��سعة  �حلكومات تطبيق 
�إىل تعزيز  �سالحات �جلزئية جتنح  ن �الإ ولكن نظر� الأ
مو�تية  تكن  مل  �لنتائج  ف��اإن  �لعمل،  �سوق  جتزئة 
فاإن  �ل�سيا�سة،  بر��سمى  يتعلق  وفيما   .)4-4 طار  )�الإ
�سالح �جلزئى �إىل �إ�سالح �أعم و�أ�سمل  �النتقال من �الإ
ذلك  تاأثري  مع  وظائف  �إيجاد  فى  يفيد  �أن  �ساأنه  من 
مر  �الأ ويتطلب  �ل�سباب.  على  متنا�سبة  غري  ب�سورة 
لت�سجيع  �ملطلوبة  باملرونة  �حلماية  م�ستوى  مو�زنة 
كولومبيا  طبقت   1990 عام  وفى  �لوظائف.  �إيجاد 

كبرية  بدرجة  �لتقليل  �إىل  �أدى  �لعمل  ل�سوق  �إ�سالحا 
�سالح  �الإ وز�د  �لعمال.  عن  �ال�ستغناء  تكاليف  من 
�لر�سمى  �لقطاع  فى  للعاملني  بالن�سبة  �لعمل  دور�ن 
باملقارنة بالقطاع غري �لر�سمى، ولكنه �أدى �أي�سا �إىل 
تق�سري �أمد نوبات �لبطالة وال �سيما بالن�سبة لل�سباب 

وللعاملني �لذين هم على درجة �أعلى من �لتعليم.)58(
وحتتاج �ل�رسكات عند �أى م�ستوى عام للحماية �إىل 
حو�فز �إ�سافية لتوظيف وتدريب �لعمال �لذين ال خربة 
من  �حلماية  فى  �لقفز  بعدم  �ملحللون  وين�سح  لهم. 
نوع من �لوظائف �إىل نوع �آخر فى �حلماية � وهو قفز 
ف�سل  �الأ ومن  طار 4-4(.  )�الإ �ل�سوق  يق�سم  �أن  يحتمل 
�حلماية  تزد�د  بحيث  تدرجا  �أكرث  ب�سورة  عقد  �إع��د�د 
تدريجيا مع طول �سغل �لعامل لوظيفته مع عدم �إجر�ء 
�لعقود  وهذه  �حلماية.)59(  فى  مرت�بطة  غري  تغيري�ت 
توفر لل�رسكات حو�فز لال�ستثمار فى �سباب �لعمال مع 

تز�يد �إنتاجيتهم وطول �سغلهم لوظائفهم.
جر.  لالأ دنى  �الأ �حلد  وثمة نهج مماثل يطبق على 
�إىل  تنحدر  �أن  من  �لعمال  �أج��ور  حماية  به  ويق�سد 
دنى  �الأ �حل��د  ولكن  �النخفا�ش.  �سديدة  م�ستويات 
جر فى كثري من �لبلد�ن �لنامية مرتفع. ففى �سيلى  لالأ
وبريو  وبنما  ونيكار�غو�  وكو�ستاريكا  وكولومبيا 
دنى يزيد  وجمهورية فنزويال �لبوليفارية كان �حلد �الأ
جر �لو�سيط بالن�سبة للعمال  على 50 فى �ملائة من �الأ
عامى  بني  وذل��ك  عاما   40-26 �لعمرية  �لفئة  فى 
1980 و2000.)60( ومع ذلك، فاإن كثريين من �لعمال 
جر ب�سبب  دنى لالأ يتقا�سون ما يقل كثري� عن �حلد �الأ

على  �ل�سباب  بني  �لبطالة  �رتفاع  من  وفرن�سا  �أ�سبانيا  عانت 
جر�ء  الإ جتارب  �حلكومتان  و�أج��رت  خريين  �الأ �لعقدين  مدى 
بطالة  م�سكلة  من  للحد  كو�سيلة  �لعمل  ل�سوق  جزئى  �إ�سالح 

�ل�سباب.
فى  �أج��رى  �ل��ذى  �ملبدئى  �سالح  باالإ �أري��د  �أ�سبانيا  فى 
تدفقات  زي��ادة  �ملا�سى  �لقرن  من  �لت�سعينيات  عقد  �أو�ئ��ل 
�سباب  ��ستخد�م  يجعل  وذل��ك  �ل�سباب،  بني  فيما  �لتوظيف 
تخفي�ش  ز�د  ورمب��ا  لل�رسكات.  بالن�سبة  تكلفة  �أق��ل  �لعمال 
�ال�ستغناء عن �ملوظفني �جلدد دون تغيري فى تكاليف  تكلفة 
جدد،  عمال  ��ستخد�م  فى  �ل�رسكات  رغبة  �لنظامية  �لوظائف 
ولكنه جعلها مرتددة �أي�سا فى �الحتفاظ بهوؤالء �لعمال. وكان 
من نتيجة هذه �ل�سيا�سة �أن حدث �رتفاع حثيث فى ��ستخد�م 
�لد�ئمة  �لوظائف  فى  زيادة  دون  �جلدد  للعمال  موؤقتة  عقود 
�لوظائف  من  �ملائة  فى   30 من  �أك��رث  و�أ�سبح  و�مل�ستقرة، 
وظائف موؤقتة، فى حني بقيت ن�سبة �لبطالة مرتفعة عند 24 
فى �ملائة. وكان على �أ�سبانيا �أن تنتقل �إىل �إ�سالحات �أو�سع 
فى عام 1997. وبرهنت �سيا�سات من قبيل خف�ش �ل�رس�ئب 

�أنها  �لعمال على  جور وخف�ش تكاليف �ال�ستغناء عن  على �الأ
فعالة فى �حلد من �لبطالة �ل�ساملة بالن�سبة لل�سباب، فنق�ست 
بطالة �ل�سباب من نحو 40 فى �ملائة فى عام 1995 �إىل 20 

فى �ملائة فى عام 2000.
فى   20 من  �أعلى  �لبطالة  معدالت  بقيت  فرن�سا  وفى 
عام  وفى  �ملا�سى.  �لقرن  من  �لت�سعينيات  عقد  منذ  �ملائة 
رباب  الأ ي�سمح  ول  �الأ للتوظيف  �حلكومة عقد�  �قرتحت   2006
و�لع�رسين  �ل�ساد�سة  �سن  دون  �لعمال  عن  باال�ستغناء  �لعمل 
وكان  �أ�سباب.  �إب��د�ء  دون  عامان  مدتها  جتربة  فرتة  خالل 
رجح فى �أن ي�ستخدم �أرباب �لعمل �سبانا  مل معقود� على �الأ �الأ
متى �أيقنو� �أن فى و�سعهم �ال�ستغناء عنهم ب�سهولة، و�أن يوؤدى 
قالل من بطالة �ل�سباب. ولكن �لطالب مبوؤ�زرة من  هذ� �إىل �الإ
�حتاد�ت �لعمال و�أحز�ب �ملعار�سة تظاهرو� �سد هذ� �لقانون 
�سحب  �إىل  �أدى  مما  �لرت�جع،  على  �حلكومة  و�أكرهو�  �جلديد 

�لقانون �ملقرتح.
�ساق  �إجر�ء م�ساور�ت م�سبقة، كما  �لبع�ش عدم  وقد نعى 
�ل�سوق  جتزئة  عزز  �ملقرتح  �لعقد  �إن  �لقائلة  �حلجة  �ملحللون 

�ملوجودة حاليا منذ ما ��ستحدث عقد �لعمل �ملحدد �ملدة، وهو 
�إ�سالح جزئى مت فى عام 1979. وقد �سكلت ن�سبة �لذين يعملون 
طبقا للعقد �ملحدد �ملدة فى عام 1983 ما مقد�ره 3 فى �ملائة، 
وي�سكلون 17 فى �ملائة فى عام 2000. ولئن �أدى هذ� �إىل زيادة 

كبرية فى دور�ن �لعمل، فهو مل يخف�ش من �أمد �لبطالة.
�سالح كان جزئيا  ن �الإ �أما �لدر�ش �مل�ستفاد، فهو: نظر� الأ
من  �لت�سعينيات  عقد  �أو�ئ��ل  فى  �أ�سبانيا  فى  �حلال  هو  كما   �
وميثل  �ل�سوق،  جتزئة  تعزيز  �إىل  يجنح  فاإنه   � �ملا�سى  �لقرن 
�سالح �لو��سع، كما �أن تاأييد �جلماهري وفعالية  بديال هزيال لالإ
خر �لذى �قرتحه �ملحللون فى  �سالح حمدود�ن. و�لبديل �الآ �الإ
�لعمل  �سوق  جتزئة  يبطل  تدرجا  �أكرث  نهج  �تباع  هو  فرن�سا 
عقد  ذلك فى  �ملختلفة.. ورمبا متثل  �لعمرية  للفئات  بالن�سبة 
عمل تدريجى تزد�د فيه �حلماية مع �رتفاع مدة بقاء �لعامل 

فى �لعمل.
 Blanchard (2006); Blanchard and Landier �مل�سدر: 
 (2001); Cahuc and Carcillo (2006); Kugler (2004);
and Kugler, Jimeno, and Henanz (2003).

�سالح ال�سامل فى اأ�سبانيا وفرن�سا �سالح اجلزئى ل�سوق العمل بديال لالإ مل يكن الإ طار 4-4  الإ
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ن  �سعف تنفيذ �لقانون. وتنزع �أجور �لعمال �ل�سبان الأ
�أية  على  جور  �الأ توزيع  دنى من  �الأ �لطرف  فى  ترتكز 
�لعمال  ن�سبة  تقدر  حال، مثال ذلك فى رو�سيا، حيث 
فى   30 عن  �ل�سوق  فى  �إير�د�تهم  تقل  �لذين  �ل�سبان 
فى  �ملائة  فى   38 بن�سبة  �ملتو�سط  جر  �الأ من  �ملائة 
فى  �ملائة  فى   35 بن�سبة  �إندوني�سيا  وفى   ،2002
عام 2003، وفى غانا بن�سبة 52 فى �ملائة فى عام 
دنى  �الأ �حلد  بني  بلد�ن  عدة  مايزت  وقد   )61(.1998
جور تبعا للعمر، وذلك لتخفيف �آثارذلك على بطالة  لالأ
�ل�سباب.�إذ يقلل تعيني حد �أدنى منخف�ش لل�سباب من 
بقاء على ��ستخد�م �ل�رسكات عماال  �آثار طرد �لعمال باالإ
بال خربة وتدريبهم حيث ي�سبح ذلك �أمر� مريحا.)62( 
وقد ز�دت �أجور �لتلمذة �ل�سناعية �لتى تقل عن �حلد 
دنى ب�سورة كبرية، فر�ش �لتوظيف بالن�سبة ل�سباب  �الأ
قل، فينبغى �أن  جور �الأ �خلريجني فى �سيلى.)63( �أما �الأ
يكون �ملق�سود منها هو دعم �لتدريب فى مكان �لعمل 
�ملطلوبة  �ملهار�ت  تطوير  �ل�سباب  ي�ستطيع  بحيث 

لزيادة �إنتاجيتهم و�إير�د�تهم فى �مل�ستقبل.
�لقطاع  يعر�ش  حيث  �ل��ب��ل��د�ن،  م��ن  كثري  وف��ى 
للتوظيف،  و�سمانا  �أ�سخى  ومز�يا  �أعلى  �أجور�  �لعام 
فاإن �ل�سباب �ملتعلم يظل بال عمل يرتقب فتح �أماكن 
فى  �لثغرة  �سد  �ساأن  ومن  �لعام.  �لقطاع  فى  �ساغرة 
�خلا�ش،  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  و�ملز�يا بني  جور  �الأ
�ساغرة  وظيفة  �نتظار  حافز  تخفي�ش  قل  �الأ على  �أو 
على  �الأ �ل�سباب  �أن يقلل من بطالة  �لعام،  �لقطاع  فى 
تعليما. ويق�رس �سد �لثغرة فى �ملعلومات �أو �لنهو�ش 
�لعاىل  �لتعليم  وربط  �خلا�ش،  �لقطاع  فى  بالفر�ش 
طو�بري  ط��ول  �لعمل،  ���س��وق  مبطالب  �أك���رب  ب��درج��ة 
�ل�سباب و�ل�سابات �لذين ينتظرون وظائف فى �لقطاع 
�إ�سارة عن  تعطى  �أن  بدورها  �حلكومات  وعلى  �لعام. 
)�سو�ء  �لوظيفة  �سمانات  من  لالنتقال  ��ستعد�دها 
�أكانت �رسيحة �أم �سمنية( �إىل عملية تقدمي �لطلبات 
�لعام.  �لقطاع  لدخول  �لتناف�سية  �جلد�رة  �إىل  ت�ستند 
من  جمموعة  فى  �لنجاح  ��سرت�ط  ق�رس  تركيا،  ففى 
وظيفة  على  للح�سول  بطلب  للتقدم  �المتحانات 
حكومية من طول �لطو�بري �لتى تطلب وظائف �لقطاع 
�لعام، وحول �خلريجني �إىل �ل�سعى التخاذ م�سار عملى 

�آخر.
جور �ملقدم �إىل  خلق الوظائف مبا�رشة. �سجع دعم �الأ
��ستخد�م  على  �أحيانا  �لعمل  �أرب��اب  خا�سة  �رسكات 
جور �أن  و�فدين جدد.)64( وفى عامل ال ت�ستطيع فيه �الأ
�ل�رسكات  تت�سورها  �لتى  �ملخاطر  لتعو�ش  تتكيف 
�لدعم  ف��اإن  خ��ربة،  ب��ال  �سباب  عمال  ��ستخد�م  م��ن 
�لعاملني  ��ستخد�م  �سيا�سات  فى  تاأثريه  له  �سيكون 
دعم  لنظم  تقييمات  عدة  وتتو�فر  عنهم.  و�ال�ستغناء 

وروبية، وهى متاحة. وتكاد كل  جور فى �لبلد�ن �الأ �الأ
�لدر��سات تبني �أن لذلك تاأثري� كبري� مفيد� يعود على 
�لنتائج م�سجعة، فهى  �لتوظيف.)65( ولئن كانت هذه 
لعملية  �ملحتملة  ث��ار  �الآ عادة  ح�سابها  فى  تدخل  ال 
تقرتن  قد  �لتى  ق�سى  �الأ �حلمل  خ�سارة  �أو  ح��الل  �الإ

جور. بنظم دعم �الأ
جيد  و��ستهد�ف  جيد  ت�سميم  �إىل  حاجة  وهناك 
�ل�سباب  من  �ملعينني  �لعاملني  �أن  ل�سمان  جور  لالأ
م�ستخدمني  ح�ساب  على  وظائف  على  يح�سلو�  لن 
�لذين  �لعمل  �أ�سحاب  �إىل  يذهب  �لدعم  و�أن  �آخرين، 
هذ�  غياب  ف��ى  �ل�سباب  م��ن  عماال  ي�ستخدمون  ال 
�مل�ستمدة من  �لدالئل  وتبني  �سافى.  �الإ �ملاىل  �حلافز 
جور  �الأ دعم  �أن  وبولند�  وهنغاريا  �لت�سيك  جمهورية 
�لذى يتجه �إىل �ل�سباب نف�سه ميكن �أن تكون له فائدة، 
مع  حرمانا،  �أك��رث  هم  من  �إىل  وج��ه  ما  �إذ�  خا�سة 
�أدنى  ناث �حلا�سالت على  ��ستفادة لالإ �أق�سى  حتقيق 
حت�سيل تعليمى. وفى بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية 
نتيجة  �أف�سل  �لدعم  يحقق  �القت�سادى،  �مليد�ن  فى 
من  جاءو�  �إذ�  �سيما  وال  �مل�ستخدم،  لل�سباب  بالن�سبة 

خلفيات �أكرث حرمانا.
معايري  وفى  �مل�ستهدفة،  �لفئة  فى  ولالختالفات 
�ال�ستحقاق، وفى �إ�سناد �مل�ساركة، وفى نوع �لوظائف، 
فعالية  حتقيق  فى  دوره��ا  ومقد�ره  �لدعم  مدة  وفى 
هذه �لرب�مج، وهى بر�مج تتجلى فيها تباينات كبرية. 
ففى بلجيكا تقدم »خطة �لتوظف« دعما مدته عامان 
��سرت�كات  فى  تخفي�ش  خالل  من  �لعمل  �سحاب  الأ
جر  �لتاأمني �الجتماعى ي�سل �إىل 25 فى �ملائة من �الأ
�ملائة من  وىل، ونحو 17 فى  �الأ �ل�سنة  جماىل فى  �الإ
جماىل فى �ل�سنة �لثانية للدعم. وفى �ل�سويد  جر �الإ �الأ
دعما  طويل،  ملدى  �لعاطلني  ي�ستهدف  برنامج  يقدم 
�ل�سلوفاك،  جمهورية  وفى  �أ�سهر،  �سته  ملدة  للتوظيف 
�لعام  �لقطاعني  من  لكل  عامني  مل��دة  �لدعم  يقدم 
جور مكلف و�أقل فاعلية  ن دعم �الأ و�خلا�ش. ونظر� الأ
كبري،  ر�سمى  غري  قطاع  لديها  �لتى  �القت�ساد�ت  فى 
غلب على �لبلد�ن  فاإن قابليته لالنطباق تقت�رس فى �الأ
متو�سطة  �لبلد�ن  فى  حتى  �أنه  بيد  �لدخل.  متو�سطة 
�أن  البد  �لرب�مج  �أن  تعنى  �ملالية  �لقيود  فاإن  �لدخل، 

تكون جيدة �لتوجيه و�أن تكون لفرتة حمدودة.)67(

التو�سع فى الفر�س فى الريف
�لنامية  �لبلد�ن  �ل�سباب فى كثري من  ماز�ل كثري من 
ب�سباب  يتعلق  وفيما  �لريفية.  �ملناطق  فى  يعي�سون 
�لزر�عة  على  تقت�رس  ال  �لتوظيف  فر�ش  فاإن  �لريف، 
وحدها، بل ت�سمل �لعمل خارج �ملز�رع �أي�سا. و�لقطاع 

م�ستقر  عمل  احل��ك��وم��ة[  ف��ى  »]ال��ع��م��ل 
وجم�ال  على  اأ اجتم�عية  منزلة  ي�سفى 
كموظف  امل�ستقبل  ف��ى  للتطور  ك���ر  اأ

حكومى«.
جينجك�سياو، طالب جامعى
�ل�سني
ول / دي�سمرب 2005 كانون �الأ
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�لريفية،  �ملدن  ذلك  فى  مبا  �لريف،  فى  �لزر�عى  غري 
ي�سكل نحو 40 فى �ملائة من �لتوظيف �لريفى لطول 
�ملائة  فى  و20  �لالتينية  و�أمريكا  �آ�سيا  فى   �لوقت 
�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء.)68( ويدل تاريخ �لتنمية  فى 
�القت�سادية على �أن �لتنمية فى �لقطاع غري �لزر�عى 
نتاجية فى �لزر�عة. وبف�سل زيادة  ترتبط بتح�سني �الإ
�لزر�عة،  فى  نتاجية،  لالإ �لتكنولوجية،  �ملبتكر�ت 
غري  قطاع  �إىل  �النتقال  فى  �أح���ر�ر�  �لعمال  �أ�سبح 

زر�عى.)69(
�لريفية  �ملناطق  فى  �ملتو�فرة  �لفر�ش  مدى  �إن 
فاالقت�ساد  وىل.  �الأ للنظرة  يبدو  قد  مما  بكثري  �أو�سع 
�ملائة  فى  و50   30 بني  يولد  �لريفى  �لزر�عى  غري 
وعر�سه،  �لنامى  �لعامل  طول  فى  �لريفى  �لدخل  من 
�حلاالت  بع�ش  وفى  �لنمو.)70(  تو��سل  �لن�سب  وهذه 
�ملحا�سيل  ف�سل  نتيجة  �ملرتفعة  �حل�سة  هذه  جتىء 
تلحق  �لتى  �ملعاك�سة  �ل�سدمات  م��ن  ذل��ك  غ��ري  �أو 
بالقطاع �لزر�عى. بيد �أنه فى معظم �حلاالت، يزيد منو 
نتاجية فى �لقطاع �لزر�عى من دخل �لزر�عة، ويزيد  �الإ
بالتاىل من �لطلب على �ل�سلع �ملنتجة خارج �لزر�عة. 
كما �أن زيادة �إنتاجية �لعمل فى �لزر�عة حترر �لعامل 

�أي�سا فيعمل خارج �لزر�عة.
يفتقر �القت�ساد �لريفى غري �لزر�عى �إىل �لتجان�ش 
لتوظيف  مهما  م�سدر�  يوفر  وه��و   كبرية،  بدرجة 
�أمريكا  وفى  �لنامى.  �لعامل  �أنحاء  جميع  فى  �ل�سباب 
�ل�سباب  من  �ل�سكان  عدد  ن�سف  نحو  يعمل  �لالتينية 
مناطق  فى  يعي�سون  �لذين  �سنة  و24   15 عمر  بني 
�لعمرية  �لفرتة  فى  �ملائة  فى   65 من  و�أك��رث  ريفية، 
بلد�   15 وفى  زر�عية.  غري  �أن�سطة  فى  �سنة،   34-25
لتوظيف  ك��رب  �الأ �لن�سيب  مياثل  �ملنطقة،  ه��ذه  فى 

�ل�سباب فى عدد من �لقطاعات غري �لزر�عية �لتوظيف 
�القت�ساد  �أهمية  يربز  وه��ذ�  �لزر�عية،  بالقطاعات 
�حتمال  يبلغ  �لهند،  وفى  �ل��زر�ع��ى.)71(  غري  �لريفى 
�لزر�عى  غري  �لقطاع  فى  عار�سة  مهن  �إىل  �النتقال 

ذروته فى �سن 22، وفى �لرب�زيل نحو 33.)72( 
فاإنهم  ح��ر�ك��ا،  ك��رث  �الأ هم  �ل�سباب  ن  الأ ونظر� 
�لقطاعات  بني  ينتقلو�  �أن  فى  �حتماال  كرث  �الأ كرث  �الأ
�لفر�ش  ذل��ك  ف��ى  مب��ا  �جل��دي��دة،  �لفر�ش  وي�ستغلو� 
ومن   .)8 �لف�سل  )�نظر  �أخ��رى  بلد�ن  فى  �ملتاحة 
غري  �لقطاع  بتطوير  �خلا�سة  �ل�سيا�سات  ف��اإن  هنا 
ب�سفة  �ل�سباب  فى  و��سح  �أث��ر  لها  �سيكون  �لزر�عى 
�أن  ذل��ك  مثال  ت�ستهدفهم.)73(  مل  و�إن  حتى  خا�سة 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �لريفية  بامل�رسوعات  �لنهو�ش 
لها  يكون  قد  م�ستوردة  تكنولوجيات  ت�ستخدم  �لتى 
فى  متيزهم  �سوء  فى  �ل�سباب،  فى  متمايز  تاأثري 
فى  �حلال  هو  كما  �جلديدة  �لتكنولوجيات  ��ستخد�م 
تايو�ن.  فى  �لريفية  �لتحويلية  بال�سناعات  �لنهو�ش 
من  مقاوال  بو�سفها  �لريفية،  �ل�رسكات  وت�ستطيع 
�لباطن، �كت�ساب مدخالت ودر��سة فنية تقنية و�إن�ساء 
�سو�ق �خلارجية مما يزيد �إغر�ءها للعمال  رو�بط مع �الأ
�ل�سباب فى  تعليم  م�ستويات  �ل�سباب.)74( ومع حت�سن 
�أو�سع  طائفة  فى  �لدخول  و�سعهم  فى  ي�سبح  �لريف، 
و�لرب�زيل  �لهند  ريف  ففى  �لزر�عية.  غري  �ملهن  من 
يزيد �حتمال �نتقال �ل�سباب �ملتعلم تعليما �أف�سل �إىل 
�إنتاجا.)75( وينطوى بع�ش من  �أوفر  عمل غري زر�عى 
طار  �لفر�ش خارج �لزر�عة على عمل �ساق وخطر )�الإ
�لتكامل  وم��ع  �لنقل  و�سائل  و���س��ول  وم��ع   .)5-4
طول  فى  �ملتناثرة  �ل�سغرية  �ملدن  فى  �القت�سادى 
�آفاق  �لريف  ل�سباب  تتاح  �لريفية وعر�سها،  �ملناطق 
�إىل �لفر�ش �ملتاحة فى �حل�رس دون  �أف�سل للو�سول 

حاجة �إىل �لهجرة.

تي�سري احلراك
بالن�سبة �إىل 29 بلد� ناميا تتو�فر عنها بيانات، يزيد 
�سخا�ش  �حتمال �نتقال �ل�سباب على �حتمال �نتقال �الأ
كرب �سنا مبقد�ر 40 فى �ملائة من �ملناطق �لريفية  �الأ
�ملناطق  ع��رب  �النتقال  �أو  �حل�رسية  �ملناطق  �إىل 
�أف�سل  نتائج  يحققون  ينتقلون  و�لذين  �حل�رسية، 
ب�سورة  �حل���ر�ك  �رت��ب��ط  و�إن  �لتوظيف،  حيث  م��ن 
بالتوظيف  �إيجابية  وب�سورة  �ل�سباب  ببطالة  �سلبية 

و�مل�ساركة فى �لقوة �لعاملة.)76(
هى  �حل�رس  �إىل  �لريف  من  �ل�سينية  و�لهجرة 
�لريف  من  �ملهاجرين  فعمر  �لنمط.)77(  لهذ�  منوذج 
�لذكور  من  وثلثاهم  �سنة،   35 عن  يقل  �أن  �إىل  مييل 
ناث  �الإ من  �ملهاجر�ت  �أم��ا  �ل��ع��ز�ب.  من  ون�سفهم 

قرية  فى  كبري�  �ت�ساعا  �لزر�عى  غري  �القت�ساد  �ت�سع 
وفى  �ملا�سية.  �لعقود  فى  �لهند  �سمال  فى  باالنبور 
�أكرث  جاء  �ملا�سى،  �لقرن  من  �لثمانينيات  عقد  �أو��سط 
وكان  زر�ع��ي��ة.  غ��ري   �أن�سطة  من  �لقرية  دخ��ل  ثلث  من 
ب�سورة  يعملون  �لقرويني  من  �ملائة  فى   70 من  �أكرث 
منتظمة �أو �سبه منتظمة فى �لقطاع غري �لزر�عى )ويبلغ 
عدد �ل�سكان من �لذكور فى �سن �لعمل 250(. وتبني من 
من  �لت�سعينيات  عقد  فى  �لقرية  �إىل  متت  �لتى  �لزيار�ت 
�لقرن �ملا�سى وفى عام 2005 �أن �لتو�سع فى �ملهن غري 

�لزر�عية مل يهد�أ.
قرية  �سباب  م��ن  �ل��ذك��ور  م��ن  �لكثريون  وي�سغل 
�ل�سناعية  �لور�ش  فى  منتظمة  �سبه  وظائف  باالنبور 
�أباد.  ومر�د  �ساند�و�سى  �لقريبة  �ملدن  فى  �ملخابز  وفى 
�أما عقود �لتوظيف فكثري� ما تكون عقود� للعمل بالقطعة 

توفر دخال كبري� جد� مقابل عمل �ساق فى بع�ش حاالت 
�لتعر�ش ملخاطر �سحية.

ومع �أن �لتوظيف خارج باالنبور يلقى تقدير� كبري� 
من �لقرويني، وال �سيما من �ل�سباب �لتو�ق �إىل �ملغامرة 
خارج �لقرية، فاإن �حل�سول على �لوظائف ماز�ل حمدود�. 
بالطبقة  يتاأثر  )�لذى  �الجتماعى  �لو�سع  ب�سبب  ؟  ملاذ� 
�الجتماعية وبامل�ستوى �لتعليمى( وب�سبب �لرثوة )حيث 
يتعني دفع ر�ساوى( وب�سبب �ت�ساالت خارجية )�حل�سول 

حيان(. على »تو�سية« مطلوبة فى كثري من �الأ
منطقة  وه��ى  �أوت��ارب��ر�دي�����ش  فى  باالنبور  وتقع 
خارجها  �لتوظيف  وفر�ش  �جتماعيا،  حمافظة  ريفية 
تقت�رس على �لذكور ب�سفة عامة. وفى �أماكن �أخرى فاإن 

�لوظائف غري �لزر�عية متاحة للن�ساء.
Lanjouw and Stern (2006) :مل�سدر�

فر�س لل�سباب خارج احلقل فى بالنبور، الهند طار 5-4  الإ
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متزوجات.  يكن  باأن  �حتماال  و�أق��ل  �سنا  �أ�سغر  فهن 
من  �أف�سل  تعليما  متعلمون  �لريفيون  و�ملهاجرون 
 66 وتلقى  يهاجرون،  ال  �لذين  �ملقيمني  �لريفيني 
 40 مقابل  �لثانوى  عن  يقل  تعليما  منهم  �ملائة  فى 
يهاجرو�.  مل  �لذين  �ملقيمني  �لريفيني  من  �ملائة  فى 
فى  �ملقيمني  من  تعليما  �أقل  �لريفيون  و�ملهاجرون 
قل  �الأ �لوظائف  �سغل  �إىل  مييلون  هنا  ومن   ، �حل�رس 
حو�فز  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  �مل��دن.  فى  �ملتاحة  مهارة 
�لفرد  ودخل  و��سحة.  �قت�سادية  حو�فز  هى  �لهجرة 
فى  دخله  �أمثال  ثالثة  من  �أك��رث  يعادل  �حل�رس  فى 
�ملناطق �لريفية، و�لفجوة �آخذة فى �الزدياد. ومع �أن 
يتقا�ساه  ما  ن�سف  يتقا�سون  �لريفيني  �ملهاجرين 
فى  �ملقيمني  من  �ملهارة  حيث  من  مياثلونهم  من 
�لعمال فى  �أجر  �أعلى من  �أجرهم ماز�ل  فاإن  �حل�رس، 
�لريفيني  �ملهاجرين  من  وكثري  �لريفية.  �ملناطق 
�لريفية  �ملناطق  فى  �أقربائهم  �إىل  باأمو�ل  يبعثون 
وكانت هذه متثل فى عام 2003 ، 13 فى �ملائة من 

�لدخل �لريفى �ل�سينى.
يو�جهون  �لريفيني  �ملهاجرين  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
بالعمال  باملقارنة  حقيقية  مو�تية  غري  �أو�ساعا 
�ملهاجرين  للعمال  لي�ش  �ل�سني  ففى  �حل�رسيني. 
تاأدية  لفر�ش  �لقانون  �إىل  للجوء  قليلة  فر�سة  �إال 
تاأمني  على  �لتى حت�سل  منهم هى  وقلة  �ملدفوعات، 
فر�ش  لديهم  منهم  وقلة  تقاعد،  معا�سات  �أو  �سحى 
�أف�سل للح�سول على �خلدمات �ل�سحية. وتعلن �ل�سني 
قامة �مل�رسوعة  هذ� �رس�حة بفر�ش قيود على �ثبات �الإ
�أن  �سمنا  �لقيود  هذه  وتعنى  �حل�رسية.  �ملناطق  فى 
�لتوظيف �لكامل فى �ملدينة �أ�سغر ب�سورة م�سطنعة 
باأن  للتوظيف  �ل�سماح  �ساأن  ومن  له.  حجم  �أكفاأ  عن 
نتاج بن�سبة  ينمو �إىل ذروة م�ستوى كفاءته �أن يزيد �الإ
35 فى �ملائة.)78( وي�سطر �ملهاجرون �لريفيون �لذين 
ال يحملون ت�ساريح �إقامة �إىل دفع مبالغ �أكرب بكثري 
فى �سبيل �حل�سول على �لتعليم و�ل�سحة وغري ذلك من 
بهذه  خرى.)79( و�حلكومة تعرتف  �الأ �لعامة  �خلدمات 
�لق�سايا �رس�حة وهى جترى تعديالت فى �ل�سيا�سات 
ت�ساريح  نظام  بني  تدريجيا  �لعالقة  تف�سم  لكى 
تنفيذ  وتدعم  بالرفاه،  �خلا�ش  وبرناجمها  قامة  �الإ

�للو�ئح �لعمالية.)80(
وال تنفرد �ل�سني بالقيود �ملفرو�سة على �لهجرة 
من �لريف �إىل �حل�رس، �إذ �أنها تتبدى مبظاهر �ستى فى 
كثري من �لبلد�ن. وجتنح �أمثال هذه �لقيود �إىل خف�ش 
باملناطق  مقارنة  �لريفية  �ملناطق  فى  �ملرتبات 
�حل�رسية، فى حني �أن �ل�سماح لل�سكان بالتدفق خارج 
يبقون  �لذين  �أجور  زيادة  �إىل  يجنح  �لريفية  �ملناطق 
فى �لقرى �لريفية، ويفيد �لبلد عادة بتح�سني �لتوزيع 
�لكفء للقوى �لعاملة.)81( وت�سعى كرثة من �ل�سباب �إىل 

�قتنا�ش �لفر�ش للعمل فى �خلارج، �سو�ء �جاءو� من 
�أم ح�رسية. و�لف�سل 8 يتناول ق�سايا  مناطق ريفية 

�لهجرة �لدولية، مبا فى ذلك �سيا�سات �لبلد�ن �إز�ءها.
   

اختيار العمل وتطوير املهارات 
الالزمة للقيام به

�أبد�أ  يت�ساءل �ل�سباب حول �لعامل: متى يتعني علّى �أن 
وكيف  �أريدها؟  �لتى  �لوظيفة  نوع  هو  وما  ؟  �لعمل 
�إعد�د  �إن  للعمل؟  متاأهبا  �أ�سبح  وكيف  ؟  عنها  �أبحث 
يوفر  �لذى  �لعام  �لتعليم  مع  يبد�أ  للتوظيف  �ل�سباب 
وهذه  بعد.  فيما  �ملهنية  �ملهار�ت  �كت�ساب  �أ�سا�ش 
�لتعليم  نظام  فى  �كت�سابها  يتم  �ملهنية  �ملهار�ت 
و�خلربة  �ل�سناعية  �لتلمذة  فى   � بعده  وما  �لر�سمى 
يرغبون  �لذين  �أم��ا  �لر�سمى.  غري  و�لتدريب  �لعملية 
�إىل  يحتاجون  فهوؤالء  �خلا�ش،  حل�سابهم  �لعمل  فى 

ر�ساد، و�الئتمان. �ملعلومات و�إىل �الإ

تنمية املهارات فيما بعد املدار�س
فى �لبلد�ن �ملتو�سطة �لدخل ذ�ت �لقطاعات �ل�سناعية 
و�لعمل  �ملدر�سة  �ملمتدة بني  �جل�سور  فاإن  �ملتنامية، 
و�لتى يق�سد منها مو�جهة �فتقار �ل�سباب �إىل �خلربة 
فى  �حل��ادة  �ملو�ءمة  عدم  حاالت  ومو�جهة  �لعملية 
�ملهار�ت، �إمنا تتخذ �سكل �لتلمذة �ل�سناعية �لر�سمية 
�أو نقل �خلربة �لعملية �إىل �سياق �ملدر�سة. وفى �لبلد�ن 
�لتعليم  من  حمدود  قدر  لديها  �لتى  �لدخل  منخف�سة 
�لر�سمى، فاإن �لتلمذة �ل�سناعية �لتقليدية �أكرث �نت�سار� 
ولية  و�الحتمال �أكرب فى �أن تتو�فر �خلربة و�ملهار�ت �الأ
�لتى يحتاج �إليها �ل�سباب. وفى جميع �لبلد�ن، ينبغى 
للدخول  �ل�سباب  �إعد�د  على  �لتدريب  نظم  تقت�رس  �أال 
�لتعليم  ملو��سلة  �سبال  توفر  �أن  بل  �لعمل،  جمال  فى 
�ملتغرية  �لتكنولوجيا  مع  جتاوبا  �لعمر  مدى  على 
�حلو�فز  وزيادة  �لعاملية.  �القت�سادية  و�ال�سرت�طات 
من  وت�سلح  بالتدريب  تقوم  لكى  لل�رسكات  �ملقدمة 

نظم �لتدريب �أمر جوهرى.

»�لنظام  يجمع  الر�سمية.  ال�سناعية  التلمذة  نظم 
�لثنائى« فى �أملانيا بني �لدر��سة لبع�ش �لوقت وبني 
�ساحب  م�ساركة  وتكفل  �ل�سناعية.  و�لتلمذة  �لعمل 
مما  �حتياجاته،  تنا�سب  �ملقدمة  �ملهار�ت  �أن  �لعمل 
وللربنامج  �ملهار�ت.  مو�ءمة  عدم  �حتمال  من  يقلل 
جميعا  �ل�سباب  ن�سف  م��ن  ف��اأك��رث  و��سعة.  تغطية 
فى  �حلال  هو  وكما  �ل�سناعية.  �لتلمذة  بهذه  يلتحق 
�ملدر�سة  �إىل  �مل�ستندة  �لبديلة  �مل�سار�ت  فاإن  �أملانيا، 
�ملتحدة  و�ململكة  فرن�سا  فى  �لتاأهيل  على  للح�سول 

العقبة  ه��و  اخل���رة  اإىل  االف��ت��ق���ر  إن  »ا
فى  ال�سب�ب  يواجهه�  التى  الرئي�سية 
�سح�ب  اأ معظم  ن  الأ عمل،  عن  البحث 
فى  �سنني  ب�سع  خرة  يف�سلون  العمل 

العمل«.
ر�حات، 24، بنجالدي�ش
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�نتقائية  بتح�سينات  تقرتن  �إمنا  �ملتحدة  و�لواليات 
فى �خلربة �ملبكرة فى �سوق �لعمل.)82( وعموما، فاإن 
دلة �لذى يوؤيد �لتلمذة �ل�سناعية �لر�سمية هو  �قوى �الأ
يجابى على توظيف �ل�سباب وعلى �إير�د�ت  تاأثريها �الإ

�ل�سابات.
�لبلد�ن  على  �ل�سناعية  �لتلمذة  تنطبق  ه��ل 
�حل�سة  ب�سبب  �حلاىل،  بال�سكل  تنطبق  ال  قد  �لنامية؟ 
�حلديث،  ج��ور  �الأ قطاع  فى  �لتوظيف  من  �ل�سغرية 
عدد  وف��ى  �أج���ر،  مقابل  للتوظيف  �لبطىء  و�لنمو 
�سناعيا،  �ملتتلمذين  من  للجدد  بالن�سبة  �لوظائف 
�لبلد�ن  بع�ش  ق��ام  وق��د  ���س�����س��ات.)83(  �مل��وؤ و�سعف 
�لنامية بتجربة �لنظام �لثنائى ولكن دون منط و��سح 
م�رس  فى  ك��ول   � مبارك  م��ب��ادرة  وتو�سح  للنجاح. 
�لثنائى فى عام 1995  �لنظام  دخال  �لتى طرحت الإ
�لتحديات �لتى تو�جه �ل�رسوع فى مثل هذه �ملبادرة. 
وقد �أ�سارت �لتقارير �ملبكرة من منظمة �لعمل �لدولية 
�إىل وجود مقاومة من نظام �لتعليم �حلكومى وغياب 
وتدير  كمظلة   تعمل  �لتى  �خلا�ش  �لقطاع  منظمات 

دور�ت �لتدريب �مل�سرتكة.)84(
�أن  �إىل  حتتاج  فهى  �لرب�مج،  هذه  تنجح  ولكى 
�أو �ملهن �لتقليدية،  تتحرك �إىل ما ور�ء نطاق �حلرف 
كاأ�سا�ش  �لعامة  �ملكونات  من  �أك��رب  ق��در�  توفر  و�أن 
للتخ�س�ش �ملهنى، ومن �ساأن هذ� �أن يقلل من حاالت 
عدم �لتو�فق فى �لقطاعات �لنامية وينه�ش بالقابلية 
ويقدم  �جلن�ش.  نوع  ب�سبب  �لتحيز  من  ويقلل  للتكيف 
�ململكة  فى  �لع�رسية  �ل�سناعية  �لتلمذة  برنامج 
تقليدية،  غري  مهن  فى  �ل�سناعية  �لتلمذة  �ملتحدة 
غذية،  �الأ �لتجزئة، وتوريد  عمال، وجتارة  �الأ �إد�رة  فى 
وت�سكل  �ملعلومات؛  وتكنولوجيا  �ل�سحية،  و�لرعاية 
بالتلمذة  �مللتحقات  عدد  ن�سف  من  يقرب  ما  �ملر�أة 
فى  �جل��دي��دة  �لتلمذة  برنامج  ويجمع  �ل�سناعية. 
��سرت�ليا بني �لعمل �لتطبيقى و�لتدريب �لهيكلى، مما 
يف�سى �إىل تاأهيل معرتف به على �لنطاق �لوطنى فى 
يتاأتى  �لو��سح كيف  ولي�ش من  �أكرث من 500 مهنة. 
نو�ع من �لرب�مج �أن توؤدى مهمتها بنجاح فى  لهذه �الأ

�لبلد�ن منخف�سة �لدخل.)85(

املنخف�سة  البلدان  فى  التقليدية  ال�سناعية  التلمذة 
قطاع  ف��ى  �لنظامية  �ل�سناعية  �لتلمذة  ال��دخ��ل. 
لكثري  بالن�سبة  �ساأن  ذ�ت  تكون  ال  قد  �حلديث  جور  �الأ
ومنو  �حل��ر  �لعمل  ك��ان  حيث  �لنامية،  �لبلد�ن  م��ن 
�لر�سمى  غري  �لقطاع  فى  جد�  �ل�سغرية  �مل�رسوعات 
مدى  على  �لتوظيف  فى  تو�سعا  ت��زد�د  ح�سة  ميثل 
بني  ما  ياأتى  غانا،  وفى  �ملا�سية.  �لثالثة  �لعقود 
�ملهار�ت  على  �لتدريب  كل  من  �ملائة  فى  و90   80

�لتقليدية مقابل 5- �سا�سية من �لتلمذة �ل�سناعية  �الأ
10 فى �ملائة من موؤ�س�سات �لتدريب فى �لقطاع �لعام   
حكومية.)86(  غري  م�سادر  من  �ملائة  فى  و15-10 
�ملاألوف  من  فاإن  وعر�سه،  �إفريقيا  غرب  طول  وفى 
عدد  يفوق  �سناعيا  �ملتتلمذين  من  ع��دد  م�سادفة 
�لر�سمى.)87(  غري  �لقطاع  �رسكات  فى  باأجر  �لعاملني 
تقييمها  يجر  مل  و�إن  �ل�سناعية،  �لتلمذة  قوة  وتتمثل 
�لذ�تى  �لتنظيم  وف��ى  �لعملى  توجهها  فى  بعناية، 
يفتقرون  �لذين  فر�د  باالأ تهتم  �لذ�تى. وهى  و�لتمويل 
�لر�سمى  للتدريب  �لالزمة  �لتعليمية  �ملتطلبات  �إىل 
)�لفقر�ء من ريفيني وح�رسيني( وتعترب عادة مردودة 
�ل�سباب،  تف�سل  �ل�سناعية  �لتلمذة  �أن  غري  �لتكلفة. 
وت�ستدمي  �لفقر،  �سديدة  �لعائالت  من  طالبها  وتختار 
و�إىل  �ملعايري  �إىل  وتفتقر  �لتقليدية،  �لتكنولوجيا 

�سمان �جلودة.)88( 
�لتلمذة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �خل��ط��و�ت  وتنطوى 
و�لكتابة  بالقر�ءة  مل��ام  �الإ حت�سني  على  �ل�سناعية 
جمال  وفتح  �سناعيا،  للمتتلمذين  �سا�سى  �الأ و�لتعليم 
�حل�سول على �لتكنولوجيات �جلديدة، وحت�سني مهار�ت 
مع  �حلرف،  �سيوخ  لدى  �لتقنية  و�ملهار�ت  �لتدري�ش 
�سهاد�ت باملهار�ت �لتى مت �كت�سابها. وفى جو�كاىل، 
وهو �لقطاع �لر�سمى فى كينيا، عززت �لق�سائم فر�ش 
�جلديدة  �لتكنولوجيات  على  �حلرف  �سيوخ  ح�سول 
ونه�ست مبهار�تهم، وح�سنت نوعية �لتدريب وجدو�ه، 
�سناعيا.)89(  للمتتلمذين  يقدموه  �أن  من  ميكنهم  مبا 
ت�سجع  للتدريب  �سوق  �إيجاد  فى  �لق�سائم  و�ساعدت 
يح�سن  كما  و�ملناف�سة.  للعر�ش  �جلديدة  �مل�سادر 
و�لكتابة  بالقر�ءة  مل��ام  و�الإ �سا�سى  �الأ �لتعليم  توفري 
للمتتلمذين �سناعيا ومنحهم �سهاد�ت على مهار�تهم 

جناز. عند �الإ
�إدخال �خلربة  �إن  العمل.    �سحاب  اأ قبل  من  التدريب 
يح�سن  �أن  �ساأنه  من  �ملدر�سى  �ل�سياق  �سمن  �لعملية 
من �نتقال �ل�سباب �إىل �لعمل )�لف�سل 3(؛ وفى �لوقت 
ومتويله  �لتدريب  بتوفري  �لعمل  �أ�سحاب  يقوم  عينه 
د�خل �لعمل وخارجه بعد فرتة طويلة من ترك �ل�سباب 
عمال، بو�سفهم م�سدر� ملهار�ت  للدر��سة. و�أ�سحاب �الأ
�ل�سباب، كثري� ما يتم جتاهلهم ل�سالح بر�مج �لتدريب 
�حلكومية. ويوؤخذ من م�سح �أجر�ه �لبنك �لدوىل فى 37 
�أن  �لتحويلية  لل�سناعات  �رسكة   18217 و�سمل  بلد� 
�لن�سط.)90( ويوفر ما يقرب من  �مل�ساريع هى �ملدرب 
�آ�سيا و�ملحيط  �ل�رسكات فى �رسق  60 فى �ملائة من 
�ل�رسق  فى  تقل  �حل�سة  تكن  و�إن  �لتدريب،  �لهادى 

و�سط و�سمال �أفريقيا �إىل ما دون 20 فى �ملائة. �الأ
ال  �مل�ساريع  ب��ه  لتقوم  �ل��ت��دري��ب  ت��رك  �أن  بيد 
�أقل  فاالحتمال  �لتدريب.  كل  على  �حل�سول  ي�سمن 

و  اأ املن�زل  فى  كخدم  العمل  »لتف�دى 
ع��م���ل ن��ظ���ف��ة، ف����إن ف��ى و���س��ع برامج 
وظ�ئف  على  التدريب  ت�سمل  ن  اأ ال�سب�ب 

غذية والنج�رة والبن�ء«. مثل توريد االأ
جاك، 16، ز�مبيا
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ت�ستخدم  �لتى  �ملهار�ت  �مل�ساريع فى  ت�ستثمر  �أن  فى 
خ�سية  �أخ��رى  م�ساريع  جانب  من  و��سع  نطاق  على 
ثم،  وم��ن  و��ستثمار�تها.  �مل��درب��ني  �لعمال  ف��ق��د�ن 
يتم  ول��ن  بالتدريب  كلها  تقوم  لن  �ل�رسكات  ف��اإن 
كولومبيا  وفى  �مل�ساريع.  فى  جميعا  �لعمال  تدريب 
و�إندوني�سيا وماليزيا و�ملك�سيك وتايو�ن، �ل�سني، يزيد 
قيام �رسكات �ل�سناعات �لتحويلية �لكبرية بالتدريب 
�سغر.)91( وتظهر كينيا وز�مبيا  عما تفعله �ل�رسكات �الأ
�ل�رسكات  قيام  م�سابها حيث يرجح  وزمبابوى منطا 
فى  باال�ستثمار  �أك��رث  �أو  عامال   151 ت�ستخدم  �لتى 
�لتى  �ل�رسكات  به  تقوم  ما  مبثلى  خارجى  تدريب 
بع�رسة  وباأكرث  عامال،   150 �إىل   51 من  ت�ستخدم 
�لتى ت�ستخدم 10 عمال  �ل�رسكات  �أمثال ما تقوم به 
قيامها  �أكرب  بدرجة  يرجح  �لتى  و�ل�رسكات  �أق��ل.  �أو 
��ستثمار  ولديها  بالت�سدير  تقوم  �لتى  هى  بالتدريب 
فى  وه��ى   � ج��دي��دة  تكنولوجيات  وتطبق  �أج��ن��ب��ى 
�أكرب من  قدر�  نالو�  �لذين  �لعمال  تدرب  �لتى  رجح  �الأ
حو�فز  �إىل  خرى  �الأ �ل�رسكات  و�ستحتاج  �لتعليم.)92( 
مالية لتدريب �لعمال �ل�سباب �لذين ال خربة لهم. وفى 
و�سع �ل�سيا�سات �أي�سا �أن ت�سرتط للم�ساركة فى بر�مج 
�سوق  على  �جلدد  للو�فدين  ج��ور  �الأ دعم  )مثل  �أخ��رى 

�لعمل( تدريب عمال �سبان.

ي�سع  ال  �إنه  واملهنى. حيث  التقنى  والتعليم  التدريب 
�لتدريب  ن  الأ تدريبا، ونظر�  تقدم  �أن  �ل�رسكات  جميع 
�سباب  كل  منه  ي�ستفيد  ال  �لعمل  يقدمه �ساحب  �لذى 
�لعمال، فاإن �لتدخل من جانب �لقطاع �لعام �أمر تدعو 
�إليه �حلاجة. و�لتدريب �لذى يوفره �أ�سحاب �لعمل هو 
يوفره  ما  �أما  فعال،  �أنه  كما  بالعمل  �سلة  له  تدريب 
نظم  جعلت  وق��د  ل.  للت�ساوؤ فيخ�سع  �لعام  �لقطاع 
�ل�سلة  و�ملنقطعة  �جلودة  �جلامدة منخف�سة  �لتدريب 
�لبلد�ن ت�سلح بر�جمها.  �لعمل، عدد� كبري� من  ب�سوق 
�لتعليم  خ��ارج  �لر�سمية  غري  �لتدريب  نظم  وطفقت 
�لر�سمى، تغري �لطريقة �لتى يتم بها �لتحكم فى مقدمى 
و�إذ �عرتفت  )�لف�سل 3(.  و�إد�رتهم ومتويلهم  �لتدريب 
�سالمية وجمهورية  �ل�سني و�سيلى وجمهورية �إير�ن �الإ
باحلدود  و�سنغافورة،  وموزمبيق  وماليزيا  كوريا 
�لعام، فقد  �لقطاع  �لتدريب من جانب  �ملالية لتوفري 
بو�ب �أمام �رس�كات �لقطاع �خلا�ش، لتنويع  فتحت �الأ
متويل �لتدريب، و�لنهو�ش باال�ستد�مة، وحت�سني فر�ش 
�أمريكا  وفى  مطلوب.  هو  مبا  و�سلته  عليه  �حل�سول 
تقييم  يعاد  �أخرى،  �أي�سا فى مناطق  �لالتينية، ولكن 
ومقدمة  كممولة  �أدو�ر  من  �حلكومات  به  ت�سطلع  ما 
�ل�سناعية  للتلمذة  �لوطنية  �خلدمة  )مثل  للتدريب 
�لوطنية.)93(  �لتدريب  لوكاالت  بالن�سبة  »�سينا«(  �أو 

�مل�سوؤولة  �ملتخ�س�سة  �لتدريب  وك��االت  وت�سطلع 
�أكرب فى  بدور  و��سرت�تيجياته،  �لتدريب  �سيا�سات  عن 
�لتدريب  م�رسوفات  باإد�رة  �خلا�سة  �ل�سيا�سة  و�سع 
�أبو�ب  وذلك عو�سا عن تقدميه. وهى تفتح مزيد� من 
�لعام  �لقطاعني  فى  �لتدريب  مقدمى  بني  �ملناف�سة 
و�خلا�ش لتح�سني نوعية ما يقدم من تدريب ومر�عاة 

�أن تكون له �سلة باملطلوب.
�ملهنى  �لتدريب  هيئة  قامت  موري�سيو�ش  وفى 
وتقدميه،  �لتدريب  متويل  بني  بالف�سل  �ل�سناعى 
خدمات  على  للح�سول  تناف�سيا  من��وذج��ا  وتبنت 
قومية  هيئات  و�سيلى  رجنتني  �الأ ول��دى  �لتدريب. 
 Servicio Naticional حتتفظ  ال  �سيلى،  ففى  مماثلة. 
وكالة  de Capacitacióny Empleo (SENCE) وهى 
متخ�س�سة لوز�رة �لعمل � باأى �سفة فى تقدمي �لتدريب، 
وعو�سا   عن ذلك ت�سرتى خدمات �لتدريب من جهات 
�إىل  لتقدميها  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاعني  فى  �أخ��رى 
فى  بالكفاءة  تنه�ش  و�ملناف�سة  �مل�ستهدفة.  �لفئات 
�ل�سوق،  مبطالب  �سلة  �أوث��ق  وجتعله  �لتدريب  تقدمي 
�إىل  �لعر�ش  دو�فع  �لتدريب من  وتنقل منوذج متويل 

دو�فع �لطلب.)94(
�لرتكيز  عن  تبتعد  �لتدريب  نظم  ف��اإن  وعموما، 
زيادة  حيث  م��ن   � �لتدريب  م��دخ��الت  على  �ل�سيق 
على  �لرتكيز  �إىل   � و�مل��ع��د�ت  و�ل��ور���ش  �مل��در���س��ني 
�لنتائج، مع �الهتمام مب�ستويات �ملهارة �لتى يحددها 
�لكفاءة،  �إىل  ��ستناد�  �خلدمة  وتقدمي  �لعمل،  �أ�سحاب 
�لقطاعني  م��ن  �ملقدمة  �خل��دم��ة  م��ن  مب��زي��ج  وذل���ك 
�لتعيني  حيث  من  د�ء  �الأ وقيا�ش  و�خل��ا���ش،  �لعام 
�ساأن  من  و�إن  �لعامل.  �إنتاجية  وزيادة  �لوظائف  فى 

اجلدول 4-1 حتولت التوظيف بالن�سبة لل�سباب )فى املرحلة العمرية 16-30 �سنة(

الو�سع فى 2001

الو�سع فى 1998
عاطلون اأو غري 

ن�سيطني )%(
عامل���ون

)%(
عاملون حل�سابهم 

اخلا�س )%(
اأ�سحاب عمل

)%(
بريو

3324182عاطلون �أو غري ن�سيطني
728131عاملون

1325521عاملون حل�سابهم �خلا�ش
995527�أ�سحاب عمل

نيكاراغوا
�سفر60187عاطلون �أو غري ن�سطني

25592317عاملون
1123459عاملون حل�سابهم �خلا�ش

3174031�أ�سحاب عمل

Llisteri and others (2006). :مل�سدر�
�رسة بال �أجر. مالحظة: هذ� �جلدول ال ي�سمل �لطالب و�لعاملني فى �أعمال لالأ
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�أن تنه�ش  �لتى ت�ساغ فى وحد�ت معيارية  �ملناهج 
مع  يتفق  مبا  �لتدريب  من  و�خل��روج  �لدخول  مبرونة 
منوذج �لتعلم على مدى �لعمر. وللر�سد �ل�سليم للرب�مج 
وتطوير  �سالحات  �الإ توجيه  فى  �أهميته  وتقييمها 

�ل�سيا�سات وفى عمليات �ل�سوق.
    

البدء فى العمل حل�سابهم اخلا�س:
العمل احلر ومنظمو امل�ساريع من ال�سباب

ي�ستغلون  �لعمل  �سوق  ف��ى  �ل�سباب  م��ن  وك��ث��ريون 
باأعمال بد�أوها حل�سابهم �خلا�ش.)95( وبع�سهم منظمو 
م�ساريع، بحكم �ل�رسورة و�آخرون بحكم �لفر�سة.)96( 
هم  ممن  �ملائة  فى   13 يعمل  �لالتينية  �أمريكا  وفى 
فى �لفئة �لعمرية 16-24 �سنة فى �أن�سطة �مل�ساريع، 
و�لغالبية �لعظمى منهم )12 فى �ملائة( يعملون فى 
�أعمال حرة، وو�حد فى �ملائة فقط هم �أ�سحاب عمل. 
وب�سورة عامة، فاإن �لذين يعملون فى �أعمال حرة هم 
�لعمل. وت�سكل �ملر�أة  �أ�سحاب  �أدنى تعليما و�أفقر من 
ربع  ونحو  �حلرة  عمال  �الأ م�ساريع  منظمى  ثلث  نحو 

�أ�سحاب �لعمل.
�أ�سبح 18 فى �ملائة من �لذين كانو�  وفى بريو، 
عاطلني فى عام 1998، يعملون عمال حر� بحلول عام 
2001 مقابل 6 فى �ملائة فقط فى نيكار�غو� )�جلدول 
جزء�  بريو  فى  �حلرة  عمال  �الأ �رتفاع  ويف�رس   .)1-4
من �نخفا�ش عدد �لذين بال وظيفة م�ستدمية فى بريو. 
يعملون  كانو�  �لذين  �ل�سباب  عدد  ن�سف  نحو  وكان 
عمال حر� فى عام 1998، ال يز�لون يعملون عمال حر� 
بعد ذلك بثالث �سنني. وفى نيكار�غو� �أ�سبح ت�سعة فى 
خالل  عمل  �أ�سحاب  حر�،  عمال  يعملون  ممن  �ملائة 
بلغو� و�حد� فى �ملائة  ثالث �سنني، ولكنهم فى بريو 
عمال فى عام  فقط. وفى 2001 مل يبق من رجال �الأ
غلبية  �الأ و�أ�سبحت  ثلثهم،  �إال  هذه  ب�سفتهم   1998
وعلى  باأجر.  عمل  فى  ت�ستغل  �أو  حر�  عمال  تعمل  �إما 
وجه �لعموم، فاإن هذه �لنماذج توحى باأن �لعمل �حلر 
�إذ� ما ��ستمر  �إىل �لعمل باأجر، ولكن  �أ�رسع �لطرق  هو 
�أن يولد وظائف  للمدى �ملتو�سط، فلي�ش من �ملحتمل 

�إ�سافية.
ن�سف  نحو  ��ست�سعر  �لالتينية  �أمريكا  بلد�ن  وفى 
حل�سابهم  للعمل  مدفوعون  �أنهم  �مل�ساريع  منظمى 
�لعاىل  و�لتعليم  �لثانوية  �ملدر�سة  ترك  بعد  �خلا�ش 
ما  وىل  �الأ �لعمل  جتربة  �أث��ن��اء  و��ستخدمو�  ف���ور�، 
و�ت�ساالت.)97( وهوؤالء  ومهار�ت  معرفة  من  �كت�سبوه 
�ملتو�سطة  �لطبقة  من  عائالت  من  �أ�سا�سا  يجيئون 
ونحو  �ملتو�سطة،  �لطبقة  من  �لعليا  �ل�رسيحة  من  �أو 
�لو�لدين  ن�سفهم يجيئون من عائالت فيها و�حد من 
من  و�أك��رث  �مل�ساريع.  �أ�سحاب  من  ق��ل  �الأ على  هو 

عامني  خالل  عملهم  يبد�أون  خريجون  هم  �لن�سف 
جزء�  ت�سغل  �ل�سغرية  �لفئة  وهذه  �جلامعة.  ترك  من 
�رسكات  �أوجدتها  �لتى  �لوظائف  من  متنا�سب  غري 
رجنتني مثال، �أ�سبح نحو 6 فى �ملائة  جديدة. ففى �الأ
ن�ساأتها  من  �سنني  خم�ش  بعد  �جلديدة  �ل�رسكات  من 
م�سوؤولة عن 60 فى �ملائة من �لوظائف فى �ل�رسكات 

�لتى ظلت من هذ� �لفوج على قيد �حلياة.)98(
ويو�جه �أ�سحاب �مل�ساريع �ملذكورين عدة عقبات 
�حل�سول  فر�ش  وهى:  �أال  و�إمنائها  �مل�ساريع  ن�ساء  الإ
على �لتمويل و�لدخول �إىل �ل�سبكات �لر�سمية و�لو�سول 
من  ويوؤخذ  �ملهرة.  و�لعمال  و�ملوردين،  �لعمالء  �إىل 
�أن  �مل�رسوعات  بتنظيم  للمبادرة  �لعاملى  �لر�سد 
�لقادرة  هى  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  من  ج��د�  �سغرية  ح�سة 
�مل�ساريع  �أ�سحاب  من  �ل�سباب  ويو�جه  �لنجاح.  على 
فى �أمريكا �لالتينية تكلفة للتعامالت �أعلى منها فى 
�خلا�سة  �سبكاتهم  ي�ستخدمون  ومعظمهم  �آ�سيا.  �رسق 
�إنتاج من عمالئهم ومورديهم،  �سبكات  �أ�سا�سا  )وهى 
�سدقاء(  و�الأ �رسة  �الأ من  �الجتماعية  �ل�سبكات  وكذلك 
من  م�ساريعهم  ومتكني  �لعقبات  على  للتغلب  وذلك 
�لنمو. وال تن�سب �ل�سيا�سات �لعامة �لتى تعظم �لبيئة 
بل  حتديد�،  �ل�سباب  على  عمال  باالأ للقيام  �لالزمة 
�مل�ساريع  تنظيم  مبادرة  لت�سهيل  �حلاجة  �إليها  تدعو 

ب�سورة عامة.
على �أنه ب�سبب �فتقار �ل�سباب �إىل �ل�سبكات و�خلربة 
فاإنهم  للبالغني،  تتو�فر  �لتى  �سافية  �الإ و�ل�سمانات 
يو�جهون عقبات �إ�سافية. وبد�أت فى �أمريكا �لالتينية 
عدة بر�مج جديدة للمبادرة بتنظيم �مل�ساريع، ولكنها 
ماز�لت جديدة جد� ومل يجر تقييمها ب�سورة ر�سمية، 
وهى ت�ستهدف منظمى �مل�ساريع �لذين لديهم �إمكانية 
هذه  يوؤ�س�ش  �حل��االت  من  كثري  وف��ى  للنمو،  كبرية 
�مل�ساريع �سباب من �لطبقة �لو�سطى. وتوفر �جلامعات 
عمال و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة ودور ح�سانة  ومد�ر�ش �الأ
�مل�ساريع و�سبكات �ال�ستثمار �لتمويلية، و�أخري�، بع�ش 
�مل�ساريع  منظمى  لربط  مبا�رس�  دعما  �حلكومات 
مثال  ذلك  ومن  ومتويلهم.  و�حت�سانهم  �سبكات،  فى 
رجنتني  ي�ساعد برنامج �نديافور )وهو برنامج فى �الأ
من  �ل�سباب  و�أورغ��و�ى(  و�ملك�سيك  و�سيلى  و�لرب�زيل 
�لنمو،  �أ�سحاب �مل�ساريع فى حتقيق جولة ثانية من 
وذلك �أ�سا�سا من خالل �إقامة �ل�سبكات )مع �مل�ستثمرين 

من �لقطاع �خلا�ش( وتقدمي ن�سائح �ملجربني.
دعم  فى  �لبلد�ن  بع�ش  فى  �لعام  �لقطاع  و�رسع 
منظمى �مل�ساريع �إما قبيل �لبدء فى �لعمل مبا�رسة �أو 
مبجرد �لبدء فيه. و�سندوق »�أوم�سوبومنو« لل�سباب هو 
�حلكومة  �أن�ساأته  �إفريقيا  جنوب  فى  للتنمية  �سندوق 
لدعم فر�ش �حل�سول على �ملعلومات وتنمية �ملهار�ت 

كلمة  )وه��ى  ب�س�ى  ك��ون  اأ ن  اأ ري��د  اأ »ال 
وتعنى  ع��م���ل،  اأ رج��ل  تعنى  بنغ�لية 
ن  اأ ري���د  اأ �سغري(.  ع��م���ل  اأ رج��ل  �سمن� 
من  خ��وذة   م���أ )وه��ى  بيجنزم�ن  �سبح  اأ
عم�ل  جنليزية � وتعنى �سمن� االأ اللغة االإ

وا�سعة النط�ق(. 
�ساب، بنغالدي�ش
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�سنة.  �أعمارهم عن 35  تقل  �ملاىل ملن  �لدعم  وتقدمي 
وهى  �ل��رب�زي��ل  فى  »�سوفتك�ش«  �رس�كة  وت�ستهدف 
�رس�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ش طالب �جلامعات 
للتدريب  دور�ت  وتقدم  �لربجميات  يدر�سون  �لذين 
و�مل�ساعدة �لتقنية وتدعم �إن�ساء �ل�سبكات. وفى �سيلى، 
 CORFO يقدم برنامج لر�أ�ش مال بدء �لت�سغيل، تقوده
 (Corporación de Fomento de la Production)
�لذين  �سحاب �مل�ساريع  �لتقنية الأ �لتمويل و�مل�ساعدة 
مع  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاعني  بني  �رس�كة  يديرون 
لتحديد  وذل��ك  �مل�ساريع،  ح�سانة  ودور  �جلامعات 
و�إعد�دها  بالنجاح،  تب�سري�  �مل�ساريع  �أك��رث  وتقييم 
هذ�  و�سيكرر  �لت�سغيل.  بدء  مال  ر�أ���ش  على  للح�سول 
 1 رقم  �آير�ش  بو�ن�ش  »�إمربندو«  جانب  من  �مل�رسوع 
بف�سل   2 رقم  »�مربندو«  بف�سل  مب�ستو�ه  و�الرتفاع 
�جلامعات �حلكومية �لكبرية وطرق �لتجارة �لتى ترعى 
�أ�سحاب �مل�ساريع فى جمال �لربجميات )�ل�سوفتوير(.

عادة اإدماج توفري منطلق لإ
كرث تعر�سا للمعاناة الأ

يحتاج �ل�سباب �ملعر�ش للمعاناة - �لذين بد�أو� �لعمل 
�أو  �أبد�،  �ملدر�سة  �إىل  يذهبو�  ومل  جد�،  مبكر  وقت  فى 
�أبد�   ين�سمو�  مل  �أو  و�لكتابة  �لقر�ءة  �إجادة  فى  ف�سلو� 
�ل�سباب  �إىل فر�سة ثانية. وبع�ش   � �لعاملة  �لقوة  �إىل 
من ذوى �لو�سع غري �ملو�تى � كالذين يعانون من عجز 
يتام � مل تتح لهم  بدنى �أو ينتمون �إىل قلة �إثنية �أو �الأ
�أبد� فر�سة �أوىل. ويقلل تزويدهم باملهار�ت �ملطلوبة 
لدخولهم �أو �إعادة دخولهم �إىل �لقوة �لعاملة، من عدم 
ن�ساف فى �سوق �لعمل، ويزيد من �إنتاجيتهم ومن  �الإ
ن �لفر�سة  فالت من فخ �لفقر. ونظر� الأ قدرتهم على �الإ
جيد�،  موجهة  تكون  �أن  من  فالبد  مكلفة،  �لثانية 
للوفاء  ومتجهة  �ل�سباب  مهار�ت  لزيادة  وم�سممة 
�لذين  �ل�سباب  ن  الأ ونظر�  �لعمل.  �سوق  باحتياجات 
من  للمعاناة  معر�سون  ثانية  فر�سة  �إىل  يحتاجون 

جو�نب متعددة، فالبد للرب�مج من �أن تكون �ساملة.

برامج، الفر�سة الثانية مكلفة
ولكنها مطلوبة

�لثانية  بالفر�سة  �خلا�سة  و�ل��رب�م��ج  �ل�سيا�سات 
�أن حتقق جناحا. ويالحظ  مكلفة ب�سورة منطية وقل 
�سفة  ب�رسعة  يكت�سب  ما  »�أن   )1998( و�يفانز  ميغر 
�أن  هو  �ل�سيا�سات  تقييم  �أدب  فى  �لتقليدية  �حلكمة 
بر�مج �لتدريب و�إعادة �لتدريب ل�سوق �لعمل بالن�سبة 
للعاطلني مل ترق �إىل م�ستوى �لتوقعات«. وفى ��ستعر��ش 
حديث �سمل 19 برناجما، خم�سة منها فى بلد�ن متر 
مبرحلة �نتقال ونامية، تبني �أن بر�مج �لتدريب نادر� 

�مل�ساركني  �ل�سباب  و�إي��ر�د�ت  توظف  من  ح�سنت  ما 
�ساملة  فر�ش  تو�فر  �أهمية  �لنتائج  وتوؤكد  فيها.)99( 
وىل وبر�جمها. ولكن  للو�سول �إىل �سيا�سات �لفر�سة �الأ
فى بع�ش �حلاالت تكون تكاليف عدم �لتدخل باهظة، 
�أن تكون  �أح�سن ت�سميمها،  وميكن للفر�ش �لثانية لو 

مردودة �لتكاليف.
ويقدر �أن هناك 8.4 مليون طفل منخرطني فيما 
�سو�أ دون  »�الأ �سكال  �الأ �لدولية  �التفاقيات  تطلق عليه 
�الجتار  ت�سمل  وه��ى  ط��ف��ال،  �الأ ت�سغيل  من  حتفظ« 
عمال  �الأ �أ�سكال  من  ذلك  وغري  و�لدعارة  طفال،  باالأ
�ملائة  فى   12-10 نحو  �أن  ويقدر  �خلطورة.  �سديدة 
عجز  من  يعانون  �لنامية  �لبلد�ن  فى  �ل�سكان  من 
بدنى، وي�سري بع�ش �لدالئل �إىل �أنهم فقر�ء بدرجة غري 
متنا�سبة.)100( ويو�جه �ل�سباب �لذين يعانون من عجز 
قلية  �الأ �إىل جماعات  �ملنتمون  �ل�سباب  وكذلك  بدنى، 
�إىل  �الهتد�ء  فى  �ل�سعوبات  من  مزيد�  ثابتة  ب�سورة 
�أن  على  يدل  ما  هناك  �أن  من  �لرغم  على  �لتوظيف 
�زرة  �ملوؤ وج��دو�  لو  منتجني  يكونو�  �أن  و�سعهم  فى 
ن�ساف، فاإن  طار 4-6(. ومن منظور �الإ �ل�سحيحة )�الإ
�زرة من هم �أكرث تعر�سا  �لتدخل �حلكومى مطلوب ملوؤ
للمعاناة و�إعطائهم فر�سة ثانية للعودة �إىل �الندماج 
فى حمل �لعمل. وفيما يتعلق بال�سغار جد�، فاإن من 
فى  �ندماجهم  يعيد  �أن  لهم  ثانية  فر�ش  توفري  �ساأن 

�ل�سباب  تو�جه  �لتى  �ملعتادة  �لتحديات  �إىل  �سافة  باالإ
فى �الهتد�ء �إىل توظيف، فاإن �ل�سباب �لذين يعانون من 
على  �حل�سول  فر�ش  �إىل  �فتقار�  يو�جهون  بدنى  عجز 
�لوظائف و�لو�سول �إىل مر�كز �لتوظيف ب�سبب �لو�سمات 
�الجتماعية وغريها من �لعو�ئق. وعلى وجه خا�ش، فاإن 
�لذين يعانون من �لعجز يحرمون فى كثري من �حلاالت 
طفال �لذين لي�سو� فى  من �لتعليم. ويعانى ثلث جميع �الأ
�ملدر�سة �البتد�ئية من عجز. وفى �لرب�زيل، فاإنه و�إن كان 
25 فى �ملائة ممن عمرهم 18 �إىل 19 �سنة يعملون، فاإن 
29 فى �ملائة فقط من �ل�سباب �لذين يعانون عجز� بدنيا 
عقليا  عجز�  يعانون  �لذين  �ل�سباب  من  �ملائة  فى  و24 
و�لتوظيف  �لتعليم  �إىل  �الفتقار  وه��ذ�  وظائف.  لديهم 
و�جلبل  �ل�رسب  وفى  �لعمر.  طول  بالفقر  عليهم  يق�سى 
�سود، فاإن 70 فى �ملائة من �مل�سابني بعجز، هم فقر�ء  �الأ
و13 فى �ملائة فقط هم �لذين ح�سلو� على وظائف. وفى 
�لذين  �رسى النكا، فاإن ما يزيد على 80 فى �ملائة من 

يعانون من عجز يعي�سون فى حالة بطالة.
�لتعاون  منظمة  ب��ل��د�ن  م��ن  �مل�ستمدة  دل����ة  و�الأ
�ل�سباب  �أن  تبني  �القت�سادى  �مل��ي��د�ن  ف��ى  و�لتنمية 
�إذ�  متاما  منتجا  يكون  �أن  و�سعه  فى  بعجز  �مل�ساب 
مر  �الأ ولهذ�  �ل�سحيحة،  و�مل�ساندة  �الجتاهات  تو�فرت 
ن �ل�سباب �لذى يعانى من عجز يعانى  �أهمية م�ساعفة الأ
�أكرب فى �لتعافى من �لف�سل �ملدر�سى و�النتقال  �سعوبة 
�إىل عمل. وقد ��سنت بع�ش بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية 

من  �النتقال  ب�ساأن  �سيا�سات  �القت�سادى  �مليد�ن  فى 
�لدر��سة �إىل �لعمل لل�سباب �لذى يعانى من عجز.

�لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن  من  �مل�ستمدة  و�خل��ربة 
ومتو�سطة �لدخل تدل كذلك على �أن �ل�سباب �لذين يعانى 
و�إثيوبيا  م�رس  وفى  �لعمل.  فى  �إدماجه  ميكن  عجز  من 
�لعاجز  �ل�سباب  متكني  على  تعمل  منظمات  و�أوغ��ن��د� 
وفى  ل��ه.  و�ل�سعى  للتوظيف  خطط  و�سع  من  و�آب��ائ��ه 
مر�كز  فى  �لعاجز  �ل�سباب  من  كثريون  يعمل  باك�ستان 

�حلياة �مل�ستقلة.
فى  �سالفافيتا  موؤ�س�سة  �أد�رت   1996 عام  ومنذ 
�لعاملة  �لقوة  فى  �لعاجزين  دماج  الإ برناجما  هنغاريا 

�لعامة:
�لتعيني  ف��ى  ت�ساعد  �مل��دع��م  �لتوظيف  فخدمة   •
حل  على  وت�ساعد  �لتدريب  وتقدم  �لوظائف  فى 

�مل�سكالت فى �لعمل.
جماعية  متابعة  بتقدمي  �لعاملني  ن��ادى  ويقوم   •
خدمة  خالل  من  توظيف  �إىل  �هتدو�  �لذين  للعمالء 

�لتوظيف �ملدعم.
�ملنهج  فى  �لتوظيف  يدمج  �لعمل  خربة  وبرنامج   •

�ملدر�سى.

 Sources: Bercovich (2004); World �مل�����س��ادر: 
 Bank (2004c); Stapleton and Burkhauser (2003);
Tudawe (2001); and www.salvavita.hu.

توظيف �سباب يعانون من عجز بدنى طار 6-4  الإ

�سوء  فى  حتد  ك��ر  اأ متثل  التفرقة  إن  »ا
بدنى  عجز  من  يع�نون  الذين  ا�ستبع�د 
من املجتمع. ومعظم ال�سب�ب الذى يع�نى 
من عجز بدنى مل ي�ستكمل تعليمه ب�سبب 
ف�إن  هن�  ومن  امل�س�عدة،  اإىل  االفتق�ر 
الء عجزا فى امله�رات )املت�سلة(  لدى هوؤ

ب�سوق العمل«.
فردريك، 23 �سنة، كينيا
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�لنظام �لتعليمى )�لف�سل 3(. �أما فيما يتعلق باملجمع 
�ملهارة،  منخف�ش  �لعاطل  �ل�سباب  ي�سم  �لذى  �لكبري 
فاإن من �ساأن توفري �لفر�سة �لثانية �أن ي�ساعدهم على 

�النتقال �إىل عمل منتج.
    

ن ي�سنع برامج ناجحة ؟ ما الذى ميكن اأ
توظيف  ف��ى  للتدخالت  كافية  تقييمات  توجد  ال 
�لنموذج  �ختيار  ف��ى  بها  يهتدى  بحيث  �ل�سباب 
�لتدخالت  باأن  توحى  �خلربة  �أن  على  �ل�سحيح.)101( 
يعوزها �أن ت�سرتط فى �ل�سباب �إما �أن يكون عامال �أو 
باحثا بن�ساط عن عمل، و�أن توفر �ملهار�ت �ملنا�سبة 
تقدم  و�أن  �لعمل،  فى  �ندماجهم  �إعادة  �أو  الندماجهم 

بكفاءة ��ستجابة للطلب �ملحلى.
و يبحثوا عن عمل. على  ن يعملوا اأ على املنتفعني اأ
خرى مثل �لتحويالت �لنقدية  �لنقي�ش من �لتدخالت �الأ
�أو تاأمني �لبطالة، فاإن �لتدخالت �لتى ت�ستهدف �ل�سباب 
�أن تت�سمن �رسوطا لال�ستفادة من �لربنامج،  يعوزها 
عن  جديا  يبحث  �أو  عامال  �ل�ساب  يكون  �أن  �إما  وهى 
عمل. وتوفر �لرب�مج فى �لقطاع �لعام �لتى تركز على 
�لعامة  �ل�سلع و�خلدمات  �إنتاج  �أو  �أ�سغال عامة  توفري 
�سيما  وال  �لعاملني،  ل�سباب  طيبة  فر�سا  �ملطلوبة، 
ليح�سلون  و�لريفيني،  �ملنخف�سة  �مل��ه��ار�ت  ل��ذوى 
�لتقييمات  من  وقلة  �لعمل.  فى  وىل  �الأ خرب�تهم  على 
هى �لتى �ختربت هذه �لرب�مج، وهل حت�سن من �لفر�ش 
�ملتاحة للم�ساركني لدخول �سوق �لعمل، وتعظم فر�ش 
�إيجابى  مثال  وثمة  �خلا�ش.  �لقطاع  فى  �لتوظيف 
�لذى  رجنتني  �الأ فى  تر�باجار  برنامج  فى  يتمثل 
للم�ساركني.)102(  �لدخل �جلارى  �أثر كبري فى  له  كان 
تتحقق  مكا�سب  وج��ود  على  ي��دل  ما  �أي�سا  وهناك 
متاأخرةعن �مل�ساركة �ل�سابقة. وفيما بني �مل�ساركني 
�لد�ئمني فى هذ� �لربنامج، فاإن ما يقرب من ن�سفهم 
��ست�سعرو� باأنه ح�سن من فر�ش �حل�سول على وظيفة، 
قابلة  مهارة  منحهم  �لربنامج  �أن  ثلثاهم  و�أب���دى 
للت�سويق و�أبدى ما يقرب من �لثلث �أن �لربنامج و�سع 

من �ت�ساالتهم.)103(
فريقية  �الأ �لوكالة  تتبعها  �لتى  �لرب�مج  وجتمع 
�جلهود  بني  �لعامة  �مل�سلحة  حتقق  �أعمال  لتنفيذ 
�لطرق  مثل  �لعامة  �سا�سية  �الأ �لبنية  بناء  �إىل  �لر�مية 
�جلهود  وبني  �ل�سحى  �ل�رسف  و�سبكات  و�ملبانى 
من  �ملتعطلني  وتدريب  وظائف  توفري  �إىل  �لر�مية 
�ل�سباب. كما تو�فق �رسكات �لت�سييد �لتى حت�سل على 
عقود على ��ستخد�م �ملمار�سات كثيفة �لعمالة ن�سبيا 
ال�ستخد�م �ل�سباب �ملحلى �لعاطل �لذى يتلقى تدريبا 
متوله �لوكالة �ملذكورة. وي�ستخدم �ل�سباب على �أ�سا�ش 
و�لعمل  �لتدريب  من  �مل�ستمدة  �خلربة  �أن  غري  موؤقت، 

�لدو�م  �إىل  �أدعى  توظيف  �إىل  �لنفاذ  فى  �أهميتها  لها 
�لعامة  �سغال  �الأ م�رسوعات  ن  الأ ونظر�  بعد.  فيما 
ي�ساعد  مبا  جغر�فيا  توجيهها  �لو�سع  ففى  حملية، 
�أو  �أو غري متعلمني  �لتى ت�سم من هم فقر�ء  �ملناطق 

عاطلون ن�سبيا من �ل�سكان.
وىل  �الأ �ل�سبع  �ل�سنني  برنامج  تقييم  من  وتبني 
فى  �لعامة  �مل�سلحة  حتقق  �أع��م��ال  تنفيذ  لوكالة 
من  باأكرث  ز�د  �لهند�سية  �ل�رسكات  عدد  �أن  �ل�سنغال 
خم�ش  ز�د  �لت�سييد  �رسكات  ع��دد  و�أن  م��ر�ت،  ث��الث 
 / �سخ�ش   35.000 ل�  توظيف  توفري  و�أمكن  م��ر�ت، 
�سنة. ومما يوؤ�سف له �أن �حلوكمة ميكن �أن تغدو ق�سية 
�إىل  �لعامة حتتاج  �سغال  �الأ مزعجة.)104( فم�رسوعات 
ت�ستهدف  �مل�رسوعات  �أن  ل�سمان  و�إ���رس�ف  �سفافية 
�جلديرة  �مل�رسوعات  �إال  متويل  يتم  ال  بحيث  �لفقر�ء، 
�ل�سباب  و�أن  بحكمة،  ت�ستخدم  م��و�ل  �الأ وب��اأن  بذلك، 

�ملفتقر �إىل �خلربة يتم تدريبه.
�جليد  �لتوجيه  فر�سة  تتيح  �لعامة  �سغال  و�الأ
�حتمال  زي��ادة  �ساأنها  من  لل�سباب  �أخ��رى  لتدخالت 
خارج  للتوظف  �أف�سل  فر�ش  على  �ل�سباب  عثور 
نطاق �لربنامج. وقد �ختربت جتربة »برو�مبليو« فى 
ت�ساعد  �آلية  و2002   1998 عامى  بني  رجنتني  �الأ
)تر�باجار(  �لعامة  �سغال  �الأ برنامج  فى  �مل�ساركني 
على �الهتد�ء �إىل وظيفة فى �لقطاع �خلا�ش. و�أجرت 
�ملتخ�س�ش وهل  و�لتدريب  جور  �الأ تقييما حول دعم 
�سغال  ي�ساعد�ن �مل�ساركني فى �النتقال من بر�مج �الأ
من  ج��ر  �الأ دع��م  ز�د  وق��د  نظامى.  عمل  �إىل  �لعامة 
�حتمال �لتوظيف فى �لقطاع �خلا�ش ب� 9 نقاط مئوية 
عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �مل�ساركني  لل�سباب  بالن�سبة 
و�لتدريب  جر  �الأ دعم  بر�مج  ز�دت  وقد  �سنة.)105(   30
نقطة   13 مبقد�ر  �خلا�ش  �لقطاع  فى  �لتوظيف  من 
جيال  مئوية. ومما يثري �الهتمام �أن �آثار ذلك على �الأ
�لنجاح على  �قت�رس  �سنا كانت �سئيلة، بحيث  كرب  �الأ

�ل�سباب.
وينبغى كذلك فى خدمات �لتوظيف �حلكومية �أن 
ت�سرتط على �ل�سباب �أن يكونو� ن�سيطني فى �لبحث عن 
عمل، ولكن فى كوريا و�لفلبني وتايلند، فاإن �ل�سباب ال 
ي�ستعينون �إال قليال مبكاتب �لعمل �لتابعة للدولة.)106( 
�إىل  �لتوظيف  مكاتب  حتويل  مت  �لبلد�ن  ه��ذه  وف��ى 
�لباحثني  لل�سباب  توفر  �لتى  �لو�حد«  �ل�سباك  »مر�كز 
عن عمل �سبل �مل�ساعدة فى �حل�سول على عمل وعلى 
�أن 5.8 فى �ملائة  �لتدريب �ملهنى. على  �لتعيني فى 
من  �إىل وظائف  �هتدو�  كوريا  فى  �لعاطلني  من  فقط 
قد  ه��ذ�  وحتى  �حلكومية،  �لتوظيف  خدمات  خ��الل 
توجد  ال  �إذ  �خلدمات  تاأثري  فى  مبالغة  على  ينطوى 
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�سو�بط �سليمة لقيا�ش معدل تعيني من ال ي�ستعينون 
بهذه �خلدمة.

وثمة مثال قريب يثري �الهتمام، مل�ساركة �لقطاع 
بد�أ  للوظائف  برنامج  �أول  هو  �لرب�زيل  فى  �خلا�ش 
تطبيقه فى بلدية قرطبة بتمويل من �حلكومة �ملحلية، 
د�ئرة  فى  بال�رسكات  �ل�سباب  ربط  �إىل  يهدف  وهو 
وثمة  لهذ�(.  تقييم  �أى  ن  �الآ حتى  يوجد  )وال  �لبلدية 
يب�رس  �حلكومة  به  ت�سطلع  للتوظيف  �آخ��ر  برنامج 
بالنجاح، هو JobsNet وهى وكالة �رسيعة �لنمو فى 

�رسى النكا لتحقيق تو�فق فى �لتوظيف.)107(
بالعمل.    ال�سلة  ذات  املهارات  توفر  ن  اأ الربامج  على 
رجح �أن حتقق �لرب�مج �ل�ساملة �لتى توفر �لتدريب  �الأ
�سا�سى  �الأ �لتعليم  ت�سمل  حزمة  من  ج��زء�  باعتباره 
جناحا  �الجتماعية  و�خلدمات  �لتوظيف  وخدمات 

وهى   ،»Entra 21  21 »�ن���رت�  قامت  وق��د  �أف�سل. 
حمروم  �ساب   1900 تاأهيل  �إىل  يرمى  عاملى  جهد 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �إىل  حتتاج  وظائف  ل�سغل 
و�الت�ساالت فى 18 بلد� فى �أمريكا �لالتينية، بتعيني 
ما ال يقل عن 40 فى �ملائة من �ل�سباب �مل�ستهدف فى 
وظائف. وتوفر �لرب�مج طائفة كاملة من �خلدمات، ال 
تقت�رس على �لتدريب �لتقنى و�لتدريب على �ملهار�ت 
خدمات  كذلك  تت�سمن  ب��ل  �حل��ي��اة،  ف��ى  �ملطلوبة 
�لد�خلية  قامة  �الإ مع  و�لتدريب  �لوظائف  فى  �لتعيني 
وتقدمي �مل�سورة فى تطوير مبادر�ت �لعمل �حلر، وقد 
�نرت� 21  ل�ستة من م�رسوعات  �لالحق  �لتحليل  ك�سف 
�أن معدل �لتعيني فى �لوظائف بني 2890 �سابا فاق 
�لتوظيف من 15 فى  �ملتوقع.)108( و�رتفعت معدالت 
�ملائة عند �لبدء �إىل 54 فى �ملائة بعد 6-12 �سهر�. 
وهى  �لنظامى،  �لقطاع  فى  �لوظائف  معظم  وكانت 

توفر بر�مج جوفن تدريبا �سامال لل�سباب �لعاطلني و�ملحرومني 
�قت�ساديا بني 16 و29 �سنة من �لعمر قا�سدة بذلك �أن حت�سن 
وقد  للتوظيف.  وقابليتهم  و�الجتماعى  �لب�رسى  مالهم  ر�أ�ش 
على  ح��و�ل  �الأ ح�سب  �لطلب  يحركه  �لذى  �لنموذج  تف�سيل  مت 
رجنتني و�سيلى وكولومبيا و�جلمهورية �لدومينيكية وبنما  �الأ
وخربة  �لبوليفارية  فنزويال  وجمهورية  وب��ريو  وب��ار�غ��و�ى 
�أ�سحاب  لدى  �لد�خلية  قامة  �الإ مع  و�لتدريب  �لتقنى  �لتدريب 
وغري  للحياة  �ملطلوبة  �سا�سية  �الأ باملهار�ت  تقرتن  �لعمل 
�الجتماعى  �الندماج  ل�سمان  �مل�ساندة  �خلدمات  من  ذلك 
و�ال�ستعد�د للوظيفة )�نظر �جلدول(. وتقوم �ملوؤ�س�سات �خلا�سة 
و�لعامة � �لتى يتم �لتعاقد معها من خالل �آلية حكومية ملزمة 
قامة �لد�خلية. � بتوفري �لتدريب وتنظيم عملية �لتدريب مع �الإ

فى   60 من  �أكرث  جاء  وقد  �لفقر�ء،  ت�ستهدف  و�لرب�مج 
و�أعلى  �لدخل.  منخف�سة  عائالت  من  �مل�ساركني  من  �ملائة 
م�ستوى تعليمى و�سل �إليه �ملنتفعون هو �لتعليم �لثانوى، مع 
وجود عدد كبري من �مل�ساركني من بني �ملت�رسبني من �ملد�ر�ش 
�أخرى  معايري  وهناك  �سيلى(.  جوفن  فى  �ملائة  فى   50(
�جلن�ش،  ون��وع  �لتوظيف  وهى  بدورها،  تنطبق  لال�ستهد�ف 
فى  م�سطربة  ظروفا  �ملنتفعني  معظم  ع��رف  وق��د  و�لعمر. 
رجنتني، �أمكن توظيف 83 فى  �لتوظيف قبل �لربنامج. وفى �الأ
�ملائة من �مل�ساركني و57 فى �ملائة فى �سيلى. وكان للمر�أة 
ناث فى  متثيل عادل جد� فى �سيلى. فى حني كانت م�ساركة �الإ
قل )نحو 40 فى �ملائة(. وكان �ال�ستهد�ف  رجنتني هى �الأ �الأ
فى  �سكلو� 70  �لذين  �سنة  �لعمرية 24-16  �لفئة  على  مركز� 

�ملائة من جميع �مل�ساركني.)109(
    

التوظيف
وظائف  على  �ملنتفعني  ح�سول  �حتمال  من  �لربنامج  ز�د 
رجنتني،  �الأ ففى  للمر�أة.  بالن�سبة  �سيما  وال  �لتخرج،  مبجرد 

ز�د �لربنامج من �حتمال توظيف �ل�سابات )�لبالغات 21 �سنة 
�ملقارنة.  زيادة على جمموعة  مئوية  نقاط  بنحو 10  و�أكرث( 
 21 مبقد�ر  �لتوظيف  �حتمال  من  �لربنامج  ز�د  �سيلى  وفى 
نقطة مئوية مع حتقيق نتائج قوية جد� بالن�سبة لل�سباب فى 

�سن 21 و�أقل.

يرادات الإ
 10 بنحو  �ل�سهرية  ج��ور  �الأ من  �لربنامج  ز�د  رجنتني،  �الأ فى 
نتائج  حتقيق  مع  �ملقارنة،  جمموعة  �إىل  بالن�سبة  �ملائة  فى 
ناث.  �الإ من  و�لبالغات  �لذكور  ل�سباب  بالن�سبة  مو�تاة  �أكرث 
جور تعر�ست لتاأثري  وفى �سيلى �ت�سح من در��سة �أجريت �أن �الأ
جور فى �لقطاع  �سلبى بن�سبة 8.8 فى �ملائة ب�سبب خف�ش �الأ
�لر�سمى. وتبني من حتليالت �أجريت بعد ذلك �أن هناك تاأثري� 
ير�د�ت يقرتب من 26 فى �ملائة، وكان قويا  �إيجابيا على �الإ
بدرجة كبرية بالن�سبة لل�سباب فى �سن 21 و�أقل. وباملقايي�ش 
�أعلى بالن�سبة للرجال، ولكن  جور كان  �ملطلقة، فاإن تاأثري �الأ
�لن�ساء  �أن  يت�سح  وبعده  �لربنامج  قبل  ير�د�ت  باالإ باملقارنة 

ح�سلن على زيادة �أعلى قليال باملقارنة بالرجال.

التكاليف واملزايا
�لتوظيف  و�أثرها على  �سا�سية لكل متدرب  �الأ للتكلفة  بالن�سبة 
ميكن  للربنامج  �ل�سافية  �حلالية  �لقيمة  ف��اإن  ي���ر�د�ت  و�الإ
�أنه 5 فى �ملائة(.  �حت�سابها )مع معدل خ�سم يفرت�ش عادة 
رجنتني و�سيلى  ولئن كانت هذه �لرب�مج مكلفة، فقد حققت �الأ
فى  منها  �سيلى  فى  �أعلى  �إيجابية،  �سافية  حالية  قيمة 
ال  �حل�سبة  هذه  �أن  مالحظة  مبكان  همية  �الأ ومن  رجنتني.  �الأ
تدخل فى �عتبارها �لعو�مل �خلارجية �لنا�سئة عن �لربنامج، 
لدى  �ل�سلوك �خلطري  و�حلد من  ف�سل  �الأ �ل�سحية  �لنتائج  مثل 
�مل�ساركني. وبهذ� �ملعنى، فاإن هذه �لتقدير�ت يحتمل �أال توفر 
همية  �الأ من  �أن  كما  �ل�سافية.  �حلالية  للقيمة  �أدن��ى  حد�  �إال 
�لذى  �لطرف  فاإن  �ل�سائعة،  ير�د�ت  �الإ با�ستثناء  �أنه  مالحظة 
عن  يختلف  �لعامة(  مو�ل  �الأ )من  �ملبا�رسة  �لتكاليف  يتحمل 

�لطرف �لذى ي�ستفيد من �لربنامج � �مل�ساركني.

 Aedo and Nuñez (2001); Aedo and Pizarro �مل�سادر: 
 Valdivia (2004); de Moura Castro (1999); Elias and
 others (2004); Inter-American Development Bank
(2005); and Santiago Consultores Asociados (1999).

زادت برامج جوفن من توظيف بع�س من ال�سباب املحروم من اإيراداته طار 7-4  الإ

تتفاوت تكاليف الربامج واآثارها فيما بني البلدان

رجنتني �  الأ
برويكتو جوفن

�سيلى � 
�سيلى جوفن

�سخا�ش( 116،000165،000�لتغطية )عدد �الأ
730–2،000930 �لتكلفة بالن�سبة لكل متدرب )بالدوالر(

�ملز�يا �خلا�سة
1021�لتاأثري فى �لتوظيف )زيادة نقطة مئوية(
1026�لتاأثري فى �ملكا�سب )زيادة نقطة مئوية(
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اجلدول 4-2 ملخ�س لجتاهات �سيا�سة توظيف ال�سباب واأمثلة من الربامج

غري حمتمل جناحهاواعدة ولكن مل يتم التثبت منهاثبت جناحها

الفر�س
�إيجاد �لوظائف

طفال �حلد من   �الأ

ت�سهيل �حلر�ك

�النفتاح �لتجارى: قطاعات ت�سدير كثيفة �ال�ستخد�م 
لل�سباب )�إندوني�سيا وفييت نام(

�إ�سالح يتوجه �إىل �ل�سوق )�سلوفينيا و�أ�ستونيا(
�لعمل )كولومبيا( متى كان �حلد  �إ�سالح عام ل�سوق 
�إىل خف�ش  �أدى ذلك  جور ملزما ب�سدة،  دنى من �الأ �الأ

جر �ل�سباب )�سيلى(. دنى الأ �حلد �الأ

�ملعر�سني  ط��ف��ال  ل��الأ م�����رسوط��ة  نقدية  حت��وي��الت 
�لرب�زيل  ف��ى   (PETI) �لعمل  �سوق  ف��ى  للمعاناة 
�لتنمية  �سند�ت  وم�رسوع  �ملك�سيك  فى  وبروجر�سا 

�لب�رسية فى �إكو�دور(

�لزر�عة  غري  فى  �لعاملني  �لريفيني  توظيف  دع��م 
�لتحويلية  بال�سناعة  تنه�ش  حيث  �ل�سني،  )تايو�ن، 

�لريفية(.

�ملهرة  غري  ت�ستهدف  �لتى  �لعام  �لقطاع  وحو�فز  جور  �الأ دعم 
و�لعاطلني )هنغاريا وبولند� وجمهورية �لت�سيبك(

�لعام  �لقطاع  فى  وظائف  للمتعلمني  ت�سمن  نظم 
)�ملغرب وم�رس و�رسى النكا و�إثيوبيا(

)�حلد  ج��ور  �الأ ب�سغط  تقوم  ج��ر  �الأ لتحديد  موؤ�س�سات 
جور، �سيلى و�لرب�زيل( دنى �ل�سديد �لعلو لالأ �الأ

)�سيلى  �لتوظيف  قو�نني مت�سددة فى قيودها حلماية 
منظمة  وبلد�ن  �لكاريبى  وبلد�ن  �لالتينية  و�أمريكا 

�لتعاون و�لتنمية فى �مليد�ن �القت�سادى(
�إ�سالح جزئى ل�سوق �لعمل )�حلد من حماية �لتوظيف 
من  يزيد  مما  موؤقتة(  عقود  �أو  فقط  لل�سباب  بالن�سبة 
)فرن�سا  �ل�سوق  يفتت  يكن  و�إن  �ل�سباب  عمل  دور�ن 

و�إ�سبانيا(

فر�ش قيود على �ملهاجرين �لريفيني

القدرات
تنمية �ملهار�ت

�لتوظيف �لذ�تى

ومل  �أملانيا  فى  جنحت  �ل�سناعية:  �لتلمذة  بر�مج 
يثبت جناحها فى �لبلد�ن �لنامية

�حل�سول  فر�ش  مع  �لتقليدية  �ل�سناعية  �لتلمذة 
�حلرف  ل�سيوخ  بالن�سبة  �جلديدة  �لتكنولوجيا  على 

)برنامج جوكاىل فى كينيا(
وكينيا  )غ��ان��ا  م�����رسوع  �إىل  �مل�ستند  �ل��ت��دري��ب 

وزمبابوى(.

بر�مج تلمذة �سناعية جديدة )تقدم �ململكة �ملتحدة و�أ�سرت�ليا 
بر�مج تلمذة �سناعية فى قطاعات �خلدمات �جلديدة(.

تلمذة �سناعية تقليدية فى �لقطاع غري �لر�سمى )�أدلة خمتلفة 
من �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء(

وكالة JopsNet فى �رسى النكا لتحقيق �لتو�فق 
ق�سائم �لتدريب )ماليزيا(

�ملوردين  بني  فيما  �ملناف�سة  دخال  الإ �لتدريب  معاهد  �إ�سالح 
من �لقطاعني �خلا�ش و�لعام )هيئة �لتدريب �ملهنى �ل�سناعى 
فى موري�سيو�ش Industrial Vocational Training Board وفى 

.)Servicio National de Capacitación y Empleo سيلى�
�مل�ساعدة على �لعمل �حلر )هنغاريا وبولند�(

فى  �نديافور  )برنامج  �مل�ساريع  تنظيم  مبهار�ت  �لنهو�ش 
رجنتني و�لرب�زيل و�سيلى و�ملك�سيك و�أوروغو�ى( �الأ

مل�سلحة  و�لعام  �خلا�ش  �لقطاعني  بني  �رس�كة  �سوفتك�ش، 
�أ�سحاب �مل�ساريع فى �لرب�زيل 

كورفو فى �سيلى و�إمربندى 1 و2 فى بون�ش �آير�ش
�أ�سباب �لقوى )مر�كز  متكني �ل�سباب �لذى يعانى من عجز من 

�حلياة �مل�ستقلة فى باك�ستان(

مو�ل فى �سلوفينيا )ملنظمى  و�ش �الأ برنامج تكوين روؤ
�مل�ساريع(

حزمة من �لرب�مج )�ل�ساملة( توفر �لتدريب و�لتعيني الفر�س الثانية
ي�سبهها  وم��ا  �مل��ج��رب��ني  ون�سائح  �لوظيفة  ف��ى 
وبر�مج  �ملتحدة  �لواليات  فى  �لتوظيف  )�رسكات 

رجنتني و�سيلى وبريو و�أوروغو�ى( جوفن فى �الأ
�سغال �لعامة )فى �لبلد�ن منخف�سة �لدخل  بر�مج �الأ

وت�ستهدف �ل�سباب منخف�ش �ملهار�ت و�لعاطل(
�سغال  رجنتني يجمع بني �الأ برنامج برومببلو فى �الأ

جور �لعامة ودعم �الأ

�خلفيفة  و�مل��ه��ار�ت  �لتدريب  ذل��ك  فى  مبا   21 �ن��رت�  بر�مج 
�لالتينية  �أمريكا  فى  بلد�   18( �لد�خلية  قامة  �الإ مع  و�لتدريب 

و�لكاريبى(
�لعمل  �سوق  د�خل  يعانى من عجز  �لذى  �ل�سباب  �إدماج  �إعادة 
�لتوظيف  دعم  بر�مج  ب�ساأن  هنغاريا  فى  �سلفافيتا  )موؤ�س�سة 

وخربة �لعمل
 Colectivo سغال �لعامة ي�ستهدف �ل�سباب� �آجيتيب )�ل�سنغال( لالأ

integral de Desarrollo ملن يعانون من عجز فى بريو
خدمات �لتوظيف �حلكومى )كوريا و�لفلبني وتايلند(.



�لتوجه �إىل �لعمل                       119

�أكرث.  �أو  جر  �الأ من  دن��ى  �الأ �حلد  تدفع  د�ئمة  وظائف 
ومع �أن معظم �ل�سباب �ختارو� �لوظائف مبرتب، فاإن 
�إىل �لربع فى عدد من �لبلد�ن قامو� باإن�ساء  ما ي�سل 

�أعمالهم �ل�سغرية جد� �خلا�سة.
             21 �نرت�  ��ستق�ست  �لذين  �لعمل  �أ�سحاب  و�أبدى 
�آر�ءهم تقديرهم للجمع بني �ملهار�ت �ملطلوبة للحياة 
و�سنفو�  �لربنامج،  طورها  �لتى  �لتقنية  و�ملهار�ت 
باأنها  �ل�سباب  بالن�سبة  للحياة  �ملطلوبة  �ملهار�ت 
مر�سية، ومر�سية بدرجة عالية فى تلبية �حتياجات 
�أ�سحاب  �أكرث من 70 فى �ملائة من  �ل�رسكات. وقال 
�لعمل �إن �إمكانيات �خلريجني كعمال ت�ساوى �أو تزيد 
منا�سب  فى  خرين  �الآ �مل�ستخدمني  �إمكانيات  على 
�أربعة  فى  �ملائة  فى   9 من  �أك��رث  و�سنف  مماثلة. 
من  �أف�سل  باأنه  للخريجني  �ل�سامل  د�ء  �الأ م�رسوعات 

�أد�ء �لعمال فى منا�سب مماثلة �أو م�ساءلة.
رجنتني و�سيلى وبريو و�أوروغو�ى، لقيت  �الأ وفى 
بر�مج »جوفن« �عرت�فا و��سعا بنجاحها فى �لو�سول 
ح�سن  وق��د   .)7-4 ط���ار  )�الإ �مل��ح��روم  �ل�سباب  �إىل 
��ستهد�فها �ل�سباب منخف�ش �لدخل من تعيني �لعمال 
�لرب�مج  هذه  من  للمنتفعني  بالن�سبة  �إير�د�تهم  ومن 
�سباب  �الأ ومن  وعر�سها.  �لالتينية  �أمريكا  طول  فى 
تدريب  من   � �لتدريب  طبيعة  جناحها  فى  �حلا�سمة 
تقنى �إىل تدريب على �ملهار�ت �ملطلوبة للحياة، ومن 
حما�رس�ت �إىل تدريب و�إقامة د�خلية � وكذلك خدمات 
مما  بالدور�ت  خا�سة  �سهاد�ت  ومنح  �ل�سليمة  �لدعم 

�سجع �ل�سباب على �ال�ستمر�ر فى �مل�ساركة.
املحلى  الطلب  يلبى  ن  اأ ينبغى  املهارات  تطوير 
�لعو�مل  املوردين. من جملة  باملناف�سة بني  وينه�س 
�ملهمة �لكامنة ور�ء جناح برنامج »جوفن«، �أنها تاأخذ 
بنهج يتجه �إىل �لطلب، ي�سجع على �مل�ساركة �خلا�سة 
بالتدريب.  �لقائمني  بني  ت��زد�د  �ملناف�سة  �إن  ثم   �
�أخرى  نامية  بلد�ن  �إىل  جوفن  منوذج  نقل  ويحتاج 
لتدير برناجما ال مركزيا وتن�سق  �إىل موؤ�س�سات قوية 
�لتدريب  مبوؤ�س�سات  �خلا�سة  و�لعمليات  ه���د�ف  �الأ

و�ل�رسكات �مل�ساركة. كما يحتاج �إىل تقييم متو��سل 
و�أد�ء  �لد�خلية  قامة  �الإ �لدور�ت و�لتدريب مع  لنوعية 

موؤ�س�سات �لتدريب.

�لعمل  �لتى تعرت�ش طريق  للعقبات  �أن  �لقول،  �سفوة 
�لتنمية  جهود  وعلى  �أنف�سهم  �ل�سباب  على  تد�عيات 
وتخفي�ش �أعد�د �لفقر�ء، ويحتاج ر��سمو �ل�سيا�سات �إىل 
در��سة ��سرت�تيجيات تهدف �إىل تاأخري �نتقال �ل�سباب 
�إىل �لعمل فى �سن مبكرة جد� وت�سهيل �لتحرك �سوب 
حتقيق عمل �أف�سل نوعية )�جلدول 4-2(. وفى جميع 
وجود  لال�ستثمار،  �أف�سل  مناخ  تهيئة  تزيد  �لبلد�ن، 
فى  تو�سع  وح��دوث  جيدة،  ب�سورة  تد�ر  للعمل  �سوق 
�لقطاع �لريفى غري �حلقلى، فر�ش �لتوظيف بالن�سبة 
�أكرب  �ل�سباب �النتفاع منها بدرجة  جلميع، وي�ستطيع 
من�سبة  فتكون  خرى،  �الأ �لتدخالت  �أما  �لبالغني.  من 
تنا�سب  بحيث  ت�سميمها  ويتم  حتديد�  �ل�سباب  على 

�ل�سياق �لقطرى كل على حدة:
�إ�سالح  تو�سع  �ل��دخ��ل،  متو�سطة  �ل��ب��ل��د�ن  ف��ى   •
�لو�فدين  ت�ستوعب  كيما  �لعمل  �سوق  موؤ�س�سات 
مالية  حو�فز  وتوفري  �أف�سل  ب�سورة  �إليها  �جلدد 
�أن من  �لعمال. كما  لل�رسكات كى ت�ستخدم �سباب 
�ساأن بناء مزيد من �جل�سور بني �ملدر�سة و�لعمل، 
وزيادة فر�ش �حل�سول على �ملعلومات �أن يعززمن 

قدرة �ل�سباب على �غتنام هذه �لفر�ش.
على  �لبناء  يح�سن  �لدخل،  منخف�سة  �لبلد�ن  وفى   •
�سناعية  تلمذة  خ��الل  من  �سا�سية  �الأ �مل��ه��ار�ت 
�أف�سل  ت�سميما  م�سممة  ر�سمية  وغ��ري  ر�سمية 
�ملتغرية،  �لعمل  �سوق  باحتياجات  ذل��ك  �سلة 
من  مزيجا  �إن  �لعمل.  �إىل  �ل�سباب  �نتقال  وي�سهل 
جور و�لتدريب مع  �سغال �لعامة ودعم �الأ بر�مج �الأ
لدمج  يوفر منطلقا  �أن  �ساأنه  �لد�خلية من  قامة  �الإ
�إىل �لتوظيف  �أ�سد معاناة فيقفلو� ر�جعني  من هم 

�ملنتج.



ازدهار  ذروة  فرتة  فى  عنها  مئوية  نقاط   7 بن�سبة 
معدالت  ارتفعت  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى  طفال.  االأ
البطالة بني ال�سباب فى بلدان املجموعة 7 باأقل من 

نقطتني مئويتني.
وقد ارتفعت فعال معدالت بطالة ال�سباب ب�سورة 
اإىل  ط��ف��ال  االأ ازده��ار  اأجيال  دخ��ول  مع  متوا�سعة 
بدرجة  تتاأثر  البطالة  معدالت  اأن  غري  العمل.  �سوق 
ولبطالة  العمل.)1(  ل�سوق  ال�ساملة  القوة  مبدى  اأكرب 
ينتفع  اإذ  عمال.  االأ لدورة  �سديدة  ح�سا�سية  ال�سباب 
ال�سباب ب�سورة كبرية متى كان الطلب على العمالة 
متى  متنا�سبة  غري  بدرجة  يعانون  ولكنهم  متزايدا، 
منو  حالة  فى  اأو  ك�ساد  حالة  فى  االقت�ساد  ك��ان 
بطىء. وثمة در�ض ي�ستمد من بلدان منظمة التعاون 
اأنه حتى  وهو  اأال  االقت�سادى،  امليدان  فى  والتنمية 
لو حدث تدهور متوا�سع فى قوة الطلب على العمل، 
كرب  مقي�سا بارتفاع معدل البطالة بالن�سبة للعمال االأ
التعاون والتنمية فى امليدان  �سنا فى بلدان منظمة 
االقت�سادى، فاإن ذلك يزيد من �سعوبة االنتقال من 

مرحلة املدر�سة اإىل العمل.

ق���ل حظا من  يواج���ه ال�شب���اب الأ
التعليم واملنتمى اإىل اأقلية اأكرب قدر 

من امل�شكالت مع البطالة
ال�سباب  يتلقاه  ال��ذى  التعليم  من  الكبري  القدر  هل 
الوظائف  اإل��ي��ه  حتتاج  مم��ا  تاأهيال  اأك��ر  يجعلهم 
اأقل  هم  من  ب��اأن  توحى  فالدالئل  ك��ال.  ؟  املتاحة 
حظا من التعليم يواجهون اأكرب قدر من االفتقار اإىل 
ال�ساغرة. وفى كل  والوظائف  املهارات  التوافق بني 
معدالت  تنخف�ض  تقريبا،  ال�سناعية  االقت�سادات 

البطالة مع زيادة عدد �سنوات الدرا�سة.
التقليل  نحو  ينحو  ال  الوظائف  على  والتدريب 
القليل من  اأ�سحاب احلظ  التى تواجه  من امل�ساعب 
وظائف  على  احل�سول  فى  الفجوة  وت�ستمر  التعليم. 
ن من كانوا اأعلى تعليما  جيال، الأ مع ارتفاع �سن االأ
الوظائف.  على  التدريب  من  كرب  االأ بالقدر  يظفرون 
بلدان  ف��ى  امل��ع��اه��د  خريجو  يظفر  اأن  رج����ح  واالأ
االقت�سادى  امليدان  فى  والتنمية  التعاون  منظمة 
اأكر من املت�رسبني من املدار�ض الثانوية  بالتدريب 
ب�سبع مرات. وباملثل، توجد فجوات مثرية فى فر�ض 
دنى  واالأ على  االأ الفئات  بني  التدريب  على  احل�سول 

اإملاما بالقراءة والكتابة.
اأعلى  البطالة  معدالت  ف��اإن  منطية،  وب�سورة 
التعاون  بلدان منظمة  قليات فى  االأ ل�سباب  بالن�سبة 
الفئات  فهذه  االقت�سادى،  امل��ي��دان  فى  والتنمية 

الك�ساد  حاالت  ب�سبب  منطية  غري  م�سار  من  تعانى 
وال�سيا�سات التى جتنح نحو احلد من اإيجاد وظائف 
غري  و�سع  فى   � منطية  وب�سورة   � اأنهم  كما  جديدة. 
اأو�ساعهم  من  يفاقم  مما  التعليم،  ال�ستكمال  موات 
العمل.  �سوق  فى  بالتفرقة  املرتبطة  املواتية  غري 
احلكومية  ح�ساءات  االإ تعرتف  ال  حيث  فرن�سا،  وفى 
ال�سباب  بني  البطالة  معدالت  يبلغ  ثنية،  االإ بعن�رس 
الطاغية، 40 فى  ثنية  االإ حياء احل�رسية ذات  فى االأ
الفرن�سى  املتو�سط  مثلى  من  يقرب  ما  اأى  املائة، 

املرتفع فعال.
    

ال�شباب من �شاأنه  ارتفاع بطالة  اإن 
لل�شباب  دائم  �رضر  فى  يت�شبب  اأن 

والبالد
هل تت�سبب البطالة املبكرة فى ندوب دائمة لل�سباب 
مرحلة  فى  التوظيف  فى  �سعوبات  عليها  ترتتب 
جابة عن هذا ال�سوؤال تتفاوت:  تالية من العمر ؟ اإن االإ
ففى الواليات املتحدة تبني من معظم الدرا�سات اأن 
نوبات البطالة بعد ترك املدر�سة ال تت�سبب فى بطالة 
مقيمة فى املرحلة التالية من العمر. وهذا يتفق مع 
اإىل  البطالة  من  لالنتقال  فعال  املرتفعة  املعدالت 
التوظيف. حيث مت توظيف 46 فى املائة من ال�سباب 

العاطل بعد ذلك ب�سهر واحد.
 � الوظيفة  اإىل  البطالة  من   � االنتقال  ومعدالت 
اأقل  املتحدة  واململكة  واأملانيا  فرن�سا  فى  املناظرة 
املائة،  فى  و14   4 بني  تتفاوت  اإذ  بكثري،  ذلك  من 
وهناك اأدلة كبرية توحى باأن البطالة املبكرة توؤدى 
العاطلني  اإىل بطالة م�ستدمية. وفى فرن�سا، ظل ثلث 
املائة  فى   8.5 مقابل  �سنة،  من  اأكر  بعد  عاطلني 
ثار  اأن ت�ستمر االآ فى الواليات املتحدة. ومن املمكن 
ا�ستقرار  على  املبكرة  لبطالة  امل�ستدمية  العك�سية 
فرن�سا  ف��ى  �سنني  �سبع  مل��دة  بعد  فيما  التوظيف 
ويبدو  املتحدة.)2(  الواليات  فى  ب�سنتني  باملقارنة 
عمال،  االأ لدورة  ت�ستجيب  ث��ار  االآ ا�ستدامة  درجة  اأن 
يلحق  املبكرة  البطالة  ب�سبب  اأقل  م�ستدمي  �رسر  مع 
باالقت�سادات التى تتنامى الوظائف عندها، ي�ساف 
عن  الناجمة  ال�سباب  على  الندوب  اآث��ار  اأن  هذا  اإىل 
تاأثريا  اأق��وى  تكون  اأن  اإىل  جتنح  املبكرة  البطالة 
بالن�سبة لل�سباب من ذوى احلظوظ القليلة من التعليم 

وال�سباب املحروم.)3(
وجتنح اأ�سواق عمل ال�سباب ال�سعيفة اإىل تاأجيل 
العمر  ارتفع  اأوروب��ا  ففى  خ��رى.  االأ االنتقال  مراحل 
�سيما  وال  البيت،  ال�سباب  فيه  يرتك  الذى  املتو�سط 
 80 مازال  اإيطاليا  ففى  اجلنوبية.  اأوروبا  بلدان  فى 
العمرية 30-18  الذكور فى املرحلة  فى املائة من 

تعزى بطالة ال�شباب فى بلدان منظمة 
التعاون والتنمية فى امليدان القت�شادى 
اإىل �شعف الطلب واإىل �شوء ال�شيا�شات 

طفال. ولي�س اإىل ازدهار عدد الأ
الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  من  واحدة  �سنة  بعد 
بلدان  واجهت  ذلك،  بعد  عاما   20 نحو  مدى  وعلى 
باملقارنة  امل��وال��ي��د  م��ع��دل  ف��ى  ط��ف��رة  املجموعة 
بالفرتات ال�سابقة عليها ومنذ ذلك احلني. وكان من 
نتيجة ذلك اأن دخلت اإىل القوى العاملة ح�سة كبرية 
اأوا�سط  منذ  وذل��ك  ال�سباب  من  عادية  غري  ب�سورة 
عقد  اأوائل  واإىل  املا�سى  القرن  فى  ال�ستينيات  عقد 
بني  ال��ذروة  وحدثت  القرن،  نف�ض  من  الثمانينيات 
الوقت  )ال�سكل 1(. ومنذ ذلك  عامى 1967 و1973 
هبطت ح�سة ال�سباب فى �سوق العمل ب�سورة حثيثة.

بال�سباب  حريا  يكون  اأن  يتوقع  امل��رء  ولعل 
�سعوبة  ي�سادفوا  اأن  طفال  االأ ازده��ار  اأجيال  من 
جيال  االأ ت�سادفه  مما  اأك��رب  عمل  اإىل  االهتداء  فى 
�سوق  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  ال�سباب  م��ن  ن�سبيا  ال�سغرية 
الت�سعينيات من القرن املا�سى. على  العمل فى عقد 
البطالة املتو�سطة بني  العك�ض �سحيح: فمعدالت  اأن 
ال�سباب فى طول جمموعة البلدان ال�سبعة كانت تزيد 

طفال فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقت�سادى درو�سا حول كيفية ا�ستيعاب  يقدم االزدهار الذى طراأ بعد احلرب العاملية الثانية فى عدد االأ
ق�سى حد ؟ وهل ت�سبب االختيارات ال�سيئة  كر تاأثرا ؟ وما هى ال�سيا�سات التى ت�ساعد ال�سباب الأ جيال الكبرية من ال�سباب فى �سوق العمل. فاأى الفئات هى االأ االأ

�رسار النا�سئة عن وجود اأعداد كبرية من ال�سباب ؟ لل�سيا�سات اأ�رسارا اأكرب باآلية توظيف ال�سباب مبا يفوق االأ

بيانات  قاعدة  فى  املتوافرة  البيانات  على  بناء  املوؤلفني  اإع��داد  امل�سدر: 
منظمة التعادن والتنمية فى امليدان االقت�سادى ب�ساأن اإح�ساءات قوة العمل.

فى  طفال  االأ ازدهار  دورة  على  يدل  ال�سكل  فى  املظلل  الق�سم  مالحظة: 
دخال. �سنوات االإ

بلدان جمموعة  فى  ال�شباب  بطالة  معدلت    1 ال�شكل   
طفال ال�شبعة اأعلى اليوم منها فى فرتة اإزدهار الأ

طفال اإىل ك�شاد فى التوظيف ؟اأ�ش�����واء عل���ى هل يوؤدى ازدهار اأعداد الأ
لن يحدث هذا فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى امليدان القت�شادى
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)ن�سبة مئوية(
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فى  املائة  فى   25 مقابل  اآبائهم،  مع  يعي�سون  �سنة 
الواليات املتحدة. وفى جميع بلدان منظمة التعاون 
�سن  متو�سط  زاد  االقت�سادى  امليدان  فى  والتنمية 
فى  طفال  االأ عدد  متو�سط  انخف�ض  حني  فى  ال��زواج 

العائلة الواحدة.
�سعاف �سوق العمل بالن�سبة لل�سباب دور  كان الإ
تطراأ فى  التى  التغيريات  تف�سري هذه  فى  ولو جزئيا 
فرتات االنتقال فى احلياة. فال�سباب مييل اإىل تاأجيل 
وميكن  الك�ساد.  ف��رتات  فى  اآبائهم  بيوت  مغادرة 
�سواق العمل لل�سباب فى  للفوارق فى القوة الن�سبية الأ
بلد ما اأن تف�رس الفوارق امللحوظة فى جميع البلدان 
البيت.)4(  الذى يتم فيه ترك  العمر  من حيث متو�سط 
ففى اأملانيا واأ�سبانيا كان احتمال ترك البيت يتزايد 
ال�سباب  ل��دى  التوظف  حالة  مع  وا�سحة  ب�سورة 

وح�سول العمال على اإيرادات.)5(
وحني يواجه ال�سباب عقبات فى �سبيل احل�سول 
على توظيف م�رسوع، فقد ينخرطون فى اأن�سطة غري 
م�رسوعة. وتبني الدرا�سات التى اأجريت فى الواليات 
املهارة  ذوى  لل�سباب  ج��ور  االأ اإ�سعاف  اأن  املتحدة 
جرامى.)6(  املنخف�سة يرتبط بالزيادات فى الن�ساط االإ
جل طويل  قل ات�ساقا تربط بطالة ال�سباب الأ دلة االأ واالأ
من  التذمر  اإىل  ���س��ارة  االإ من  الرغم  على  باجلرمية 
معدالت البطالة املرتفعة بني ال�سباب فى جمتمعات 
اال�سطراب.  على  ي�ساعد  عامال  باعتباره  قليات،  االأ
وتبني من درا�سة اأجريت حديثا فى فرن�سا اأن املدن 
معدالت  بها  ال�سباب  بني  البطالة  فيها  ترتفع  التى 
وال�رسقة  املنازل  على  ال�سطو  جرائم  من  مرتفعة 

واملخدرات.)7(

اجلهود التى تبذل حلماية اأمن الوظيفة 
قد ل تكون عونا وقد تعوق ال�شباب

يبدو اأن م�سكلة بطالة ال�سباب تتفاقم بفعل ال�سيا�سات 
التى تهدف اإىل املحافظة على الوظائف. وقد اأ�سدر 
عدد كبري من البلدان ت�رسيعات حلماية التوظيف كان 
من �ساأنها جعل عملية ف�سل العمال اأكر �سعوبة اأو 
ال�سيا�سات  بهذه  ويق�سد  لل�رسكات.  بالن�سبة  تكلفة 
تاأمني العمال �سد فقدان الدخل ب�سبب التقلبات فى 
الت�رسيع  هذا  �ساأن  من  اأن  على  العمالة.  على  الطلب 
التكلفة من جانب  �سديد  العمالة  ا�ستخدام  يجعل  اأن 
التوظيف  حماية  ت�رسيع  فاإن  هنا  ومن  ال�رسكات، 
اإيجاد  مبعدل  الهبوط  نحو  ينحو  اإمنا  �رسامة  �سد  االأ

وظائف جديدة.)8(
التوظيف  حماية  لت�رسيع  ال�سلبية  النتائج  هذه 
ت�سعى  التى  الفئات  على  غ��ل��ب  االأ فى  عبوؤها  يقع 
وظيفة  على  احل�سول  اإىل  متنا�سبة  غري  ب�سورة 
ب�سورة  يجنح  ال�سباب  فاإن  هنا،  ومن  وىل.  االأ للمرة 
واإذا  م��وات.)9(  غري  و�سع  فى  كونه  اإىل  منطية  غري 
اإيجاد  يوؤخر  اأنه  يبدو  التوظيف  حماية  ت�رسيع  كان 
ثار  وظائف جديدة، ففى و�سعه اأي�سا اأن يعظم من االآ
الباقية للبطالة املبكرة على احتماالت التوظيف فى 

مرحلة تالية من العمر.

يت�سم  الذى  التوظيف  حماية  ت�رسيع  يبدو  وال 
ب�رسامة اأ�سد هو ال�سبب فى م�سكالت البطالة بالن�سبة 
املناف�سة  من  يحميهم  لعله  بل  �سنا،  كرب  االأ للعمال 
الفرتات  وفى   .)2 )ال�سكل  �سنا  �سغر  االأ العمال  مع 
و�سغرية،  كبرية  ال�سباب  اأجيال  فيها  تكون  التى 
يرتبط  �رسامة  �سد  االأ التوظيف  حماية  ت�رسيع  فاإن 

باملعدالت املرتفعة لبطالة ال�سباب.
الت�رسيع الذى يقلل  وت�سدق نتائج مماثلة على 
مرتفع  اأدن��ى  حد  كو�سع  ج���ور،  االأ فى  املرونة  من 
التفاو�ض  يتم  التى  جور  االأ تو�سيع نطاق  اأو  جور  لالأ
ت�سمل  بحيث  العمال  )نقابات(  احت��ادات  مع  عليها 
ال�سيا�سات  اأع�ساء االحتادات. وهذه  العمال من غري 
جور بني جميع العمال،  تقلل من عدم امل�ساواة فى االأ
ا�ستخدام  باأن جتعل من املكلف جدا  ولكنها تخاطر 
�سوق  يجربوا  اأن  قبل  مدار�ض  اإىل  يذهبوا  مل  عمال 

العمل.
اأقوى  حققت  التى  البلدان  من  كرة  نزعت  وقد 
ال�سنوات  ال�سباب على مدى  النتائج فى �سوق عمالة 
ونيوزيلندا  )اأيرلندا وهولندا  خرية   االأ اخلم�ض ع�رسة 
كونها  اإىل  املتحدة(  والواليات  املتحدة  واململكة 
جور.  �ساحبة اأكرب قدر متزايد من عدم امل�ساواة فى االأ
�ساعدت  جور  االأ فى  املرونة  اأن  هى  ذلك  وتداعيات 
هذه االقت�سادات على التكيف اأمام ال�سدمات وعلى 
على  لكن  ال�سباب،  لتوظيف  جديدة  فر�ض  اإيجاد 

ح�ساب التباينات املتزايدة فى دخل ال�سكان.)10(
وقد �سهدت البلدان ذوات الت�رسيع القوى حلماية 
جل حمدد التى  التوظيف منوا فى الوظائف املوؤقتة والأ
على  املفرو�سة  القيود  من  ح��وال  االأ اأكر  فى  تعفى 
اال�ستغناء عن العامل، وهو ما ي�سمح بنمو الوظائف 
للعمالة  مزدوجني  �سوقني  ين�سئ  ولكنه  اجل��دي��دة، 
غالبة  ب�سورة  ي�سغلها  حممية  وظائف  وج��ود  مع 

كرب  »املطلعون من اأهل البيت« )وهم العمال الذكور االأ
�سنا( والوظائف املوؤقتة التى ي�سغلها »الغرباء« )وهم 
قليات وال�سباب(. واأهل البيت لديهم حافز  الن�ساء واالأ
حمايته،  فى  والتو�سع  التوظيف  على  احلفاظ  على 
وهو ما يحمى وظائفهم على ح�ساب ال�سباب وغريهم 
من الغرباء، ولعل هذا هو ال�سبب فى اأن جميع البلدان 
التخفف من حماية  تبينت �سعوبة  قد  قلة  با�ستثناء 
ال�سباب  بطالة  معدالت  تكون  عندما  حتى  التوظف 

على هذا القدر من االرتفاع.

�شالح �شوق عمل  اجلهود املبذولة لإ
ال�شباب حققت خليطا من النجاح

ا�ستخدمت بلدان منظمة التعاون والتنمية فى امليدان 
لعالج  حماولة  فى  متباينة  �سيا�سات  االقت�سادى 
بطالة ال�سباب. وثمة خيار يبدو غري ناجح، اأال وهو 
بت�سجيع  ال�سباب  لتوظيف  جمال«  »توفري  حماولة 
املحدودة  دل��ة  واالأ التقاعد.  على  �سنا  كرب  االأ العمال 
�سغر �سنا قد  كرب واالأ املتاحة ت�سري اإىل اأن العمال االأ
نتاج. والبلدان  يكونون متكاملني ولي�سوا بدائل فى االإ
للرجال  بالن�سبة  التقاعد  اأعمار  فيها  ترتفع  التى 
بالن�سبة  مرتفعة  توظيف  معدالت  لديها  والن�ساء 
فاإن  وباملثل،  ن�����اث.)11(  واالإ ال��ذك��ور  من  لل�سباب 
التى بذلت فى فرن�سا لتحديد �ساعات العمل  اجلهود 
اإ�سافيني  عمال  ا�ستخدام  على  ال�رسكات  حمل  بغية 

يبدو اأنها مل ت�سفر عن منو يذكر فى الوظائف.
والتنمية  التعاون  منظمة  فى  العادى  البلد  اإن 
فى امليدان االقت�سادى ينفق نحو 2 فى املائة من 
جماىل على �سيا�سات تن�سيط �سوق  الناجت املحلى االإ
العمل، وفى ذلك ميثل التدريب اأكرب العنا�رس فى هذه 
نفاق احلكومى ال ميثل �سوى  امل�رسوفات. بيد اأن االإ
جماىل تقريبا، فى حني اأن التدريب اخلا�ض  ع�رس االإ
التعليم.  قدر من  اأكرب  اأ�سابوا  الذين  بقوة نحو  مييل 
كبريا  خيارا  اخلا�ض  التدريب  يوفر  اأن  يحتمل  وال 
فى  ف�سلوا  ملن  بالن�سبة  اأهمية  ذات  ثانية  لفر�سة 
حتقيق م�ستوى كاف من التعليم ال�سابق. اأما التدريب 
املدعم من القطاع العام فهو مييل اإىل حتقيق جناح 

اأكرب مع من هم اأكر تعلما من املتلقني.
اأوروبا  ال�سباب فى  وتبني جتربة برامج تدريب 
اأما  الوظيفة،  اإىل  االنتقال  مرحلة  من  ح�سنت  اأنها 

يرادات فهو اأ�سد اختالطا.)12( اأثرها على االإ
�سوق  فى  الن�سيطة  خ���رى  االأ ال�سيا�سات  وم��ن 
وظيفة  عن  البحث  فى  امل�ساعدة  اأن  يلوح  العمالة، 
اال�ستب�سار  اإىل  دعى  االأ ال�سيا�سات  جور هى  االأ ودعم 
لل�سباب  بالن�سبة  التوظيف  معدالت  رف��ع  فى  بها 
حتقق  مل  احلكومية  التوظيف  برامج  ولكن  املحروم. 
جناحا. كما اأن الدالئل ت�سري اإىل اأن ال�سباب يكونون 
التى  البلدان  فى  الوظيفة  اإىل  االنتقال  فى  اأجن��ح 
بحث  هناك  يكون  اأن  البطالة  اإعانة  ملنح  ت�سرتط 
عند  الوظائف  قبول  فى  ورغبة  وظيفة  عن  ج��اد 

عر�سها.)13(

امل�سدر: اإعداد املوؤلفني بناء على املعلومات املقدمة من منظمة التعاون 
والتنمية فى امليدان االقت�سادى )2004(

مالحظة: ال�سباب فى ال�سكل هم الذين ينتمون اإىل الفئة العمرية 24-15 
�سنة، والبالغون هم فى الفئة العمرية 25-54. وعامل االرتباط مبوؤ�رس 
بالن�سبة  و0.27  لل�سباب  بالن�سبة   0.32 هو  التوظيف  حماية  ت�رسيع 

للبالغني. وكل نقطة  بيانات واردة فى الر�سم متثل بلدا واحدا.

منظمة  فى  بال�شباب  ت�رض  التوظيف  حماية   2 ال�شكل 
التعاون والتنمية فى امليدان القت�شادى ولي�س بالبالغني، 

معدل البطالة )ن�سبة مئوية(فى عام 2003
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موؤ�رس ت�رسيع حماية التوظيف فى منظمة 
التعاون والتنمية فى امليدان االقت�سادى.
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اإذا اعتربت معدالت الوفاة هى املقيا�س فاإن ال�شباب 
ي�شكلون جمموعة تتمتع ب�شحة جيدة, كما اأن �شباب 
اليوم اأ�شح منهم فى اأى وقت فى التاريخ, مما يهيىء 
فر�شة ال �شابق لها ملزيد من اال�شتثمار والنمو, وفى 
فى   3 عن  ال�شباب  وفيات  معدل  يقل  النامية  البلدان 
املائة, وهى ن�شبة انخف�شت ب�شورة كبرية على مدى 
الن�شبة  هذه  من  وجزء  املا�شية,  الع�رشين  ال�شنوات 

يتعلق بالر�شع والبالغني)1(.
ال  ن��ه  الأ م�شلل,  مقيا�س  الوفيات  معدل  اأن  على 
فرتة  فى  للخطر  ال�شحة  يعر�س  الذى  ال�شلوك  يعك�س 
يرتاءى  الذى  هو  ن�شب  االأ واملعيار  العمر.  من  الحقة 
فراط  فيه ال�شلوك, مثل التدخني وتعاطى املخدرات واالإ
فى ا�شتهالك الكحول وال�شلوك اجلن�شى الذى يزيد من 
مرا�س التى تتنقل باالت�شال  �شابة باالأ احتماالت االإ
البدنى. فهذا  التغذية, والن�شاط  اجلن�شى, وعدم كفاية 
ومن   : �شغارا  مازالوا  وهم  ال�شباب  فى  يوؤثر  ال�شلوك 
ذلك مثال اأن اجلن�س الذى ال يخ�شع حلماية ميكن اأن 
الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س  �شابة  االإ اإىل  يوؤدى 
معظم  اأن  غري  ل��ه.  يخطط  مل  حمل  اإىل  اأو  املكت�شب 
مثل  يكربون,  عندما  اإال  تظهر  ال  العك�شية  النتائج 
ك�رشطان  العدوى  طريق  عن  تنقل  ال  التى  مرا�س  االأ

الرئة وال�شكر ومر�س القلب.
ال�شباب  جلميع  متاحة  لي�شت  اجليدة  وال�شحة 
بامل�شاواة. �شحيح اأن الوفيات بني ال�شباب منخف�شة 
جيدة  ب�شحة  يتمتعون  ال�شباب  واأن  املتو�شط,  فى 
وان  االأ قبل  وفيات  ح��دوث  احتمال  اأن  اإال  ما,  نوعا 
ال�شبى  فاأمام  الفقرية.  البلدان  اأعلى بكثري فى  بينهم 
ن�شبتها 90  �شنة فر�شة  العمر 15  البالغ من  العادى 
فى املائة فى البقاء على قيد احلياة اإىل �شن ال� 60 فى 
الفر�شة  ولكن  ال�شمالية,  واأمريكا  الغربية  اأوروبا  فى 
اأفريقيا جنوب ال�شحراء هى 50 فى املائة فقط,  فى 
التى تنتقل عن طريق  مرا�س  االأ انت�شار  اأ�شا�شا ب�شبب 
املبتالة  البلدان  فى  واالحتمال  ي��دز.  االإ مثل  العدوى 

يدز ب�شدة هو 20 فى املائة فقط)2(.   باالإ
على  للح�شول  فر�س  ي��ام  االأ ه��ذه  �شباب  ول��دى 
من  متاحا  كان  بكثري مما  اأكرب  اخليارات  من  طائفة 
قبل, وذلك فى بيئات خمتلفة اختالفا بينا, مما يزيد 
من �شعوبة االختيار ب�شورة مالئمة وتفادى ال�شلوك 
الذى يعر�س �شحتهم للخطر. والوعى بنتائج القرارات 
املتعلقة بال�شحة وطرق تفادى اعتالل ال�شحة وعى 

الفتيات,  وال�شيما  ال�شباب,  لدى  االنخفا�س  �شديد 
تاأخذ  التى  هى  الوعى  لديهم  ممن  جدا  قليلة  ون�شبة 
ال�شباب يتخذون  فاإن  من. ومن هنا  االآ بال�شلوك  فعال 
الذى  ال�شلوك  – عن  رجح قرارات, بغري دراية  االأ على 

يعر�س �شحتهم للخطر.
خالل  خماطر  على  ينطوى  الذى  لل�شلوك  وميكن 
فرتة ال�شباب اأن يوؤدى اإىل ن�شوب راأ�س املال الب�رشى 
وقت  فبعد  امل�شتقبل.  ف��ى  طويلة  ل�شنوات  املنتج 
املتحدة,  الواليات  فى  التبغ  تدخني  ذروة  من  طويل 
الوفيات  جلميع  الوحيد  كرب  االأ ال�شبب  هو  التبغ  كان 
من  يقرب  م��ا  ك��ان  م��ات��وا  وال��ذي��ن  ال��رئ��ة,  ب�رشطان 
البلدان  بع�س  وفى  العمر.  اأو�شط  فى  مازالوا  ن�شفهم 
النامية اليوم فاإن ما يقرب من ن�شف جميع ال�شباب 
مدخنون. وباملثل, فاإن فريو�س نق�س املناعة الب�رشية 
يدز بعد فرتة تخلف مدتها ع�رش  املكت�شب يتطور اإىل االإ
فراد وهم فى عز اأعمار العمل. وفى  �شنوات, فيح�شد االأ
ال�شباب ب�شورة غري  النامية ي�شاب  البلدان  كثري من 
املناعة  نق�س  لفريو�س  اجلديدة  باملجاالت  متنا�شبة 
ومن  يدز  االإ من  العالج  وتكاليف  املكت�شب.  الب�رشية 
القلب  مرا�س املزمنة كال�رشطان وال�شكر واأمرا�س  االأ
بال  العالجات  تكون  ما  وكثريا  مرتفعة,  تكاليف 

مفعول.
املال  راأ���س  خ�شارة  لتفادى  ف�شل  االأ وال�شبيل 
الزيادات  وك��ذل��ك  امل�شتقبل  ف��ى  املنتج  ال��ب�����رشى 
م�شتقبال,  ال�شحية  الرعاية  م�رشوفات  فى  الهائلة 
حينما  ال�شباب  فرتة  فى  ال�شحى  ال�شلوك  تعديل  هو 
اإىل  الرامية  ال�شيا�شات  وت�شتند  ال��ع��ادات.  تعلم  يتم 
دعائم,  ثالث  اإىل  لل�شباب  اأف�شل  ب�شحة  النهو�س 
على  ت�شاعدهم  التى  باملعرفة  تزويدهم  اأوال,   : هى 
تقرير االختيارات املتغرية - حول �شلوكهم – وكذلك 
و�رشكائهم  نظرائهم  مع  للتناق�س  الالزمة  املهارات 
من. ثانيا, تهيئة بيئة ميار�س ال�شباب  حول ال�شلوك االآ
املنطوى  ال�شلوك  يجعل  مما  ال�شحى,  ال�شلوك  فيها 
هذا  اأم���ام  الفر�س  م��ن  احل��د  م��ع  مكلفا,  خطر  على 
والعالج  ال�شحية  اخل��دم��ات  توفري  ثالثا,  ال�شلوك. 
من  تاأذى  الذى  ال�شباب  اإىل  بالن�شبة  التاأهيل  واإعادة 
القرارات ال�شحية الهزيلة اأو البيئات الفقرية. وتو�شيع 
اأ�شباب احل�شول على هذه اخلدمات �شواء اأكانت تت�شل 
اأم اإدمان  اأم البدانة  بحاالت احلمل غري املرغوب فيه 

النمو ب�صحة جيدة
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الطويلة  العواقب  دنى من  االأ احلد  اإىل  يقلل  املخدرات 
مد, ويوؤدى اإىل �شحة اأف�شل. االأ

ال�شحة  ب�شاأن  ال�شباب  يواجه  الذى  القلق  يختلف 
تبني  وكما  العامل.  اأنحاء  جميع  فى  كبريا  اختالفا 
�شباب  االأ فاإن  مرا�س,  لالأ العاملى  العبء  م�رشوع  من 
فى  �شابات  االإ ت�شمل  والعجز  الوفاة  اإىل  املف�شية 
الب�رشية  املناعة  نق�س  وفريو�س  الالتينية  اأمريكا 
الف�شل  هذا  ويركز  اأفريقيا)3(.  فى  يدز  املكت�شب/االإ
الق�شايا  جلميع  بالن�شبة  ال�شائعة  العوامل  على 
على  الرتكيز  عن  وعو�شا  ال�شباب,  ب�شحة  املتعلقة 
نتائج �شحية معينة, فاإن الف�شل يعر�س اإطارا لو�شع 
دعى اإىل ال�شحة فيها  �شيا�شات ت�شجع على ال�شلوك االأ

بني ال�شباب.

اإن النهو�ض ب�صحة ال�صباب يحفز النمو 
اأعداد الفقراء ومن م�رصوفات  ويحد من 

الرعاية ال�صحية.
رغم اأن معدل وفيات ال�شباب فى الفرتة العمرية 12 – 
24 �شنة يقل عن 3 فى املائة, ومع اأن ال�شباب عموما 
فى �شحة طيبة, فاإن ا�شتمرار بقائهم فى �شحة طيبة 
وعلى قيد احلياة حتى مرحلة البلوغ يتعر�س للخطر, 
اأ�شا�شا ب�شبب �شلوكهم ك�شباب. وجاء فى تقدير اأن ما 
وان, وثلث العبء  يقرب من ثلثى حاالت الوفاة قبل االأ
يعزى  اأن  ميكن  البالغني  لدى  مرا�س  لالأ جماىل  االإ
ومن  ال�شباب)4(.  فرتة  فى  بداأ  �شلوك  واإىل  حاالت  اإىل 
�شاأن ال�شيا�شات التى ت�شجع على ال�شلوك ال�شحى بني 
اأن يكون لها  اإنتاجيتهم و�شحتهم,  ال�شباب, بتح�شني 

تاأثري يتموج فى االقت�شاد. 

عداد الفقراء فى النمو ثري فى تخفي�ض اأ الت�أ
اإن من �شاأن ال�شلوك ال�شحى اخلطري فى فرتة ال�شباب 
املنتج  الب�رشى  املال  راأ�س  من  االقت�شاد  ين�شب  اأن 
ل�شنوات طويلة فى امل�شتقبل. وقد بلغ انت�شار التدخني 
عام  قبل  ذروت��ه  املتحدة  الواليات  فى  ال�شباب  بني 
معدالت  بقاء  وم��ع  الوقت,  ذل��ك  منذ  ولكن   ,1945
التدخني بال تغيري تقريبا, زادت الوفيات التى تعزى 
اإىل �رشطان الرئة مبا يقرب من اأربعة اأمثال, وبع�رشين 
مثال فيما بني املدخنني )ال�شكل 5 – 1(. وهناك بع�س 
عبء  وتواجه  �شبابها,  ن�شف  يدخن  النامية  البلدان 

تكاليف �شحية هائلة فى 20 اأو 30 �شنة.
وتعاطى  الكحول  ا�شتهالك  فى  ف���راط  االإ ويقلل 
نتاجية ويزيد من حاالت الغياب ومن  املخدرات من االإ
بالن�شبة  وذلك  بال�شحة,  املرتبطة  خرى  االأ التكاليف 
املخدرات  ا�شتخدام  اإ�شاءة  اإن  ف��راد)5(.  واالأ لل�رشكات 
يرتكز لدى ال�شباب فى الفرتة العمرية 18 – 25 �شنة 
– وذلك متاما فى الوقت الذى يدخلون فيه فى القوة 
اأكرث  البحث عن وظيفة عملية  العاملة, مما قد يجعل 
�شعوبة, كما اأن كون املرء عاطال عن العمل يزيد من 
اإغراء �شوء ا�شتخدام املخدرات – فهناك ارتباط قوى 

بني البطالة وتعاطى املخدرات ب�شورة غري م�رشوعة, 
 – اأو البلدان النامية  �شواء فى البلدان املتقدمة النمو 
وفى كولومبيا بلغ انت�شار تعاطى الكوكايني 4.1 فى 
املائة من العاطلني و 0.4 فى املائة من العاملني)6(. 
وفى رو�شيا, يرتبط اال�شتهالك احلاد للكحول بزيادة 
احتمال فقد الوظيفة)7(. كذلك تبلغ البلدان التى ترتفع 
عن  ال�شباب  ل��دى  الكحول  ا�شتهالك  معدالت  لديها 
معدالت مرتفعة من الوفيات ب�شبب حوادث ال�شيارات 
واالنتحار لدى ال�شباب. وفى جنوب اأفريقيا والربازيل, 
اأو  القتل  عن  الناجتة  الوفيات  ن�شف  من  اأكرث  يبني 
تزيد  الدم  فى  الكحول  م�شتويات  اأن  امل��رور  ح��وادث 
اأبرز  من  امل��رور  وح��وادث  القانونية)8(.  احل��دود  على 
اأن  ويقدر  النامية.  البلدان  فى  والعجز  الوفاة  اأ�شباب 
واملتو�شطة  الدخل  املنخف�شة  البلدان  تكلف  احلوادث 
65 مليار دوالر فى ال�شنة اأو بني 1 و 1.5 فى املائة 

جماىل)9(.  من الناجت القومى االإ
ال�شحى  ال�شلوك  ف��اإن  ذل��ك,  من  النقي�س  وعلى 
اال�شتثمار  من  مزيد  على  ي�شجع  اأن  �شاأنه  من  من  االآ
فى راأ�س املال الب�رشى واملادى املنتج, كما اأن العمر 
طول املتوقع عند املولد قد يزيد من اال�شتثمار فى  االأ
املرتفعة  الوفيات  اأن  مثلما  متاما  الثانوية,  الدرا�شة 
املكت�شب/ الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  ب�شبب 

ا�شتثمارات  الناجمة عن  املكا�شب  تقلل من  قد  يدز  االإ
ويقلل  املا�شى.  اجليل  خالل  تراكمت  طفال  االأ فى 
يدز من  واالإ املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س 
االدخارات واال�شتثمارات فى راأ�س املال املادى فيما 
بني الفقراء, مما يقلل من احتمال اإفالت ال�شباب الفقري 
خلطر  فريقيون  االأ باء  االآ ا�شتجاب  وقد  الفقر)10(.  من 
ارتفاع الوفيات ب�شبب فريو�س نق�س املناعة الب�رشية 
كل  وتزويد  طفال  االأ من  اأكرثوا  باأن  يدز  املكت�شب/االإ

منهم بقدر اأقل من التعليم)11(. 

مرا�س والوقاية منها  امل�شدر: مراكز مكافحة االأ
بالن�شبة  معايرتها  متت  ال�شكان  من  األف   100 لكل  بالن�شبة  الوفيات  مالحظة: 

للتوزيع العمرى ل�شكان الواليات املتحدة لعام 1970.

�رصطان  من  الوفيات  زادت  املتحدة  الواليات  فى   1-5 ال�صكل 
الرئة بني الرجال زيادة هائلة ملدة تقرب من 40 �صنة بعد اأن 

بلغ التدخني ذروته

الرئة
جوف الفم والبلعوم
املرىء
احلنجرة

80

60

40

20

�شفر
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990



تقرير عن التنمية فى العامل 2007   124

ثري نفق�ت الرع�ية ال�صحية ت�أ
الريا�شة  واأمناط  دمان  االإ ال�شعوبة مبكان تغيري  من 
كل, وهى تزداد �شعوبة مع و�شول  البدنية وعادات االأ
النا�س اإىل مرحلة البلوغ وا�شتقرارهم فى هذا امل�شار. 
ن�شبة  اأن  اإندوني�شيا  من  بالطول  درا�شة  من  ويوؤخذ 
كانت   2000 عام  فى  يدخنون  كانوا  الذين  الرجال 
يدخنوا  مل  الذين  لن�شبة  التقريب  وجه  على  مطابقة 
مطلقا منذ عام 1993, وهو ما يبني اأن قلة قليلة جدا 
من املدخنني كفت عن التدخني)12(. اإن تعديل ال�شلوك 
يتعلم  ي��زال  ال  وامل��رء  ال�شباب  ف��رتة  اأثناء  ال�شحى 
الزيادات  للحيلولة دون  اأكرث فاعلية  العادات, و�شيلة 
الرعاية  م�رشوفات  فى  ا�شتدامتها  ميكن  ال  التى 
التى  مرا�س  لالأ بالن�شبة  وال�شيما  فالعالج,  ال�شحية. 
القلب,  ال تنتقل بالعدوى كال�رشطان وال�شكر ومر�س 
مكلف, وكثريا ما يكون غري فعال. وفى مرحلة البلوغ, 
ال�شلوك  فاإن  ال�شلبية,  ال�شحية  العواقب  عندما تت�شح 

والعواقب كليهما ال ي�شتطاع عك�س اجتاهه. 
تاأمل العواقب. اإن التدخني يزيد من خطر التعر�س 
مرا�س اجلهاز  مل�شكالت �شحية عامة وتعر�س املرء الأ
الرئة)13(.  ب�رشطان  امل��وت  وخلطر  احل��اد  التنف�شى 
تزايد  اإىل  الكحول  ا�شتهالك  ف��ى  ف���راط  االإ وي���وؤدى 
�شابات  االإ من  مزيد  واإىل  الكحول,  على  االعتماد 
النف�شية  امل�شكالت  من  ذلك  وغري  بالكحول  املرتبطة 
توؤدى  وق��د  العمر.  من  ثالثة  مرحلة  فى  واجل�شدية 
واإىل  ؛  دمان  االإ اإىل  املخدرة  اجلواهر  ا�شتخدام  اإ�شاءة 
اأمرا�س الدورة الدموية واجلهاز التنف�شى واله�شمى ؛ 
كرب وهو  , واإىل اخلطر االأ واإىل تناول جرعة مفرطة خطاأ
املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س  �شابة  االإ
اإىل  واالفتقار  ال�شعيفة  التغذية  توؤدى  وقد  ي��دز.  واالإ
ت�شبب  وهى  بالبدانة,  �شابة  االإ اإىل  البدنية  الريا�شة 
والنوع  وعية  واالأ القلب  واأمرا�س  الدم  �شغط  اأمرا�س 
فى  كثرية  اأخرى  مزمنة  واأمرا�شا  ال�شكر  من  الثانى 
فى  التبكري  ي��وؤدى  وقد  والبلوغ)14(.  ال�شباب  مرحلة 
ممار�شة اجلن�س واجلن�س غري املحمى وتعدد ال�رشكاء 
املناعة  نق�س  بفريو�س  �شابة  االإ اإىل  اجلن�س  فى 
مرا�س التى  يدز وغري ذلك من االأ الب�رشية املكت�شب/االإ
�شابات بفريو�س  تنتقل باالت�شال اجلن�شى. وتكاد االإ
نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب التى حدثت فى عام 
2001 فى اأفريقيا واأجزاء من اأمريكا الالتينية ونحو 
ربع اأوروبا ال�رشقية يكون اإ�شابات ميكن عزوها اإىل 

من)15(. اجلن�س غري االآ
الرعاية  توفري  تكلفة  اإن  التكاليف.  تاأمل  ن,  واالآ
توفريها  تكلفة  على  تزيد  املخدرات  ملدمن  ال�شحية 
لل�شخ�س العادى من نف�س الفئة العمرية بنحو 80 فى 
املائة)16(. ويوؤخذ من تقدير اأن ا�شتخدام التبغ يحقق 
خ�شارة عاملية قدرها 200 مليار دوالر فى ال�شنة)17(. 
والدرا�شات اخلا�شة بكل بلد على حدة تقدر اأن �شافى 
املائة  فى   0.03 بني  يتفاوت  التبغ  ا�شتخدام  تكلفة 

جماىل. وهى  و0.04 فى املائة من الناجت املحلى االإ
ال�شباب  املوظفني  تقدم  ترتفع مع  اأن  يتوقع  تكاليف 

فى العمر وبدء معاناتهم من العواقب)18(.
وكذلك  امل��وارد  تعت�رش  ي��دز  االإ مر�شى  ورعاية 
املناعة  نق�س  فريو�س  ملر�شى  املتاحة  الرعاية 
اأفريقيا,  جنوب  وف��ى  ال�شلبى.  املكت�شب  الب�رشية 
العدد  ب�شبب  امل�شت�شفيات  م��ن  املر�شى  ط��رد  يتم 
اأكرب  ���رشة)19(. وقد �شهدت كينيا عددا  املحدود من االأ
نق�س  بفريو�س  امل�شابني  املر�شى  بني  الوفيات  من 
عامى  وبني  ال�شلبى)20(.  املكت�شب  الب�رشية  املناعة 
يقبلون  الذين  عدد  متو�شط  انخف�س  و1992,   1988
فى امل�شت�شفيات يوميا فى نريوبى والذين ال يعانون 
بن�شبة  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  من 
18 فى املائة, فى حني زاد عدد امل�شابني بالفريو�س 
اأنه ال يوجد دليل على اأن  باأكرث من املثلني)21(. ومع 
العدوى  يتعر�شون خلطر  ال�شحة  العاملني فى جمال 
باأكرث مما يتعر�س له ال�شكان عموما, فاإن اخل�شية من 
ال�شحية  الرعاية  على  املتزايد  الطلب  زائدا  العدوى, 
والتيار الكا�شح للمر�شى املتوفني قد عجل با�شتهالك 

قوى العاملني فى ال�شحة)22(.

التدخ���ل احلكوم���ى مطل���وب للنهو�ض 
ب�صحة ال�صباب

من  احلد  العامل  اأنحاء  جميع  فى  احلكومات  حتاول 
التبغ  مكافحة  خ��الل  من  وذل��ك   – اخلطري  ال�شلوك 
احلكومة  عن  ي�شدر  وما  الكحول  ا�شتهالك  وتنظيم 
واجلن�س  والتغذية  الغذائى  النظام  ب�شاأن  ر�شائل  من 
ب�شبب  يربره  ما  احلكومى  التدخل  هذا  وملثل  م��ن,  االآ
ف�شل ال�شوق التى تهيمن على ال�شلوك ال�شحى وحتمل 
�شخ�شيا  متدنية  �شحية  ق��رارات  اتخاذ  على  ف��راد  االأ
ال�شوق  فى  الف�شل  من  احل��االت  وه��ذه  واجتماعيا, 
�شواق اخلا�شة ال ت�شهل  تت�شخم بالن�شبة لل�شباب. واالأ
اأ�شباب.  لعدة  وذلك  ُمثلى,  قرارات  اتخاذ  فراد  االأ على 
فثمة م�شكلة موؤداها اأن املعلومات التى لدى ال�شباب 
معلومات  هى  الوقت  مب�شى  �شلوكهم  عواقب  عن 
عواقب  �شيواجهون  هل  يعرفون  ال  فهم  كاملة,  غري 
�شلبية ل�شلوكهم ومتى يحتمل اأن يواجهوها. واجلن�س 
والكحول  التبغ  ا�شتهالك  فى  ف��راط  واالإ املحمى  غري 
ت�رشفات خطرية, ولكنها خماطر ي�شعب على ال�شباب 
وهم  و9-2(.   7  -2 طارين  االإ )انظر  مقدارها  تقدير 
قد يجدون ال�شلوك اخلطري جذابا اأو منا�شبا فى املدى 
اأو  اآمنة  ال�شلوك  هذا  جتربة  اأن  يعتقدون  اأو  القريب, 

يكرهون على االنغما�س فيه 
اأو  الفقرية  البيئات  ع��واق��ب  كانت  واإن  وحتى 
فاإن  خال�شة,  �شخ�شية  اأم��ورا  ال�شعيفة,  ال��ق��رارات 
جراء احلكومى يظل له ما يربره – اإما على اأ�شا�س  االإ
على  اخل��وف  اأ�شا�س  على  اأو  العناء  ي�شتحق  اأم��ر  اأن��ه 
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باعتبارها  تقبل  ما  كثريا  اجليدة  فال�شحة  امل�شاواة. 
اجتماعيا  مقبول  اأم��ر  وه��و  العناء:  ي�شتحق  اأم���را 
باعتباره نافعا للنا�س بغ�س النظر  عن �شعورهم اإزاء 
رجح  ن من االأ ن�شاف بدوره اأهميته, الأ املو�شوع. ولالإ
الفقراء.  غري  من  �شحيا  اأ�شعف  الفقراء  يكون  اأن 
املتوقع.  العمر  فى  الفوارق  على  دليل  اأو�شح  وهذا 
الفئة  فى  لل�شباب  املتوقع  العمر  يبلغ  الربازيل,  ففى 
�شنة,   38 ُخم�س  اأفقر  من  �شنة   19 اإىل   10 العمرية 
من  ال�شباب  اأما  �شنة.  لل�شابات 35.8  بالن�شبة  ويبلغ 
 49.7 اإىل  يرتفع  املتوقع  عمرهم  فاإن  ُخم�س  اأغنى 
�شنة وبالن�شبة لل�شابات 53.1 �شنة. والفقر يختزل 12 
�شنة من العمر املتوقع لل�شاب واأكرث من 17 �شنة من 

عمر ال�شابة)23(.
من  بع�س  �شوى  الق�شم  من  الباقى  اجل��زء  ولي�س 
املحمى  غ��ري  اجلن�س   – اخل��ط��ري  ال�شحى  ال�شلوك 
وا�شتخدام التبغ وتعاطى املخدرات واال�شتهالك املفرط 
– وهى  ال�شحى  الغذائى غري  البدنى والنظام  للكحول 
اأمور تن�شاأ عن ف�شل ال�شوق الذى �شبق بيانه. وفى حني 
مور باأ�شاليب �شتى, فاإن  تتدخل احلكومات فى هذه االأ
هذه التدابري ينبغى اأن ت�شمم ت�شميما اأف�شل للت�شدى 
عندما  ال�شباب  يواجه  الذى  �شواق  لالأ الفريد  للف�شل 

يقررون خياراتهم ب�شاأن �شلوكهم.

الك�ملة  غ���ري  املعلوم�ت  ال�صح���ى,  ال�صلوك 
وعدم امل�ص�واة

املخاطر  حول  جيدة  معلومات  فراد  لالأ تتوافر  ال  قد 
املخاطر  اأدرك���وا  ول��و  حتى  اليوم  يواجهونها  التى 
�شابة  االإ مثل  املعلومات,  فبع�س  ال��وق��ت.  مب�شى 
ي�شهل  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س 
�شد  واالأ املبكرة  املراحل  واأثناء  ال�رشكاء  عن  حجبها 
يكون  ال  وقد  بالعدوى,  �شابات  االإ من  لكثري  فتكا 
وهذه  احلقيقية.  بحالتهم  وع��ى  على  امل�شابون 
فراد  االأ اأي�شا عندما يعانى  املخاطر اخلارجية ماثلة 
واأو�شح  عليهم.  لهم  �شلطان  ال  ممن  الغري  �شلوك  من 
حالة هى تدخني اأعقاب ال�شجائر. ولكن هناك حاالت 
�شلوك خا�شة وا�شحة, يحتمل اأن تكون لها اآثار على 
بالعالج  املتعلقة  التكاليف  كانت  اإذا  وال�شيما  الغري, 

و�شع.  فيما بعد حتال اإىل املجتمع االأ

ما  يت�شم   . اخلطري  واجلن�ض  الك�ملة  غري  املعلوم�ت 
يزيد على ن�شف عدد ال�شبان فى بلدان كثرية بالن�شاط 
عنها  اأ�شفرت  التى  البيانات  من  ويوؤخذ  اجلن�شى, 
القرن  الت�شعينيات من  عقد  اأواخر  اأجريت بني  م�شوح 
فى  ي�رشعون  الذين  ن�شبة  اأن   2004 وعام  املا�شى 
فى  اآخ��ذة  ع�رشة  اخلام�شة  �شن  قبل  اجلن�شى  الن�شاط 
البلدان  فى  ال�شباب  من  كبرية  ون�شبة  االزدي���اد)24(. 
داخل  جن�شيا  ن�شيطة   – الفتيات  وال�شيما   – النامية 
كان  واإن  ر�شمى,  غري  ارتباط  فى  اأو  ال��زواج  نطاق 

ن�شيطني جن�شيا  املتزوجني  ال�شباب غري  من  كثريون 
قد  الطمث  بداية  �شن  اأن  الدالئل  من  ويوؤخذ  بدورهم. 
الزواج  �شن  متو�شط  واأن  للفتيات,  بالن�شبة  انخف�شت 
اإىل  ا�شتندت  درا�شة  ويوؤخذ من  االرتفاع)25(.  فى  اآخذ 
27 بلدا فى اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأن هذا االرتفاع 
املئوية  الن�شبة  فى  بالزيادة  يرتبط  ال��زواج  �شن  فى 

لل�شباب املنغم�س فى اجلن�س قبل الزواج)26(.
قد جتعل املعلومات غري الكاملة النا�س ينغم�شون 
فى اجلن�س غري املحمى. وذلك اأن اأقل من ن�شف عدد 
الذكرى,  الواقى  ي�شتخدمون  جن�شيا  الن�شيط  ال�شباب 
خطري  عامل  اأكرب  ميثل  املحمى  غري  اجلن�س  اأن  رغم 
فى نقل فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب فى 
معظم مناطق العامل )ال�شكل 5 – 2(. وحتى فى البلدان 
التى يرتفع فيها انت�شار فريو�س مر�س نق�س املناعة 
ال�شكان  من  كبرية  ن�شبة  ف��اإن  املكت�شب,  الب�رشية 
اأ�شد  ال�شبان  وه��وؤالء  املحمى.  غري  اجلن�س  متار�س 
املناعة  نق�س  فريو�س  من  العدوى  ملخاطر  تعر�شا 
ينت�رش  بلد  وهى  موزامبيق,  وفى  املكت�شب.  الب�رشية 
فيه فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب ب�شورة 
ال�شباب  بني  اجلن�شى  الن�شاط  فاإن  االرتفاع,  معتدلة 
قليال.  الذكرى  الواقى  ا�شتخدام  كان  واإن  �شائع,  اأمر 
وتتفاوت  ن�شبة ال�شباب الن�شيط جن�شيا الذى ي�شتخدم 
الواقى الذكرى بني 20 فى املائة فى ماىل ونحو 50 
بني  الذكرى  الواقى  وا�شتخدام  زامبيا.  فى  املائة  فى 
الفتيات غري املتزوجات والن�شيطات جن�شيا اأعلى منه 
عن الفتيات املتزوجات. ففى اأوغندا ا�شتخدم اأكرث قليال 
من 50 فى املائة من جميع الفتيات غري املتزوجات 
الواقى الذكرى فى اآخر مرة زاولت فيها اجلن�س مقابل 

3 فى املائة فقط من الفتيات املتزوجات. 

امل�شدر : م�شوح دميوجرافية و�شحية للم�شوح التى اأجريت بني عامى 1997 و2004. 
ي�رش فى ال�شكل ي�شري اإىل الفئة العمرية 15-24 �شنة الذين قرروا اأنهم ي�شتخدمون الواقى الذكرى فى اأحدث العالقات اجلن�شية. مالحظة : املحور االأ

ال�صكل 5-2   لي�ض من املحتمل اأن ي�صتخدم ال�صباب الن�صيط جن�صيا الواقيات الذكرية  حتى حيث يكون انت�صار 
فريو�ض نق�ض املناعة الب�رصية املكت�صب انت�صارا مرتفعا
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بني  اأق��ل  يكون  ق��د  ال��ذك��رى  ال��واق��ى  وا�شتخدام 
املتزوجات  غري  الن�شاء  بني  عنه  املتزوجات  الن�شاء 
فى ولكن  اأط��ف��ال.  اإجن��اب  يعتزمن  املتزوجات  ن   الأ

بوركينا فا�شو وكينيا وزامبيا, كان اأقل من ثلث عدد 
الفتيات املتزوجات الالئى مل ي�شتخدمن الواقى الذكرى 
البقية كانت  – بينما  جناب خالل عامني  االإ يعتزمن 
يزيد  املحمى  غري  واجلن�س  احلمل)27(.  تفادى  حتاول 
من خطر اإ�شابة ال�شابات املتزوجات بالعدوى. ويوؤخذ 
من البيانات احلديثة من اإفريقيا جنوب ال�شحراء اأن 
تف�شى فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب يتزايد 
هذا  ويرجع  املتزوجات.  ال�شابات  بني  اأ�رشع  ب�شورة 
اأ�شا�شا اإىل اأن ال�شابات ال�شغريات ال�شن يتم تزويجهن 
باملر�س  اإ�شابتهم  فر�س  وتتزايد  �شنا,  اأكرب  لرجال 
)من خالل ات�شاالت جن�شية خطرية مع �رشكاء خارج 
الزواج()28(. وقد تبينت درا�شة اأجريت فى ريف اأوغندا 
الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س  العدوى  معدل  اأن 
الع�رشين  املتزوجات دون  الن�شاء  فيما بني  املكت�شب 
من العمر كان يقرب من ثالثة اأمثال املعدل بالن�شبة 
فى   17( العمر  من  الع�رشين  دون  املتزوجات  لغري 

املائة باملقارنة ب� 6 فى املائة()29(.

اأن  املرجح  من  خطري.  وجن�ض  مت�ص�وية  غري  �صلطة 
ال�شباب  بني  فيما  اخلطري  اجلن�شى  ال�شلوك  يحدث 
على  امل�شاومة  فى  اأ�شعف  و�شع  فى  نهم  الأ الفقري, 
كراه  لالإ يخ�شعوا  اأن  رج���ح  االأ وم��ن  م���ن,  االآ اجلن�س 
كراه فى اجلن�س  فى اجلن�س اأو اجلن�س مبقابل)30(. واالإ
املناعة  نق�س  بفريو�س  �شابة  االإ ملخاطر  يعر�س 
تنتقل  التى  مرا�س  االأ من  وغريه  املكت�شب  الب�رشية 
�شابات نتيجة  جن�شيا, وهى خماطر تتعاظم ب�شبب االإ
املائة  فى   20 من  اأكرث  اأورد  وقد  البدنى)31(.  للعنف 
من الن�شاء الالئى يرتددن على عيادات ما قبل الوالدة 
مع  اجلن�س  مار�شن  اأنهن  اأفريقيا  بجنوب  �شويتو  فى 
اأو  ب�شائع  مقابل  �شلى«  االأ ال�رشيك  »غري  ذكر  �رشيك 
اأموال)32(. وتدل البيانات الواردة من امل�شوح ال�شحية 
لل�شكان فى جميع اأنحاء العامل على اأن 13 فى املائة 
 15 العمرية  املرحلة  فى  املتزوجات  غري  الن�شاء  من 
وذلك  اجلن�س  اأو هدايا مقابل  اأمواال  تلقني  �شنة  و19 

ربعة ال�شابقة على اإجراء امل�شح)33(. �شابيع االأ فى االأ
ب الع�شل«, الع�شيق الذى ينفق ب�شخاء,  وظاهرة »االأ
اأفريقيا وفى  هى ظاهرة ملحوظة ب�شورة وا�شعة فى 
اأماكن اأخرى. وفى م�شح تناول 45 درا�شة فى اأفريقيا 
�رشيك  مع  اجلن�س  ممار�شة  اأن  تبني  ال�شحراء  جنوب 
وا�شع  نطاق  على  مقبول  اأمر  متزوج  وغري  �شنا  اأكرب 
فيما بني الفتيات املراهقات فى كثري من البلدان)34(. 
نق�س  فريو�س  وب��اء  اأن  على  الدالئل  بع�س  وهناك 
ممار�شة  تف�شى  من  زاد  قد  املكت�شب  الب�رشية  املناعة 
ن  الأ اأ�شغر منهم,  ون�شاء  �شنا  اأكرب  اجلن�س بني رجال 
الرجل يحاول تفادى العدوى)35(. وزادت ن�شبة اإ�شابة 

مقارنة  مع  ال�شفقات,  بجن�س  اعرتفن  الالئى  الن�شاء 
املناعة  نق�س  بفريو�س  ال�رشكاء,  وعدد  ال�رشيك  عمر 

يجابى مبقدار 50 فى املائة. الب�رشية املكت�شب االإ

ال�صلوك ال�صحى وتكوين الع�دات وعدم القدرة 
على عك�ض االجت�ه.

ب�شورة  راج��ع  وه��ذا  املعلومات,  اإىل  ال�شباب  يفتقر 
جزئية اإىل انعدام اخلربة. وال�شباب هو فرتة التجريب, 
والتجريب يراد منه ب�شورة جزئية اكت�شاب معلومات 
ال�شلوك واالختيارات والعواقب, وكذلك اكت�شاب  حول 
وكبارا  �شغارا  والنا�س  واالنتماء.  بالهوية  �شعور 
يختارون ال�شلوكيات ب�شبب ما تغله من متع ومزايا. 
واملتعة فى بع�س ال�شلوكيات هى متعة �رشيعة الزوال 
فى حني اأن التكاليف قد ت�شتمر. والتجريب قد يف�شى 
دمان قد تكون مدمرة  اإىل اكت�شاب عادات اأنواع من االإ

ومن الع�شري جدا التخل�س منها.
اأن  كما  ال��وق��ت,  مع  تتناق�س  قد  والتف�شيالت 
ال�شلوك قد تكون له عواقب ال �شبيل اإىل عك�س اجتاهها. 
لو  امل�شتقبل  اليوم فى  �شباب  اأن يتمنى  رجح  االأ ومن 
اإذا  اأنهم اتخذوا قرارات مغايرة فى �شبابهم, وال�شيما 
ما بداأوا يعانون من العواقب. وفيما يتعلق بكثري من 
فرتة  فى  امل�شتطاع  من  فلي�س  ال�شلبية,  العواقب  هذه 
تالية من العمر اإلغاء ال�رشر النا�شئ عن �شلوك �شابق. 
تنتقل  ال  التى  مرا�س  لالأ بالن�شبة  وال�شيما  والعالج, 
بالعدوى كال�رشطان وال�شكر واأمرا�س القلب, هو عالج 

مكلف وغري فعال فى كثري من احلاالت.

اأو�شع  ه��و  ال��ك��ح��ول  وامل��خ��درات.  والتبغ  الكحول 
ال�شنة املا�شية  : وفى  العامل  ا�شتهالكا فى  املخدرات 
من  يبلغون  الذين  عدد  ن�شف  من  يقرب  ما  تعاطى 
العمر 15 �شنة واأكرث الكحول)36(. ومن الع�شري حتليل 
بني  حتى   – املعتدل  الكحول  احت�شاء  ن  الأ من��اط,  االأ
ال�شباب – هو اأمر مقبول فى كثري من البلدان. ون�شبة 
عادة  تزيد  الكحول  باحت�شاء  يقرون  الذين  ال�شباب 
املائة  فى  و30   10 بني  منهم  املائة,  فى   60 على 
– 3()37(. وفى   5 )ال�شكل  �شكر  ي�شرتكون فى حفالت 
بني  ال�ُشْكر  فى  املفرطني  اأكرث  فاإن  املتحدة,  اململكة 
ال�شكان هم ال�شبان بني �شن 16 و24 �شنة, واحتمال 
وت�شري  ق��ل)38(.  االأ هو  الكحول  احت�شاء  عن  يعدلوا  اأن 
اإىل  النامية  البلدان  من  ال��واردة  املحدودة  البيانات 
مبكرة,  �شن  فى  الكحول  احت�شاء  يبداأون  ال�شباب  اأن 
اأكرث  فيه  فراط  واالإ الكحول  ال�شبيان  �شرب  واحتمال 
فيما  ا�شتهالكه  يكن  واأن  للفتيات,  بالن�شبة  منه 
اأمريكا  فى  )وال�شيما  البلدان  بع�س  فى  الفتيات  بني 

اجلنوبية( قد بداأ يقارب ال�شباب اأو حتى يتجاوزه. 
ا�شتخدام  فى  املبكر  ال�رشوع  بني  ارتباط  وهناك 
كرب, �شواء من حيث اعتياد  الكحول وبني االحتمال االأ
�شابات املرتبطة بالكحول.  االعتماد على الكحول اأو االإ
وقد تبني من درا�شة اأجريت فى امل�شت�شفيات فى ثالث 
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مدن فى جنوب اأفريقيا اأن 61 فى املائة من املر�شى 
الذين اأدخلوا اإىل وحدات ال�شدمات الع�شبية فى هذه 
فى  مبا  لديهم,  اإيجابيا  الكحول  اختبار  كان  املدن 
ذلك 74 فى املائة هى حاالت عنف و54 فى املائة 
ع�شبية  �شدمات  املائة  فى  و30  مرور  م�شادمات 
اأخرى)39(. وال�شباب الذى ي�شىء ا�شتخدام  من حوادث 
رجح اأن يقدم على اقرتاف  الكحول واملخدرات من االأ
جرائم, كما اأن اإ�شاءة ا�شتخدام اجلواهر املخدرة يعترب 
عن�رش خطورة كبري فى حوادث العنف)40(. وقد تبني 
من فح�س 960 �شخ�شا األقى القب�س عليهم فى ت�شعة 
اأن  اأفريقيا  جنوب  فى  مدن  ثالث  فى  لل�رشطة  مراكز 
22 فى املائة منهم كانوا حتت تاأثري الكحول عندما 

وقعت اجلرمية املن�شوبة اإليهم)41(.
فى  اآخ���ذ  التبغ  ا�شتهالك  م��ن  ال��ف��رد  ون�شيب 
اآخذ  ولكنه  النمو,  املتقدمة  البلدان  فى  االنخفا�س 
بالن�شبة  النامية  البلدان  من  كثري  فى  االرتفاع  فى 
لكل من الرجال والن�شاء. وبني عامى 1970 و1990 
التبغ زاد بنحو 3.4 فى املائة فى  اأن ا�شتهالك  يقدر 
واملتو�شطة)42(.  الدخل  املنخف�شة  البلدان  فى  ال�شنة 
اإن النا�س ي�رشعون فى التدخني فى اأعمار مبكرة)43(. 
وهناك تفاوت وا�شع فى التقارير اخلا�شة با�شتخدام 
 .)4  –  5 )ال�شكل  التبغ  وم�شغ  والغاليني  ال�شجاير 
�شجاير  ي�شتهلكون  اإندوني�شيا  فى  املدخنني  ومعظم 
عليه  حتتوى  ما  مثلى  على  حتتوى  وهى  »القرنفل« 
اأك�شيد  واأول  ونيكوتني  قار  من  مريكية  االأ ال�شجائر 

العمرية  الفرتة  بني  فيما  التدخني  وارتفع  الكربون. 
15 – 19 من 32 فى املائة فى عام 1993 اإىل 43 
فى املائة فى عام 2000)44(. وقرر عدد من الفتيات 
يقل عن عدد ال�شبيان اأنهن ي�شتخدمن التبغ, واإن كان 
من املحتمل اأن يزداد اال�شتخدام فيما بني الفتيات فى 

البلدان النامية)45(.
ويجرب عدد قليل من ال�شبان املخدرات املحظورة, 
فيتعر�شون  التجربة  منهم  اأق��ل  ع��دد  ويوا�شل  بل 
فاإن  ذلك,  مع  وحتى  م��د.  االأ طويلة  مزمنة  مل�شكالت 
التدابري التى تتخذ ملنع اال�شتخدام على �شبيل التجربة 
فعال  االأ وردود  دم��ان  االإ متنع  نها  الأ بالعناء  جديرة 
حمدودة  كمية  با�شتخدام  حتى  املميتة  ورمبا  احلادة 
املتقدمة  البلدان  فى  وال�شباب  التجربة.  قبيل  من 
مفيتامني  واالأ القنب  تعاطى  يجربون  والنامية  النمو 
ت�شتن�شق  التى  واملذيبات  والهريوين  والكوكايني 
 – وا�شتن�شاق مواد كيميائية طيارة  والبنزين.  والغراء 

امل�شدر : مت احت�شاب البيانات با�شتخدام البيانات من Hibbell  واآخرين )2000( 
Bloomfield, واآخرين )2003(

مالحظة : »حفالت ال�شكر« تعرف باأنها ا�شتهالك خم�س كوؤو�س اأو اأكرث فى املرة 
الواحدة.

ال�صكل 5-3 ا�صتهالك الكحول اأمر �صائع فيها بني الفئة العمرية 
15-19 �صنة فى بع�ض البلدان

امل�شدر : م�شح للمراهقني وال�شباب فى اإندوني�شيا )2002-2003( للفئة العمرية 15-24 �شنة ؛ واالنت�شار احلاىل للتدخني 
ح�شاءات العامة  فى املك�شيك ي�شتند اإىل م�شح للفئة العمرية 14-22 �شنة فى املناطق احل�رشية؛ وزارة ال�شحة ومكتب االإ
الطوىل  الر�شد  م�شح  ؛  �شنة  العمرية 25-14  للفئة   )2005( العاملية  ال�شحة  ومنظمة  اليوني�شيف,  وم�شوح,  نام  فييت  فى 
الدميغرافية  الباقية فقد مت احل�شول عليها من امل�شوح  البيانات  اأما  �شنة(.  العمرية 24-15  )الفئة  فى رو�شيا )اجلولة 6( 

وال�شحية التى اأجرتها هيئة MEASURE بني عامى 2000 و2004 )الفئة العمرية 15-24 �شنة(.  
مالحظة : الرقم ي�شري اإىل ال�شباب الذى اأقر باأنه يقوم حاليا بتدخني ال�شجاير اأو الغاليني اأو ا�شتخدام منتجات تبغ اأخرى.

ال�صكل 5-4 كثري من ال�صباب, وال�صيما ال�صغار منهم, ي�صتهلكون التبغ

حددت اإدارة اإ�شاءة ا�شتخدام اجلواهر املخدرة فى منظمة 
املخدرة  اجلواهر  ال�شتن�شاق  تعريفا  العاملية  ال�شحة 
وهى  ال�شوارع,  باأطفال  خا�شة  م�شكلة  باأنه  الطيارة 
والوقاية  التدخل  اإىل  ملحة  حاجة  هناك  ب��اأن  تو�شى 
من اال�شتخدام الذى يكاد يكون �شامال ال�شتن�شاق املواد 

الع�شوية فيما بني اأطفال ال�شوارع فى البلدان النامية.
اأطفال  من  ومتزايدا  كبريا  ع��ددا  القاهرة  وت�شم 
الذين  وب��ني   .)2001 ع��ام  ف��ى  األ��ف   150( ال�����ش��وارع 
املخدرات  ا�شتخدام  الثلثني  نحو  ي�شئ  لهم  م�شح  اأجرى 
من  املائة  فى   97 اأقر  وقد  منتظمة.  ب�شورة  واملذيبات 
ي�شمون  باأنهم  املحظورة  اجلواهر  ا�شتهلكوا  الذين  بني 
واحل�شي�س  القنب  خرى  االأ املخدرة  اجلواهر  ومن  الغراء. 
الطبية. وهم يتعاطون املخدرات  واملذيبات والو�شفات 
بتاأثري من �شغط النظراء بق�شد تخفيف �شغوط ال�شوارع 
والعنف  الم  االآ حتمل  وعلى  النوم  على  وم�شاعدتهم 
ال�شباب  بني  فيما  مبا�رشة  مقارنات  توجد  وال  واجلوع. 

الذى ال يعي�س فى ال�شوارع, ولكن يوؤخذ من درا�شة حديثة 
لطالب اجلامعات امل�رشية اأن 7 فى املائة منهم جربوا 
طالق.  القنب و18 فى املائة ا�شتخدموا املذيبات على االإ
الفرتة  )فى  ال�شوارع  طفال  الأ درا�شة  من  ويوؤخذ 
وبي�شاور  واله��ور  كرات�شى  فى  �شنة(   16-15 العمرية 
تعاطوا  ممن  املائة  فى   90 اأن  باك�شتان  فى  وكويتا 
قوام  خمفف  اأو  البنزين  اأو  الغراء  ا�شتن�شقوا  املخدرات 
واأقر  ب�شهولة.  املحلية  ال�شوق  فى  متاحة  وكلها  الطالء, 
ملدة  املخدرة  اجلواهر  هذه  تعاطوا  باأنهم  ثلثهم  نحو 
تزيد على عامني, ومل يذهب للمدار�س مطلقا نحو ثالثة 
اأرباعهم. وهم يت�شولون وينظفون ال�شيارات وينقبون فى 

القمامة وينفقون ما يك�شبون على املخدرات.
)2004( Raafat : امل�شادر

مم املتحدة ب�شاأن املخدرات واجلرمية )2001( مكتب االأ
)2002( UNODCCP

منظمة ال�شحة العاملية )1999(

اأطفال ال�صوارع الذين ي�صيئون ا�صتخدام املخدرات طار 1-5  االإ
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ق�شى  وهو اأمر يهمله ن�شبيا را�شمو ال�شيا�شة – خطر الأ
حد و�شام ب�شورة حادة وميكن اأن يكون مميتا. ومن 
املذيبات  ا�شتخدام  ال�شباب  ي�شىء  اأن  جدا  املرجح 
اأن  كما  واملتاجر,  البيوت  فى  ب�شهولة  متاحة  نها  الأ
خا�شة  ب�شورة  خلطرها  معر�شون  ال�شوارع  اأطفال 

طار 5 – 1(. )االإ
للمخدرات  امل�����رشوع  غري  اال�شتخدام  وانت�شار 
فى  يتزايد  اأخذ  واإن  النمو  املتقدمة  البلدان  فى  اأعلى 
البلدان النامية. وفى كثري من املناطق, وال�شيما فى 
ن من م�شتوياته فى  اآ�شيا الو�شطى, يقرتب االنت�شار االآ
البلدان املتقدمة النمو)46(. )والتقديرات اخلا�شة ب�شوء 
ا�شتخدام  ال�شباب للمخدرات غري متاحة اإال فى ب�شع 
املدار�س(.  بطالب  اأ�شا�شا  تتعلق  �شغرية,  درا�شات 
ويقدر عدد م�شتخدمى املخدرات باحلقن ب� 13 مليون 
فى  منهم  املائة  فى   78 باأ�رشه,  العامل  فى  �شخ�س 
واأغلبهم  انتقال,  مبرحلة  متر  والتى  النامية  البلدان 
التى  امل��خ��درات  ا�شتخدام  ويزيد  ال�����ش��ب��اب)47(.  من 
اأن تكون مميتة فى حد  والتى يحتمل  توؤخذ باحلقن, 
الب�رشية  املناعة  العدوى بفريو�س نق�س  ذاتها, خطر 
امللوثة  احلقن  اإبر  م�شاطرة  املكت�شب وذلك من خالل 

وتبادل �شوائل اجل�شم.
النظ�م الغذائى والتدريب البدنى. قد يوؤدى اأ�شلوب 
زائدا اجلرعات  اجللو�س طويال,  ي�شتدعى  الذى  احلياة 
م�شبعة,  ودهون  اأمالح  من  تناولها  يتم  التى  الكبرية 
وقلة ما يتم تناوله من اخل�رش والفاكهة, اإىل البدانة 
واإىل ارتفاع �شغط الدم واإىل ارتفاع الكولي�شرتول فى 
بالعدوى  تنتقل  التى ال  مرا�س  االأ الدم وغري ذلك من 
النتائج  تنتقل  اأن  وميكن  وال�شكر.  القلب  مر�س  مثل 
املرتتبة على نظام التغذية الهزيل من جيل اإىل جيل: 
�شوء  من  يعانني  مهات  الأ يولدون  الذين  طفال  فاالأ
اأو  ال��وزن  زي��ادة  من  اأك��رب  خلطر  يتعر�شون  التغذية 

البدانة عند البلوغ)48(.
لنظام  ال�شحية  النتائج  اعتربت  عامة  ب�شورة 
التغذية الهزيل واخلمول اجل�شدى اأمرا�شا للرخاء. غري 
مرا�س التى ال تنتقل بالعدوى – واإن تكن  اأن هذه االأ
اأبعد ما تكون عن كونها اأمرا�شا ب�شبب اأ�شلوب احلياة 
فى بلدان الرخاء – تظهر مبزيد من التواتر لدى ال�شكان 
مع  �رشيع  اجتماعى  اقت�شادى  بتح�شن  ميرون  الذين 
توافر اأ�شباب اأف�شل للح�شول على الطعام وعلى تغيري 
من  امل�شتمدة  البيانات  وتك�شف  التغذية)49(.  نظام 
واملك�شيك  والهند  العربية  م�رش  وجمهورية  ال�شني 
على  ملمو�س  حت��ول  عن  اأفريقيا  وجنوب  والفلبني 
مدار الع�رشين عاما املا�شية اإىل التغذية التى ترتفع 
طعمة املح�شنة, فى  فيها الدهون امل�شبعة وال�شكر واالأ
القطانى  وحبوب  والبقول  احلبوب  ح�شة  ظلت  حني 

واملك�رشات م�شتقرة اأو انخف�شت)50(.
البلدان  فى  �شيوعا  اأكرث  اأ�شبحت  الوزن  زيادة  اإن 
تف�شيها  يزيد  حيث  واملتو�شطة,  الدخل  املنخف�شة 

العائالت  ب��ني  فيما  خ��ا���ش��ة  مت�شارعة  ب�����ش��ورة 
الفقرية)51(. وقد تبني من م�شح حديث اأجرى فى ريف 
املك�شيك للعائالت منخف�شة الدخل اأن 60 فى املائة 
من  املائة  فى   50 من  واأك��رث  البالغات  الن�شاء  من 
الوزن)52(.  زيادة  من  يعانون  كانوا  البالغني  الرجال 
واحتمال زيادة وزن ال�شباب فى كثري من البلدان اأكرث 
الفتيات معر�شات  اأن  من احتمال نق�شانه, فى حني 
ما  وه��و   ,)5  –  5 )ال�شكل  خا�شة  ب�شورة  للخطر 
يعك�س جزئيا الفروق الكبرية امل�شتندة اإىل اجلن�س فى 
الريا�شية. وفى ح�رش  التمارين  واأداء  التغذية  اأمناط 
باأنهن ميار�شن  فقط  ال�شابات  الثلث من  اأقر  املك�شيك 
التمارين الريا�شية باملقارنة باأكرث من ن�شف جميع 

ال�شبيان)53(. 
وتغدو العواقب ال�شحية للتغذية الهزيلة واالفتقار 
البلدان  من  كثري  فى  اأك��رث  الريا�شية  التمارين  اإىل 
�شغط  انت�شار  زاد  الكبرية  ال�شني  مدن  وفى  النامية. 
واأكرب من  �شنة  العمر 18  يبلغون من  الذين  الدم بني 
فى   19 اإىل   1991 عام  فى  املائة  فى   12 من  اأق��ل 
املائة فى عام 2002, وزاد انت�شار النوع الثانى من 
وفى  املائة.  فى   6.1 اإىل  املائة  فى   4.6 من  ال�شكر 
بنحو 10  ال�شكر  انت�شار مر�س  يقدر  واملك�شيك  م�رش 

فى املائة)54(.

امل�شدر : امل�شوح الدميوغرافية وال�شحية التى اأجريت بني عامى 2000 و2003
وغري  املتزوجات  الن�شاء  جميع  من  الب�رشى  اجل�شم  قيا�شات  اأخذت   : مالحظة 
املتزوجات الالئى اأجريت مقابلة معهن. وقد ا�شتخدم موؤ�رش كتلة اجل�شم بالن�شبة 
املرحلة  فى  الن�شاء  لت�شنيف  مرجعيني  �شكان  من  امل�شتمدة  العمر  فى  للفروق 
العمرية 15-24 �شنة باعتبارهن زائدات فى الوزن )اأكرث من حد الن�شبة املئوية 
الن�شبة املئوية اخلام�شة  )اأقل من  الوزن  العمر( ونق�س  اخلام�شة والثمانني حلد 

حلد العمر(. 

ال�صكل 5-5 تعانى كثريات من ال�صابات فى البلدان النامية من 
زيادة الوزن 
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والعادات الغذائية والعواقب املرتتبة عليها ت�شتقر 
على مر الوقت بحيث تتوافر فوائد كثرية من التدخل 
طور  فى  العادات  تكون  عندما  ال�شباب  مرحلة  اأثناء 
غواتيماال  من  امل�شتمدة  الطولية  والبيانات  التكوين. 
تدل على اأن زيادة الوزن اأو البدانة فى مرحلة ال�شباب 
�شابة بالبدانة فى  تزيد ب�شورة  كبرية من فر�شة االإ

مرحلة البلوغ )ال�شكل 5 – 6(.

تواجه  التى  املخاطر  ف��اإن  ك��ث��رية,  ن��واح  وم��ن 
كانت  عما  هالكا  اأكرث  وعواقبها  اأكرب,  اليوم  ال�شباب 
متاما  وا�شح  وهذا  ال�شابقة.  جيال  لالأ بالن�شبة  عليه 
املناعة  نق�س  فريو�س  بها  ي��زداد  التى  ال�رشعة  فى 
ال�شباب  بني  فيما  انت�شارا  يدز  واالإ املكت�شب  الب�رشية 
)ال�شكل 5 – 7(, وهو ما يزيد من خماطر اجلن�س غري 
يام  االأ هذه  ل�شباب  وتتوافر  هائلة.  ب�شورة  املحمى 
ال�شعرات  كثيفة  غذائية  م��واد  على  للح�شول  فر�س 
الذى يت�شم مبزيد  اأ�شلوب احلياة  اإىل  �شافة  جتعل باالإ
وتوؤدى  بدينا,  ال�شباب  احلركة,  وع��دم  اجللو�س  من 
اإىل  ي�شاف  وال�شكر.  القلب  ومر�س  ال��دم  �شغط  اإىل 
فى  والزيادة  التبغ,  ملنتجات  ال�رش�س  الت�شويق  هذا 
الفر�س  ف��اإن  هنا,  ومن  العامل.  اأنحاء  فى  التدخني 
�شعوبة  من  تزيد  ال�شباب  اأم��ام  املفتوحة  و���ش��ع  االأ

االختيار ال�شليم وتفادى ال�شلوك اخلطري.
 

تعزيز ق���درة ال�صب���اب عل���ى ممار�صة 
ال�صلوك ال�صحى

اأال  بال�شحة  النهو�س  ف��ى  حم���ورى  عن�رش  ثمة 
ال�شباب  �شلوك  لتغيري  ال�شحية  التوعية  توفري  وهو 

اأن تغيري  وت�شجيعهم على تبنى ال�شلوك ال�شحى. غري 
النهو�س  هداف حتقيقا فى  االأ اأ�شعب  ال�شلوك هو من 
اخلربة  من  تبني  خ���رية,  االأ ال�شنني  وف��ى  بال�شحة. 
�شياق  فى  وال�شيما  ال�شحية,  التوعية  من  امل�شتمدة 
الوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب, 
اأن املعرفة املتغرية وحدها قد ال تغري ال�شلوك)55(. لكن 
اأوغندا و�رشقى زميبابوى تبني  امل�شتمدة من  الدالئل 
يوؤخرون  هناك  فال�شباب  م�شتطاع.  ال�شلوك  تغيري  اأن 
ممار�شة اجلن�س, مما اأ�شفر عن انخفا�س تف�شى فريو�شا 
الب�رشية املكت�شب)56(. وتوحى قلة من  نق�س املناعة 
منا�شب  تعليم  توفري  اأن  تقييمها  جرى  التى  الربامج 
ال�شحية وزيادة  املخاطر  الثقافية حول  الناحية  من 
فى  )مبا  ال�شحى  ال�شلوك  ممار�شة  على  ال�شباب  قدرة 
من( يرجح  ذلك امل�شاومة مع ال�رشكاء حول اجلن�س االآ

اأن يغري ال�شلوك.
اإن توفري التعليم املدر�شى لل�شباب ميكن اأن ميثل 
اأن  الدالئل  وتو�شح  �شلوكهم.  لتغيري  الفعال  ال�شبيل 
والقرارت  وال�شحة.  التعليم  بني  قوية  عالقة  هناك 
االقت�شادى  والنمو  التعليم  بها  ينه�س  ال�شحية 
اأعلى  مكا�شب  على  احل�شول  احتمال  من  يزيد  الذى 
ح�شا�س  طول العمر وحياة اأف�شل فى امل�شتقبل. واإن االإ
قوى مب�شتقبل يعمه الرخاء ميكن حتقيقه من �شاأنه  االأ
فراد على زيادة احتماالت حت�شن ال�شحة  اأن ي�شجع االأ
وعلى احتمال البقاء على قيد احلياة. ويعترب الكثريون 
»اللقاح  ا�شم  عليه  يطلق  ما  وكثريا   – التعليم  اأن 
فى  االنغما�س  من  ال�شباب  يحمى   – االجتماعى« 
طار 5 – 2()57(. ومن �شاأن ال�شيا�شات  �شلوك خطري )االإ
التى حت�شن من فر�س ح�شول ال�شباب على التعليم اأن 
تكون كذلك �شيا�شات فعالة لتغيري ال�شلوك. والف�شالن 
التى ميكن بها حت�شني فر�س  الطرق  يتناوالن  3 و4 
ال�شباب فى احل�شول على التعليم وفر�شهم فى �شوق 
فى  اال�شتثمار  على  نركز  الف�شل  ه��ذا  وف��ى  العمل. 
النظامية  ال�شحية  والثقافة  ال�شحى,  ال�شلوك  حت�شني 
هى العامل الوحيد – واإن يكن املهم – الذى يقرر هذا 

مر)58(. االأ

ال�شيا�شة  لبحوث  الدوىل  املعهد  مريفى,  األيك�شي�س  مع  �شخ�شى  ات�شال  امل�شدر: 
مريكا الو�شطى وبنما,  الغذائية, 2005 )با�شتخدام درا�شة طولية ملعهد التغذية الأ

) IFPRI 2004 – 1987 غواتيماال
مالحظة: زيادة الوزن هى موؤ�رش لكتلة اجل�شم يزيد على 25 والبدانة هى موؤ�رش 

�شخا�س البدناء زائدى  الوزن اأي�شا. لكتلة اجل�شم يزيد على 30, بحيث يعترب االأ

زيادة  فر�ض  من  تزيد  ال�صباب  لدى  الوزن  زيادة   6-5 ال�صكل 
الوزن فى مرحلة البلوغ.

يدز. امل�شدر : امل�شوحات الدميوغرافية وال�شحية وموؤ�رش امل�شح فى تنزانيا لفريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب/االإ

ال�صكل 5-7 ن�صبة امل�صابني بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رصية املكت�صب فى املرحلة العمرية 15-25 �صنة مرتفعة 
وال�صيما بني الفتيات.

الكحول  نحت�سى  ننا  باأ علم  على  »نحن 
عالقات  ونقيم  امل��خ��درات  ون�ستهلك 
ن  اأ نريد  الفتيات.  خمتلف  مع  جن�سية 
من  كبري  ق��در  لدينا  لي�س  ولكن  نتغري 

رادة لفعل ذلك«. الإ
�شاب ع�شو فى ع�شابة كومان�س, بريو 
كانون الثانى/ يناير, 2006
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ركزت  املدر�صة.  اإىل  ت�صتند  ال�صحى  التعليم  برامج 
اإىل  ت�شتند  التى  للربامج  التقييم  عمليات  اأغلبية 
من  يزيد  اأن  ميكن  الذى  اجلن�س,  تعليم  على  املدر�شة 
اآمن)60(.  جن�شى  ب�شلوك  خذ  االأ على  وي�شجع  املعرفة 
كبري  عدد  اإىل  ت�شل  اأن  املدر�شية  الربامج  و�شع  وفى 
معدالت  فيها  ترتفع  التى  البلدان  فى  ال�شباب  من 
االلتحاق باملدار�س, وقد تنامى االلتحاق خا�شة فى 
املدار�س االبتدائية ب�شورة كبرية مما زاد من اجلمهور 
ال�شحية  املعلومات  حمالت  يتابع  اأن  يحتمل  الذى 
امل�شتندة اإىل املدر�شة. واإن البيئة املدر�شية التى جرت 
اأج�شامهم  عن  ال�شباب  تعليم  اإىل  توؤدى  اإمنا  هيكلتها 
فر�شة  الربامج  وتتيح  م��ن.  االآ ال�شحى  ال�شلوك  وعن 
مدر�شيهم,  واإىل  ال�شباب  بني  اأعداد  اأكرب  اإىل  للو�شول 
�شفاء طابع موؤ�ش�شى على تعليم اجلن�س  واأي�شا فر�شة الإ
التعليم  وزارات  جتعله  عندما  اآث��اره  نطاق  وتو�شيع 
تعليم  اأن  على  دليل  ثمة  ولي�س  الر�شمية,  �شيا�شتها 

اجلن�س يزيد من الن�شاط اجلن�شى بني ال�شباب)61(.
اأن  ناميبيا  فى  اأجرى  ع�شوائى  تقييم  من  وتبني 
طفال قد نه�س بال�شلوك  التعليم ال�شحى الذى يقدم لالأ
ملخ�س  تبني من  كما  طار 3-5(.  )االإ من  االآ اجلن�شى 
�شتناد  باالإ اجلن�شى  للتعليم  برناجما  وع�رشين  لواحد 
اإىل املدار�س فى البلدان النامية اأنها كانت ذات تاأثري 
اإيجابى فى كلها تقريبا ان�شب على املعرفة املتعلقة 
مل  ولكن  ال�شحية)62(.  واملواقف  جنابية  االإ بال�شحة 
وتبني  ال�شلوك.  بتقييم  الدرا�شات  هذه  جميع  ت�شطلع 
ا�شطلعت  التى  القلة  بني  من   – الدرا�شات  اإحدى  فى 
بها – اأن هناك زيادة فى ا�شتخدام الواقى الذكرى فى 
املدى الق�شري بني ال�شباب الن�شيط جن�شيا فى املرحلة 
التاأثري  اأن  غري  جامايكا,  فى  �شنة   14-11 العمرية 
جل الطويل. وا�شتملت الربامج فى �شيلى  اختفى فى االأ
واملك�شيك واأوغندا بدورها املراهقني ال�شغار وتبينت 
ا�شتخدام  فى  وتو�شعا  اأق��ل  جن�شيا  ن�شاطا  هناك  اأن 

موانع العمل بني الن�شيطني جن�شيا.
االجتم�عى  والت�صويق  ع��ام  االإ و�ص�ئل  ا�صتخدام 
التى  الربامج  ت�شتبعد  ال�صب�ب.  جميع  اإىل  للو�صول 
باملدار�س,  امللتحق  غري  ال�شباب  املدر�شة  اإىل  ت�شتند 
الثانوية  املدر�شة  فى  غلب  االأ فى  تقدم  برامج  وهى 
الدرا�شة  تركوا  قد  ال�شباب  من  كثري  يكون  بعدما 
)الف�شل الثالث( وبعد اأن يكون عدد كبري من ال�شباب 
قد بداأ ميار�س اجلن�س فعال. وتهدف برامج املعلومات 
معلومات  اإىل  ت�شتند  التى  واالت�����ش��االت  والتعليم 
الت�شويق  خالل  من  ال�شباب  �شحة  تغيري  اإىل  وا�شعة 
�شعيد  على  العامة  املعلومات  وحمالت  االجتماعى 
ال�شحى  التعليم  اإىل  �شافة  وباالإ باأ�رشه.  املجتمع 
امل�شتند اإىل املنهج املدر�شى واإىل برامج تعليم اجلن�س 
برامج  ا�شتحداث  اجلهود  ه��ذه  ت�شمل  امل��دار���س,  فى 
لل�شباب من خالل مراكز ال�شباب, مع ا�شتخدام و�شائل 

املتقدمة  البلدان  فى  اأجريت  التى  الدرا�شات  من  يتبني 
النمو والنامية اأنه كلما كان التعليم مرتبطا باختيارات 
اأم  التدخني  كان  �شواء  بال�شحة,  العام  احلياة  اأ�شلوب 
املقاعد  اأحزمة  ا�شتخدام  اأم  اجلن�س  اأم  الكحول  احت�شاء 
عند قيادة ال�شيارات فى اإندوني�شيا, زاد احتمال اأن يدخن 
يرتبط  العاىل  والتعليم  ال�شجاير.  املتعلم  وغري  الفقري 
املك�شيك,  حوا�رش  وفى  التدخني.  معدالت  بانخفا�س 
فاإن احتمال ممار�شة ال�شباب الذين كانوا يتوقعون اإمتام 
الدرا�شة الثانوية للتدخني اأو االنغما�س فى اجلن�س اخلطر 
ال  حيث  كينيا  ريف  وفى  اأقل.  كان  الكحول  احت�شاء  اأو 
يتوقع كثري من التالميذ اإمتام تعليمهم ب�شبب التكاليف 
)والتعليم  املجانى  املدر�شى  الزى  توزيع  قلل  املرتفعة, 
بدليل  اخل��ط��ري,  اجلن�س  م��ن  كبرية  ب�شورة  اجلن�شى( 
وفى  امل��دار���س.  طالبات  بني  احلمل  ح��االت  انخفا�س 
ينتظمون  من  انغما�س  احتمال  فاإن  املتحدة  الواليات 
فى املدار�س ويرتبطون بها ب�شورة اأكرب فى �شلوك خطر, 
ف�شل بالن�شبة للتوظيف احلاىل  فاق االأ اأقل. وكما تقلل االآ
من  بدورها  جور  واالأ للمكا�شب  وبالن�شبة  احلياة  وملدى 
فر�شة االنغما�س فى �شلوك خطري. وفى جمتمعات جنوب 
توظيف  ومعدالت  اأج��ور  ترتفع  حيث  املحلية,  اأفريقيا 
الذكرى.  للواقى  ال�شباب  ا�شتخدام  احتمال  يزيد  ال�شبان, 

ويرتبط انت�شار فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب 
فى  املتعلمني  بني  اأعلى  ن�شبته  اأن  ويعتقد  اأوغندا,  فى 
جنوب  اأفريقيا  فى  ال��وب��اء  النت�شار  املبكرة  امل��راح��ل 

ال�شحراء, بالتعليم ارتباطا �شلبيا.
؟  �شحى  ب�شلوك  خ��ذ  االأ اإىل  التعليم  ي��وؤدى  مل��اذا 
وال�شلوك  املدر�شى  التعليم  بني  امللحوظة  العالقة  اإن 
من  يزيد  التعليم  كون  جزئيا  يحللها  اإمنا  خطورة  قل  االأ
مينح  فالتعليم  اأ�شحاء.  يظلون  ملن  اخلا�شة  العوائد 
اأنف�شهم  ت�شور  على  وق��درة  بامل�شتقبل  �شعورا  ال�شباب 
كما  القيمة.  من  �شىء  اليوم  له  نحو  على  امل�شتقبل  فى 
وعلى  مكا�شب  على  احل�شول  احتماالت  من  يح�شن  اأنه 
املتعلم  ال�شباب  مينح  ما  وهو  احلياة,  فى  اأخرى  فر�س 
التعليم  ف��اإن  واأخ��ريا,  اآم��ن.  ب�شلوك  خذ  لالأ قويا  حافزا 
مينح النا�س اأي�شا القدرة على تف�شري املعلومات ب�شورة 
اأن  يرجح  ملاذا  ت�رشح  قد  جميعا  �شباب  االأ هذه  اأف�شل. 
اإتباع ال�شلوك ال�شحى. ولكن  اأدعى اإىل  يكون املتعلمون 
هذه االرتباطات امللحوظة ميكن اأي�شا تف�شريها ب�شورة 
الذين  ال�شباب  انتظم  فقد   – االنتقاء«  »بتاأثري  جزئية 

عرفوا قيمة م�شتقبلهم فى املدر�شة.
امل�شادر : -

            - البنك الدوىل )ب 1999(. 

دور التعليم فى تغيري ال�صلوك طار 2-5  االإ

ننا  اأ إل  ا املخاطر،  جتنب  اأ كيف  ع��رف  »اأ
فى  التطبيق  مو�سع  املعلومات  ن�سع  ل 

إيقاع احلياة«. مرات كثرية ب�سبب ا
�شاب ع�شو فى ع�شابة كوما�س, بريو 
كانون الثانى/ يناير, 2006

املعلوم�ت �رضورية لتغيري ال�صلوك
وال�شيما  �شحى  تعليم  ب��رام��ج  ال��ب��ل��دان  م��ن  لكثري 
اأن  غ��ري   . املدر�شة  اإىل  ال��ذاه��ب  لل�شباب  بالن�شبة 
امل�شتندة  ال�شحى  التعليم  برامج  فعالية  على  الدالئل 
تباينات  وجود  مع  خمتلطة,  دالئل  هى  املدر�شة  اإىل 
التى يجرى  النتيجة  الفاعلية تتوقف جزئيا على  فى 
ال�شحية  النوعية  ت�شتمل  اأن  املمكن  ومن  تقييمها. 
على معلومات حول املاء النظيف وال�رشف ال�شحى 
مرا�س  والتغذية واإ�شاءة ا�شتخدام اجلواهر املخدرة واالأ
وقد  جنابية.  واالإ اجلن�شية  وال�شحة  والعنف  املعدية 
وفر برنامج ال�رشاكة من اأجل تنمية الطفل باال�شتناد 
اإىل املدر�شة فى مقاطعة لو �شوتو فى تنزانيا توعية 
ال�شحية  الوقاية  وعن  املعوية  بالدودة  العدوى  عن 
املدار�س  تكن  مل  امل�رشوع,  بداية  وفى  ال�شخ�شية. 
ا�شتخدام  بعد  يدى  االأ لغ�شل  ماء  اأو  لل�رشب  ماء  تقدم 
وىل, كانت جميع املدار�س  املرحا�س, وبنهاية ال�شنة االأ
فى منطقة التدخل ت�شتخدم كليهما. وحت�شنت املعرفة 
مدار�س  فى  ولي�س  التدخل  مدار�س  فى  واملمار�شات 
 15 بعد  اأج��رى  للمتابعة  م�شح  من  وتبني  املقارنة. 
�شهرا اأنه مت االحتفاظ بكرثة من اأوجه ال�شلوك ال�شحى 

فى مدار�س التدخل)59(.
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للتاأثري فى املعرفة واالجتاهات  عالم اجلماهريية  االإ
وال�شلوك لدى ال�شباب.

حتيط  اأن  اجلماهريية  ع��الم  االإ و�شائل  و�شع  وفى 
من  وهى  ال�شحة,  بق�شايا  علما  واملجتمع  ال�شباب 
حيث املبداأ, ت�شكل االجتاهات والعقائد وال�شلوكيات. 
عالم اجلماهريية املعلومات  وتزيد حمالت و�شائل االإ
ب�شورة هائلة, ولكن تاأثريها فى ال�شلوك حمدود. وقد 
للمراهقني  الت�شويق االجتماعى لل�شحة اجلن�شية  غري 
من  اأفريقيا  وجنوب  وغينيا  والكمرون  بوت�شوانا  فى 
املعلومات ولكنه مل يغري من ال�شلوك)63(. وقد تو�شل 
برنامج »اآرت اأى بارت« )باراغواى( وم�رشوع النهو�س 

مب�شوؤوليات ال�شباب )زميبابوى( اإىل نتائج مماثلة.
اأن  الوا�شع  بانت�شارها  ذاع��ة  االإ و�شائل  وت�شتطيع 
قدرتها  قليلة على  دلة  االأ واإن كانت  الوعى,  تزيد من 
التليفزيونية  ال��درام��ا  وجت��ذب  ال�شلوك.  تغيري  على 
)�شك�شتو �شنتيدو( فى نيكاراغوا 70 فى املائة من كل 
جمهور م�شاهدى التليفزيون و 80 فى املائة ممن هم 
اإن ما هو  بل  �شنة)64(.  العمرية 17-13  املرحلة  فى 
الوا�شعة )�شول �شيتى(  ال�شعبية  الدراما  اأروع من ذلك 
و )�شول بوديز( فى جنوب اأفريقيا حيث ي�شاهدها 13 
ذاعة  )باالإ احلملة  وت�شل  اأ�شبوع,  كل  �شخ�س  مليون 
ب� 16 مليون  اإىل ما يقدر  والتليفزيون واملطبوعات( 
اأ�شبوع. وتبني دراما )�شول �شيتى( ب�شورة  ن�شمة كل 
باملخاطر  وعيا  اأكرث  والقراء  امل�شاهدين  اأن  حثيثة 
الدرا�شة  اأن  غري  ال�شحية,  وباالختيارات  ال�شحية 
وغري  امل�شاهدين  بني  ال�شابقة  الفروق  مع  تقارن  مل 
اأو  ال�شلوك  التغريات فى  امل�شاهدين, وال هى فح�شت 
قا�شت ب�شورة مو�شوعية النتائج, مثل احلمل وحدوث 

عدوى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية)65(.
تعليم  وبرامج  ال�شباب  تنمية  برامج  وتتفاوت 
هداف.  الت�شميم  واالأ النظراء تفاوتا وا�شعا من حيث 
احلياة  خيارات  على  تركز  ال�شباب  تنمية  فربامج 
املهنية  والفر�س  التعليمية  والتطلعات  واملهارات 
واحتياجات التنمية النف�شية االجتماعية. وقد تت�شدى 
املكونات  ولكن  جنابية,  االإ لل�شحة  تت�شدى  ال  اأو 
الكثرية فى الربامج ميكن اأن تعمل معا بحيث تنه�س 
من  جمموعة  واأ���ش��ارت  للحياة.  �شحى  باأ�شلوب 
ال�شباب ا�شت�شريت اأثناء اإعداد هذا التقرير اإىل اأ�شاليب 
بف�شلها  ميكن  املحتويات  على  ومن�شبة  ثقافية 
املناعة  نق�س  بفريو�س  املتعلقة  املعلومات  جعل 
اأكرث  جنابية  االإ وال�شحة  يدز  املكت�شب/االإ الب�رشية 
فاعلية واإغراء بالن�شبة لل�شباب. وهى ت�شمل اأن يكون 
املحتوى ق�شريا وحمددا وحمافظا على ر�شالة تقول 
يدمج  واأن  اليومية«,  احلياة  من  وقريب  »حقيقى  اإنه 
ومطالبة  واإعالنات  تليفزيونية  برامج  فى  الر�شائل 
غانى ال�شعبية« باأن يغنوا اأغانى معينة عن  جنوم »االأ

يدز)66(. فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب/االإ

جمموعة  وت����درب  ت�شتخدم  ال��ن��ظ��راء  وب��رام��ج 
املوديالت  ب��دور  ت�شطلع  لكى  ال�شباب  من  حمورية 
وموانع  اخل��دم��ات  اإىل  واإح���االت  معلومات  وت��ق��دم 
احلمل لنظرائهم. وب�شورة منطية ت�شم عنا�رش مهمة 
للنهو�س بال�شحة والتنمية: االرتباط ال�شديد بالبيئة 
االجتماعية والثقافية للجماعة امل�شتهدفة, والنهو�س 
االجتاهات  تفرز  التى  االجتماعية  والقيم  عراف  باالأ
وال�شلوك ال�شحى وم�شاركة ال�شباب فى برامج م�شممة 
ال�شباب  من  كثريين  كون  فر�شة  ينتهزون  وهم  لهم. 
ي�شابهونهم,  ممن  خ��ري��ن  االآ مع  التفاعل  يف�شلون 
م�شدر  �شائعة  ب�شورة  النظراء  اأن  يعتربون  واأنهم 
بال�شحة  اخلا�شة  للمعلومات  ولية  االأ م�شادرهم  من 

جنابية. االإ
عن  جيدا  املقارنة  التقييمات  من  ب�شعة  وهناك 
برامج تعليم النظراء. ففى بريو برنامج ح�شن املعرفة 
واالجتاهات وقلل من ن�شبة الذكور الن�شيطني جن�شيا 
مبادرة  قللت  وقد  احلمل.  موانع  ا�شتخدام  من  وزاد 
خماطر  ونيجرييا  غانا  فى  لل�شباب  اأفريقيا  غ��رب 
الكمرون  وفى  التدخل,  مناطق  فى  اجلن�شى  ال�شلوك 
زاد برنامج »فيما بيننا نحن ال�شغار«, من ا�شتخدام 

الواقى الذكرى)67(.

ف�صلي�ت  املعلوم�ت لي�صت ك�فية دائم� – ولاأ
ي�ص� هميته� اأ اأ

كانت التدخالت املبذولة لتغيري ال�شلوك – مثل احلملة 
ا�شتخدم   – خمل�شا  كن   – »امتنع  �شعار  تتخذ  التى 

معلومات  على  نح�سل  كيف  نعرف  »ل 
مو�سوعا  دائما  ك��ان  لقد  اجلن�س.  عن 

لميكن التحدث عنه«.
وىل اجلامعية, 18  طالب فى ال�شنة االأ
ول/ دي�شمرب,   �شنة ال�شني كانون االأ
2005

برناجما  ناميبيا  فى  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  اأع��دت 
من  م�شتقبلى  عنوانه,  املدر�شى  املنهج  اإىل  ي�شتند 
املدر�شى  املنهج  اإىل  ي�شتند  برنامج  وه��و  اختيارى, 
من  طفال«  االأ على  »الرتكيز  منهج  من  م�شتمد  املعنون 
العمرية  املرحلة  فريقيني فى  االإ مريكيني  االأ اأجل �شغار 
الواليات  فى  احلكومى  �شكان  االإ فى  وذلك  �شنة   15-9
عن  اأ�شا�شية  معلومات  على  الربنامج  وي�شتمل  املتحدة. 
الب�رشية  املناعة  نق�س  وفريو�س  جن��اب  االإ بيولوجيا 
يدز و�شوء ا�شتخدام اجلواهر املخدرة والعنف  املكت�شب/االإ
على  وذلك  القرارات  واتخاذ  االت�شاالت  مهارات  وكذلك 
اإىل  التدخل ب�شورة ع�شوائية  مدى 14 جل�شة. وقد وجه 
)للمرحلة   11 اإىل   9 من  الدرا�شة  �شنوات  فى  ال�شغار 

العمرية 15-18 �شنة( وذلك فى 10 مدار�س ثانوية.
واأظهر امل�شاركون حت�شنا فى معرفتهم عن فريو�س 
جناب  االإ وعن  يدز  املكت�شب/االإ الب�رشية  املناعة  نق�س 
ملجموعة  بالن�شبة  وذلك  الذكرية,  الواقيات  وا�شتخدام 
املقارنة. كما حت�شنت ب�شعة موؤ�رشات حول االجتاهات 
وكان  للم�شاركني.  بالن�شبة  اجلن�شى  االت�شال  نحو 
املتابعة  فرتة  فى  الذكرى  للواقى  ا�شتخدامهم  احتمال 
لها, كما  املقارنة  ا�شتخدام جمموعة  اأكرث من  املبا�رشة 

الواقيات  ا�شتخدام  باعتزامهم  يقروا  اأن  احتمال  كان 
�شهر ال�شتة املقبلة اأكرب. الذكرية فى االأ

الذين ان�شموا  اأن يظل  وبعد 12 �شهرا كان احتمال 
اأكرب  احتمال  عذريتهم  على  اأبكار  وه��م  الربنامج  اإىل 
للفتيات(  بالن�شبة  )وال�شيما  املقارنة  ملجموعة  بالن�شبة 
واإن كانت الن�شبة املئوية للذين اأبلغوا عن اأنهم بقوا اأبكارا 
انخف�شت بدرجة هائلة لدى املجموعتني. وبقيت املعرفة 
والقدرة املعلقة بالواقى الذكرى قوية بعد 12 �شهرا. وزاد 
يجدون  اأي��ن  عرفوا  باأنهم  امل�شرتكني  اع��رتاف  احتمال 
احتمال  زاد  كما  ي�شتخدمونها,  وكيف  الذكرية  الواقيات 
اإقرارهم باأنهم ي�شتطيعون امل�شاومة بنجاح حول ا�شتخدام 

الواقى الذكرى مع �رشكائهم غري الراغبني فى ذلك.
بال�شلوك,  الذاتى  قرار  االإ اإىل  النتائج  ا�شتندت  وقد 
م��ن هوى.  ب��اأن��ه ال يخلو  ل��ف��ون  امل��وؤ اع���رتف  م��ا  وه��و 
جترى  التى  الدرا�شات  فى  املفيد  من  اأن  اإىل  وي�شريون 
م�شتقبال بحث التاأثري فى النتائج البيولوجية كذلك )مثل 
يدز  االإ الب�رشية املكت�شب/  احلمل وفيو�س نق�س املناعة 

ومعدالت العدوى باالت�شال اجلن�شى(.
  Fitzgerald and Others (1999) and Stanton  : امل�شدر

and Others (1999).

طار 5-3  احل���د من خطر فريو����ض نق�ض املناع���ة الب�رصية  االإ
املكت�صب فى ناميبيا
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الوقاية  فى  �شا�شى  االأ الركن  كانت   – الذكرى  الواقى 
منذ  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  من 
هذه  وتعتمد  املا�شى.  القرن  من  الت�شعينيات  عقد 
الربامج على توعية النا�س بال�شلوكيات التى حتميهم 
حققته  ال��ذى  النجاح  ويعزى  للعدوى.  التعر�س  من 
اأوغندا فى وقف االرتفاع فى حاالت العدوى بفريو�س 
هذه  من  مزيج  اإىل  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س 
ملام  االإ فاإن  اأخرى,  كثرية  بلدان  وفى  التدخالت)68(. 
لر�شالة  الرتويج  من  الرغم  على  قليل  النهج  بهذه 
الذكرى«  الواقى  ا�شتخدم   – خمل�شا  كن   – »امتنع 

)ال�شكل 8-5(.
 وح��ت��ى ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون ر���ش��ائ��ل »ام��ت��ن��ع – كن

ر�شائل  فى   – ال��ذك��رى  ال��واق��ى  ا�شتخدم   – خمل�شا 
املكت�شب/ الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة 
اإال قلة منهم املعرفة عمليا. وقلة من  يدز ال تطبق  االإ
ال�شباب الذين يقرون باأن الواقيات الذكرية حتمى من 
التى  هى  املكت�شب,  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س 
ت�شتخدمها فعال )ال�شكل 5-9(. واملعدالت املنخف�شة 
ال�شتخدام الواقى الذكرى ملحوظة حتى فيما بني من 

يعرفون كيف يح�شلون عليه.
وعيا ممن  اأكرث  اأكرب  تعليما  نالوا  الذين  وال�شباب 
ح�شلوا على تعليم اأقل باأن الواقيات الذكرية ت�شتطيع 
الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  انتقال  من  الوقاية 
الذكرية  الواقيات  ا�شتخدامهم  واحتمال  املكت�شب, 
ال�شباب جميعا, فاإن التعليم ال  اأكرب. ولكن, فيما بني 
وال�شلوك.  املعرفة  بني  الوا�شعة  الفجوة  على  يق�شى 
ت�شتجيب  الذكرية  الواقيات  معرفة  اأن  م��ر  االأ وواق��ع 
للتعليم ب�شورة اأكرب من ا�شتخدام الواقى الذكرى نف�شه 
املعرفة  بني  الفجوة  ت��زداد  بحيث   )10-5 )ال�شكل 

وال�شلوك بالتعليم.
نه يدر عليهم  والنا�س ينغم�شون فى �شلوك خطر الأ
اإذ ميكن اعتبار اجلن�س غري املحمى والتدخني  فوائد. 
جل الق�شري  واحت�شاء الكحول توفر اأ�شياء طيبة فى االأ
ن�شطة. كما اأن هناك فرتة تخلف  ملن يزاولون هذه االأ
اأعرا�س  وبني  الفائدة(  يدر  )الذى  الن�شاط  بني  كبرية 
اأمر  الفرد  يواجهه  ال��ذى  واخلطر  ال�شارة,  العواقب 
اإال بعد  يدز ال تظهر  االإ اأعرا�س  اأن  متيقن. مثال ذلك, 
درجة  اأن  كما  للفريو�س,  التعر�س  من  �شنوات  عدة 
اأفعال  من  فعل  كل  بعد  العدوى  انتقال  من  اخلطر 
احتمال  مع  املائة,  فى   0.1 متثل  اجلن�شى  االت�شال 
�شاأن  ف��راد)69(. ومن  االأ فيما بني  تفاوت هائل  وجود 
باملقارنة  للم�شتقبل  بالن�شبة  املنخف�شة  القيم 
توؤثر  اأن  باملناعة  اخلا�شة  والت�شورات  باحلا�رش, 
عن  اجليدة  املعرفة  ترجمة  فى  ال�شباب  رغبة  فى 
اأمر  اآمن. وهذا  �شلوك  اإىل  منة  االآ ال�شحية  املمار�شات 
وا�شح كل الو�شوح بالن�شبة للجن�س واإن كان ينطبق 

على اأى �شلوك خطر اآخر.

الثقافية  ع����راف  االأ وك��ذل��ك  ال��ن��ظ��راء  �شلوك  اإن 
النظراء  اأن  الفرد, كما  �شلوك  توؤثر فى  والتاريخية قد 
قد ي�شجعون على التعر�س للخطر اأو ال ي�شجعون على 
اأن ال�شابة قد ال متيل  اأمثلة ذلك  اجتناب اخلطر. ومن 
اإىل مناق�شة مو�شوع اجلن�س مع �رشيكها, اأو ت�رش على 
مو�شوع  تناق�س  حتى  اأو  الذكرى,  الواقى  ا�شتخدام 
قد  العار�س  ال�شلوك  وحتى  ط���الق.  االإ على  اجلن�س 
ي�شبح على وجه ال�رشعة �شلوكا معتادا)70(. وهذا هو 
ال�شبب فى �رشورة التدخل حني يكون النا�س �شغارا 

وفى مرحلة تكوين العادات والهويات.

ف�صلي�ت لتقليل الثغرة بني املعرفة  تغيري االأ
وال�صلوك.

ال�شلوك  عن  معلومات  ال�شباب  يتلقى  حني  وحتى 
�شحتهم  يعر�س  ما  يختارون  قد  فاإنهم  ال�شحى 

يدز  امل�شادر : قاعدة بيانات موؤ�رش فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب/ االإ
فى  جرت  التى  وامل�شوح  وال�شحية(  الدميوغرافية  امل�شوحات   MEASURE(

.20 04-2000
الب�رشية املكت�شب  الوقاية من فريو�س نق�س املناعة  اإن معرفة طرق   : مالحظة 
الن�شبة املئوية ملن ا�شتجابوا قائلني  ال�شكل  قوامها عن�رشان )باحل�س(. وميثل 
�شابة بفريو�س  فى الرد على �شوؤال ملقن اإن فى و�شع النا�س اأن يحموا اأنف�شهم من االإ
نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب با�شتخدام الواقيات الذكرية اأو مبمار�شة اجلن�س 

مع �رشيك موثوق به وغري م�شاب. 

كن  – »امتنع  ب�صعار  ال�صباب  معرفة  اإن   8-5  ال�صكل 
نق�ض  فريو�ض  لتفادى  الذكرى«  الواقى  ا�صتخدم   – خمل�صا 

املناعة الب�رصية املكت�صب هى معرفة قليلة .

ال�صبية فى املرحلة العمرية 15-24 �صنة

معرفة طرق الوقاية من فريو�س نق�س 
املناعة الب�رشية املكت�شب )ن�شبة مئويةِ(

البنات فى املرحلة العمرية 15-24 �صنة
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لتغيري  التدخالت  رك��زت  تقليدية  وب�شورة  للخطر. 
وحمتواها,  املعلومات  حمالت  ت�شميم  على  ال�شلوك 
ميكن  ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي  اأن  ب��اف��رتا���س 
ف�شل. ولكن – كما يو�شح هذا  ال�شباب من اختيار االأ

لعملية  الت�شدى  اأي�شا  ال�رشورى  من  فاإن   – الف�شل 
ف�شليات والقدرة على اتخاذ القرار. ت�شكيل االأ

هناك  ال�صحية وحمتواه�.  ت�صميم حملة املعلوم�ت 
ق�شايا كثرية تت�شل بالتعليم ال�شحى, وال�شيما تعليم 
الربامج  وتتفاوت  حل.  اإىل  حتتاج  زالت  ما  اجلن�س, 
تفاوتا عري�شا من حيث املادة التى تدر�س, وفى اأى 
طريقة.  وب��اأى  من,  جانب  ومن  اإط��ار,  اأى  وفى  عمر, 
على  مدربني  غري  واملعلمون  ع��ادة,  قليل  والتمويل 
تقدمي املعلومات ب�شورة فعالة. وفى حاالت كثرية ال 
تقدم املعلومات اإال فى مرحلة الدرا�شة الثانوية بعدما 
ن�شاط  فى  فعال  انغم�س  قد  ال�شباب  من  كثري  يكون 
تعليم  ب��اأن  يوحى  دليل  ثمة  لي�س  اأن��ه  ومع  جن�شى. 
اجلن�س يزيد من الن�شاط اجلن�شى بني ال�شباب, فلي�شت 
جزءا  باعتباره  اجلن�شى  التعليم  تدخل  البلدان  جميع 
من برناجمها اخلا�س بال�شحة املدر�شية)71(. ومعظم 
الثانوية,  املدار�س  لطالب  املعلومات  يقدم  البلدان 
بينما قلة تقدمها لطالب املدار�س االبتدائية )اجلدول 
ولكن  التغذية,  ب�شاأن  معلومات  تقدم  وكرثة   ,)1-5

املعلومات عن البدانة ال تقدم اإال فى قلة قليلة جدا.
فاعلية  اأك��رث  وحم��ددة  دقيقة  معلومات  وتقدمي 
اأن  واحتمال  عامة.  اأو  غام�شة  معلومات  تقدمي  من 
ب�شاأن فريو�س  املدر�شة  اإىل  ت�شتند  التى  الربامج  توؤثر 
نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب/العدوى التى تنتقل 
اأكرب  احتمال  ال�شلوك  ف��ى  اجلن�شية  باملمار�شات 
العامة)72(. وفى  جنابية  االإ ال�شحة  باملقارنة بربامج 
كينيا, فاإن التدخل بالتعليم ب�شاأن اجلن�س ا�شتنادا اإىل 
الكبري  االنت�شار  عن  معلومات  لل�شابات  وفر  املدر�شة 
للعدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب فيما 
بني كبار ال�شن من الرجال فقلل ب�شورة كبرية تف�شى 
جيال وقلل ب�شورة كبرية  ممار�شة اجلن�س فيما بني االأ
من حاالت احلمل لدى البنات – وذلك فى بيئة تعترب 
وينبغى  جدا)73(.  �شائعة  عمار  االأ بني  املعا�رشة  فيها 
فهناك  اخليارات:  من  طائفة  تقدم  اأن  الر�شائل  فى 
برامج ال تقدم اإال ر�شالة واحدة – مثل االمتناع – من 
باملمار�شات  تنتقل  التى  العدوى  من  تقلل  اأال  �شاأنها 
بالتعر�س  املعلومات  تعزيز  ينبغى  كما  اجلن�شية. 
املتكرر لها. واملعلومات التى تنطوى على عقد دورات 
متعددة, على مّر عدد من ال�شنني, اأكرث تاأثريا من التى 

توفر املعلومات مرة واحدة اأو ب�شع مرات)74(.
وينبغى فى حمالت املعلومات ال�شحية اأن تدخل 
ا�شتيعاب  فى ح�شابها قدرة اجلمهور امل�شتهدف على 
ال  امل��دار���س  ف��ى  ال�شباب  م��ن  فكثريون  ال��ر���ش��ائ��ل. 
�شا�شية,  يتعلمون مهارات القراءة والكتابة واحل�شاب االأ
ال�شحى  التعليم  فعالية منهج  اأ�شئلة حول  ويطرحون 

للمعلومات عن  ا�شتفادت حملة  الثالث(. وقد  )الف�شل 
اأوغندا  فى  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س 
من  اأك��رث  اأف�شل  تعليما  املتعلمني  امل�شاركني  من 
ا�شتفادتها من املتعلمني تعليما اأقل)75(. واإذا ما اأريد 
حمتوى  تف�شيل  وجب  ال�شابات,  جميع  اإىل  الو�شول 
ال�شباب  التى يقدم بها على مقا�س  الربامج والطريقة 

للو�شول اإليهم.

يوؤخذ  ب�صورة مب��رضة.  ف�صلي�ت  واالأ االجت�ه�ت  تغري 
خرية اأن املعلومات  من الدالئل املتوافرة فى ال�شنني االأ
قد  ال�شلوك,  لتغيري  كافية  غري  تكن  واإن  ال�رشورية, 
مر  ف�شليات, اإما باالأ اأدت اإىل تدخل يرمى اإىل تغيري االأ

امل�شدر : امل�شوحات الدميوغرافية وال�شحية التى اأجريت بني عامى 1997 و2003  
جماىل لكل عمود الن�شبة املئوية لل�شباب الن�شيط جن�شيا الذين يعرفون اأن الواقيات الذكرية فى اإمكانها منع العدوى  مالحظة : ميثل الطول االإ

بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب.

اإىل  دائما  توؤدى  ال  املكت�صب  الب�رصية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  الذكرية متنع  الواقيات  اأن  معرفة  اإن   9-5 ال�صكل 
ا�صتخدام الواقى الذكرى.

امل�شادر : امل�شوحات الدميوغرافية وال�شحية : كينيا )2003( واجلمهورية الدومينيكية )2002(.
مالحظة : ت�شمل »معرفة ان الواقيات الذكرية متنع فريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب« من يعرفون اأن فى و�شع الواقيات الذكرية منع 
العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب. وي�شتند من ي�شتخدمن الواقيات الذكرية اإىل عينة ممن �شملهن امل�شح الالئى يعرفن اأن فى 

و�شع الواقيات الذكرية منع العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب.

�صابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رصية املكت�صب مع  ال�صكل 5-10 اإن معرفة الواقيات الذكرية حتول دون زيادة االإ
التعليم, ولكنها تزيد كذلك من الفجوة بني املعرفة وال�صلوك

الن�شبة املئوية للبنات غري املتزوجات 
فى الفئة العمرية 24-15

كينيا اجلمهورية الدومينيكية

والد املتزوجني وغري  الن�شبة املئوية لالأ
املتزوجني والفئة العمرية 24-15

الن�شبة املئوية لل�شابات املتزوجات وغري املتزوجات فى الفئة 
العمرية 15-24 �شنة

الن�شبة املئوية لل�شابات املتزوجات وغري املتزوجات فى الفئة 
العمرية 15-24 �شنة
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اليوم  حتى  امل�شتمدة  اخل��ربة  وتوحى  قناع.  باالإ اأو 
اتخاذ  على  النا�س  اإكراه  اأى  ال�شلوك,  تغيري  اإمالء  اأن 
وقد  ينجح.  اأن  املحتمل  من  لي�س  معينة,  خيارات 
بالبكارة  باالحتفاظ  التعهدات  تنمية  برامج  اأث��ارت 
واالمتناع حتى الزواج اهتماما �شعبيا كبريا مما عقد 
للبحوث  والتف�شري. وقد تبني من م�شح  التقييم  عملية 
املن�شورة فى البلدان املتقدمة النمو عام 2001 اأنه ال 
يوجد دليل على اأن هذه الربامج كان لها اأى تاأثري دائم 
على الن�شاط اجلن�شى اأو خماطره)76(. وتبني من بحوث 
اأخرى اأن التعهدات باالحتفاظ بالبكارة قد توؤخر اأول 
مرا�س  ات�شال جن�شى, ولكن ال تاأثري لها على تف�شى االأ
ن  الأ احلمل,  اأو  اجلن�شية  باملمار�شات  تنتقل  التى 
احتمال ا�شتخدام الذين تعهدوا باأن ي�شتخدموا موانع 
احلمل كان اأقل باملقارنة بال�شباب الذين مل يتعهدوا 

مبجرد انغما�شهم فى اجلن�س)77(.
احلوافز  تغيري  العقلية  ال�شحة  خدمات  وت�شتطيع 
�شاأن  من  ن  الأ �شحية,  ق��رارات  التخاذ  ال�شباب  لدى 
االكتئاب وقلة االعتداد بالنف�س اأن يوؤديا اإىل اإ�رشاف 
كثرية  درا���ش��ات  ف��اإن  وباملثل,  املخاطر.  تقبل  فى 
اأن  تبني  النمو,  املتقدمة  البلدان  من  اأ�شا�شا  خرجت 
قالل  الن�شاط البدنى املنتظم والريا�شة من �شاأنهما االإ
مرا�س املزمنة فى فرتة البلوغ,  من خطر كثري من االأ
ج��ه��اد واالك��ت��ئ��اب وحت�شني  ق���الل م��ن االإ وك��ذل��ك االإ
الريا�شية  والربامج  بالنف�س)78(.  باالعتداد  ال�شعور 
ال�شباب  ومتكن  املعلومات  ن�رش  على  بدورها  تعمل 
عن  واإبعاده  العاطل  ال�شباب  و�شغل  القوة  اأ�شباب  من 
اأ���رشك احت��اد »م��اث��ار« الريا�شى  اجل��رمي��ة)79(. وق��د 
ن�شطة  لل�شباب فى كينيا, اإ�شافة اإىل قيامه بتنظيم االأ
املناطق  املقيمني فى  ال�شباب  الف من  االآ الريا�شية, 
الع�شوائية فى اأن�شطة تنمية املجتمع املحلى مع توفري 
الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  عن  لهم  معلومات 

املكت�شب وغريه من الق�شايا )الف�شل 7()80(.
طار 5-2 فاإن للتعليم قيمتني  وكما يت�شح من االإ
�شافة  قل بالن�شبة لل�شلوك ال�شحى, باالإ مفيدتني على االأ

اإىل كونه جمرد �شبيل للح�شول على املعلومات. فاأوال, 
فراد على ا�شتيعاب  ي�شتطيع التعليم النهو�س بقدرة االأ
التوقعات  تغيري  و�شعه  فى  اأن  وثانيا,  املعلومات, 
احتمال  مثال  ذلك  ومن  امل�شتقبل.  ب�شاأن  واالجتاهات 
اأن يوىل الذين تلقوا مزيدا من التعليم للم�شتقبل قيمة 
البطء,  امل�شتقبل مبزيد من  قيمة  يقللوا من  واأن  اأكرب, 
طار 2-7(, كما اأن الذين لديهم  احتمال اأكرب )انظر االإ
قيمة  – اأو  امل�شتقبل  قيمة  من  قالل  لالإ اأعلى  معدالت 
اأكرث  – فهم  اأعلى من قيمته احلالية  ن�شبية للم�شتقبل 

احتماال باأن ي�شابوا بالبدانة)81(.
هو  امل�شتقبل  باأهمية  ال�شباب  �شعور  تعزيز  اإن 
التى  الرئي�شية للتدخالت ال�شحية  هداف  هدف من االأ
تركز على »مهارات احلياة«, وهى ت�شمل القدرة على 
ذاته,  ثبات  الإ امل��رء  ي�شعى  واأن  االنتقادى,  التفكري 
�رشة واجلن�س بني  واأن يدرك ما للمجتمع املحلى واالأ
الرجل واملراأة من اأثر فى اتخاذ القرار. وقد تبني من 
اأن  كينيا  فى  ال�شباب  لدى  احلياة  ملهارات  برنامج 
با�شتخدام  الذكور  امل�شاركون من  اأن يعرتف  احتمال 
اأن تعرتف  واأن احتمال  اأكرب,  الذكرى احتمال  الواقى 
�رشكاء  من  عددا  لديهن  باأن  ن��اث  االإ من  امل�شاركات 
جمموعة  ف��ى  ال��و���ش��ع  عليه  ه��و  مم��ا  اأق���ل,  اجلن�س 
املقارنة)82(. وكرثة من برامج مهارات ال�شباب ت�رشك 
لتوفري  وذلك  النظراء,  من  مربني  باعتبارهم  ال�شباب 
ولية  االأ النتائج  وت�شمل   .)4-5 ط��ار  )االإ املعلومات 
املروية مل�رشوع »ريغابى دزيف �رشى« فى زمبابوى 
الراأ�س«  مرفوعات  ي�رشن  »البنات  اأن  هى  مالحظة 
واأن ال�شبيان ي�شكون من اأنه »ي�شعب عليهم فى هذه 

غواء باجلن�س«)83(. يام االإ االأ

احل�جة اإىل تقييم�ت م�صممة ت�صميم� جيدا. ال�شلوك 
م�شاألة �شخ�شية خا�شة ي�شعب التحقق منه, وهذا هو 
عراف القوية التى ي�شعب تغيريها. ولهذه  مو�شوع االأ
التى  ال�شحى  التعليم  برامج  تقييم  اأن  ثبت  �شباب,  االأ
�شممت بحيث توؤثر فى هذا ال�شلوك اأمر �شعب للغاية. 

جدول 5-1 ن�صبة عدد �صكان البلدان التى تدرج فى املنهج املدر�صى مو�صوعات حمددة عن ال�صحة )ن�صبة مئوية(

املنطقة

فريو�ض نق�ض 
املناعة الب�رصية 

يدز فى  املكت�صب / االإ
املدر�صة االبتدائية

فريو�ض نق�ض 
املناعة الب�رصية 

يدز فى  املكت�صب / االإ
املدر�صة الثانوية

�صوء ا�صتخدام اجلواهر 
املخدرة )مبا فى ذلك 

الكحول(
البدانة على وجه التغذيةالتبغ

عدد البلدانالتحديد

9386465479728اأفريقيا جنوب ال�شحراء
100757575254�شفرجنوب اآ�شيا )با�شتثناء الهند(

131001313100138الواليات الهندية
8310010083100506�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ
1008562854613�شفراأمريكا الالتينية والكاريبى

و�شط و�شمال اأفريقيا 67333�شفر�شفر3367ال�رشق االأ
امل�شدر: ال�رشاكة من اأجل تنمية الطفل )2006(.

ال�صحراء ت�شمل بنن وبوركينا فا�شو والكمرون وكوت ديفوار وت�شاد وجمهورية الكنغو الدميقراطية واإريرتيا واإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا وليربيا ومدغ�شقر ومالوى وماىل وموريتانيا  اأفريقيا جنوب  مالحظة: 
اأندرا برادي�س وغوجارات وكارناتاكا ومهرا�شرتا  الهندية  الواليات  اآ�صيا بنغالدي�س وبوتان ونيبال و�رشى النكا. وت�شمل  جنوب  وموزامبيق والنيجر ونيجرييا ورواندا وال�شنغال و�شرياليون وتنزانيا وتوجو واأوغندا وزامبيا. وي�شمل 
رجنتني والبهاما وبربادو�س  ومانيبور وناغاالند وتاميل نادو واأوتار برادي�س. وي�شمل �رصق اآ�صيا واملحيط الهادئ كمبوديا واإندوني�شيا وجمهورية الو ال�شعبية الدميقراطية والفلبني وتايلند وفيت نام. وت�شمل اأمريكا الالتينية والكاريبى االأ

�شالمية واإ�رشائيل. و�صط و�صمال اأفريقيا م�رش وجمهورية اإيران االإ وبليز والربازيل و�شيلى وغويانا وجامايكا واملك�شيك وبنما و�شان فن�شنت وجرينادين وترينيداد وتوباغو واأوروغواى. وي�شمل ال�رصق االأ

التعليم  ن  اأ نام  فييت  »يظن كثريون فى 
»املفتاح«  لل�سباب  ي��ق��دم  اجل��ن�����س��ى 
من  ولكن  معينة،  ن�سطة  لأ ل�سلوكيات 
عن  عو�سا  املفتاح  يعطوا  ن  اأ ف�سل  الأ

تركهم ي�سيعون فى مواقف �سعبة«.
�شاب ي�شجل مالحظات فى الت�شاور مع 
ال�شباب فى مدينة هو�شى منه, فيت نام 
ني�شان/ اأبريل, 2006
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من  كل  فى  يوؤثر  قد  اجلن�شى  التعليم  اأن  ذلك  مثال 
ذاتيا)84(.  عنه  ع��راب  االإ يتم  الذى  وال�شلوك  املعرفة 
دلة على اأن لهذا الربنامج تاأثريا  ولكن هناك قلة من االأ
مو�شوعية.  ب�شورة  تقا�س  التى  النتائج  على  مفيدا 
التى  التغيريات  تقييم  اإىل  الدرا�شات  غالبية  ومتيل 

تطراأ على املعرفة عو�شا عن التغيريات فى ال�شلوك.
وقد ا�شتعر�س األفورد وت�شيتهام وهاوزر )2005( 
ال�شحية  التدخالت  حول  درا�شة   200 من  يقرب  ما 
منها  درا���ش��ات   10 فاتفقت  ال�شباب,  اإىل  املوجهة 
التدخل  من  كل  فى  بالنجاح  اخلا�شة  معايريهم  مع 
اإال  تظهر  مل  الع�رش,  الدرا�شات  ه��ذه  وم��ن  والتقييم. 
درا�شتان تاأثريا اإيجابيا على الو�شع ال�شحى الذى يقا�س 
اال�شتعرا�شات  من  �شل�شلة  تو�شلت  وقد  مو�شوعيا. 
وكريى   )2005( وريان  وليبور  كريى  بها  قام  التى 
قوى  دليل  وج��ود  اإىل   )2005( وروللريى  والري�س 
وال�شلوك  والقيم  املعرفة  فى  يوؤثر  الربنامج  اأن  على 
عراب عنه ذاتيا. وتبني من بني 83 درا�شة  الذى يتم االإ
اأن   )2005( دروللريى  والري�س  كريى  ا�شتعر�شها 
ال�شلوكيات  على  كبريا  اإيجابيا  تاأثريا  اأظهرا  ثلثيها 
ذاتيا. غري  عنها  عراب  االإ يتم  التى  اجلن�شية  والنتائج 
اأن 9 فقط من هذه الدرا�شات ال� 83 هى التى ت�شمنت 
ال� 9 هى التى  مقايي�س بيولوجية, و 3 فقط من هذه 

قررت وجود تاأثري اإيجابى على النتائج ال�شحية.
وتنزع الدرا�شات التى تتاأمل ال�شلوك اإىل االعتماد 
ما  وهو  ذاتيا,  عنه  ع��راب  االإ يتم  ال��ذى  ال�شلوك  على 
ينطوى على اعرتاف قد يخ�شع للهوى. وقد تبني من 
تقييم ا�شتمر ثالث �شنني لربنامج تعليم �شوؤون احلياة 
�رشة باال�شتناد اإىل املدر�شة فى جامايكا احتمال  واالأ
للتدخل  التى تعر�شت  املدار�س  ال�شباب فى  اأن يعرب 
منه  اأك��رب  مت�شقة  ب�شورة  اجلن�شى  ن�شاطهما  ع��ن 
بالن�شبة ملجموعة املقارنة)85(. ولكى تقيم اآثار برامج 
التعليم ال�شحى تقييما يعول عليه, فالبد من ا�شتخدام 
النتائج املو�شوعية كحاالت احلمل اأو انت�شار العدوى 
ال  نتائج  وهى  اجلن�شية,  باملمار�شات  تنتقل  التى 
الالزمة  الدرا�شات  اإع��داد  من  والبد  ببطء,  اإال  تت�شح 

لتقييم ال�شلوك على مدى فرتة منا�شبة من الوقت.

ج���راء اختب���ارات  تعظي����م الفر����ض الإ
�صحية

اإن احل�شول على اخلدمات ال�شحية ب�شورة اأف�شل من 
من.  االآ ال�شلوك  ممار�شة  على  ال�شباب  ي�شجع  اأن  �شاأنه 
اختيارات  اإج���راء  فر�س  تقييد  ف��اإن  ذل��ك,  ونقي�س 
هزيلة قد يكون بدوره مفيدا. وميكن تعديل املجموعة 
ب�شورة  توافرها  مدى  بتغيري  الفر�س  من  املتاحة 
�شعار. فبالن�شبة ال�شتخدام التبغ  مبا�رشة اأو بتغيري االأ
عالن  االإ وحظر  ال�رشائب  ف��اإن  الكحول,  وا�شتهالك 
�شاأنها  من  املبيعات  على  املفرو�شة  والقيود  عنهما 

احلد من الطلب عليهما.

اخلدم�ت  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ف��ر���ض  حت�صني 
ال�صحية

منة للجن�س اأن  من �شاأن تعريف ال�شباب باملمار�شة االآ
يزيدوا من ا�شتخدام الواقى الذكرى متى توافرت لديهم 
فر�س الو�شول اإىل ال�شيدليات اأو العيادات التى توزع 
الواقيات الذكرية)86(. ومن �شاأن الت�شويق االجتماعى 
ال�شباب  ا�شتخدام  يح�شن  اأن  ال��ذك��ري��ة  للواقيات 
منافذ  اأو  ال�شيدليات  خالل  من  الذكرية  للواقيات 
التجزئة. ويجمع برنامج »اآفاق ال�شباب« فى الكمرون 
بني جهود التعليم ال�شحى وتوزيع الواقى الذكرى من 
طول  فى  حملة  من  وكجزء  املربني.  النظراء  جانب 
الربنامج  فاإن  االجتماعى,  للت�شويق  وعر�شها  البالد 
طار 5- زاد من ا�شتخدام ال�شابات للواقى الذكرى )االإ

4()87(. كما اأن فى الو�شع توزيع الواقيات الذكرية على 
ال�شباب فى اأماكن جتمعهم مثل مراكز ال�شباب. والهدف 
من هذا النهج هو الو�شول اإىل ال�شباب فى بيئة مريحة 
اأن�شطة ترويحية.  اإىل  الو�شول  حيث تتهياأ لهم فر�س 
اأمريكا  فى  التدخالت  من  امل�شتمدة  التجربة  اأن  غري 
الالتينية واأفريقيا اأظهرت اأن هذه املراكز لي�شت فعالة 

فى تغيري �شلوك ال�شباب الن�شيط جن�شيا)88(.
املتعددة  اال�شرتاتيجيات  تن�شيق  م��ر  االأ ويتطلب 
ال�شباب  جميع  اإىل  للو�شول  الذكرى  للواقى  للرتويج 
املدر�شة  داخ��ل   – متزوجني  غ��ري  اأو  متزوجني   –
ما  كثريا  جنابية  االإ ال�شحة  برامج  اأن  بيد  وخارجها. 
التى  مرا�س  االأ الوقاية من  تكون منف�شلة عن برامج 
تنتقل باملمار�شات اجلن�شية. وكثريا ما يكون التمويل 
التى  الذكرية  الواقيات  عن  مبعزل  التدخالت  واأي�شا 
جانب  من  )ت��وزع  للحمل  كموانع  ا�شتخدامها  ي��راد 
العدوى  متنع  التى  تلك  وعن  ���رشة(  االأ تنظيم  اإدارات 
التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية وعن انتقال فريو�س 
خالل  من  )وت��وزع  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س 
خدمات منع العدوى التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية 
املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  واختبارات 

جنابية  االإ لل�شحة  برنامج  ه��و  ال�شباب«  »اآف���اق  اإن 
ي�شتهدف ال�شباب فى احل�رش فى الفرتة العمرية 12 اإىل 
�شياغته  متت  وقد  وخارجها,  املدر�شة  داخل  �شنة   22
عنه  و���ش��درت  االجتماعى  للت�شويق  حملة  اإط���ار  ف��ى 
خالل  من  ال�شباب  اإىل  موجهتان  رئي�شيتان  ر�شالتان 
: الدعوة اإىل تاأخري البدء فى  القنوات املختلفة وموؤداها 
فلي�شتخدموا  ميار�شوا  اأن  اختاروا  فاإن  اجلن�س,  ممار�شة 
املناعة  نق�س  فريو�س  انتقال  ملنع  الذكرية  الواقيات 
تنتقل  التى  مرا�س  باالأ وال��ع��دوى   املكت�شب  الب�رشية 
 باملمار�شات اجلن�شية. ويقوم النظراء من املربني فى هذا

الربنامج – وهو �شديق لل�شباب بتوزيع الواقيات الذكرية 

»برودن�س بال�س« التى تروج لها احلملة القومية, كما اأن 
م�شاعدة  تقدمي  على  اخلدمة  مقدمى  ي�شجع  الربنامج 
لل�شابات غري املتزوجات, وهن الالئى كثريا ما يحرمن 

جنابية. من خدمات مقدمى خدمة ال�شحة االإ
ال�شباب  معرفة  من  ال�شباب  اآفاق  برنامج  زاد  وقد 
ناث  جنابية وغرّي ال�شلوك. وارتفعت ن�شبة االإ بال�شحة االإ
طالق من  الذكرية على االإ الواقيات  الالئى مل ي�شتخدمن 
العالج,  جمموعة  فى  املائة  فى   76 اإىل  املائة  فى   58
فى   50 اإىل  املائة  فى   53 من  بانخفا�س  باملقارنة 

املائة فى جمموعة املقارنة. 
Alford, Cheethom, and Hauser (2005). : امل�شدر

 - ال�صلوك  تغيري  �صاأنه  من  االجتماعى  طار 5-4  الت�صويق  االإ
اآفاق ال�صباب فى الكمرون.
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االجتماعى  الت�شويق  وحمالت  ر���ش��اد  االإ وخ��دم��ات 
للواقى الذكرى(.

ا�شتخدام  احتمال  ن  الأ م�شكلة,  ميثل  الف�شل  وهذا 
وهى  اأق��ل,  الذكرية  للواقيات  املتزوجات  ال�شابات 
الواقيات التى تعترب على نطاق وا�شع اأقل مفعوال من 
خرى ملنع احلمل غري املرغوب فيه, وهو ما  الو�شائل االأ
يجعل ال�شباب املتزوجني عر�شة للعدوى التى تنتقل 
يعتقدون  الذين  ال�شباب  ولكن  اجلن�شية.  باملمار�شات 
اأن اخلطر من العدوى التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية 
خطر قليل, قد ال ي�شتخدمون الواقيات الذكرية, وهكذا 
يدعون الفتيات عر�شة خلطر احلمل غري املرغوب فيه. 
وميكن الرتويج للواقيات الذكرية باعتبارها »حماية 
»اجلن�س  كونها  على  االقت�شار  عن  عو�شا  ثنائية« 
الذكرية  الواقيات  على  قبال  االإ من  يزيد  اأن  م��ن«  االآ
العدوى  من  املتزوج  وغري  املتزوج  ال�شباب  ويحمى 
غري  احلمل  ومن  اجلن�شية  باملمار�شات  تنتقل  التى 

املرغوب فيه)89(.

�صع�ر واحلوافز تغيري االأ
�شعار وفى  ت�شتجيب خيارات ال�شباب للتغريات فى االأ
اأجريت  وقد  ال�شحية.  اخلدمات  لتوافر  وكذلك  الدخل, 
زياء  االأ فى ريف كينيا جتربة ع�شوائية مقارنة تقدم 
وقد  اجلن�شى(  التعليم  جانب  )اإىل  جمانا  املدر�شية 
ات�شح اأنها قللت بدرجة كبرية من اجلن�س اخلطري, كما 
انخفا�س حاالت احلمل بني طالبات  ي�شهد على ذلك 
لتخفيف  العامة  الربامج  �شاأن  وم��ن  امل��دار���س)90(. 
ال�شباب  اأو عائالت  ال�شباب  عبء الفقر التى ت�شتهدف 
اأن  كما  ال�شباب,  اأم��ام  املتاحة  الفر�س  من  تزيد  اأن 
توفر  اأن  امل�رشوطة  النقدية  التحويالت  �شاأن  من 
برنامج  ويقدم  ال�شحية.  لالختيارات  اإ�شافية  حوافز 
»اأوبورتونيدادا�س« فى املك�شيك حوافز لل�شباب للبقاء 
فى املدر�شة حيث يتلقون معلومات �شحية وخدمات 
عن  وف�شال  الثالث(.  الف�شل  )انظر  دوري��ة  �شحية 
ثار الطيبة على التعليم املدر�شى, اأدى الربنامج اإىل  االآ
جميع  لدى  الكحول  ا�شتهالك  دون  التدخني  من  احلد 
ال�شباب, وزاد من العمر الذى تبداأ فيه البنات العالقة 

ول مرة)91(. اجلن�شية الأ
التبغ  على  �رشائب  احلكومات  معظم  وتفر�س 
عامة,  وب�شورة  اأ�شعارهما.  من  يرفع  مما  والكحول 
�شعار اأكرب من ح�شا�شية  فاإن ح�شا�شية ال�شباب اإزاء االأ
البالغني لها)92(. فاإذا ارتفع �شعر ال�شجاير, قل احتمال 
التدخني  بداأوا فى  الذين  اأما  التدخني,  يقبلوا على  اأن 
اإندوني�شيا,  وفى  يرتكوه.  اأن  احتمال  فيزداد  فعال, 
الرجال,  بني  وا�شعا  انت�شارا  التدخني  ينت�رش  حيث 
فاإن ا�شتجابة الذكور فى الفئة العمرية 15-24 �شنة 
البالغني  ا�شتجابة  من  اأكرب  كانت  ال�شجاير  �شعار  الأ
مع  الكحول  ا�شتهالك  انخف�س  كما  ال��ذك��ور)93(.  من 
الثانوية فى  املدار�س  ال�شعر. وبالن�شبة لطالب  زيادة 

الواليات املتحدة, فاإن زيادة �شعر الكحول بن�شبة 10 
فى املائة يقلل من ا�شتهالك الكحول مبا يتفاوت بني 
4 و 5 فى املائة ويقلل من حفالت ال�ُشْكر بن�شبة 20 
فى املائة. وهناك اأدلة مماثلة على ا�شتهالك املخدرات 
املحظورة: وهى اأن ارتفاع �شعر املاريجوانا بن�شبة 20 
فى املائة يقلل من تعاطيها بن�شبة 5 فى املائة, فاإن 
زادت اأ�شعار املاريجوانا والكوكايني والهريوين, فاإن 
اإىل  الدخول  ومن  االعتقال  حاالت  من  كل  يقلل  ذلك 
امل�شت�شفيات ب�شبب ا�شتهالك املخدرات. اإن التغيريات 
�شعار ميكن اأن تعلل معظم التغيريات  التى تطراأ على االأ
امللحوظة فى حفالت ال�شكر وفى تعاطى املاريجوانا 
من جانب الكبار فى مرحلة التعليم الثانوى وذلك بني 

عامى 1975 و 2003)94(.
وينزع التدخني ال�شجاير اإىل اأن يكون ح�شا�شا اإزاء 
ال�شعر فى البلدان املنخف�شة الدخل اأكرث منه بالن�شبة 
ارتفاع  اأن  مثال  املقدر  فمن  الدخل.  املرتفعة  للبلدان 
�شجاير  لعلبة  بالن�شبة  املائة  فى   10 بن�شبة  ال�شعر 
فى   10-6 من  بن�شبة  ال�شجاير  على  الطلب  من  تقلل 
الواليات  فى  فقط  املائة  فى   4 و  ال�شني  فى  املائة 
ح�شة  اأن  االخ��ت��الف  ه��ذا  �شبب  ولعل  امل��ت��ح��دة)95(. 
فى  منها  اأكرب  الدخل  املنخف�شة  البلدان  فى  ال�شباب 
اإزاء  ال�شباب  ح�شا�شية  واأن  الدخل,  املرتفعة  البلدان 
النا�س,  اأفقر  اأما  البالغني.  ح�شا�شية  من  اأكرب  ال�شعر 

غنياء)96(. فاأكرث ح�شا�شية هم اأي�شا اإزاء ال�شعر من االأ
ال�رشائب  خ��الل  من  �شعار  االأ رف��ع  عن  وف�شال 
الرتويج  وع��ل��ى  ع��الن��ات  االإ على  ال�شامل  واحل��ظ��ر 
املبيعات من  املفرو�شة على  القيود  فاإن  للمنتجات, 
حيث ال�شن والتحذيرات ال�شحية البارزة على بطاقات 
التبغ  ا�شتهالك  �شاأنها احلد من  التجارية من  العالمة 
عن  ع��الن  االإ على  ال�شامل  احلظر  قلل  وقد  والكحول. 
البلدان  بع�س  فى  التدخني  من  وترويجها  ال�شجاير 
قليل  تاأثري  للحظر اجلزئى  واإن كان  الدخل,  املرتفعة 
اأو منعدم)97(. ومل تتو�شل الدرا�شات التى ا�شتندت اإىل 
القيود  بني  �شلة  اإىل  البلدان  بني  فيما  اأجرى  حتليل 
عالن واملبيعات وبني انخفا�س التدخني)98(.  على االإ
غري اأن درا�شة اأجريت فى 100 بلد ملقارنة اجتاهات 
اال�شتهالك مب�شى الوقت, بينت اأن اال�شتهالك انخف�س 
حظرا  فر�شت  التى  البلدان  فى  جدا  �شديدا  انخفا�شا 
بالبلدان  باملقارنة  ع��الن,  االإ على  تاما  يكون  يكاد 
التحذير  وبطاقات  احلظر.  هذا  مثل  لديها  لي�س  التى 
ال�شحى املل�شقة على علب ال�شجاير, واإن تكن فعالة 
قد  البالغني,  ل��دى  ال�شجاير  ا�شتهالك  من  احل��د  فى 
�رشائهم  احتمال  ن  الأ التدخني  عن  ال�شباب  تثنى  ال 

لل�شجاير الفرط اأكرب من احتمال �رشائهم علبا)99(.
�شيا�شات  من  كبرية  لطائفة  عر�شة  وال�شباب 
على  املفرو�شة  القيود  ذلك  فى  مبا  التبغ,  مكافحة 
التبغ  بيع  وحظر  ال�شحية  والتحذيرات  ع��الن��ات  االإ
للق�رش, ولكن ال�شيا�شات تت�شم بقلة االت�شاق. اإذ حتظر 
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لل�شغار.  البيع  مينع  اأن  دون  ع��الن  االإ البلدان  بع�س 
عالن.  االإ يقيد  ال  ولكن  للق�رش  البيع  يحظر  وغريها 
�شيا�شة.  لكل  امل�شتقل  التاأثري  حتديد  ال�شعب  ومن 
اجلواهر  ه��ذه  ا�شتهالك  من  تقلل  التى  والتدخالت 
اخلطرة فى امل�شتقبل تكون اأكرث فعالية لو نفذت معا: 
مثال ذلك اأن الرقابة على التبغ تكون ذات فعالية اأكرب 
وال�رشائب  ع��الن  االإ حظر  من  كل  على  انطوت  ما  اإذا 

على)100(. االأ
احلد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ى  ال�شيا�شات  ���ش��اأن  وم��ن 
غري  نتائج  تنتج  اأن  ال�شارة  اجلواهر  ا�شتهالك  من 
مق�شودة. ففى عام 1985 قيدت رو�شيا بيع الكحول, 
ورفعت ال�شن القانونية ال�شتهالك الكحول, فح�شن هذا 
زاد  ولكنه  الرجال,  املتوقع بني  العمر  ب�شورة مثرية 
طار 5- اأي�شا من ا�شتخدام بدائل الكحول ال�شارة )االإ

.)5

ماذا ل����و ف�صل املنع؟ م�صاع����دة ال�صباب 
للت�ص����دى للنتائ����ج العك�صي����ة لل�صلوك 
ال�صحى ال�صيىء اأو مواجهة �صوء امل�صري

وحرية  اجل��ي��دة  املعلومات  ت��واف��ر  م��ن  ال��رغ��م  على 
معر�شون  جميعا  فاإننا  القرارات,  باتخاذ  اال�شتقالل 
نتخذ  احلني  بعد  احلني  وفى  الهزيلة.  ال�شحة  لنتائج 
ثار  دلة ال�شاحقة على االآ قرارات �شيئة: فبالرغم من االأ
اأكرث من مليار �شخ�س فى جميع  ال�شارة للتبغ, فاإن 
اأنحاء العامل يدخنون)101(. وفى احلني بعد احلني نقع 
يتخذها  خا�شة  لقرارات  اخلارجية  ثار  لالآ �رشعى 
يتم  اأو  اخلدمات,  توفري  فى  احلكومة  لف�شل  اأو  الغري, 
وثمة  خطورة.  ذات  اختيارات  اتخاذ  على  اإكراهنا 
وهى  اأال  ال�شحية  ال�شباب  خلدمات  حيوية  وظيفة 
العك�شية  النتائج  على  التغلب  على  ال�شباب  م�شاعدة 
مدمنني  يكونون  فقد  اخلطورة.  ذى  ال�شحى  لل�شلوك 
تنتقل  ب��اأم��را���س  م�شابني  اأو  امل��خ��درات  اأو  للتبغ 
باالت�شال اجلن�شى اأو لديهم حالة حمل غري مق�شودة 
وهم يحتاجون اإىل م�شاندة ال�شرتداد احلياة ال�شحية: 
اجلن�شية,  ال�شحة  وخ��دم��ات  ج��ه��ا���س,  االإ خ��دم��ات 
التاأهيل  وخدمات  والطفل,  مومة  االأ �شحة  وخدمات 
من تعاطى املخدرات. كما اأنهم يحتاجون اإىل برامج 
عن  الكف  على  مل�شاعدتهم  التاأهيل  واإع��ادة  للتوقف 

ال�شلوك الذى ي�شبب ال�رشر.

على  التغلب  على  ال�صب�ب  مل�ص�عدة  برامج 
دم�ن االإ

لت�شجيع  م�شاندة  بيئة  وج��ود  اإىل  تدعو  احلاجة  اإن 
معاجلة  واإن  لرتكه.  حماوالتهم  فى  التبغ  م�شتهلكى 
التعلق بالتبغ ينبغى اأن تكون جزءا من �شيا�شة �شاملة 
التدخني  ترك  كثريون  ا�شتطاع  وقد  التبغ.  ملكافحة 

طار  ر�شاد )االإ بنجاح ومن تلقاء اأنف�شهم وب�شىء من االإ
املدخنني رمبا  بع�شا من �شغار  اأن  5-6()102(. غري 
و�شعهم  وفى  بالنيكوتني,  تعلق  حالة  لديهم  تربت 
اال�شتفادة من التدخالت اخلا�شة با�شتبدال النيكوتني 
بالتبغ  التعلق  مثل  الف�شيولوجية  للجوانب  والت�شدى 

واالن�شحاب منه)103(.
وهناك دالئل قوية م�شتمدة من حماوالت مقارنة 
ت�شري اإىل مزايا العالج من �شوء ا�شتخدام املخدرات, مبا 
فى ذلك م�شكالت اأقل كثريا ترتبط باملخدرات وال�شحة 
اإىل  التح�شينات  هذه  وترتجم  االجتماعية.  ح��وال  واالأ
وفى  االجتماعية  امل�شكالت  فى  كبرية  انخفا�شات 
تقليل  ذلك  فى  مبا  املجتمع  يتحملها  التى  التكاليف 
كرثة  وتطبق  ال�شجن)104(.  ودخ��ول  والعنف  اجلرمية 
ال�شوفياتى  اآ�شيا واالحتاد  – وال�شيما فى  البلدان  من 
وبرامج  امليثادون  على  للحفاظ  عالجا   – ال�شابق 
على  مماثلة  قوية  اأدلة  وهناك  واحلقن.  بر  االإ لتبادل 
اأن هذه الربامج تقلل من خطر العدوى بفريو�س نق�س 
املناعة الب�رشية املكت�شب)105(. وقد تو�شلت درا�شتان 
فى  انخف�س  امل�شل  انت�شار  متو�شط  اأن  اإىل  دوليتان 

ت�رشيعا  غوربات�شيف  الرئي�س  طبق   1985 ع��ام  فى 
ال�شن  وزي���ادة  مبيعاته  م��ن  للحد  الكحول  ملحاربة 
ا�شتهالك  فانخف�س  �شنة.   21 اإىل  ل�رشائه  القانونية 
الكحول, ولكن بن�شبة 26 فى املائة فقط على الرغم من 
انخفا�س املبيعات بن�شبة 63 فى املائة. وكاد ا�شتهالك 
الو�شكى  ذلك  فى  مبا  يت�شاعف,  امل�شجل  غري  الكحول 
فى  زيادات  لوحظت  كما  م�رشوعة,  غري  بطريقة  املقطر 
�شوء ا�شتخدام اجلواهر وما يقرتن بها من �شموم وال�شيما 

بني ال�شباب.

للذكور.  بالن�شبة  املتوقع  العمر  حت�شن  عامة,  وب�شورة 
وحتى مع ذلك, األغى هذا القانون بعد ثالث �شنني. ومع 
زاد  داري��ة,  االإ الرقابة  وحتقيق  الكحول  مبيعات  حترير 
امل�شوح  وتدل  الكحول.  ب�شبب  العقلى  اال�شطراب  مر�س 
ا�شتهالك  فى  كبرية  زي��ادة  ح��دوث  على  اجريت  التى 
مع  يتوافق  مب��ا  1992و1994  عامى  ب��ني  الكحول 

االنخفا�س احلاد فى ال�شعر. 

امل�شدر : البنك الدوىل )د 2005( 

الوفيات  فانخف�صت  الكحول  بيع  رو�صيا  طار 5-5  قيدت  االإ
مرا�ض واالأ

فى نيوزيلندا كما فى كثري من البلدان فى اأنحاء العامل, 
الر�شائل  اأن  التليفون املحمول منت�رش, كما  امتالك  فاإن 
نيوزيلندا  فى  تدخل  ا�شتعان  وقد  جدا..  �شائعة  الن�شية 
التدخني.  ال�شباب على ترك  الر�شائل مل�شاعدة  بن�شو�س 
فرادى  بامل�شاركني  املتعلقة  املعلومات  وا�شتخدمت 
الن�شيحة  يقدم  �شخ�شية  �شفة  له  ر�شالة  ن�س  ل�شياغة 
اأي�شا  امل�شاركون  وي�شتطيع  ل��ه��اء.  واالإ وامل�شاعدة 
مماثلة  خ�شائ�س  لهم  ممن  غريهم  مع  يتوا�شلوا  اأن 

وين�شحونهم »برتك الرفاق«.
واأ�شندت امل�شاركة ب�شورة ع�شوائية اإىل جمموعة للعالج 
كانت تتلقى خم�س ر�شائل لها �شفة �شخ�شية فى اليوم. 

تلقوا  فقد  املقارنة,  جمموعة  اإىل  ينتمون  الذين  اأم��ا 
وكان  اأ�شبوعني.  كل  فقط  واح��دة  مرة  عامة  معلومات 
 19 بني  العمرية  املرحلة  فى  امل�شاركني  جميع  ن�شف 

ناث. و30 �شنة من االإ
فى  املائة  فى   28 التدخني  ت��رك  اأ�شابيع,  �شتة  وبعد 
جمموعة العالج, وهو اأكرث من مثلى الن�شبة املئوية فى 
ال�شتخدام  الوا�شع  لالنت�شار  ونظرا  املقارنة.  جمموعة 
تكنولوجيا التليفون املحمول, فاإن هذا القرب من التدخل 

قد ي�شهل تكراره فى مناطق خمتلفة.  
 Rodgers and Others (2005) and Internet  : امل�شدر 
Safety Group (2005).

ال�صباب:  �صلوك  تغيري  التكنولوجيا  و�صع  طار 5-6  فى  االإ
ا�صتخدام ن�صو�ض الر�صائل فى نيوزيلندا للحد من 

التدخني.
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بر واحلقن, وزادت  املدن التى لديها برامج لتبادل االإ
فى املدن التى تخلو منها)106(.

حت�صني فر�ض احل�صول على اخلدم�ت ال�صحية 
ب�الت�ص�ل  تنتقل  ال��ت��ى  م��را���ض  االأ ل��ع��اج 

اجلن�صى
مرا�س  حتدث كل عام اأكرث من 100 مليون اإ�شابة باالأ
التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية خالف فريو�س نق�س 
اأنحاء  جميع  فى  وذل��ك  املكت�شب  الب�رشية  املناعة 
)ال�شكل  �شنة  اأعمارهم عن 25  تقل  اأنا�س  لدى  العامل 
عالجها  ي�شهل  احل��االت  ه��ذه  ومعظم   )107()11-5
دون اأن تكون لها عواقب حادة اأو م�شتدمية اإذا ما مت 
مرا�س  الت�شخي�س والعالج مبكرا. وعالج العدوى باالأ
�شابة  التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية يحول دون االإ
يدز,  املكت�شب/االإ الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س 
باملمار�شات  تنتقل  التى  مرا�س  باالأ العدوى  ن  الأ
اجلن�شية ت�شهل انتقال فريو�س نق�س املناعة الب�رشية 
الرخوة  والقرحة  الزهرى  خا�شة  وب�شورة  املكت�شب, 
القرح)108(.  لها  ي�شبب  الذى  التنا�شل  اأع�شاء  وهرب�س 
اإليها  التنبه  دون  متر  �شابات  االإ من  كرثة  اأن  غري 
عليهن  تظهر  ال  حيث  والفتيات,  الن�شاء  بني  وال�شيما 
يفطن  ال  جدا  خفيفة  عالمات  تظهر  اأو  اأعرا�س  اأى 
اإليها. وفى نيجرييا زاد تزويد طالب املدار�س بتعليم 
التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية  العدوى  �شحى عن 
طباء  واالأ ال�شيادلة  )وه��م  اخلدمة  مقدمى  وتدريب 

التى  العدوى  حاالت  ملعاجلة  اخلا�س(  القطاع  من 
من  املراهقني,  ل��دى  اجلن�شية  باملمار�شات  تنتقل 
عرا�س التى  قبال على خدمات مكافحة العدوى باالأ االإ
الطالب ذوى  اجلن�شية من جانب  تنتقل باملمار�شات 
حاالت  كبرية  بدرجة  وانخف�شت  اجلن�شية,  التجارب 

العدوى التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية)109(.
يحرمون  ما  كثريا  املتزوجني  غري  املراهقني  اإن 
للممار�شات  تتجهم  التى  البلدان  فى  اخلدمات  من 
اجلن�شية قبل الزواج. ففى غانا حرم من هذه اخلدمات 
واملتزوجات  املتزوجني  غري  الزبائن  اأو  ال�شباب 
الالئى مل ي�شتطعن اإبراز موافقة اأزواجهن)110(. وحتى 
حيث يكون ال�شباب حمميني من الناحية القانونية, قد 
جنابية فى املتناول. ففى  ال تكون خدمات ال�شحة االإ
كثري  على  ال�شباب  ح�شول  ي�شهل  ال  اأفريقيا,  جنوب 
باأن  ال�شباب  وي�شعر  جنابية,  االإ ال�شحة  خدمات  من 
اأو معادون لهم)111(.  امل�شوؤولني عن املرافق ظاملون 
وفى نيجرييا يذهب املراهقون الذين اأ�شيبوا بعدوى 
اإىل  اجلن�شية  باملمار�شات  تنتقل  التى  مرا�س  باالأ
معالج تقليدى عو�شا عن اال�شتعانة بخدمات ال�شحة 
التكاليف  ارتفاع  ب�شبب  وذل��ك  الر�شمية,  جنابية  االإ

وانخفا�س اجلودة)112(.
العيادات  جعل  �شاأن  من  ف��اإن  �شباب,  االأ ولهذه 
على  واملمر�شات  طباء  االأ وتدريب  لل�شباب,  �شديقة 
�شاعات  وجعل  ال�شباب,  من  الزبائن  مع  التعامل 
مكان  وتهيئة  لل�شباب,  منا�شبة  العيادة  فى  العمل 
ي�شتطيع فيه ال�شباب اأن يت�شاوروا مع مقدمى اخلدمة 
اال�شتعانة  على  ال�شباب  ي�شجع  اأن   – خ�شو�شية  فى 

باخلدمات ال�شحية فى العالج. 
اخلدمات  حول  اأجريت  التى  التقييمات  تتبني  مل 
ن اأى دليل على اأنها  ال�شحية ال�شديقة لل�شباب حتى االآ
ال�شحية)113(.  باخلدمات  ال�شباب  ا�شتعانة  من  تزيد 
ا�شتعانتهم  من  تزيد  اأنها  يبدو  التى  التدخالت  اأم��ا 
معلومات  تو�شيل  فى  فتتمثل  العالجية  باخلدمات 
العدوى  اأع��را���س  اإىل  يتنبهوا  لكى  اإليهم  �شحية 
كما  اجلن�شية,  باملمار�شات  تنتقل  التى  مرا�س  باالأ
حاالت اإىل مقدمى اخلدمة املدربني كما  تتمثل فى االإ

هو ال�شاأن فى برنامج نيجرييا.
يدز  االإ الفريو�س قد يحّول  لعودة  والعالج امل�شاد 
مر�س  اإىل  املري�س(  )على  عدام  باالإ حمدد  حكم  من 
العالج  للغاية(. ويبقى  )واإن كان كريها  تدبره  ميكن 
احلالية  الدولية  واجل��ه��ود  تطاق.  ال  بدرجة  مكلفا 
التى ترمى اإىل توفري العالج امل�شاد لعودة الفريو�س 
التى  النامية  البلدان  من  كثري  ق��درة  فعال  تتجاوز 
ن�شبة �شغرية  اأن  الرغم من  ب�شدة, على  بالداء  ابتليت 
التى حت�شل  للعالج هى  اإكلينيكيا  املوؤهلني  من  جدا 
لعودة  امل�شاد  العالج  توفري  اإن  فعال.  العالج  على 
وفى  جمديا  يكون  قد  احلكومة  جانب  من  الفريو�س  Bankole and others (2004). :امل�شدر

مرا�ض التى  بالغ عن حاالت العدوى باالأ ال�صكل 5-11 يتفاوت االإ
جنوب  اأفريقيا  فى  ال�صباب  لدى  اجلن�صية  باملمار�صات  تنتقل 

ال�صحراء

حاالت العدوى التى تنتقل باملمار�شات اجلن�شية
بني الن�شيطني جن�شيا فى املرحلة العمرية

15-29 �شنة )ن�شبة مئوية(
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فيها  يكون  التى  احل��االت  فى  وذل��ك  الطاقة  ح��دود 
الوباء حمدودا)114(. ومل جتر درا�شات مقارنة  انت�شار 
املر�س,  منع  فى  العالج  تاأثري  حول  جيدة  ب�شورة 
العالج  اأن  على  دلت  املحاكاة  مناذج  بع�س  اأن  غري 
املر�س)115(.  من  الوقاية  فعالية  من  يعظم  اأن  ميكن 
من  احلذر  اإىل  تدعو  للمحاكاة  اأخرى  حاالت  وهناك 
اأن يزيد من  اأن الرتكيز املطلق على العالج من �شاأنه 
تف�شى املر�س, وهو ما يعود ب�شفة جزئية اإىل اإهمال 
كرث تقليدية, كما يعود فى جزء  خرى االأ التدخالت االأ

اآخر اإىل اآثار العالج على احلوافز)116(.
اأن  اأفريقيا  جنوب  فى  املحاكاة  ح��االت  وتبني 
لعودة  امل�شاد  بالعالج  ال�شاملة  التغطية  �شاأن  من 
الفريو�س تفادى وفاة 1.7 مليون �شخ�س و 860 األف 
دلة  يتيم بحلول عام 2010)117(. ويوؤخذ من بع�س االأ
التجريبية اأن العالج امل�شاد لعودة الفريو�س يقلل من 
التكاليف املتعلقة بالرعاية داخل امل�شت�شفى وبعالج 
وقدرت  يدز.  االإ وجود  عن  النا�شئة  النهازة  مرا�س  االأ
درا�شة من الربازيل, اأن العالج امل�شاد لعودة الفريو�س 
امل�شت�شفيات بني  األف حالة من دخول  قد منع 358 
دوالر  مليار   2.2 وف��ر  مما   2002 و   1996 عامى 
حقن  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  وي�شتفيد  اأم��ري��ك��ى)118(. 
يجابى لنق�س املناعة  املخدرات امللوثة بالفريو�س االإ
غالبة  ب�شورة  �شباب  وه��م   – املكت�شب  الب�رشية 
الفريو�س)119(  لعودة  امل�شاد  العالج  من  بدورهم   –
ولكن هناك قلة من االهتمام بالعالج والرعاية للذين 
يتعاطون املخدرات باحلقن ويالزمهم مر�س فريو�س 
يدز)120(. بالن�شبة  نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب/االإ
حتابى  ال  املخ�ش�شات  ف��اإن  العالج,  يتلقون  للذين 

ال�شباب)121(.

احلمل  موانع  على  احل�صول  فر�ض  تهيئة 
ف��ى احل�الت  م���ن  االآ ج��ه������ض  االإ وخ��دم���ت 

الط�رئة.
من النتائج املحتملة للجن�س غري املحمى حدوث حمل 
مل يخطط له. وفيما يتعلق بال�شابة غري املتزوجة, فاإن 
باهظ,  اجتماعى  ثمن  على  ينطوى  قد  املذكور  احلمل 
�رشة فيها  وال�شيما فى البلدان التى ال تقوم �شبكات االأ
مما  فلي�س  ال���زواج.  نطاق  خ��ارج  جن��اب  االإ مب�شاندة 
يبعث على الده�شة اإذن اأن يجرى ماليني من ال�شابات 
والن�شاء  م�رشوعة.  وغري  اآمنة  غري  اإجها�س  عمليات 
اأ�شاليب  اإنهاء حاالت احلمل با�شتخدام  الالئى يخرتن 
ول�شن  عم  االأ غلب  االأ فى  �شغريات  ن�شاء  هن  اآمنة  غري 
ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  ف��ى  وال�شيما  متزوجات 
جنوب  اأفريقيا  وفى  والكاريبى.  الالتينية  واأمريكا 
الن�شاء  من  املائة  فى   60 اأعمار  تتفاوت  ال�شحراء, 
الالئى يجربن عمليات اإجها�س غري اآمنة بني 15 و 24 
�شنة. وفى اأمريكا الالتينية والكاريبى, ت�شكل ال�شابات 

نحو 43 فى املائة من الالئى يجرين عمليات اإجها�س 
ت�شكل  وتنزانيا,  ونيجرييا  كينيا  وفى  اآمنة)122(.  غري 
يدخلن  الالئى  الن�شاء  عدد  ن�شف  اأكرث من  املراهقات 
جها�س  امل�شت�شفيات ب�شبب م�شاعفات مرتتبة على االإ
نظم  تتحملها  التى  التكاليف  يزيد  القانونى, مما  غري 
على  فاحل�شول  بالفعل)123(.  قليلة  مواردها  �شحية 
بالن�شبة  حا�شم  اأمر  اإذن  هو  جها�س  لالإ اآمنة  خدمات 

لل�شابات لتفادى املزيد من تدمري �شحتهن.
ت�شفر  املحمى  غري  اجلن�س  حاالت  جميع  ولي�شت 
بال�رشورة عن حمل غري مرغوب فيه )فت�شطر ال�شابة 
جها�س كخيار(. ومن �شاأن احل�شول  اإىل التفكري فى االإ
يحول  اأن  الطارئة  احل��االت  فى  احلمل  موانع  على 
ب�شورة فعالة دون حدوث حمل غري مرغوب فيه فى 
مثل هذه احلاالت, ولكن هذه اخلدمة ال تقدم ب�شورة 
جنابية فى البلدان  منطية كجزء من خدمات ال�شحة االإ
دراية  على  ال�شباب  يكون  عندما  وحتى  النامية)124(. 
مبوانع احلمل الطارئة, فاإن قلة منهن هى التى تتوافر 

لديها معلومات جيدة حول ا�شتخدامها)125(.
على اأن هناك جدال كبريا يثور فى كثري من البلدان 
من وموانع احلمل الطارئة.  جها�س االآ حول خدمات االإ
مقيدة,  اأو  قانونية  غري  احلمل  حاالت  تعترب  وحيث 
مهات  االأ ووفيات  من  االآ غري  جها�س  االإ ن�شبة  تنزع 
وا�شح  وهذا  كبرية.  بدرجة  االرتفاع  اإىل  ذلك  ب�شبب 
مهات ب�شورة  االأ انخف�شت وفيات  فى رومانيا حيث 
يتعذر  جها�س)126(. وحيث  االإ تقنني  هائلة عندما مت 
جها�س, ينبغى تعزيز فر�س ح�شول ال�شباب  تقنني االإ

على و�شائل حديثة ملنع احلمل.
واإن من �شاأن �شمان فر�س ح�شول الفتيات على 
جها�س,  من والرعاية التالية لالإ جها�س االآ خدمات االإ
اأن يقلل اإىل حد كبري من املخاطر ال�شحية امل�شاحبة 
للحمل غري املخطط له. وثمة نهج حمتمل, وهو الربط 
احلمل  موانع  ذلك  فى  )مبا  احلمل  منع  خدمات  بني 
جها�س,  لالإ التالية  والرعاية  جها�س  واالإ الطارئة( 
ل�شحة  تقدم  التى  اخلدمة  من  ج��زءا  ذلك  يجعل  مما 
احل�شول  فر�س  تعزيز  الو�شع  وف��ى  م���وم���ة)127(.  االأ
اخلدمات  خالل  من  جها�س  لالإ التالية  الرعاية  على 
واإذا  مدربات.  قابالت  بها  ت�شطلع  التى  امليدانية 
جها�س اأو الرعاية  تعذر على القطاع العام اأن يوفر االإ
جها�س, فاإن العيادات اخلا�شة هى بدائل  التالية لالإ
ل�شمان  تنظيمها  ج��رى  اإذا  اال�شتمرار  على  ق��ادرة 

منة. جراءات االآ االإ

ث�ر التغذية املرتدة عن الربامج العاجية. اآ
هل توؤثر الربامج الرامية اإىل معاجلة نتائج االختيارات 
�شلوك  فى  االنغما�س  قرار  فى  تخفي�شها  اأو  ال�شيئة 
ول؟ وهل للربامج العالجية تغذية  خطري فى املقام االأ
اأن  يحتمل  هل  اأو  للوقاية؟  بالن�شبة  اإيجابية  مرتدة 
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اإن  اأدبية؟  تكون هناك تغذية مرتدة �شلبية اأو خماطر 
كان ذلك كذلك, فهل ن�شتطيع ت�شميم تدخالت »تتفق 
دنى من االختيارات  االأ اإىل احلد  مع احلوافز« للتقليل 
نتائج  على  يح�شلون  الذين  نحمى  ذلك  ومع  ال�شيئة, 

هزيلة؟
هناك �شىء من القلق امل�رشوع من اأن توفري فر�س 
اإذا  اأنه  – مبعنى  دبية  االأ �شي�شجع على املخاطر  ثانية 
كانت تكاليف بع�س الت�رشفات اخلطرية مما ال يتحمله 
فراد, ف�شيكون �شلوكهم اأكرث عبثا اأو بطريقة تزيد من  االأ
خرين؟ ومن ذلك مثال اأن  املخاطر التى حتيق بهم واالآ
مزيد من  تقبل  على  النا�س  يحمل  قد  ال�شحى  التاأمني 
املخاطر على �شحتهم, اأو على ا�شتهالك خدمات �شحية 

اأكرب مما يحدث فى حالة عدم وجود تاأمني)128(.
ولي�س ثمة دليل على اأن توافر موانع احلمل للطوارئ 
�شيزيد من حاالت ممار�شة اجلن�س غري املحمى. ومن 
�رشة  جملة الن�شاء الالئى ترددن على عيادة تنظيم االأ
فى بون بالهند, فاإن احتمال تعر�س من ح�شلن على 
حبوب ومعلومات للجن�س غري املحمى مل يكن اأكرب – 
ومل ت�شتخدم اأى واحدة من هوؤالء الن�شاء موانع احلمل 
للطوارئ اأكرث من مرة واحدة على مدى �شنة)129(. وفى 
الالئى  من  املائة  فى   4 اإال  تقر  مل  املتحدة  اململكة 
ا�شتخدمنها  باأنهن  للطوارئ  احلمل  موانع  ا�شتخدمن 
يكن  مل  اأنهن  واملفرو�س  ال�شنة.  فى  مرتني  من  اأكرث 

ي�شتخدمنها كبديل ملوانع احلمل العادية)130(.
الفريو�س  لعودة  امل�شاد  العالج  اأن  اإىل  اأ�شري  وقد 
ال�شلوك  ويزيد  اخلطر  تفادى  يحبط  اأن  �شاأنه  من 
اأجريت  الدرا�شات التى  اجلن�شى اخلطري)131(. واأظهرت 
فى  رج��ال  مع  اجلن�س  مار�شوا  الذين  الرجال  ح��ول 
لعودة  امل�شاد  العالج  اأن  املتحدة  والواليات  اأوروبا 
نق�س  فريو�س  من  حاالت  ي�شتثري  قد  بقوة  الفريو�س 
نق�س  وفريو�س  يجابى  االإ املكت�شب  الب�رشية  املناعة 
الذين  الرجال  لدى  ال�شلبى  املكت�شب  الب�رشية  املناعة 
بهم  �شيحدث  اأكرث مما  اأ�شد خطورة,  �شلوكا  ميار�شون 
فى حالة عدم وجود هذه العالجات)132(. وقد تو�شلت 
الذكرى  الواقى  ا�شتخدام  حول  ج��ل  االأ طويلة  درا�شة 
حالتني  »�شفاء«  عن  ع��الن  االإ فرتة  فى   – كينيا  فى 
يدز هلل لهما زعماء احلكومة على نطاق  �شابة باالإ لالإ
وا�شع, اإىل اأنه بعد كل اإعالن, اأبلغ العاملون فى حقل 
اجلن�س عن حدوث انخفا�س كبري فى ا�شتخدام الواقى 
لها  لي�س  العقاقري  هذه  اأن  بعد و�شح  وفيما  الذكرى, 

يدز, فزاد ا�شتخدام الواقى الذكرى)133(. تاأثري �شد االإ

ال�شباب  �شحة  فى  توؤثر  التى  التدخالت  متييز  ميكن 
الفر�س  فى  توؤثر  التى  تلك  بني  حمكمة  غري  بطريقة 
وبني  �شحية  ق��رارات  التخاذ  الالزمة  القدرات  وفى 
التى تقدم خدمات الفر�شة الثانية ملن يحتاجون اإىل 
اجلدول  ويلخ�س  لل�شفاء.  اأو  مر  االأ لتدبر  اإما  م�شاندة 
دلة اخلا�شة بالتدخالت املعروف اأنها جُتدى  5-2 االأ
فى النهو�س ب�شحة ال�شباب والتى تب�رش بنجاح واإن 
التحقق  اإىل  حتتاج  مازالت  املدعاة  فاعليتها  تكن 

منها.
ويوؤخذ من الدالئل اأن ال�شباب ي�شتجيب لل�شيا�شات 
ما  وه��و  املتاحة,  الفر�س  جمموعة  من  تغري  التى 
على  تطراأ  التى  التغريات  فى  اأو�شح  ب�شورة  ي�شاهد 
على  �رشائب  كفر�س  ال�شباب,  على  والدخل  �شعار  االأ
ال�شجاير وتوزيع التحويالت النقدية امل�رشوطة. على اأن 
هم بالن�شبة لل�شلوك  هذا الف�شل قد حاج باأن املحدد االأ
هو   – البلوغ  – ولل�شحة فى مرحلة  لل�شباب  ال�شحى 

قدرة ال�شباب على اتخاذ القرارات ال�شائبة.
وقد غري بع�س من التدخالت الرامية اإىل النهو�س 
وغ�شل ال�شحى  ال�����رشف  مثل  ال�شلوك,   بال�شحة 
باء لتح�شني  اليدين – ومثل املعلومات املقدمة اإىل االآ
واأكدت  الطبيعية.  كالر�شاعة  ال�شغار  طفال  االأ �شحة 
على  ال�شحى,  التعليم  اأهمية  ال�شلوكية  التدخالت 
فراد يفتقرون اإىل املعلومات, واأن املزيد  فر�س اأن االأ
اختيارات  يجروا  ب��اأن  لهم  �شي�شمح  املعلومات  من 
فى  بال�شيا�شات  تتعلق  رئي�شية  تو�شية  وثمة  اأ�شح. 
البلدان التى تفتقر اإىل املعلومات اأو التى ت�شفع فيها 
وتقدمي  معايري  اإع��داد  وهى  اأال  اخلاطئة,  املعلومات 
اجلدول  يبني  والنتائج. وكما  ال�شلوك  معلومات حول 
5-2, فاإن تعليم ال�شحة فى املدر�شة يختلف اختالفا 
العامل. ففى بع�س املناطق ال  اأنحاء  كبريا فى جميع 
الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  عن  املعلومات  تقدم 
يكون  بعدما  الثانوية  امل��دار���س  ف��ى  اإال  املكت�شب 

كثريون من ال�شباب قد اأ�شبحوا ن�شيطني جن�شيا.
وكما اأو�شح هذا الف�شل, فاإن املعلومات �رشورية 
التخاذ القرارات ال�شحية, ولكنها قد ال تكون كافية, 
�شخ�شية  اأمور  حول  بالقرارات  يتعلق  فيما  وال�شيما 
فى  التاأثري  جدا  الع�شري  ومن  واجلن�س.  الطعام  مثل 
ال�شلوك فى هذه املجاالت. ومن �شاأن املزيد من الدالئل 
اأن يح�شن من الفهم ومن ت�شميم ال�شيا�شات. وفى هذه 
اجتاهات  ثالثة  اإىل  اخلربة  ت�شري  ال�شعبة,  املجاالت 
اأال  ال�شحية,  املعلومات  حلمالت  بالن�شبة  وا�شحة 
عن  عو�شا  ال�شباب  �شغار  ا�شتهداف   – اأوال  وه��ى: 
من اأقوى  كبارهم, ذلك اأن املعلومات حول اجلن�س االآ
تاأثريا واأدوم اأمدا اإذا ما قدمت قبل ال�رشوع فى الن�شاط 
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اجلن�شى. ثانيا- اإن التعر�س املتكرر للو�شائل ال�شحية 
 - ثالثا  واح��دة.  مرة  لها  التعر�س  من  فاعلية  اأك��رث 
حقيقية  مل�شكالت  تت�شدى  حمددة  معلومات  تقدمي 
فى  اأف�شل  ب�شورة  ي�شاهد  ما  وهو  ال�شباب,  تواجه 
لل�شابات  حمددة  معلومات  يقدم  الذى  كينيا  برنامج 
حول االنت�شار الوا�شع لفريو�س نق�س املناعة الب�رشية 

كرب �شنا)134(. املكت�شب لدى �رشكائهن االأ
وال�شيما  الثانية,  للفر�شة  ال�شحية  واخلدمات 
ا�شتخدام  ���رشر  من  ق���الل  واالإ امل�رشوع  جها�س  االإ

الفريو�س,  لعودة  امل�شاد  والعالج  للحقن  املخدرات 
دنى من العواقب  هى اأمور �رشورية للتقليل اإىل احلد االأ
ال�شلبية للقرارات ال�شيئة وللبيئات الفقرية. وتعود مزايا 
خدمات الفر�شة الثانية املذكورة على كل من ال�شباب 
من  و�شع  االأ املجتمع  وعلى  اخلدمة,  اإليه  تقدم  الذين 
حيث خف�س ما ينفق على الرعاية العالجية, وتناق�س 
على  الطيبة  ثار  االآ وكذلك  املعدية,  مرا�س  االأ انت�شار 

من والنمو االقت�شادى. الرفاه واالأ

اجلدول 5-2 ملخ�ض ال�صيا�صات التى ترمى اإىل حت�صني �صحة ال�صباب وال�صلوك ال�صحى

غري حمتمل جناحهاواعدة ولكن مل يثبت جناحهاثبت جناحها

الفر�ض 
فر�س التخاذ خيارات �شحية
عالج االكتئاب وال�شحة العقلية تقدمي خدمات لتغيري ال�شلوك

الربامج الريا�شية والربامج التى تنه�س باللياقة البدنية
باأن  احتماال  )اأك���رث  ال�شباب  م��راك��ز 
كرب �شنا( جتتذب ال�شبيان وال�شباب االأ

ا�شتخدام ال�رشائب
عانات وخطر االإ
وتقييد املبيعات

�شعار وال�رشائب )على التبغ والكحول( حتديد االأ
لل�شغار  املبيعات  على  والقيود  عالنات  لالإ التام  احلظر 

)التبغ والكحول(

التبغ  ع��ن  ع��الن  ل��الإ ج��زئ��ى  حظر 
والكحول

القدرات
تعزيز القدرة على ممار�شة ال�شلوك ال�شحى

اإىل  امل�شتند  ال�شحى  التعليم 
املدر�شة

التعليم اجلن�شى امل�شتند اإىل املنهج املدر�شى ويجمع بني 
ومهارات  جنابية  االإ ال�شحة  عن  �شا�شية  االأ املعلومات 

االت�شاالت واتخاذ القرارات 
)م�شتقبلى هو اختيارى � فى ناميبيا(

برامج ت�شتند اإىل املنهج املدر�شى تقدم معلومات ترتبط 
بالثقافة ال�شائدة عن اجلن�س

ال�شحية )كينيا  اخلطري ومعلومات حمددة عن املخاطر 
الريفية � تقييم ع�شوائى(

تعليم �شحى عن التبغ والكحول و�شوء ا�شتخدام املخدرات
تعليم �شحى يروج للتغذية ال�شحية والن�شاط البدنى

برامج االمتناع فقط )لتاأخري ال�رشوع فى الن�شاط اجلن�شى(.

الوحيدة  ال��ربام��ج  هو   � االمتناع   
املنقولة  مرا�س  االأ انتقال  )لتاأخري 
باالت�شال اجلن�شى وفريو�س نق�س 
الب�رشية املكت�شب وحاالت  املناعة 

احلمل(

اجلماهريية  ع��الم  االإ و�شائط 
والت�شويق االجتماعى

بتعليم  مقرتنة  اجلماهريية  ع���الم  االإ و�شائط  حمالت 
النظراء ومقدمى اخلدمة املدربني فى الكمرون

)اآفاق ال�شباب(

اإن برنامج الت�شويق االجتماعى لل�شحة اجلن�شية للمراهقني فى اأربعة 
الذكرى  الواقى  ا�شتخدام  � هو برنامج فعال فى زيادة  اإفريقية  بلدان 
فى الكمرون فقط )وال توجد دالئل على تغيري فى ال�شلوك فى بوت�شوانا 

وغينيا وجنوب اأفريقيا(.
ذاعة والتليفزيون زائدا اخلطوط التليفونية ال�شاخنة وتعليم النظراء               االإ

� »�شك�شتو �شنتيدو« )نيكاراغوا(
حب احلياة )جنوب اأفريقيا(

لالمتناع  اإال  ي���روج  ال  ب��رن��ام��ج 
مرا�س  )لتاأخري انتقال العدوى باالأ
اجلن�شى  باالت�شال  تنتقل  ال��ت��ى 
الب�رشية  املناعة  نق�س  وبفريو�س 

املكت�شب وحاالت احلمل(.

الفر�ض الثانية
التقليل اإىل اأدنى حد من عواقب ال�شلوك اخلطر

خدمات فريو�س نق�س املناعة 
يدز  االإ  / املكت�شب  الب�رشية 
اجلن�شية  ال�شحة  وخ��دم��ات 

جنابية واالإ

مرا�س التى تنتقل باالت�شال اجلن�شى واجلل�شات  عالج االأ
اخل�شو�شيني  طباء  باالأ اال�شتعانة  زي��ادة   � ر�شادية  االإ
فى  اجلن�شى  باالت�شال  تنتقل  التى  مرا�س  االأ عالج  فى 

مدينتني فى نيجرييا هما )مدينة بنن واإكبوما(
جها�س. توفري موانع احلمل للطوارئ وخدمات االإ

دنى  العالج امل�شاد لعودة الفريو�س )لالقالل اإىل احلد االأ
الب�رشية  املناعة  نق�س  بفريو�س  �شابة  االإ عواقب  من 

املكت�شب(.
جها�س توفري الرعاية ملا بعد االإ

العالج امل�شاد لعودة الفريو�س )ملنع العدوى بفريو�س نق�س املناعة 
الب�رشية املكت�شب(

وتنظيم  اجلن�شية  بال�شحة  اخلا�شة  لل�شباب«  »ال�شديقة  اخلدمات 
�رشة واخلدمات ال�شحية االأ

دمان وبرامج التوقف »تقليل ال�رشر« � تبادل اإبر احلقن وبدائل امليثادونعالج االإ



مبا�رش  ب�شكل  املحرومني  ال�شباب  با�شتهداف  هذه 
وبتن�شيق اأعمال خمتلف موردى اخلدمات.

ا�شتهداف ال�شباب املحروم
العامة  ال��رام��ج  م��ن  ثرية  حمفظة  ال��رازي��ل  ل��دى 
وتوفري  القدرات  وتعزيز  الفر�ص,  لتو�شيع  واخلا�شة 
�شاملة  فر�شا  ت�شمن  فهى  ل�شبابها.  ثانية  فر�ص 
للح�شول على العالج امل�شاد لعودة فريو�ص ومر�ص 
ا�شرتاتيجية ملكافحة مر�ص نق�ص  يدز كجزء من  الإ
تعتر  والتى  يدز,  املكت�شب/الإ الب�رشية  املناعة 
موال  منوذجا عامليا. وفى التعليم, توفر مزيدا من الأ
للبلديات املحلية ملعاجلة املعدلت العالية فى اإعادة 
ال�شنوات الدرا�شية والنوعية املتدنية خلدمات املدار�ص 
ا�شتجابات  عن  البحث  اأي�شا  ب��داأت  وقد  الثانوية. 
برامج  والقطاعات  النتقال  عمليات  ع��ر  متتد 
ا�شيا�شو�ص,  واأبريندو  وبروجوفيم,  بول�شافاميليا, 

ناث.  وبرامج التوعية ال�شحية للذكور والإ

بول�سافاميليا 
العادية,  ال�شن  فوق  الطلبة  من  كبري  لعدد  بالن�شبة 
املدر�شة  فى  للبقاء  البديلة  الفر�شة  تكلفة  تكون 
املدر�شة  فى  البقاء  من  املت�شورة  والفائدة  عالية. 
البتدائى  التعليم  م��ن  قليلة  �شنوات  وراء  فيما 
تكون  اأن  ميكن  ت�شيع  التى  ي���رادات  والإ منخف�شة 
البديلة  الفر�شة  تكلفة  من  وللتخفيف  ك��ب��رية)5(. 
كانت  الدرا�شة,  فى  لالنتظام  املبا�رشة  والتكاليف 
التحويالت  جربت  التى  البلدان  اأوائ��ل  من  الرازيل 
النقدية امل�رشوطة فى مقابل النتظام فى املدر�شة. 
فى  املدر�شية(,  )املنح  ا�شكول  بول�شا  برنامج  وظهر 
�رش راتب  البداية على م�شتوى الولية, وكان يدفع لالأ
 7 العمر  من  البالغني  اأطفالها  كل  انتظم  اإذا  �شهرى 
فى  النتظام  زاد  وقد  امل��دار���ص)6(.  فى  �شنة   14  –
عنه  اأك��ر  بدرجة  للم�شتفيدين  بالن�شبة  امل��دار���ص 
مت   ,2001 عام  وفى  املقارنة.  ملجموعة  بالن�شبة 
عام  وفى  القومى  امل�شتوى  اإىل  الرنامج  تو�شيع 
بول�شا  برنامج  الحت��ادي��ة  احلكومة  ب��داأت   2004
�رشة( بدمج برنامج املنح املدر�شية  فاميليا )منح الأ
امل�رشوطة)7(.  النقود  لتحويالت  اأخ��رى  برامج  مع 
�رشة  وفى حني اأن عملية تقييم تاأثري برنامج منح الأ

 2005 عام  فى  متت  درا�شة  فاإن  بالكاد,  ب��داأت  قد 
خل�شت اإىل اأنه من بني اأ�شحاب اأدنى اأع�شار الدخل, 
ميكن للراتب اأن يحدث فرقا فى اللتحاق باملدار�ص 
ي�شل اإىل 11.5 فى املائة. ولتو�شيع الرنامج لي�شمل 
تكييف  اإمكانية  تناق�ص  احلكومة  اأخ��ذت  ال�شباب, 
اأ(   : تى  بالآ �رشة  الأ منح  برنامج  فى  التعليم  حوافز 
ب(  الثانوية,  املدر�شة  من  للتخرج  مكافاأة  تقدمي 
كر �شنا للبقاء فى  زيادة قيمة التحويالت لل�شباب الأ
على«, ج(  املدر�شة »اعرتافا بتكلفة الفر�شة البديلة الأ
العمر  من  البالغني  لل�شباب  النتظام  �رشوط  تو�شيع 
اللتحاق  ي�شتوعب  اأن  ميكن  والذى  �شنة   18  –  16

باملدار�ص الثانوية »اأو اجلمع بني الثالثة«. 

برو جو فيم
تركوا  الذين  ال�شباب  اأن  الرازيلية  احلكومة  تدرك 
واحلقيقة,  تعليمهم.  تعزيز  فى  يرغبون  قد  املدر�شة 
يعودون  العامل  ال�شباب  من  املائة  فى   20 نحو  اأن 
والبالغني«  ال�شباب  »تعليم  برنامج  اإن  للمدر�شة)8(. 
القراءة  تعليم  على  تركز  الكبار  لتعليم  ف�شول  هو 
املدر�شة.  تركوا  الذين  ولل�شباب  للبالغني  والكتابة 
هو  جديد  برنامج  جتريب  يتم  ذلك,  اإىل  �شافة  وبالإ
اأبعد من تعليم القراءة  اإىل  »بروجوفيم«. وهو يذهب 
والكتابة لل�شباب )من �شن 18 اإىل 24( الذين تركوا 
املدر�شة, وبدل من ذلك يقدم لهم منهجا كامال يغطى 
وللمواطنة,  للوظيفة  ع��داد  والإ واللغات  الريا�شيات 
تطوعى  م�رشوع  وهو   - اأخرى  مو�شوعات  بني  من 
ملدة اأ�شبوعني, ويوفر خدمات م�شاندة مهنية وعامة 
لل�شباب اأثناء م�شاركتهم فى الرنامج وبعد تركه -

بفرتة ق�شرية.

ابريندو ا�سبا�سو�س
عامل  هو  الجتماعى  ال�شتبعاد  اأن  املفرت�ص  من 
املدر�شة  وبرنامج  ال�شباب.  عنف  وراء  يقف  حمرك 
املفتوحة فى برينامبوكو, الذى بداأ فى عام 2000 
تبقى  واليون�شكو  املحلية  احلكومة  بني  ك�رشاكة 
مفتوحة  عنفا  واأكرثها  حياء  الأ اأفقر  فى  املدار�ص 
طفال وال�شباب  �شبوع, ويقدم لالأ اأثناء عطلة نهاية الأ
ليبعدهم  والريا�شية  الثقافية  ن�شطة  الأ من  ح�شدا 

عدد  اأكر  بها  �شناعية  قوة  وهى  الرازيل,  حققت 
من ال�شكان فى اأمريكا الالتينية والكاريبى, خطوات 
من  مباليني  يحيق  الذى  الفقر  تخفي�ص  فى  وا�شعة 
�شعبها. ومعدلت معرفة القراءة والكتابة واللتحاق 
بلدان  فى  املوجودة  لتلك  م�شاوية  العاىل  بالتعليم 
واملك�شيك,  كولومبيا  مثل  خرى  الأ الالتينية  اأمريكا 
التى  امل�شاواة  عدم  اأوجه  تخفى  املتو�شطات  ولكن 

ت�شيب ماليني من ال�شباب الفقري)1(.

القطاع  فى  ال�شباب  لتوظيف  الر�شمى  املعدل  اإن   n
الر�شمى )الذين ترتاوح �شنهم بني 15 و24( والذين 
�رش هو 4 فى  ياأتون من اأفقر 10 فى املائة من الأ
لهذه  بالن�شبة  القومى  املتو�شط  ثمن  اأى  املائة, 
املجموعة العمرية – وبالكاد يبلغ ع�رش املتو�شط 
القومى ملعدل ت�شغيل البالغني. وعلى عك�ص ذلك, 
معدل العمالة فى القطاع الر�شمى ملن ياأتون من 
اأغنى 10 فى املائة من ال�شكان يرتفع اإىل 50 فى 
املائة, اأى اأعلى مبقدار الثلث عن املتو�شط القومى 

لهذه املجموعة العمرية)2(.
فى  ع�رشة  اأفقر  من  ال�شباب  اأمية  معدل  ويبلغ   n
�رش 14 فى املائة, اأى ثالثة اأمثال  املائة من الأ
املتو�شط القومى )بو�شولهم ل�شن 12 �شنة, يكون 
�رش قد تركوا املدر�شة(.  ن�شف ال�شباب من اأفقر الأ
ولئك الذين يجيئون من اأغنى  واملعدل املقابل لأ

�رش هو 0.3 فى املائة. 10 فى املائة من الأ
من  ال�شابات  تكون  �شنة,   14 �شن  اإىل  وبو�شولهن   n
 – مومة  الأ اإىل  انتقالهن  بداأن  قد  الفقرية  حياء  الأ
�رش)3(. مقابل 17 �شنة بالن�شبة للفتيات من اأغنى الأ

ينتقل  الفر�ص  فى  امل�شاواة  ع��دم  ن  لأ ونظرا 
جيال, فاإن ال�شتثمار فى ال�شباب هو  ب�شهولة عر الأ
لتخفي�ص  جل  الأ الرازيل طويلة  ا�شرتاتيجية  مفتاح 
الرئي�شى  للم�شح  اأخري  حتليل  وي�شري  الفقراء.  اأع��داد 
فى  امل�شاواة  ع��دم  خم�ص  من  اأك��رث  اأن  اإىل  �رش  لالأ
باأربعة  تف�شريه  الرازيل ميكن  فى  الكلية  ي��رادات  الإ
والعن�رش,  ب,  الأ ومهنة  الوالدين,  تعليم   : متغريات 
املال  لراأ�ص  الق�شوى  همية  الأ )4(, مع  الولدة  وحمل 

الب�رشى للوالدين.
امل�شاواة  عدم  اأوجه  معاجلة  الرازيل  وحتاول 

كرث اأهمية فى اقت�شاد ما فيما عدا ذلك, ينمو ويحقق تقدما فى تخفي�ص اأعداد الفقراء. اإن عدم امل�شاواة فى نتائج  عدم امل�شاواة امل�شتمر اأحد دواعى القلق الأ
التنمية الب�رشية فيما بني �شباب الرازيل يعر�ص التقدم فى امل�شتقبل للخطر. وب�شكل خا�ص, فاإن الق�شور فى �شوق العمل وفى الفر�ص التعليمية بالن�شبة 
جيال ويوؤدى اإىل ا�شتمرار عدم امل�شاواة. وتقوم الرازيل بتطوير منهج ميتد عر القطاعات لك�رش هذه  كرث معاناة, يدعم انتقال الفقر فيما بني الأ للجماعات الأ

احللقة.

معاجلة اأوجه عدم امل�شاواة بني �شباب الربازيلاأ�شـــــواء علــى
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بطريقة  اأنف�شهم  عن  التعبري  لهم  ويتيح  ال�شارع  عن 
�شلمية. وتبني درا�شة قامت بها اليون�شكو اأن املدار�ص 
فى  انخفا�شا  �شهدت  التجربة  فى  �شاركت  التى 
العنف قدره 60 فى املائة)9(. ومنذئذ طفق الرنامج 
)فتح  ا�شبا�شو�ص«  »ابريندو  با�شم  ن  الآ املعروف 
جانيريو,  دى  ريو  اإىل  لي�شل  بعيد  بتو�شع  املجال( 
�شول,  دو  ج��ران��دى  وري��و  ب��اول��و,  و�شاو  و»باهيا, 
واأخذ يظهر نتائج اإيجابية)10(. كذلك حققت املدار�ص 
مما  اأك��ر,  جناحات  الرنامج  دخ��ول  فى  �شبق  الأ

يوحى بزيادة التاأثري على مّر الزمن)11(.

التعليم ال�سحى
اجلن�شية  للممار�شات  املبكر  لال�شتهالل  ن��ظ��را 
الذى  اجلن�شى  ال�شلوك  اإىل  �شافة  بالإ ال�شباب  بني 
يعر�شهم للمخاطر )كما يعرف بعدم ا�شتخدام موانع 
اأهميتها  ال�شباب  التى تخاطب  احلمل(, فاإن للرامج 
مرا�ص  اخلا�شة فى منع حمل املراهقات وانت�شار الأ
 ,2003 عام  وفى  اجلن�شية.  باملمار�شة  تنتقل  التى 
كان  رائدا,  برناجما  والتعليم  ال�شحة  وزارتا  بداأت 
املدار�ص فى  الذكرى فى  الواقى  لتوزيع  حمل جدل, 

خم�ص بلديات. 
لي�شمل  الرنامج  تو�شيع  مت   2004 عام  وفى 
حالت  كل  ن�شف  تقريبا  عن  م�شئولة  بلديات   205
يدز فى  فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية املكت�شب/الإ
حمل  منع  هى  اإ�شافية  ميزة  وللرنامج  الرازيل. 
فى   25 عن  احلاىل  الوقت  فى  امل�شوؤول  املراهقات, 
املائة من كل حالت الولدة فى الرازيل. وكان من 
عامة  مدر�شة   900 اإىل  الرنامج  ي�شل  اأن  املتوقع 
اأنه  ينتظم فيها نحو ن�شف مليون طالب. وفى حني 
مل يتم تقييم هذه املبادرة بالذات, فاإن برامج �شبيهة 
الرازيل  ا�شرتاتيجية  من  جزءا  كانت  عامة  لل�شكان 

الناجحة للحد من النت�شار ال�رشيع لفريو�ص ومر�ص 
يدز. الإ

والد نوع اجلن�س : ادخلوا االأ
دوار  من عادة اإىل الأ ال�شلوك اجلن�شى املبكر وغري الآ
اإثبات  يحاولون  ولد  ف��الأ  : اجلن�ص  بنوع  املرتبطة 
امل�شاومة  فى  للقوة  تفتقرن  والفتيات  رجولتهم 
امل�شوؤولية  ترك  من  وبدل  الو�شع.  حول  للتفاو�ص 
 H الرنامج  فاإن  عديدة,  برامج  تفعل  كما  للفتيات, 
ولد بتغيري  فى الرازيل عمل على اإعطاء قوة اأكر لالأ
على  النوعني,  و�شلوك  اأدوار  حول  تفكريهم  طريقة 

اأمل تغيري خياراتهم وتوقعاتهم اجلن�شية)12(.
وقد مت تقييم الرنامج فى ثالث من ع�شوائيات 
)فافيال(, ريو, وكان الرنامج قائما فى اثنني منهما 
اأنه  التقييم  وجد  وقد  للثالثة.  متوافرا  يكن  مل  بينما 
بعد انتهاء الرنامج ب�شتة اأ�شهر, زاد ا�شتخدام الواقى 
مرا�ص  الذكرى بني امل�شاركني فى الرنامج, وقلت الأ
فى  حت�شن  وحدث  اجلن�شية,  باملمار�شة  تنتقل  التى 
»مقيا�ص الرجال للم�شاواة بني اجلن�شني«)13( بالن�شبة 
اأوجه  ملوقع املقارنة. وفى حني كانت هناك بع�ص 
الق�شور فى منهجية التقييم, اإل اأن جتربة الرنامج 
اجلن�شى  لل�شلوك  بالن�شبة  واعد  منهجه  اأن  تبني   H

ال�شحى)14(.

تن�شيق ال�شيا�شات ال�شتهداف ال�شباب 
الفقراء فى دولة �شديدة الالمركزية

التن�شيق  لتعزيز  خطوات  اأخ��ريا  ال��رازي��ل  اتخذت 
اخلا�شة  ال�شيا�شة  فى  الفاعلة  القوى  خمتلف  بني 

بال�شباب.
يتيح اإن�شاء اأمانة لل�شباب منذ عهد قريب, اإن�شاء   n
جهاز للتوجيه املركزى له و�شع ا�شرتاتيجى داخل 
الوزارات  بني  التعاون  لت�شهيل  العامة  مانة  الأ
على  وبالرتكيز  قومية.  ا�شرتاتيجية  وو���ش��ع 

القومية  التوجيهية  واملبادئ  ولويات  الأ تطوير 
من  املحلى  امل�شتوى  على  العمل  من  للتمكني 
يهدف  فاإنه  وامل��اىل,  الفنى  الدعم  تقدمي  خالل 
لتحقيق  واخلا�شة  العامة  امليزانيات  زيادة  اإىل 
اأق�شى تاأثري. وتفعل هذا اأي�شا وزارات اأخرى فى 

ا�شرتاتيجياتها اخلا�شة لل�شباب.
امل�شتوى  على  يحت�شدون  اأنف�شهم  وال�شباب   n
قدمت  وقد  �شواء.  حد  على  والقومى  الجتماعى 
الفوزز جوفنز التى نظمت اأخريا اقرتاحا ب�شيا�شة 
هذه  ودعمت  القومى.  امل�شتوى  على  لل�شباب 
املجموعة من قادة منظمات غري حكومية حركة 
لل�شباب �شوتا  واأعطت  احلكومية  املنظمات غري 

على امل�رشح القومى.
و�شعت الدولة واحلكومات املحلية ا�شرتاتيجيات   n
ومواردها  احت��ادي��ة  م���وارد  وحت���ول  لل�شباب 
املدنى  املحلى  املجتمع  منظمات  اإىل  اخلا�شة 
الرامج.  لتنفيذ  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  و���رشك��ات 
الدولة وامل�شتويات  ف�شل بني  الأ التن�شيق  ويتيح 
امل�شتهدفة  اجلماعات  حتديد  حيث  من  املحلية 
م�شتوى  كل  على  العمل  وتق�شيم  ول��وي��ات  والأ
تو�شيل  فى  اأعظم  فاعلية  احلكم   م�شتويات  من 
حكومة  ت�شتخدم  املثال,  �شبيل  فعلى  اخلدمات. 
نفاق  والإ ال�رشائب  حوافز  الحتادية  الرازيل 
اللتحاق  لزيادة  والوليات  للبلديات  املقدمة 
 باملدار�ص الثانوية عن طريق اآلية للتمويل تعرف

.FUNDEB �ب
فى  بالفعل  جدا  ن�شيطة  احلكومية  واملنظمات   n
تنفيذ الرامج وتوفري تغذية مرتدة للحكومة على 
التوفيق  فى  امل�شاعدة  وتزيد  امل�شتويات.  كل 
عمل  ت�شجيع  وزي��ادة  املحلية,  ول��وي��ات  الأ بني 
املنظمات غري احلكومية من خالل حوافز ودعم 
ت�شميم  وحت�شني  وال��ف��ن��ى(,  )امل���اىل  احلكومة 
الرامج من خالل تطوير اأنظمة الرقابة والتقييم 

من تعزيز دور املجتمع املدنى. 



144

عندم� يك��ّون ال�سب�ب اأ�س��را, ف�إن قدرته��م على تنظيم 
م��ن وتربي��ة اأطف���ل اأ�سح���ء تتوق��ف على  احلم��ل الآ
تعليمهم وح�لتهم التغذوية ومع�رفهم ال�سحية – وعلى 
ا�ستخدامه��م اخلدم���ت ال�سحي��ة. والعدي��د م��ن ال�سب�ن 
وال�س�ب�ت لي�سوا معدين لذل��ك ب�سكل جيد. اإذ يفتقرون 
اإىل املعرف��ة ب�ملم�ر�س�ت ال�سحية اجليدة, وقد ل تفى 
م والطف��ل املت�حة ب�حتي�ج�ت  اخلدم�ت ال�سحية للأ
ول م��رة ب�سكل ك�م��ل. و�سوء  م��ن ي�سبح��ون اأبوي��ن لأ
التغذية, خ��س��ة نق�ص املغذي�ت الدقيق��ة, �س�ئع بني 
ال�س�ب���ت, اللتى ي�سبحن اأمه�ت فى اأنح�ء كثرية فى 
الع���مل, وهن ل يزلن ف��ى �سن املراهقة, مم��� يزيد من 

م والطفل. املخ�طر ال�سحية لكل من الأ
اإجن�ب  توقيت  ال�سغ�ر حول  ب�ء  الآ قرارات  وتوؤثر 
طف�ل وعددهم على منو عدد ال�سك�ن, ومن ثم توؤثر  الأ
اخت�ر  ف�إذا  القت�س�دية.  التنمية  على  مب��رش  ب�سكل 
عدد  فى  الرتاجع  ف���إن  �سغرية,  اأ�سر  تكوين  ال�سب�ب 
اإىل ارتف�ع فى ن�سبة ال�سك�ن  اأن يوؤدى  املواليد ميكن 
فى �سن العمل, وهى علوة حمتملة للبلدان التى لديه� 

�سي��س�ت الدعم ال�سليمة.
من  جن���ب��ي��ة  الإ وال�سحة  التغذية  خ��دم���ت  اإن 
تعد  التى  الب�سرى  امل�ل  راأ���ص  فى  ال�ستثم�رات  اأهم 
مب�س�عدتهم  ب�ء,  الآ من  الق�دم  اجليل  لي�سبح  ال�سب�ب 
والطفل.  م  الأ �سحة  و�سم�ن  جن���ب  الإ تنظيم  على 
ب�لتغذية  ال�سغريات  مه�ت  الأ تزويد  الف�سل فى  ويزيد 
املن��سبة قبل احلمل واأثن�ئه من خم�طر ولدة اأطف�ل 
طف�ل  الأ يظل  اأن  واحتم�ل  الطبيعى.  من  اأقل  وزنهم 
احلي�ة  قيد  على  ال��ولدة  عند  ال��وزن  ن�ق�سو  الر�سع 
وىل اأقل. كم ي�سبب الوزن املنخف�ص عند  بعد ال�سنة الأ
اإ�سلحه فى قدرة الطفل على  الولدة �رشرا ل ميكن 
العمل.  قوة  يكون منتج� فى  واأن  املدر�سة  التعلم فى 
اإنه يزيد من تعر�سهم للح�لت ال�سحية املزمنة عند 

البلوغ مثل اأمرا�ص القلب وال�رشايني.
وت�سمل ال�سي��س�ت اللزمة لتو�سيع الفر�ص لل�سب�ب 
حت�سني  بوة,  للأ ا�ستعدادا  اأف�سل  ليكونوا  الرج�ل  من 
واخلدم�ت  جن�بية  الإ اخلدم�ت  على  احل�سول  فر�ص 

التى  وال��رام��ج  التغذية.  وخدم�ت  للطفل  ال�سحية 
للفتي�ت  توفر  اأن  اأي�س�  ميكن  ال��زواج  لت�أخري  تهدف 
مومة فى فرتة  ال�سغريات فر�سة جتنب الدخول فى الأ
لل�س�ب�ت  الغذائى  الو�سع  ن  لأ ونظرا  اأ�سبق مم� يجب. 
�سحة  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  اأن  ميكن  احلمل  قبل 
لل�س�ب�ت  ت�سل  اأن  يجب  التغذية  ف�إن خدم�ت  الطفل, 

قبل احلمل واأثن�ءه.
وتقوية قدرات اتخ�ذ القرارات, خ��سة فى ال�سحة 
�ست�س�عد  الر�سع,  طف�ل  الأ ورع�ية  وتغذية  جن�بية  الإ
ي�سبحوا  اأن  على  ال�ستعداد  على  وال�س�ب�ت  ال�سب�ن 
اأن تن�سط الطلب على  والدين. والرتبية ال�سحية ميكن 
ا�ستهدفت  اإذا  خ��سة  والتغذية,  الطفل  �سحة  خدم�ت 
ال�سب�ب  لتعليم  وميكن  اأي�س�.  الرج�ل  من  ال�سب�ب 
مه�رات احلي�ة اأن ي�سجعهم على ت�أجيل الزواج وعلى 
ال�سحية. كم� ميكن لرامج تنمية  ا�ستخدام اخلدم�ت 
مومة  والأ ب��وة  الأ مه�رات  تعزز  التى  املبكرة  الطفل 
ومه�رات رع�ية الطفل اأن تنمى مه�رات اتخ�ذ القرار 

لدى الوالدين ال�سب�ب.
مه�ت  وميكن لرامج الفر�سة الث�نية اأن ت�س�عد الأ
يفر�سه�  التى  العوائق  على  التغلب  على  املراهق�ت 
ن  لأ ونظرا  ال�سعيفة.  العمل  وفر�ص  املتدنى  التعليم 
فقرية,  اأ���رش  من  ي�أتني  املراهق�ت  م��ه���ت  الأ اأغلب 
الو�سع  اأن تع�لج مث�لب  الرامج يجب  ف�إن مثل هذه 

الجتم�عى القت�س�دى الفقري.

عد�د لتكوين �أ�رسة مفيد للنمو وتخفي�ض  �لإ
�أعد�د �لفقر�ء

مومة  والأ بوة  الأ اإىل  ال�سب�ب  لنتق�ل  يكون  اأن  ميكن 
الجت�ه�ت  وع��ل��ى  الق��ت�����س���د  ع��ل��ى  دائ���م  ت���أث��ري 
البلدان  اأغ��ل��ب  ف��ى  ن��ه  لأ م���  بلد  ف��ى  الدميوجرافية 
بوة الأ ف��ى  ال��دخ��ول  اأو   – وىل  الأ ال����ولدات   حت��دث 

مومة – فى مرحلة ال�سب�ب. اإذ ي�سبح نحو 60 فى  والأ
امل�ئة من الفتي�ت فى البلدان الن�مية اأمه�ت قبل �سن 
ب�لنتق�ل  فريتقون  الفتي�ن  اأم�  والع�رشين.  اخل�م�سة 
فى فرتة اأكرث ت�أخرا نوع� م�, في�سبحون اآب�ء فى �سن 

�رس تكوين �لأ

6�لف�صل
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كبري  حد  اإىل  الختلف,  هذا  ويعك�ص   .)1(29 اإىل   25
�سب�ب  الختلف�ت بني اجلن�سني فى �سن الزواج)2(. ولأ
كثرية, ت�سمل ال�سغوط الجتم�عية, ينتقل املتزوجون 
 .)1-6 ط���ر  )الإ مومة  والأ ب��وة  الأ اإىل  ب�رشعة  حديث� 
فى  والرج�ل  للن�س�ء  ب�لن�سبة  الزواج  �سن  زي�دة  ومع 
اأول  وولدة  ال��زواج  بني  الفرتة  طفقت  البلدان,  اأغلب 
خلل  والدين  ي�سبحون  ف�أغلبهم  اأق�رش:  تغدو  طفل 

�سنة ون�سف ال�سنة من الزواج)3(.

عداد الفقراء ثري على النمو وتخفي�ض اأ الت�أ
حتى  اأ���رشة  تكوين  اإىل  للنتق�ل  ال�سب�ب  ع��داد  لإ اإن 
من, وتربية اأطف�ل  ي�ستطيعوا تنظيم احلمل, واحلمل الآ
نت�جية والدخ�ر, مم� يوؤثر على  اأ�سح�ء, ت�أثري على الإ
ويتزايد  الفقراء.  اأع��داد  وتخفي�ص  القت�س�دى  النمو 
ي�ستطيع�ن  نهم�  لأ الوالدين  واإنت�جية  عمل  عر�ص 
ال�سغ�ر  طف�ل  ف�لأ ف�علية.  اأكرث  ب�سكل  احلمل  تنظيم 
العمل  خ��سة  العمل,  فى  مه�ت  الأ م�س�ركة  يعوقون 
ب�أجر, كم� هو احل�ل فى حوا�رش املغرب)4(. لذلك ف�إن 
قل ميكن اأن ت�سهل م�س�ركة  الولدات غري املق�سودة الأ
م�س�عدة  تزيد  كذلك  العمل.  قوة  فى  ال�س�ب�ت  الن�س�ء 
�رشة الذى يرغب�نه - من  الزوجني على بلوغ حجم الأ
طف�ل ومن خلل تنظيم  خلل كل من تقليل وفي�ت الأ
اأبن�ئهم  تعليم  فى  الوالدين  ا�ستثم�ر  من   – جن�ب  الإ
بن�ء على قيد  ن بق�ء الأ وتغذيتهم و�سحتهم. ونظرا لأ
زواج على الدخ�ر, ف�إن هذه  احلي�ة ميكن اأن ي�سجع الأ
اإ�س�فى  ت�أثريا  له�  يكون  اأن  ميكن  على  الأ املدخرات 

على النمو. 
ويح��ول تف���دى احلم��ل ف��ى �س��ن �سغ��رية ج��دا, 
واإنق����ص ع��دد ح���لت احلمل غ��ري املق�س��ود وجعل 
الولدات متب�ع��دة عن بع�سه���, دون ا�ستنزاف �سحة 
طف�ل  مه���ت والأ مه���ت ويقلل خم�ط��ر وفي���ت الأ الأ
ع�س�ء  و�سوء �سحته��م. كذلك ميكن اأن يف�قم ت�سويه الأ
ن��ث ال����ذى يم�ر�ص ف����ى اأج����زاء م��ن  التن��سلي��ة للإ
مه�ت  اأفريقي� جن��وب ال�سحراء املخ�ط��ر ال�سحية للأ
ال�س�ب�ت)5(. وتواج��ه الن�س�ء ال�س�ب�ت فى بلدان عديدة 
خطر اأن ي�سبح��ن اأمه�ت فى �سن �سغرية جدا, ويرجع 
ط�ر 1-6(.  ذل��ك بدرجة كب��رية اإىل الزواج املبك��ر )الإ
ن�ث الب�لغ�ت من العمر  واأكرث من 10 فى امل�ئة من الإ
15 اإىل 19 �سن��ة ف��ى اأفريقي��� جنوب ال�سح��راء وفى 
جنوب اآ�سي� واأمريك� اللتيني��ة اأمه�ت )ال�سكل 1-6(. 
وف��ى بنجلدي���ص وموزامبي��ق, ف�إن اأكرث م��ن 30 فى 
ن�ث الب�لغ�ت من العمر 15 اإىل 19 �سنة  امل�ئ��ة من الإ
اأمه���ت اأو حوامل. وتواجه املراهق�ت احلوامل خم�طر 

مه�ت, وم�س�عف�ت الولدة, واإع�قة  اأكر من وفي�ت الأ
ال��ولدة, والولدة قبل امليع�د, ويرجع ذلك اأ�س��س� اإىل 
اأن منوه��ن اجل�سدى لي���ص ك�مل. وتت�س�ع��د املخ�طر 
ب�لن�سب��ة للفتي�ت اللتى ي�سبح��ن حوامل �رشيع� بعد 
مرا�ص املرتبط��ة ب�حلمل  ب��دء الطم��ث. وت�ستن��زف الأ
املتعلق��ة ب�حلم��ل املبك��ر, واملتك��رر, اأو عل��ى فرتات 
اإنت�جي��ة الن�س���ء ويعر���ص قدرته��ن عل��ى  متق�رب��ة 

اكت�س�ب دخل للخطر وي�سهم فى فقرهن)6(.
مرا�ص املرتبطة ب�حلمل �سبب مهم للوف�ة بني  والأ
ال�س�ب�ت اللتى يبلغن من العمر 15 اإىل 19 �سنة وفى 
و�سط  جنوب اآ�سي� واأفريقي� جنوب ال�سحراء وال�رشق الأ
و�سم�ل اأفريقي�, وهى من�طق ع�لية اخل�سوبة, يرجع 
م� بني 15 اإىل 20 فى امل�ئة من كل ح�لت وفي�ت 
هذه  ولتقليل  ب�حلمل.  مرتبطة  اأ�سب�ب  اإىل  ن���ث  الإ
ي�ستفيد  اإذ  جي�ل.  الأ بني  فيم�  كبرية  مزاي�  الوفي�ت 
ن من يفقدون  مه�ت لأ طف�ل من انخف��ص وفي�ت الأ الأ
اأحد والديهم ي�سبحون معر�سني للمخ�طر بدرجة اأكر 
كثريا, جزئي� ب�سبب فقد املوارد وث�ني� ب�سبب الفتق�ر 
احتم�ل  ف�إن  اإندوني�سي�,  وفى  الوالدين.  رع�ية  اإىل 

كثرية  اأج��زاء  فى  للحمل  م�سبق�  �رشط�  ال��زواج  يكون  قد 
البلدان.  الع�مل, ولكن هذا الجت�ه يتف�وت فيم� بني  من 
ففى العديد من البلدان املتقدمة, مثل الولي�ت املتحدة 
وفرن�س�, وفى بع�ص اأجزاء من اأمريك� اللتينية واأفريقي�, 
املث�ل,  �سبيل  فعلى  الزوجية.  رب�ط  خ�رج  احلمل  ي�سيع 
غري  ال�سيدات  ولدات  متثل  امل��ت��ح��دة,  ال��ولي���ت  ف��ى 
املتزوج�ت م� يقرب من 30 فى امل�ئة من كل الولدات, 
املتزوج�ت  غري  ال�سيدات  ن�سبة  ل��زي���دة  نتيجة  وه��ذا 

وارتف�ع خ�سوبتهن على حد �سواء.
اأفريقي�  مثل  خرى  الأ الع�مل  اأجزاء  العديد من  وفى 
هو  ال��زواج  ف�إن  �سلمية,  الإ واملجتمع�ت  اآ�سي�  وجنوب 
ب�حلمل.  فيه�  ي�سمح  التى  به�  املعرتف  الوحيدة  احل�لة 
املرتبطة  الثق�فية  والقواعد  التوقيت  يوؤثر  اأن  وميكن 
ب�لزواج بدرجة كبرية على نوعية احلي�ة الزوجية. واأكر 
�رشق  ففى  ال�رشيكني.  بني  اجل�سدية  �س�ءة  الإ هو  �س�غل 
زواج الذى يرتبط اأحي�ن� بدفع املهر,  اآ�سي�, ميثل عنف الأ

�سب�ب الكرى للوف�ة فيم� بني ال�س�ب�ت.  اأحد الأ
جن�ب املبكر �س�ئع�ن فى  والزواج املبكر, ومن ثم الإ
العديد من من�طق الع�مل. وترتاوح ن�سبة الفتي�ت اللتى 
يتزوجن قبل �سن الث�منة ع�رش بني اأقل من 20 فى امل�ئة 
فى و�سط اآ�سي� اإىل اأكرث من 60 فى امل�ئة فى بنجلدي�ص 
اأن النتق�ل املبكر جدا للزواج, قبل  وغيني� وم�ىل. كم� 
اأجزاء من  اأي�س� فى بع�ص  �سن اخل�م�سة ع�رشة, ملحوظ 
الع�مل. فعلى �سبيل املث�ل, ففى م�ىل تزوج نحو 36 فى 

امل�ئة من ال�س�ب�ت فى �سن اخل�م�سة ع�رشة.

ث�ر ال�سببية لل�سن وقت الزواج  وعلى الرغم من اأن الآ
فى  )خ��سة  بعد  حت�سم  مل  م�زالت  النت�ئج  خمتلف  على 
ب�لن�سبة  �سلبية  بنت�ئج  ارتب�طه�  ف�إن  الن�مية(,  البلدان 
جن�ب  للن�س�ء اأمر موثق مت�م�. ف�لزواج املبكر مرتبط ب�لإ
على. والحتم�ل كبري فى قلة ت�أثري  املبكر واخل�سوبة الأ
الن�س�ء اللتى يتزوجن فى �سن مبكر لراأيهن اأن فى اتخ�ذ 
�رشى  الأ العنف  خم�طر  ترتبط  كم�  الزواج.  فى  القرارات 

املتزايدة ب�لزواج املبكر.
املبكر  الزواج  تذكر  الدرا�س�ت  اأن  للنظر,  واللفت 
الفتي�ت لفريو�ص نق�ص  التق�ط  كع�مل يزيد من خم�طر 
-97 فى  وزامبي�  كيني�  ففى  يدز.  املكت�سب/الإ املن�عة 

بن�سبة  اأعلى  ب�لفريو�ص  �س�بة  الإ معدلت  ك�نت   ,1998
فى  منه�  املتزوج�ت  الفتي�ت  بني  امل�ئة  فى   65-48
الفتي�ت الن�سيط�ت جن�سي� من غري املتزوج�ت فى نف�ص 
اأفريقي�  فى  اأخ��رى  بلدان  فى  �سبيه  منط  ويوجد  ال�سن. 
�س�بة  الإ معدل  اأن  الدرا�س�ت  وجتد  ال�سحراء.  جنوب 
ال�سغريات  الفتي�ت  بني  يدز  الإ ومر�ص  بفريو�ص  الع�ىل 
مع  املحمى  للجن�ص غري  اأكر  بتكرار  يرتبط  املتزوج�ت 
يدز  ب�لإ اإ�س�بته  يكون  اأن  يحتمل  ال�سن  فى  اأكر  �رشيك 

�سغر �سن� به. اأكرث من احتم�ل اإ�س�بة الرج�ل الأ
 ,)1998( بوفينيك   ,)2004( برو�ص وكلرك   : امل�س�در 
كلرك )2004(, التيج�نى )2000(, جين�سن وفورنتون 
و�س�م�را  �سينج   ,)2000( وم��ورز  لي�ستيجى   ,)2003(
وويلي�ص   )2002( ليلردوب�ني�ص  ايب�رش�ص,   ,)1996(

وه�ج� )1996(. 

ت�صل�صل �لزو�ج و�حلمل طار 1-6  �لإ
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طف�ل الذين متوت اأمه�تهم املدر�سة اأقل من  دخول الأ
خرين واملدر�سة و�سحتهم  الآ طف�ل  الأ احتم�ل دخول 
طف�ل الذين  اأكرث �سوءا منهم)7(. وفى اإثيوبي�, يظهر الأ
يدز �سع�دة �سيكولوجية اأقل  �سقطت اأمه�تهم فري�سة للإ

وم�س�ركة اأدنى فى الدرا�سة)8(.

االجت�ه�ت  خللال  مللن  النمو  على  ثري  الت�أ
الدميوجرافية

اأدى تن�ق�ص اخل�سوبة الذى �سوهد فى خمتلف اأرج�ء 
فى  لرتكيز  امل��سية  الع�رشين  ال�سنوات  فى  الع�مل 
الولدات بني الن�س�ء من عمر 15 اإىل 24 �سنة. ومع بدء 
جن�ب بثلث طرق  انخف��ص اخل�سوبة يتغري �سكل الإ
بني  يب�عدن  واأن  وىل,  الأ ولدتهن  الن�س�ء  توؤخر  قد   :
جن�ب فى �سن اأكرث تبكريا  الولدات, اأو يتوقفن عن الإ

�سن  اأن  من  الرغم  على  وحتى  ال�س�بقة.  جي�ل  الأ عن 
الزواج  الفجوة بني  زاد, ف�إن متو�سط  الن�س�ء قد  زواج 
بت�أخري  يوحى  مم�  انخف�ص)9(,  طفل  اأول  واإجن���ب 
جن�ب. وفى بع�ص البلدان  �س�ف قليل جدا فى بدء الإ
جن�ب فى  الإ تتوقفن عن  الن�س�ء  اأن  اإىل  الدلئل  ت�سري 
فى  الن�س�ء  اأجي�ل  تفعل  ك�نت  عم�  تبكريا  اأكرث  �سن 
الت�سعيني�ت,  اأع��وام  اأواخ��ر  فى  الهند,  ففى  ال�س�بق. 
الن�س�ء  توقف  �سن  فى  تقريب�  �سنة  نق�ص  هن�ك  ك�ن 
�سن  من  الن�س�ء  )بني  �سنة   30.2 من  جن���ب,  الإ عن 
�سن 40- الن�س�ء من  )بني  �سنة  اإىل 28.7   )49-45

.)10()44
وا�سح  ال�سب�ب  ف��رتة  اأثن�ء  جن���ب  الإ وان�سغ�ط 
البلدان  فى  ال�س�ب�ت  ولدات  من  الكبرية  الن�سبة  فى 
وفى   .)2-6 )ال�سكل  اخل�سوبة  فيه�  تنخف�ص  التى 
الب�لغ�ت  ال�سيدات  بني  الولدات  ك�نت  عديدة,  بلدان 
�سنة م�سئولة عن 30-50 فى  اإىل 24  العمر 15  من 
امل�ئة من كل الولدات. وفى اجلمهورية الدومينيكية 
والهند, حيث معدلت اخل�سوبة اأقل من ثلث ولدات 
الب�لغ�ت من  الن�س�ء  ال��ولدات بني  ت�سكل  ام��راأة,  لكل 
امل�ئة  فى   50 من  يقرب  م�  �سنة   24 اإىل   15 العمر 
اأقل  اخل�سوبة  حيث  اأرميني�,  وفى  ال��ولدات.  كل  من 
ال�س�ب�ت 60 فى  يبلغ ن�سيب  امراأة  لكل  من ولدتني 

امل�ئة.
كر فى اخل�سوبة, ف�إن قرارات  وب�سبب ن�سيبهم الأ
بوة �ست�سكل الجت�ه�ت الدميوجرافية  ال�سب�ب حول الأ
ي�ستطيعون  الذين  زواج  الأ عدد  زاد  كلم�   : م�ستقبل 
اخل�سوبة  تراجعت  اأف�سل,  ب�سكل  اإجن�بهم  تنظيم 
ال�سك�ن  ن�سبة  وارتفعت  �سواء,  حد  على  والوفي�ت 

امل�س�در : ORC م�كرو )2005( وج�مع MEASURE DHS STAT )م�سوح�ت 
اأجريت فى الفرتة من 2000 اإىل 2004(.

�ل�صكل 6-1 �أمومة �ملر�هقات �أمر �صائع فى بع�ض �ملناطق

امل�س�در : ORC م�كرو )2006( وج�مع MEASURE DHS STAT )م�سوح�ت 
اأجريت فى الفرتة من 2000 اإىل 2005(.

�ل�صكل 6-2  ن�صبة خ�صوبة �ل�صباب عالية فى �لبلد�ن منخف�صة 
�خل�صوبة

�أوروبا وو�صط �آ�صيا
و�صط و�صمال �أفريقيا و�ل�رسق �لأ

جنوب �آ�صيا و�رسق �آ�صيا
و�ملحيط �لهادئ

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبى

�أفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

مه�ت  ن�ث فى �سن 15-19 �سنة الأ ن�سبة الإ
ول اأو احلوامل فى الطفل الأ

اإجم�ىل معدل اخل�سوبة للن�س�ء �سن 15-49 �سنة

ن�سيب الن�س�ء ال�سغريات من اخل�سوبة
)�سن15-24( من اخل�سوبة الكلية)ن�سبة مئوية( 
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الع�ملني. ومع توافر املجموعة املن��سبة من الظروف 
النمو  ثم�ر  يجنى  اأن  م�  اقت�س�د  ي�ستطيع  الداعمة, 
بوجود عدد اأكر من الع�ملني وعدد اأقل من املع�لني 
مثل  فريقية  الأ البلدان  بع�ص  فى  اأنه  اإل   .)1 )الف�سل 
�ست  اإجن���ب  ال�س�ب�ت  الن�س�ء  تتوقع  اأن  ميكن  ت�س�د, 
البلدان,  هذه  وفى  حي�تهن)11(.  خلل  اأكرث  اأو  اأطف�ل 
انخف��ص  اأ�رش  لتكوين  ال�سب�ن  زواج  الأ اإع��داد  يحفز 
للفر�سة  ن�فذة  يفتح  مم�  ع�لة,  الإ ون�سب  اخل�سوبة 

لل�ستف�دة من عدد اأكر من ال�سك�ن الع�ملني.

�رس �صعيف عد�د لتكوين �لأ �لإ
وال�س�ب�ت  ال�سب�ن  ي�سبح  متى  عديدة  عوامل  حتدد 
طف�ل الذين ينجبونهم وكيفية تربية  والدين, وعدد الأ
طر, يتخذ ال�سب�ب هذه القرارات,  اأولدهم. وفى بع�ص الأ
وع�ئلتهم  ه��م  اآب���وؤ يتخذ  اأخ��رى,  ظ��روف  فى  بينم� 
وهذه   .)2 )الف�سل  اأجلهم  من  القرارات  هذه  املمتدة 
القرارات, بدرجة م�, �سخ�سية بحتة ول حتت�ج لتدخل 
ع�م. بيد اأن هن�ك دورا لل�ستثم�ر الع�م فى جم�لت 
ن  لأ بعده,  وم�  اأول  حمل  عر  من  الآ النتق�ل  ت�سمن 
�رشة  ال�سب�ب قد ل ي�ستثمرون ب�سكل ك�ف فى تنظيم الأ
للم�ستوى  مه�ت ب�لن�سبة  ال�سحية للأ اأو فى اخلدم�ت 

الذى قد يكون اأمثل اجتم�عي�.
ال�سحية  اخل��دم���ت  احل��ك��وم���ت  اأغ��ل��ب  ومي���ول 
يج�بية لتح�سني  مه�ت ب�سبب النت�ئج اخل�رجية الإ للأ
احلكوم�ت  وتقدم  بعد(.  يولد  مل  )ال��ذى  الطفل  �سحة 
من  املنخف�ص  الطلب  ب�سبب  اخل��دم���ت  ه��ذه  اأي�س� 
م�ستوى  تدنى  ب�سبب  املتوقعني,  الوالدين  ج�نب 
مرر  وهن�ك  وفقرهم.  معلوم�تهم  ونق�ص  تعليمهم 
جن�ب,  الإ اإىل  النتق�ل  فى  احلكومة  ل�ستثم�ر  اآخ��ر 
توفر  اأو  متول  التى  ف�خلدم�ت  ن�س�ف.  الإ �سم�ن  هو 
هذه  على  احل�سول  فر�ص  تو�سع  الع�مة  اخلزينة  من 
اخلدم�ت ملن يعجزون بغري هذا عن ال�ستف�دة منه�, 

خ��سة الن�س�ء والفتي�ت املراهق�ت)12(.
تكوين  على  توؤثر  التى  العديدة  العوامل  بني  ومن 
والديهن.  اأ�رش  فى  ال�سغريات  الفتي�ت  و�سع  ���رش,  الأ
ف�لو�سع غري املواتى ميكن اأن يدفعهن اإىل احلمل فى 
�سن �سغرية جدا, وميكن اأي�س� اأن يقلل ال�ستثم�ر فى 
النتق�ل   فى  كبرية  نت�ئج  عليه  يرتتب  مم�  تعليمهن 
العمل  ط�ر 6-2(. وترتبط نت�ئج �سوق  )الإ بوة  الأ اإىل 
بوة.  ب�لن�سبة لل�سب�ب بتوقيت النتق�ل اإىل الزواج والأ
وتوحى الدلئل امل�ستمدة من جمهورية م�رش العربية 
والفتق�ر  الفقر  اأن  ن���م  وفيت  وت�يلند  والفلبني 
لزواجهم.  الرج�ل  لت�أخري  �سبب�ن  امل���ىل  م��ن  الأ اإىل 

بت�أخر  ر�ص  الأ توافر  عدم  يرتبط  اإثيوبي�,  ريف  وفى 
اأجريت  التى  بح�ث  الزواج)13(. وتوحى الأ الرج�ل فى 
ب�لن�سبة  العمل  �سوق  نت�ئج  اأن  املتحدة  الولي�ت  فى 
بوة : ف�إيرادات الرج�ل تزداد عندم�  للرج�ل ترتبط ب�لأ

يكون لديهم اأطف�ل)14(. 
اأن  اإل  الرت��ب���ط,  طبيعة  تختلف  قد  حني  وف��ى 
الزواج اأو تكوين رابطة هو انتق�ل اأ�س��سى فى احلي�ة. 
توقيت  يت�أثر  واأ�رشهم,  ال�سب�ب  من  للعديد  وب�لن�سبة 
املتوقعة  دوار  وب���لأ القت�س�دية  ب�ل�سغوط  ال��زواج 
يتخذ  الزواج  ومبجرد   .)3-6 ط�ر  الإ )انظر  للجن�سني 
ا�ستخدام  حول  م�سرتكة  ق��رارات  حديث�  املتزوجون 
يوؤثر  اأن  جن�ب. وميكن  الإ وتوقيت  احلمل  منع  و�سيلة 
على  ب�لطلب  يتعلق  فيم�  الزوجني  بني  التف�ق  عدم 
منع  لو�س�ئل  زواج  الأ ا�ستخدام  فى  اأي�س�  طف�ل  الأ

م.  احلمل اأو فى الرع�ية ال�سحية للأ
وال�سحة  التغذية  ف�إن  العوامل,  هذه  على  وعلوة 
اأ�رشة.  تكوين  اإىل  الن�جح  للنتق�ل  مهمة  جن�بية  الإ
كبرية  فوائد  جن�بية  الإ وال�سحة  اجليدة  فللتغذية 
اأكر  ف�لحتم�ل  ب��وة.  الأ اإىل  ينتقلون  عندم�  لل�سب�ب 
فى اأن تنجب ال�س�ب�ت اللتى يع�نني نق�س� فى الوزن 
اأو فى املواد املغذية الدقيقة قبل احلمل اأطف�ل وزنهم 
ن�ق�ص)15(. واحليلولة دون ولدة اأطف�ل وزنهم ن�ق�ص 

عليه  ك�نت  مم�  تعليم�  اأك��رث  اليوم  وال�س�ب�ت  ال�سب�ن 
وينظم  وال��دي��ن.  ي�سبحون  عندم�  ال�س�بقة  ج��ي���ل  الأ
وي�ستثمران  اأم�ن�  اأكرث  جن�ب  لإ تعليم�  ف�سل  الأ الوالدان 
ب�مل��سى,  اأبن�ئهم�. وب�ملق�رنة  تعليم و�سحة  اأكرث فى 
ي�م فى �سن مت�أخر  يزيد احتم�ل زواج ال�سب�ب فى هذه الأ
اأكرث فيمن يتزوجونه  راأى  اأن يكون لهم  وكذلك احتم�ل 
ومتى يتزوجون. ويرجع البع�ص تراجع الزيج�ت املرتبة 
ال�سب�ب  اإىل  ب���ء  الآ من  ال��زواج  ق��رارات  اتخ�ذ  وانتق�ل 

اأنف�سهم, اإىل زي�دة تعلم الن�س�ء .
ن�ث  الإ تعليم  ب��ني  ق��وي��ة  ع��لق��ة  اأي�س�  وه��ن���ك 
بع�ص  وفى  تقريب�.  البلدان  كل  فى  جن�ب  الإ وانخف��ص 
البلدان, ف�إنه حتى ب�سع �سنوات قليلة من النتظ�م فى 
طف�ل الذين يولدون  املدر�سة البتدائية تقلل من عدد الأ
فى اأى وقت, وللتعليم الث�نوى ت�أثري اأقوى. كذلك يرتبط 
�رشة ويزيد  مه�ت بتقليل احلجم املرغوب فيه للأ تعليم الأ

من ا�ستخدام و�س�ئل منع احلمل.
جعل  نحو  ال�سغط  حفز  ال��ب��ل��دان,  بع�ص  ف��ى 
الت�سعيني�ت,  �سنوات  فى  �س�مل  البتدائى  التعليم 
واحلوافز املقدمة للفتي�ت لل�ستمرار فيم� بعد الدرا�سة 
الذى  الث�نوية,  ب�ملدار�ص  الفتي�ت  التح�ق  البتدائية, 
فى  املراهق�ت  مه�ت  للأ التعليمى  التح�سيل  فى  ظهر 

مه�ت  الأ عدد  ارتفع  بنجلدي�ص,  ففى  البلدان.  بع�ص 
ب�لتعليم  وق��ت  اأى  ف��ى  التحقن  ال��لت��ى  امل��راه��ق���ت 
الث�نوى فى الت�سعيني�ت من 16 فى امل�ئة اإىل 26 فى 
مه�ت ب�لنت�ئج ال�سحية  امل�ئة. وبقدر ارتب�ط تعليم الأ
ح�لي�  املراهق�ت  مه�ت  الأ اأطف�ل  يع�نى  قد  ف�سل,  الأ

من حرم�ن اأقل.
اأن  العمل ميكن  املدار�ص وفى فر�ص  والتو�سع فى 
امتدت  جواتيم�ل  من  درا�سة  وتبني  مومة.  الأ بدء  يوؤخر 
اإط�لة  ب�سبب  طف�ل  الأ اإجن�ب  اأخرن  الن�س�ء  اأن  ع�م�   35
من�ق�سة  من  م�ستمدة  بي�ن�ت  وب��ستخدام  الدرا�سة.  فرتة 
على  كبريا  �سببي�  ت�أثريا  للتعليم  اأن  الدرا�سة  تبني  ثرية, 
طف�ل ب�لن�سبة للن�س�ء ولكن لي�ص ب�لن�سبة  �سن اإجن�ب الأ
للرج�ل. فكل �سنة اإ�س�فية من التح�سيل الدرا�سى اأخرت 
ن�ث مبقدار 0.52  ول اإجن�ب ب�لن�سبة للإ متو�سط ال�سن لأ
ت�سبح  اأن  احتم�ل  من  اأي�س�  وقللت  �سنة.   0.87 اإىل 
الفتي�ت اأمه�ت مراهق�ت )قبل �سن 18 �سنة( بن�سبة 14 

اإىل 23 فى امل�ئة. 

�سينج,  مين�ص   ,)2006( واآخ��رون  بهرم�ن   : امل�س�در 
بح�ث ومعهد  وك�ترلين )2005(, واملجل�ص القومى للأ

الطب )2005(.

�رسة �لتعليم ي�صكل تكوين �لأ طار 2-6  �لإ
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تعود بف�ئدة كبرية جدا على الطفل : وفي�ت اأطف�ل اأقل, 
مرا�ص  وقدرات معرفية اأف�سل, وفر�ص اأقل للتق�ط الأ
اإنت�جية  اأي�س�  حت�سن  وهى  البلوغ.  عند  املعدية  غري 
العمل عند البلوغ, حيث ت�سل املزاي� القت�س�دية اإىل 
اأن  لكل طفل يح�ل دون  م� يقرب من 510 دولرات 
ب�ء  الآ وتغذية  ال��ولدة)16(.  عند  الوزن  ن�ق�ص  ي�سبح 
ميكن اأن توؤثر ب�سكل غري مب��رش على �سحة الطفل عن 
ب�ء ح�سنو التغذية  �رشة. ف�لآ طريق الت�أثري على دخل الأ
اأكرث اإنت�جية فى �سوق العمل ويح�سلون على اإيرادات 

اأعلى)17(.
خم�طر م�����رة  ول  لأ ال������وال������دان   وي���ع����ن���ى 

املث�ل,  �سبيل  فعلى  والطفل.  م  للأ – ب�لن�سبة  �سحية 
طف�ل  الأ اأول  مي��وت  اأن  ف��ى  اأك���ر  الح��ت��م���ل  ف����إن 
ربعة  الأ ���س���ب��ي��ع  الأ ���رشة ف��ى خ��لل  ل��لأ امل��ول��ودي��ن 
اإىل  يرجع  ذل��ك  اأن  اجل�ئز  وم��ن  احلي�ة,  من  وىل  الأ
املن��سبة.  غري  الرع�ية  واإىل  ال�سحية  املعرفة  نق�ص 
املكت�سب/  الب�رشية  املن�عة  نق�ص  فريو�ص  وي�سكل 
فى  يبداأون  الذين  لل�سب�ب  اإ�س�في�  قلق  م�سدر  يدز  الإ
ن الحتم�ل اأكر فى اأن تتزوج  تكوين اأ�رشة. ونظرا لأ
ف�إنهن  ال�سن,  فى  اأك��ر  رج���ل  ال�سغريات  ال�س�ب�ت 
املن�عة  نق�ص  فريو�ص  للتق�ط  اأكر  خطرا  يواجهن 
انت�س�ر  اأن  ال�سبب فى  الب�رشية املكت�سب)18(. وهذا هو 
بني  اأعلى  املكت�سب  الب�رشية  املن�عة  نق�ص  فريو�ص 
التى  البلدان  فى  ال�سب�ب  بني  عند  ال�س�ب�ت  الن�س�ء 
اأفريقي�  ينت�رش فيه� املر�ص كم� هو احل�ل فى بلدان 
اأي�س�  النمط  )الف�سل 5(. ويظهر هذا  ال�سحراء  جنوب 
فى البلدان التى ينت�رش فيه� الفريو�ص بدرجة �سغرية 

غلب من خلل  مثل الهند, حيث تنت�رش العدوى فى الأ
احل�سول على  فر�ص  انعدام  ويزيد  اجلن�سى.  الت�س�ل 
املعلوم�ت الوثيقة ال�سلة وال�ست�س�رات والختب�رات 
م للطفل. اأثن�ء احلمل من خطر انتق�ل الفريو�ص من الأ

لي�ص  التغذية  �سوء  ف�إن  الق�سم,  بقية  تبني  وكم� 
منت�رشا بدرجة كبرية بني ال�سب�ب مثلم� ك�ن من قبل, 
ولكن نق�ص املغذي�ت الدقيقة ل يزال منت�رشا. وبينم� 
واخلدم�ت  ���رشة  الأ تنظيم  خدم�ت  ا�ستخدام  ازداد 
اأنه  اإل  البلدان,  من  العديد  فى  والطفل  م  للأ ال�سحية 
زاد  حيث  وحتى  اأخ��رى.  بلدان  فى  منخف�س�  يزال  ل 
الن�س�ء قد ل يتلقني كل  ا�ستخدام هذه اخلدم�ت, ف�إن 
ول مرة.  مه�ت لأ اخلدم�ت, مم� ي�رش ب�سكل خ��ص ب�لأ
ال�سب�ن وال�س�ب�ت معلوم�تهم  وعلوة على ذلك, ف�إن 
عن اجلن�ص و�سحة الطفل,�سعيفة. وتتدخل احلكوم�ت 
والطفل  م  الأ �رشة, و�سحة  الأ تنظيم  وفى  التغذية  فى 
فى كل البلد تقريب�. وتبني الثغرات املطروحة هن� اأن 
هذه التدخلت يجب اأن تكون اأكرث ف�علية فى الو�سول 

اإىل ال�سب�ن وال�س�ب�ت. 

ال�سب�ب يع�نون من �سوء التغذية
ميكن اأن يبني طول املراأة م� اإذا ك�نت تتعر�ص خلطر 
ن البنية ال�سغرية ترتبط فى كثري من  ولدة �سعبة لأ
حي�ن ب�سغر حجم احلو�ص, كم� اأن خطر ولدة طفل  الأ
مه�ت الق�سريات.  ن�ق�ص الوزن اأكر اأي�س� ب�لن�سبة للأ
املغذي�ت  ونق�ص  م  الأ وزن  نق�ص  يت�سبب  اأن  وميكن 
اأقل من  اأطف�ل وزنهم  اأثن�ء احلمل فى ولدة  الدقيقة 

الوزن الطبيعى)19(. 
الفتي�ت  تغذية  تبدو  الن�مية,  البلدان  معظم  وفى 
امل�ستوي�ت  على  تزيد  واأطوالهن  ح�سنة,  املتو�سط  فى 
التى ت�سري اإىل خم�طر فى الولدة )140-150 �سم(. 
اأمريك�  فى  قليلة  وبلدان  اآ�سي�  بلدان جنوب  عدا  فيم� 
اللتينية, ف�إن ن�سبة الفتي�ت الب�لغ�ت من العمر 14-

ق�رش من 145 �سنتيمرتا, هى 3 فى امل�ئة  24 �سنة والأ
انت�س�ر  اأعلى  اأقل. ولدى بنجلدي�ص والهند ونيب�ل  اأو 
فى   16 من  يقرب  م�  بني  يرتاوح  القزم�ت,  للفتي�ت 
امل�ئة بني �سن 20 و24 �سنة فى بنجلدي�ص ونيب�ل 
اإىل 13 فى امل�ئة فى الهند )ال�سكل 6-3(. وفيم� بني 
بريو  ف�إن  بي�ن�ته�,  املت�حة  اللتينية  اأمريك�  بلدان 
من  يقرب  م�  اإىل  وي�سل  هذا  فى  انت�س�ر  اأكر  لديه� 
�سنة  اإىل 24  عم�ر بني �سن 15  الأ 14 فى امل�ئة فى 
ممن  يقل طولهن عن 145 �سنتيمرتا. وانت�س�ر الفتي�ت 
اللئى يقل وزنهن عن الطبيعى فى العمر من 15 اإىل 
اأقل من 3 فى امل�ئة فى كولومبي�, وم�رش,  24 �سنة 

ال�رشيك »املث�ىل« من  ي�سكل  اتف�ق كبري حول م�  هن�ك 
اأى من اجلن�سني. اإذ يرى الطرف�ن اأن التعليم وال�سخ�سية 
اجليدة مرغوب فيهم�. اإل اأن الفتي�ن يبحثون عن فتي�ت 
اأو  غنية  اأ�رش  من  فتي�ن  عن  يبحثن  والفتي�ت  جميلت 
هو  »املث�ىل«  ال��زوج  ف�إن  �سيلهت,  ففى  وظيفة.  لديهم 
هى  »املث�لية«  والزوجة  واأم��ني  املك�نة  را�سخ  �سخ�ص 
و�سكله�  الطبع  املنزل وح�سنة  اأعم�ل  اإن�س�نة م�هرة فى 
جميل. وت�سخر جم�عة الذكور الهندو�سيني فى �سيت�جوجن 
مم� تبحث عنه العرائ�ص فى الفتي�ن : »اإن كل م� ترغب فيه 
الفتي�ت فى الزوج هو النقود – ولي�ست اأى من ال�سف�ت 
خرى مهمة. ف�إذا ك�ن الفتى لديه نقود ف�سيح�سل على  الأ
ك�لي�نبور  فى  الفقرية  حي�ء  الأ فتي�ن  واأث���ر  عرو�سة«. 

وبدا  جيدة,  امراأة  ي�سكل  م�  حول  كثريا  اأطول  من�ق�س�ت 
الن�س�ء ح�لي�- خ��سة  »ب�أخلقي�ت«  اأنهم يهتمون جدا 
ب�لن�سبة لزميلتهم »ال�سهلت« فى م�س�نع امللب�ص. اأم� 
حي�ء الفقرية فى ك�لي�نبور فكن �س�خرات جدا  فتي�ت الأ
: »اإن الزوج ال�سيئ هو  فى تعليق�تهن حول الزوج اجليد 
الذى ي�رشبك فى العلن اأم�م اجلميع, اأم� الزوج اجليد فهو 

الذى ي�رشبك بهدوء فى املنزل حتى ل يعرف اأحد.

ت�س�ور  اجتم�ع�ت   ,)2006( واآخ��رون  على   : امل�سدر 
 )27-10 �سن  )من  ال�سب�ب  من  جم�عة   23 مع  عقدت 
بنجلدي�ص,  و�سيلهت,  راج�س�هى,  دك�,  ت�سيت�جوجن,  فى 

ين�ير 2006. 

�أ�صو�ت �صباب بنجالدي�ض: طار 3-6  �لإ
�لبحث عن �لقرين �ملثاىل   
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ونيك�راجوا, وتركي�, ولكنه ع�ل فى جنوب اآ�سي�. وفى 
وزنهم  يزيد  الذين  ال�سب�ب  ن�سبة  تفوق  البلدان,  اأغلب 
على الوزن الطبيعى على ن�سبة من هم اأقل من الوزن 

الطبيعى )الف�سل 5(.
وعلى عك�ص و�سعهم الغذائى اجليد ب�سكل ع�م, ف�إن 
ال�سب�ب يع�نون من نق�ص املغذي�ت الدقيقة. وتنت�رش 
بني  الدقيقة,  املغذي�ت  لنق�ص  نتيجة  وهى  نيمي�,  الأ
ط�ر 6-4(. وفى  ال�سب�ب فى اأغلب البلدان الن�مية )الإ
اأثن�ء املراهقة, تتزايد املتطلب�ت الغذائية من احلديد, 
ب�سبب النمو ال�رشيع, ومن ثم يتزايد خطر نق�ص احلديد. 
منوهم.  تع�ظم  بعد  اخلطر  يقل  الفتي�ن,  بني  وفيم� 
ولكن ب�لن�سبة للفتي�ت والن�س�ء, يزيد الطمث من خطر 
نيمي�  والأ جن����ب)20(.  الإ �سنوات  خلل  احلديد  نق�ص 
العمر  الب�لغ�ت من  ال�س�ب�ت  ب�سدة فيم� بني  منت�رشة 
15-24 �سنة مب� فى ذلك احلوامل منهن. ال�سكل 6-
4()21(. ففى بنن وم�ىل وه�يتى والهند, ف�إن اأكرث من 
نيمي�. وفى  الفتي�ت م�س�ب�ت ب�لأ 50 فى امل�ئة من 
م�رش, يع�نى م� يقرب من 30 فى امل�ئة من الفتي�ن 
نيمي�)22(. وفى  الب�لغني من العمر11-19 �سنة من الأ
نيمي�  الأ انت�س�ر  يرتاوح  واأوروب���,  املتحدة  الولي�ت 

طف�ل بني 17 و12 فى امل�ئة. بني الن�س�ء والأ

ال�سب�ب لي�سو على دراية ك�فية 
قل �س��سية اأ واحتم�ل ا�ستخدامهم للخدم�ت االأ

جن�بي��ة  الإ وال�سح��ة  اجلن�سي��ة  ب�مل�س�ئ��ل  املعرف��ة 
منخف�س��ة ب��ني ال�سب���ب. ومعرفة خم�ط��ر احلمل من 
اأول لق�ء جن�سى منخف�سة جدا, بني ال�سب�ب الن�سيطني 
جن�سي��� ف��ى املدار�ص النيجريي��ة)23(. كم��� اأن ال�سب�ب 
ع�جزين ع��ن حتديد الوقت فى ال�سه��ر الذى يكون فيه 
كرث  خط��ر احلمل اأكر. وحت��ى الفتي���ت املتزوج�ت الأ

احتم���ل ف��ى اأنهن مي�ر�س��ن اجلن���ص ب�نتظ���م لي�سوا 
اأكرث معرفة من الفتي�ت غري املتزوج�ت)24(. فمن بني 
ال�سب���ب من �س��ن 15 اإىل 24 �سنة ف��ى اإندوني�سي�)25(, 
مل يع��رف 21 ف��ى امل�ئة من الفتي���ت و28 فى امل�ئة 
من الفتي�ن اأي� من علم�ت التغيريات اجل�سدية للبلوغ 
خر. وق�ل من ك�ن��وا يعرفون اإن اأ�سدق�ئهم  للجن�ص الآ

ك�نوا م�سدر هذه املعلوم�ت.
وف���ى ب��ن��ج��لدي�����ص مل ت��ت��ع��رف ���س��وى ق��ل��ة من 
تهدد  التى  ع��را���ص  الأ على  املتزوج�ت  املراهق�ت 
يعرفن  امل�ئة  فى   5 ك�نت  اإذ  احلمل.  اأثن�ء  احلي�ة 
�سغط  وارتف�ع  ال�سديد  ال�سداع  مثل  عرا�ص  الأ بع�ص 
الدم ومرحلة قبل الت�سنج النف��سى الذى قد يهدد حي�ة 
امل�ئة  وال��ولدة. وذكر نحو 50 فى  اأثن�ء احلمل  م  الأ

امل�س�در : ORC م�كرو )2006( وج�مع MEASURE DHS STAT )م�سوح�ت 
اأجريت فى الفرتة من 1998 اإىل 2000(.

�ل�صكل 6-3 �ل�صابات ذو�ت �لقامة �لق�صرية يو�جهن خطر حدوث 
م�صاعفات فى �لولدة 

امل�سدر : م�سوح�ت دميجرافية و�سحية اأجريت فيم� بني 1998 و2004. 
 12 عن  الدم  فى  الهيموجلوبني  ن�سبة  نق�ص  ب�أنه�  نيمي�  الأ تّعرف   : ملحظة 
فى  تعديلت  اأجريت  وح�دة(.  ومتو�سطة  خفيفة  اأنيمي�  )ت�سمل  جرام/ع�رشليرت 
فوق  مرتفعة  اأم�كن  فى  يع�سن  اللتى  للن�س�ء  ب�لن�سبة  الف��سلة  النق�ط  هذه 
ن كلت� املجموعتني حتت�ج�ن لهيموجلوبني اأكرث  األف مرت والن�س�ء املدخن�ت لأ
مرا�ص والوق�ية منه�( )1998(. ال�سكل ميثل ن�س�ء �سغريات  )مراكز مك�فحة الأ

متزوج�ت وغري متزوج�ت من �سن 15 اإىل 24 �سنة. 

نيميا منت�رسة جد� بني �ل�صابات �ل�صكل 6-4 �لأ

نيمي� التى تت�سم ب�نخف��ص تركيز الهيموجلوبني  تن�س�أ الأ
 )9 ب  )فيت�مني  والفوليت  احلديد  نق�ص  عن  ال��دم,  فى 
وفيت�مني ب 12 ومغذي�ت اأخرى. كم� اأن نق�ص فيت�مني 
نيمي�. كم� مت حتديد اأ�سب�ب  اأ معروف اأنه يزيد خم�طر الأ
نيمي� – منه� النزيف واملر�ص واختلل  عديدة اأخرى للأ
الذى  التغذية,  �سوء  اأن  اإل  املزمنة.  مرا�ص  والأ اجلين�ت 
هو  اليومى,  ال��غ��ذاء  فى  احلديد  لنق�ص  اأ�س��س�  يرجع 

امل�سوؤول عن اأغلب احل�لت.
جتدن  قد  ح���دة  ب�أنيمي�,  امل�س�ب�ت  وال�سيدات 
ك�سجني قرب الولدة  �سعوبة فى الوف�ء مبتطلب�ت نقل الأ

اإذا ك�ن فقدانهن للدم كبريا. وقد يكون  وعنده�, خ��سة 
مه�ت والر�سع. كذلك يوؤثر  الأ اأ�س��سي� لوفي�ت  هذا �سبب� 
لدى  اجل�سدى  العمل  على  ال��ق��درة  على  احل��دي��د  نق�ص 
الرج�ل والن�س�ء على حد �سواء, ولكن مل تركز اأى درا�س�ت 

على املراهقني.

ال�ست�س�رية  املجموعة   ,)1989( دمي�ير   : امل�س�در 
نيمي� الغذائية )1979(, املجموعة ال�ست�س�رية  الدولية للأ
نيمي� الغذائية )1989(, ىل واآخرون )1994(,  الدولية للأ

وييب )1994(.

نيميا نتيجة نق�ض متعدد  �لأ طار 4-6  �لإ

ق�رش من 145 �سنتيمرتا ن�سبة الن�س�ء الأ
ن�ث نيمي� بني الإ انت�س�ر الأ

من �سن 15-24 )ن�سبة مئوية(
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م�س�عدة  اأى  يلتم�سن  ل  اأنهن  املراهق�ت  مه�ت  الأ من 
مومة)26(.  ملواجهة م�س�عف�ت الأ

احلمل  ملوانع  ال�سب�ن  زواج  الأ ا�ستخدام  واحتم�ل 
الن�سبة  فى  هذا  ويت�سح  �سن�,  كر  الأ زواج  الأ من  اأقل 
اأنهن  ذكرن  اللتى  لعمرهن  الن�س�ء طبق�  من  املئوية 
ي�ستخدمن اأى و�سيلة ملنع احلمل )ال�سكل 6-5(. وفى 
�سن 30  الن�س�ء فى  امل�ئة من  ي�ستخدم 64 فى  بريو 
�سبعة  نحو  وهى  احلمل,  ملنع  و�س�ئل  �سنة   34 اإىل 
�سنة,   19 اإىل   15 العمر  من  يبلغون  من  ن�سبة  اأمث�ل 
جن�ب بعد الزواج  زواج ال�سغ�ر يريدون الإ ن الأ رمب� لأ
�رشة تركز على  ن خدم�ت تنظيم الأ مب��رشة. اأو رمب� لأ
اأ�س�ليب ت�س�عد الن�س�ء على التوقف عن الولدة )على 
�سبيل املث�ل, التعقيم( بدل من املب�عدة بني الولدات, 
�سن�  كر  الأ ال�سيدات  ا�ستخدام  احتم�ل  يزيد  ثم  ومن 
اأكر  اخلدم�ت  لهذه  ال��ولدة  عن  للتوقف  امل�ستعدات 
�سغر �سن� اللتى بداأن ب�لك�د  منه ب�لن�سبة لل�سيدات الأ
غري  للن�س�ء  ب�لن�سبة  اآخر  قيد  وهن�ك  اأ�رشهن.  تكوين 
احلمل.  موانع  على  احل�سول  �سعوبة  هو  املتزوج�ت 
ح�سول   فر�ص  القوانني  تنظم  البلدان,  بع�ص  وفى 
تطّلب  ت�سمل  قد  والقيود  احلمل.  موانع  على  ال�س�ب�ت 
متزوج�ت  الفتي�ت  تكون  واأن  ال�سن  من  اأدن��ى  حد 

ولديهن موافقة اأزواجهن)27(. 
مومة, خ��سة رع�ية  الأ وا�ستخدام خدم�ت �سحة 
فى  ال�س�ب�ت,  الن�س�ء  بني  منخف�ص  ال��ولدة,  قبل  م� 
الثمن  ويحدد  وب�ك�ست�ن.  وم�ىل  والهند  بنجلدي�ص 

الن�س�ء  ا�ستخدام  النتظ�ر,  ووقت  ال�سفر  ذلك  فى  مب� 
للن�س�ء  وب�لن�سبة  ال�سحية)28(.  للرع�ية  جميع� 
ف�إن  ول مرة,  اأمه�ت لأ �سي�سبحن  ال�سغريات واللتى 
انعدام املعرفة ب�حل�جة للرع�ية الوق�ئية اأثن�ء احلمل 
ميكن اأن يكون ع�مل اإ�س�في�. كم� تقلل قدرة الفتي�ت 
ال�سعيفة على امل�س�ومة من اإمك�ني�تهن فى التف�و�ص 
مع اأزواجهن اأو اأقرب�ء اأزواجهن حول احل�جة للرع�ية 
الفتي�ت  ف�إن قدرة  ب�ك�ست�ن,  اأثن�ء احلمل. ففى ريف 
املراهق�ت على احلركة مقيدة بدرجة كبرية مم� يجعل 

من ال�سعب عليهن البحث عن اخلدم�ت)29(. 
واأفريقي�  اللتينية  اأمريك�  بلدان  من  العديد  وفى 
ال�ستخدام  مع  ب�لتن��سب  ف�إنه  ال�سحراء,  جنوب 
الن�سبة  اأن  جند  الولدة,  قبل  م�  لرع�ية  الع�ىل  الع�م 
هذه  مثل  يتلقني  اللتى  ال�س�ب�ت  للن�س�ء  املئوية 
فى   80 ب��ني  م���  وت���رتاوح  اأي�س�  مرتفعة  ال��رع���ي��ة 
اأنه حتى حيث يكون  اإل  امل�ئة و100 فى امل�ئة)30(. 

امل�س�در : ORC م�كرو )2006( وج�مع MEASURE DHS STAT )م�سوح�ت 
اأجريت فى الفرتة من 2000 اإىل 2005(.

�ل�صكل 6-5 �حتمال ��صتخد�م �لن�صاء �ل�صابات ملو�نع �حلمل �أقل 
كرب �صنا من �لن�صاء �لأ

امل�سدر: م�سوح�ت دميجرافية و�سحية اأجريت فيم� بني 1998 و2003. 
م�  رع�ية  ا�ستخدمن  اللتى  الن�س�ء  على  املعرو�سة  البي�ن�ت  تقت�رش   : ملحظة 

خر اأطف�لهن خلل ال�سنوات الثلث ال�س�بقة للم�سح. قبل احلمل ب�لن�سبة لآ

مهات �ل�صابات على رعاية كاملة �أثناء  �ل�صكل6-6 ل حت�صل �لأ
�لزيار�ت قبل �لولدة

ح�صلت  التى  املعلومات  ن  اأ عتقد  اأ »ال 
وتربيتهم  طفال  االأ اإجن��اب  حول  عليها 
على  احل�صول  ن�صتطيع  ال  ونحن  كافية, 

�رسة«.  هذه املعلومات من املدر�صة واالأ

ول/  الأ ك�نون  ال�سني,  ج�معية,  ط�لبة 
دي�سمر 2005.

الن�سبة املئوية من ال�س�ب�ت الن�سيط�ت جن�سي� املتزوج�ت وغري املتزوج�ت
اللتى ت�ستخدمن و�س�ئل منع احلمل

ن�سبة مئوية للن�س�ء من �سن 15 اإىل 24 
الذين تلقوا رع�ية 

قبل الولدة ومت تبليغهم بتعقيدات احلمل
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مه�ت  ا�ستخدام رع�ية م� قبل الولدة مرتفع�, ف�إن الأ
ل  ال��ولدة  قبل  م�  رع�ية  يتلقني  اللتى  ال�سغريات 
وىل  الأ للمرة  احلمل  ويتعر�ص  ك�ملة.  رع�ية  يتلقني 
الولدة,  حديثى  طف�ل  الأ وفي�ت  ملخ�طر  اأكر  ب�سكل 
مهم  عن�رش  املحتملة  ب�مل�س�عف�ت  مه�ت  الأ واإعلم 
البلدان التى  اأغلب  ال�س�ب�ت. وفى  مه�ت  فى رع�ية الأ
مه�ت  تتوافر معلوم�ت عنه�, ك�ن احتم�ل خ�سوع الأ
الولدة  قبل  م�  رع�ية  ا�ستخدمن  اللتى  ال�س�ب�ت 
للفح�ص, مثل قي��ص �سغط الدم, اأكر ولكن مل يكن من 
)ال�سكل 6-6(.  تعريفهن مب�س�عف�ت احلمل  املحتمل 
نيمي�, تقدم مكملت  وفى بلدان عديدة حيث تنت�رش الأ
فى  ولكن  ال��ولدة.  قبل  م�  رع�ية  من  كجزء  للحديد 
نيمي� اأكرث من ن�سف الن�س�ء  كمبودي�, حيث ت�سيب الأ
ال�س�ب�ت جميع�, مل يتلق مكملت احلديد �سوى اأقل من 

مه�ت اأثن�ء رع�ية م� قبل الولدة.)31( ربع الأ
بوة الوالدين على تف�سري �سلوك  وت�س�عد مه�رات الأ
املعرفة  ت�س�عدهم  وكذلك  ال�سغ�ر,  طف�ل  والأ الر�سع 
ومتيل  والتنموية.  والتغذوية  ال�سحية  ب�حتي�ج�تهم 
ن يكونوا اأقل اإدراك� لعلم�ت  ب�ء ال�سغ�ر لأ مه�ت والآ الأ
املعرفة  تزال  فل  مع�جلته�.  ولطرق  الطفولة  اأمرا�ص 
لعلج اجلف�ف عن طريق الفم, هو رد فعل ب�سيط وفع�ل 
�سه�ل,  الإ ح�لت  اأثن�ء  طف�ل  الأ ي�سيب  الذى  للجف�ف 
ال�سب�ن  بني  خ��سة  البلدان  من  العديد  فى  منخف�سة 
ك���ن نحو ن�سف  ب��ريو,  امل��راه��ق���ت. ففى  م��ه���ت  والأ
مع�جلة  اأم��لح  عن  يعرفن  فقط  املراهق�ت  مه�ت  الأ
الب�لغ�ت  مه�ت  الأ من  امل�ئة  فى   80 مق�بل  اجلف�ف, 
حيث  اإندوني�سي�  فى  وحتى  �سنة.   29-25 العمر  من 
كر  الأ مه�ت  الأ بني  امل�ئة  فى   100 اإىل  الوعى  ي�سل 
مه�ت املراهق�ت  الأ �سن�, ك�ن 85 فى امل�ئة فقط من 
يعرفن ب�أملح مع�جلة اجلف�ف. وفى كيني�, �سمع 40 
اإىل  فى امل�ئة فقط من ال�سب�ن الب�لغني من العمر 15 
فى   60 مق�بل  اجلف�ف  مع�جلة  اأم��لح  عن  �سنة   24

كر �سن�.)32( امل�ئة من الرج�ل الأ

بوة توفري �لفر�ض لل�صباب لال�صتعد�د لالأ
وال�س�ب�ت  لل�سب�ن  املت�حة  الفر�ص  تو�سيع  ميكن 
�رشة بتح�سني فر�ص  لي�سبحوا اأف�سل ا�ستعدادا حلي�ة الأ
م  الأ و�سحة  ���رشة  الأ تنظيم  خدم�ت  على  احل�سول 
والطفل والتغذية. واحلوافز امل�لية ميكن اأي�س� اأن تزيد 
ل�ستخدام  الفقراء,  خ��سة  للن��ص,  ب�لن�سبة  الفر�ص 
اخلدم�ت ال�سحية. واأغلب الرامج مل ت�ستهدف ال�سب�ب 
عداد ال�سب�ب  ب�سكل حمدد, ولكنه� توفر نهج� واعدة لإ

ميكن  املبكر  ال��زواج  ملنع  املبذولة  واجلهود  بوة.  للأ
مومة  الأ لتجنب  ال�سغريات  الفتي�ت  فر�ص  تو�سع  اأن 
ال�سحية  النت�ئج  كل  جتنب  على  وت�س�عدهن  املبكرة 

ال�س�رة املرتبطة به�.

اخلدم�ت  علللللى  احللل�للسللول  فللر�للض  حت�سني 
ال�سحية

والن�س�ء  ال��رج���ل  م��ن  ال�سب�ب  ا�ستخدام  احتم�ل 
والطفل,  م  الأ �رشة وخدم�ت �سحة  الأ تنظيم  خلدم�ت 
امل�س�ألة  هى  عليه�  احل�سول  فر�ص  وتوفري   – اأق��ل 
الرئي�سية. واإحدى الطرق لتح�سني فر�ص احل�سول على 
لل�سب�ب«  »�سديقة  خدم�ت  توفري  هى  اخلدم�ت  هذه 
م�  تقدمي  على  مدربني  اخلدمة  مقدمو  يكون  حيث 
وبعد  الولدة  قبل  اإن جعل خدم�ت  ال�سب�ب.  يحت�جه 
جتربته  مت  ال�سغريات  مه�ت  للأ �سداقة  اأكرث  الولدة 
تقييم  عملي�ت  هن�ك  لي�ست  ولكن  عديدة,  بلدان  فى 
هو  واعد  لرن�مج  مثلة  الأ واأح��د  مت�حة)33(.  ح�زمة 
من  م�ست�سفى  فى  مقره  الطبيعية  للر�س�عة  برن�مج 
ك�ن  وال��ذى  املك�سيك  فى  املراهق�ت  مه�ت  الأ اأج��ل 
قبل من  ال��ولدة من  قبل  م�  زي���رات  بزي�دة  مرتبط� 

يتلقون الرن�مج.)34(
اخلدم�ت  ف�إن  قيدا,  يكون  اأن  ميكن  احلراك  ن  ولأ
التى ت�سل للن��ص فى مق�رهم )بدل من اأن يتم تقدميه� 
فى مك�ن ث�بت( ميكن اأي�س� اأن حتدث فرق�. وفى مثل 
و�س�ع, ميكن لتوفري حملت لتوفري املعلوم�ت  هذه الأ
علم والتى ت�سل جلميع  ال�سحية عن طريق و�س�ئل الإ
اأن تن�سط الطلب على هذه اخلدم�ت.  من فى املجتمع 
ال�سب�ب,  ت�ستهدف  ميدانية  �سحية  برامج  توجد  ول 
فى  زواج  الأ كل  ت�ستهدف  التى  الرامج  جن�ح  ولكن 
ميكن  امليدانية  الرامج  ب�أن  توحى  جن�ب  الإ �سنوات 
اخلدمة  تو�سيل  برن�مج  زاد  وقد  فع�لة)35(.  تكون  اأن 
اإىل عتبة الب�ب فى ريف بنجلدي�ص )مق�طعة مطلب( 
ب�سكل كبري ال�ستف�دة بخدم�ت رع�ية م� قبل الولدة 
فى  الع�ملة  ال�سيدة  برن�مج  وك���ن  بعده�)36(.  وم� 
لل�سيدات  ب�لن�سبة  فع�ل  ب�ك�ست�ن  فى  ال�سحة  جم�ل 

جن�ب)37(.  عم�ر فى �سن الإ من كل جمموع�ت الأ
ال�سحة  بخدم�ت  الرج�ل  ا�ستف�دة  زي�دة  وحت�سن 
حم�ية  واحتم�ل  �سحتهم,  �رشة  الأ وتنظيم  جن�بية  الإ
تنتقل عن طريق مم�ر�سة  التى  مرا�ص  الأ زواج من  الأ
على  اأ���س��واء  )انظر  املق�سود  غري  واحلمل  اجلن�ص, 
الرازيل(. قد ل يبحث الرج�ل الذين يحت�جون لرع�ية 
فى  عنه�  اجلن�ص  مبم�ر�سة  تنتقل  التى  مرا�ص  الأ من 
�رشة, التى تعتر  م والطفل وتنظيم الأ عي�دات �سحة الأ

»لو توافرت لل�صباب فر�ص للح�صول على 
�رسة جمانا, ال�صتطعنا  �صاليب تنظيم االأ اأ
كرث وعيا  �صبحنا اأ عمالنا, واأ فهم نتائج اأ

كرث حر�صا«. فى �صلوكنا واأ

�س�ب من كوزكو, بريو, ك�نون الث�نى/ 
ين�ير 2006.
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بدرجة  ينجذبون  وقد  للن�س�ء.  خدم�ت  كبرية  بدرجة 
بخدم�ت  ت��زوده��م  اأن  ميكن  منف�سلة  ملرافق  اأك��ر 
اجلن�ص  مبم�ر�سة  تنتقل  التى  مرا�ص  الأ من  الرع�ية 

�سرة. وتنظيم الأ
فى  اخل������ص  القط�ع  اإ����رشاك  يح�سن  اأن  وميكن 
توافر خدم�ت  الع�م واخل��ص,  القط�عني  �رشاكة بني 
حمدودة  وموارد  مب�س�ركة  للن�س�ء,  جن�بية  الإ ال�سحة 
من احلكومة. واإذا ك�نت احلكومة جتد اأن تو�سيل مثل 
التع�قد  ف�إن  للجدل  مثري  اأمر  لل�سب�ب  اخلدم�ت  هذه 
ميكن  خ�رجية  اأط��راف  مع  الب�طن  من  اأدائه�  على 
الت�سويق  اإن  لل�سب�ب, كم� فى كولومبي�)38(.  اأن ي�سل 
التى  مرا�ص  الأ من  يقى  الذكرى  للواقى  الجتم�عى 
املن�عة  نق�ص  وف��ريو���ص  اجلن�ص  مبم�ر�سة  تنتقل 
املتوافرة  القليلة  التقييم�ت  ولكن  املكت�سب,  الب�رشية 
ل تقدم دليل على منع احلمل غري املق�سود)39(. وقد 
»وق�ية  يوفر  ب�عتب�ره  الذكرى  للواقى  الرتويج  يزيد 
ا�ستخدام  من  اآمن�«  »جن�س�  فقط  ولي�ص  م��زدوج��ة« 
الواقى الذكرى ويحمى كل من ال�سب�ب املتزوج وغري 
اجلن�ص  مبم�ر�سة  تنتقل  التى  مرا�ص  الأ من  املتزوج 

ومن احلمل غري املق�سود)40(. 
ف�إن  الف�سل اخل�م�ص,  كم� ج�ء فى من�ق�ستن� فى 
مرا�ص التى تنتقل مبم�ر�سة  دمج خدم�ت مك�فحة الأ
جن�بية  يدز مع خدم�ت ال�سحة الإ اجلن�ص وفريو�ص الإ
كر لهم� مع�. وهذا  ميكن اأن ي�سجع على ال�ستخدام الأ
ال�سحراء حيث  اأفريقي� جنوب  ب�سكل خ��ص فى  مهم 
انت�س�ر فريو�ص نق�ص املن�عة الب�رشية املكت�سب كبري 
ب�لفعل, وفى الهند, حيث يتزايد بني الن�س�ء ال�س�ب�ت 
اأن  ميكن  والدمج  قليل.  انت�س�ره  اأن  رغم  املتزوج�ت, 
ي�سمن اأن تتلقى الن�س�ء ال�س�ب�ت امل�سورة حول فريو�ص 
نق�ص املن�عة الب�رشية املكت�سب وحول انتق�ل الفريو�ص 
م�  فحو�س�ت  ج��راء  لإ يذهنب  عندم�  للطفل  م  الأ من 
يتلقني  اللتى  هن  قليلت  ن�س�ء  اأن  بيد  الولدة.  قبل 
جراء الختب�رات.  مثل هذه امل�سورة اأو حتى فر�س� لإ
لقيود  نظرا  جدل,  مو�سع  وف�عليته  الدمج  وج��دوى 
تتوافر  الن�مية, ول  البلدان  اأغلب  تواجه  التى  املوارد 

اأى تقييم�ت)41(.

حت�سني احل�سول على خدم�ت التغذية
تو�سى منظمة ال�سحة الع�ملية ب�أنه اإذا ك�ن املراهق 
فى  من��سبة  زي�دة  �سم�ن  يتعني  ف�إنه  ينمو  يزال  ل 
وزنه وفيم� يتن�وله من مق�دير ك�فية من الغذاء ملنع 
ن نق�ص احلديد غ�لب� م�  نت�ئج احلمل ال�سيئة. ونظرا لأ

خرى )فيت�مني  يقرتن بنق�ص فى املغذي�ت الدقيقة الأ
امل�ستندة  النهج  حت�سن  اأن  املرجح  فمن  والفوليت(,  اأ 
غذية  الأ تدعيم  اإن  لل�سب�ب.  الغذائية  نظمة  الأ للغذاء 
ون�جحة   – كثريا  تكلف  ل  و�سيلة  املكملت  وتوفري 
تكون  وحيث  الدقيقة.  املغذي�ت  نق�ص  لتقليل   –
تقوية  تكون  ل  فقد  كبرية,  بدرجة  منت�رشة  نيمي�  الأ
الغذاء ك�فية, وقد تكون مكملت احلديد �رشورية)42(. 
اإىل  اأن تكون برامج مكملت احلديد امل�ستندة  وميكن 
اإىل املراهقني فى بلدان  الو�سول  املدار�ص فع�لة فى 
يكون فيه� معدل اللتح�ق ب�ملدار�ص ع�لي�. وقد قدر 
اأن ن�سبة ف�ئدة - تكلفة مكملت احلديد املقدمة لطلبة 
– اأى  الث�نوية ترتاوح بني 26 و45 دولرا  املدار�ص 
اأن كل دولر واحد ي�ستثمر فى مكملت احلديد �سيدر 

26 اإىل 45 دولرا فى مق�بلة)43(.
ال�سك�ن  فى  نيمي�  الأ انت�س�ر  حول  واملعلوم�ت 
مفتقدة ع�دة, وت�ستطيع امل�سوح�ت التى تقي�ص انت�س�ر 
ال�سحى  للتدخل  برامج  و�سع  فى  ت�س�عد  اأن  نيمي�  الأ
وحم�ص  احلديد  مكملت  كثرية  بلدان  وتوفر  ملنعه�. 
احلمل.  اأثن�ء  نيمي�  الأ ملنع  احلوامل  للن�س�ء  الفوليك 
ن احل�لة الغذائية قبل احلمل, له� ت�أثري كبري  ونظرا لأ
الغذائية  التدابري  ف�إن  حديث�,  املولودين  �سحة  على 
ي�سبحن  اأن  قبل  الفتي�ت  اأي�س�  ت�ستهدف  اأن  يجب 
اأمه�ت. وعلى الرغم من اأنه قد ثبت اأن تقدمي املكملت 
اأن  يتعني  نه�  لأ �سعب,  اأم��ر  طويلة  فرتة  مدى  على 
توؤخذ يومي� ويكون له� اأحي�ن� اآث�ر ج�نبية, فقد تبني 
فع�لة)44(.  املدار�ص  فى  احلديد  مكملت  برامج  اأن 
وتبني نت�ئج من م�سح حديث ق�مت به »ال�رشاكة من 
اأجل تنمية الطفل«, ل�سي��س�ت ال�سحة فى املدار�ص فى 
بلدان خمت�رة اأنه على الرغم من اأن عددا من البلدان 
اآخر  ف�إن عددا  املدار�ص,  طف�ل  يقدم مكملت حديد لأ
من البلدان مثل بنن والكمرون, حيث م� يقرب من 50 
)ال�سكل  نيمي�,  ب�لأ م�س�ب�ت  الفتي�ت  من  امل�ئة  فى 

6-4(, ل تقدم مثل هذه اخلدم�ت فى املدار�ص)45(.
فى  مهم�  بعدا  التغذية  خدم�ت  تكون  اأن  ويجب 
مه�ت  للأ ال��ولدة  بعد  وم���  قبل  م�  رع�ية  خدم�ت 
معر�س�ت  احلوامل  املراهق�ت  اأن  ذلك  املراهق�ت. 
اإذا كن  ال����ولدة خ������س��ة  ك��ب��رية مل��خ���ط��ر  ب��درج��ة 
قبل  الطبيعى  ال��وزن  من  اأق��ل  وزنهن  اأو  ق�سريات 
للح�لة  الوثيق  ب�لر�سد  التو�سية  جرت  وقد  احلمل. 
املن��سبة  الزي�دة  ن  لأ املراهق�ت,  مه�ت  للأ الغذائية 
عنه�  لهن  ب�لن�سبة  اأهمية  اأكرث  تكون  قد  ال��وزن  فى 
كر �سن�)46(. وتنفيذ ر�سد التغذية  مه�ت الأ ب�لن�سبة للأ

لدى  لي�ص  الوقت احلاىل  نه فى  اأ خ�صى  »اأ
من  الكثري  على  احل�صول  فر�صة  النا�ص 
ولئك الذين يعي�صون  املعلومات, خا�صة اأ
قل حظا وطوال الوقت  نهم اأ فى الريف, باأ
تتوافر  التى  فاملجتمعات احل�رسية هى 

فيها حمالت التوعية«. 
ال�سب�ب  مع  العمل  فى  ن��سطة  ج�ستين�, 

فى الريف 
وت�ستخدم حملة مو�سيقية غري تقليدية 

�سرياليون, �سب�ط/ فراير 2006.
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والوزن لي�ص دائم� اأمرا �سهل, ويتعني اأن يكون موردو 
اخلدم�ت ال�سحية ق�درين على اإعط�ء الن�س�ء ن�سيحة 
اإىل  �س�فة  وب�لإ املحدد.  ال�سي�ق  مع  متن��سبة  غذائية 
والزنك  اأ,  لفيت�مني  املكملت  ف�إن  احلديد,  مكملت 
مه�ت املراهق�ت  ب�سكل خ��ص للأ والك�ل�سيوم مفيدة 
الدم  �سغط  ارتف�ع  من  اأك��ر  خلطر  يتعر�ص  نهن  لأ
يت�سبب فيه احلمل. وقد  الذى  النف��ص  وت�سنج م� قبل 
غذائية  رع�ية  اإىل  اأي�س�  املراهق�ت  مه�ت  الأ حتت�ج 
من  والدعم  للتغذية  ن�س�ئح  توفري  مثل  ال��ولدة,  بعد 

اأجل الر�س�عة الطبيعية.

تقدمي حوافز م�لية
فى  فع�لة  امل�����رشوط��ة  النقدية  التحويلت  ك���ن��ت 
ال�سحية  للرع�ية  الفقرية  ���رش  الأ ا�ستخدام  زي���دة 
تكن  مل  الرامج  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الوق�ئية. 
واعدا  نهج�  تقدم  اأنه�  اإل  ال�سغ�ر,  للوالدين  موجهة 
ال�سحة  خلدم�ت  مرة  ول  لأ الوالدين  ا�ستخدام  لزي�دة 
حتويلت  ونيك�رجوا  املك�سيك  قدمت  وقد  الوق�ئية. 
�سر فى ور�ص عمل  نقدية م�رشوطة مب�س�ركة اأع�س�ء الأ
وقد  ال�سحة.  مراكز  وبزي�دة  والتغذية  ال�سحة  حول 
ر�سد  املك�سيك  فى  نيداد�ص«  »اأوبورتيو  برن�مج  زاد 
قبل  م�  وزي�رات رع�ية  التح�سني  التغذية, ومعدلت 
الولدة. وزادت زي�رات ر�سد النمو مب� يقدر بن�سبة 30 
طف�ل دون �سن اخل�م�سة  اإىل 60 فى امل�ئة, واأ�سيب الأ
كم�  الرن�مج)47(.  خ�رج  طف�ل  الأ من  اأقل  ب�أمرا�ص 
فى  �سو�سي�ل«  بروتك�سيون  دى  »رد  برن�مج  يعزز 
طف�ل فى ر�سد التغذية وتطعيم  نيك�رجوا م�س�ركة الأ

طف�ل فى املواعيد املقررة)48(.  الأ

منع الزواج املبكر
من املرجح اأن يثمر ت�أخري الزواج املبكر, وهو اإحدى 
الطفل  ل�سحة  فوائد  املراهق�ت,  حمل  ملنع  الطرق 
اأي�س�. فعلى �سبيل املث�ل, يح�سن ت�أخري زواج الفتي�ت 
احلي�ة  قيد  على  اأطف�لهن  بق�ء  فر�ص  جواتيم�ل  فى 
بعد �سن اخل�م�سة)49(. ولدى العديد من البلدان قوانني 
والفتي�ت  الفتي�ن  لزواج  ال�سن  من  دنى  الأ احلد  حتدد 
مبوافقة والديهم اأو بدون موافقتهم. وفى 50 بلدا من 
دنى ل�سن الزواج لكل  80 بلدا مت بحثه�, ك�ن احلد الأ
قل)50(, وفى  الأ �سنة على  ن�ث هو 18  الذكور والإ من 
عنه  للفتي�ت  ب�لن�سبة  اأدن��ى  احلد  هذا  ك�ن  بلدا,   32
دنى  الأ احلد  ارتفع  الزمن  مّر  وعلى  للفتي�ن.  ب�لن�سبة 
الق�نونى ل�سن زواج الفتي�ت, ولكن من ال�سعب تنفيذه 

عن  �س��سية  الأ املعلوم�ت  ت�سجيل  اأنظمة  تكن  حيثم� 
دنى  الأ احلد  يكون  اأن  رجح  والأ الن��ص �سعيفة.  حي�ة 
ال�سغريات, خ��سة  للفتي�ت  توافرت  اإذا  فع�ل  للزواج 
فقر, فر�ص للنتظ�م فى الدرا�سة وحت�سني  �رش الأ من الأ

اأو�س�عهن املعي�سية. 
ح�س��سة  اأمور  هى  الزواج  ب�سن  اخل��سة  والقواعد 
حمظورات  هن�ك  يكون  وحيث  الثق�فية,  الن�حية  من 
زواج  ف�إن  الزواج,  قبل  اجلن�ص  لتحرمي مم�ر�سة  قوية 
قبل  من  فيه  مرغوب�  خي�را  يبدو  قد  املبكر  البن�ت 
املبذولة  اجلهود  ت�سمل  اأن  يتعني  لذلك,  الوالدين. 
ال�سب�ب  وكذا  واملجتمع,  الوالدين  املبكر  الزواج  ملنع 
اأنف�سهم. ومن اأمثلة هذه الرامج, م�رشوع »اأبنى بيتى, 
اين�دان« )»ابنتن� تروتن�«( فى ولية ه�ري�ن� الهندية, 
الذى بداأ فى اأكتوبر 1994 لرفع الوعى ب�أهمية الطفلة 
اأمه�ت  تكرم  وه��ى  الفتي�ت.  �سد  التمييز  ولتغيري 
 16 اأو  روبية   500( �سغرية  م�لية  مبك�ف�أة  البن�ت 
لبنت,  م  الأ ولدة  بعد  م�  احتي�ج�ت  لتغطية  دولرا( 
تدفع خلل 15 يوم� من الولدة. كم� متنح لكل فت�ة 
 80( روبية   2500 مببلغ  اأجل  اأطول  نقدي�  ا�ستثم�را 
دولرا( فى �سكل �سندات حكومية خلل ثلثة اأ�سهر من 
ولدته�, وميكن اأن تط�لب به� عندم� يبلغ عمره� 18 
�سنة م�دامت غري متزوجة. وفى ع�م 1995, و�سعت 
حكومة ه�ري�ن� امل�رشوع بتقدمي مبلغ ا�ستحق�ق اأعلى 
)من 25 األف روبية ]800 دولرا[ اإىل 30 األف روبية 
ت�أجيل  على  توافقن  اللتى  للفتي�ت  دولرا[(   960[
�رشف �سنداتهن. ومل يقييم الرن�مج من حيث نت�ئجه 

جل)51(.  جل اأو اأهدافه طويلة الأ ق�سرية الأ

القرارات  اتخ�ذ  على  ال�سب�ب  قللدرات  تقوية 
بوة عدادهم لاأ الإ

يحت�ج ال�سب�ب اإىل معلوم�ت جيدة ليقوموا بخي�رات 
اأف�سل حول توقيت اإجن�بهم, وحول اخلدم�ت ال�سحية 
اللزمة  ال�سحيحة  واملم�ر�س�ت  ي�ستخدمونه�,  التى 
الرامية  الرامج  وت�سمل  وتغذيتهم.  طف�ل  الأ لرع�ية 
يتعلق  فيم�  ال��ق��رارات  اتخ�ذ  على  قدرتهم  لتقوية 
ال�سغ�ر  طف�ل  الأ ورع�ية  وتغذية  جن�بية  الإ ب�ل�سحة 
بوة والتنمية  تربية �سحية واأبوية وخدم�ت تنمية الأ
لل�سب�ب  احلي�ة,  مبه�رات  وتوعية  طف�ل,  للأ املبكرة 

من الرج�ل, وكذا من الن�س�ء.

توفري املعلوم�ت ال�سحية لل�سب�ن وال�س�ب�ت
فع�ل  يكون  اأن  ميكن  ب�ملعلوم�ت  ال�سب�ب  تزويد  اإن 
من  العديد  ويقدم  ب��وة.  الأ اإىل  للنتق�ل  اإعدادهم  فى 
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برن�جمه�  من  كجزء  املعلوم�ت  هذه  مثل  احلكوم�ت 
املدر�سى ال�سحى وكذا مبوجب برامج تغذية اأو�سع.

ميكن  �مل��ب��ك��ر.  �حل��م��ل  مل��ن��ع  جن�صية  ت��رب��ي��ة 
غري لل�سب�ب  تقدم  التى  اجلن�سية  الرتبية   ل��رام��ج 

علم  املتزوج – �سواء ك�نت فى املدر�سة اأو من خلل الإ
اجلم�هريى – اأن تزيد املعرفة بني ال�سب�ب من الن�س�ء 
لتغيري  ك�فية  تكون  ل  قد  املعرفة  اإن  بيد  والرج�ل. 
ال�سلوك )الف�سل 5(. وكم� �رشحن� فى الف�سل اخل�م�ص, 
ف�إن اأغلب التقييم�ت لرامج الرتبية اجلن�سية اعتمدت 
الذاتى ب�ل�سلوك, والذى قد ل يك�سف عن  قرار  الإ على 
امل�ستمدة  الدلئل  اأن  بيد  للرن�مج.  احلقيقى  الت�أثري 
من تقديرات الت�أثري تبني اأن الرتبية اجلن�سية ميكن اأن 
تكون فع�لة فى تغيري ال�سلوك ففى كيني�, بني تقدير 
البتدائية  املدر�سة  فى  ط�لب�ت  زود  م�  تدخل  اآث���ر 
خطر  حول  حم��ددة  معلوم�ت  �سملت  جن�سية  برتبية 
املكت�سب  الب�رشية  املن�عة  نق�ص  بفريو�ص  �س�بة  الإ
هذا  اأن  �سن�,  اأكر  رج�ل  مع  اجلن�ص  ملم�ر�سة  نتيجة 
زاد  �سيلى,  وف��ى  امل��راه��ق���ت)52(.  حمل  قلل  التدخل 
تدخل الرتبية اجلن�سية فى املدار�ص بعنوان »املراهقة 
: وقت الختي�رات« من ا�ستخدام موانع احلمل مم� اأدى 

لتقليل انت�س�ر احلمل بني املراهق�ت)53(.
تقدم  زو�ج.  ل��الأ جنابية  �لإ لل�صحة  تربية  بر�مج 
زواج, ولكن  جن�بية توعية �سحية للأ برامج ال�سحة الإ

التقييم�ت املتوافرة قليلة)54(.
حديث�  املتزوجني  بنجلدي�ص  فى  برن�مج  يزود 
ويقوم  جن����ب,  الإ قبل  �سحية  وخدم�ت  مبعلوم�ت 
كل  بت�سجيل  ����س���رة  الأ تنظيم  ف��ى  م��ي��دان��ى  ع���م��ل 
به�,  يقوم  منزلية  زي���رات  خلل  حديث�  املتزوجني 
الفر�سة  لهم  ويقدم  الزوجني  مع  فيه� علقة  وين�سئ 
�سرة. كم� يقدم  للح�سول على معلوم�ت عن تنظيم الأ
لهم الع�مل امليدانى حتويلت لعي�دات �سحية لرع�ية 

م والطفل. الأ
مرة«  ول  لأ ب���ء  »الآ ال�سك�ن  جمل�ص  م�رشوع  يقدم 
ال�سحة  الهند معرفة حول  ينفذ فى مدينتني فى  الذى 
جن�بية واجلن�سية ل ت�ستهدف فقط الفتي�ت ال�سغريات  الإ
واأمه�تهن  اأزواجهن  اأي�س�  ت�ستهدف  بل  املتزوج�ت 

وحمواتهن ومقدمى الرع�ية ال�سحية واملجتمع.
خ��ص  املحلى  للمجتمع  ي�ستند  م�سروع  يختر 
ولية  فى  املتزوج�ت  للفتي�ت  جن�بية  الإ ب�ل�سحة 
معلوم�ت  تو�سيل  ف�علية  مدى  الهندية  م�ه�را�سرتا 
من خلل منظم�ت ت�ستند للمجتمع املحلى اإىل ج�نب 
بتدريب  وحمتواه�  الع�مة  اخلدم�ت  نوعية  حت�سني 

مقدمى اخلدم�ت ال�سحية. وهو ي�ستهدف اأي�س� اأزواج 
وحموات الفتي�ت.

تزيد  اأن  ميكن  �ل��رج��ال.  ت�صتهدف  معلومات 
وخدم�ت  منة  الآ مومة  الأ حول  للرج�ل  املعلوم�ت 
م  الأ �سحة  خلدم�ت  الزوجني  ا�ستخدام  الطفل,  �سحة 
ط�ر 6-5(. وتبني حملة »�سوي�مى �سي�ج�«  والطفل )الإ
علم  الإ حملت  اأن  اإندوني�سي�  فى  اليقظ(  )ال��زوج 
مومة  زواج فى الأ اجلم�هريى ميكن اأن تزيد م�س�ركة الأ
�سي�ج�«  و»دي��زا  �سي�ج�«  »�سوي�مى  وك�نت  منة.  الآ
اجلم�هري  لتوعية  حملت  من  جزءا  اليقظة(  )القرية 
منة.  الآ مومة  للأ اخلم�ص  ال�سنوات  برن�مج  مع  نفذت 
وفيم� بني 1998 و2002, ا�ستهدف برن�مج �سوي�مى 
ذوى  من  �سنة   45 اإىل   15 �سن  من  زواج  الأ �سي�ج� 
املتو�سطة,  اأو  الدني�  القت�س�دية  الجتم�عية  املنزلة 
عداد للولدة واأى  وعزز م�س�ركتهم فى اأمور احلمل والإ
علم  ظرف ط�رئ حمتمل من خلل خمتلف حملت الإ
»ديزا  برن�مج  ورك��ز  التدريب.  وبرامج  اجلم�هريى 
�سي�ج�« على اإ�رشاك املجتمع املحلى كله فى �سم�ن 
موال,  والأ للم�ست�سفي�ت,  النقل  بتوفري  منة  الآ مومة  الأ
والترع ب�لدم والتيقظ للح�لت الط�رئة اأثن�ء الولدة. 
هذه  لت�أثري  دقيق  تقييم  اإج��راء  عدم  من  الرغم  وعلى 
توافر  احتم�ل  اأن  تبني  الر�سد  تق�رير  ف�إن  احلملت, 
لت�أثري  تعر�سوا  الذين  وال��زوج���ت  زواج  الأ معرفة 
برامج اليقظة بعلم�ت احل�لت الع�جلة ك�ن اكر من 
نظرائهم الذين مل يتعر�سوا لت�أثري هذه احلملة, وك�ن 
الحتم�ل اأكر فى اأن تتم ح�لت الولدة اخل��سة بهم 

فى مرافق �سحية اأو بوا�سطة ق�بلت)55(. 
التوعية  برامج  ت�سجع  اأن  ميكن  الغذائية.  التوعية 
والن�س�ط  ال�سحية  التغذية  امل��دار���ص  فى  ال�سحية 
ر�س�ئل  ت�سمل  اأن  يجب  الرامج  هذه  ومثل  الري��سى. 
الفواكه  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  ا�ستهلك  على  ت�سجع 
امل�سبعة)56(.  الدهون  فى  والعتدال   – واخل�رشاوات 
كم� ينبغى ت�سجيع ال�سب�ب على ا�ستهلك اأطعمة غنية 
مه�ت ب�رشورة الراحة اأثن�ء  ب�حلديد. وك�نت توعية الأ
جزءا  الطفل  لتغذية  املن��سبة  واملم�ر�س�ت  احلمل 
ن�دو(,  )ت�ميل  الهند  فى  ن�جحة  غذائية  برامج  من 

واإندوني�سي� وت�يلند.
اإحداث  ف���إن  ال�سحية,  التوعية  برامج  كل  ومثل 
تغيري فى الع�دات الغذائية من خلل التوعية الغذائية 
اأمر �سعب )الف�سل 5(. وزاد تقييم لرن�مج بنجلدي�ص 
املتك�مل للتغذية املعرفة ب�ل�سلوك املن��سب للتغذية, 
مه�ت مل مت�ر�سه)57(. وك�ن الفقر وقيود  ولكن اأغلب الأ

اكت�صاب  على  طلبتنا  ن�صاعد  »ل��ك��ى 
ف�صل, ننظم احتفاليات فى قرية  معرفة اأ
للمناق�صة حرة حول  )م�صاحة  »انقذونا« 

جنابية(«. م�صائل ال�صحة االإ
دو, 22, ط�لب ج�معة فى ه�نوى ورئي�ص 
ج�معته,  فى  جن�بية  الإ ال�سحة  ن���دى 

اآذار/ م�ر�ص 2006.
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مل  الرن�مج  اأن  كم�  ذل��ك.  فى  اأ�س��س�  �سبب�  الزمن 
اجل�ئز  ب�سكل من��سب, ومن  زواج واحلموات  الأ ي�رشك 
من  ال�س�ب�ت  مه�ت  الأ من  العديد  ملنع  اأدى  هذا  اأن 
اجلهود  بع�ص  ثبت جدوى  وقد  �سلوك جديد.  مم�ر�سة 
يدى للوق�ية من  املبذولة لتغيري ال�سلوك مثل غ�سل الأ
عن��رش  اأي�س�  به  ك�ن  الرن�مج  وهذا  �سه�ل)58(.  الإ
خلل  من  املراهق�ت  الفتي�ت  ا�ستهداف  مثل  مبتكرة 
اإحدى  وف��ى  امل��راه��ق���ت.  للفتي�ت  منتدي�ت  اإن�س�ء 
بنجلدي�ص  برن�مج  يغطيه�  التى  الفرعية  املن�طق 
حديث�  املتزوجني  ا�ستهداف  مت  للتغذية,  املتك�مل 
للتك�ليف  مردودية  كرث  الأ مر  الأ ك�ن  اإذا  م�  لختب�ر 
ول والعمل مع الزوجني حتى  هو التع�مل مع احلمل الأ
ي�سري عمر طفلهم� 24 �سهرا, بدل من ا�ستهداف تغطية 
طف�ل ال�سغ�ر والن�س�ء احلوامل فى جمتمع م�.  كل الأ
ونت�ئج تقييم هذه املب�درة للمتزوجني حديث� لي�ست 

مت�حة بعد)59(.

بوة وخدم�ت تنمية الطفولة  توفري مه�رات االأ
املبكرة

الطفل.  تنمية  حت�سن  اأن  ب����وة  الأ مل��ه���رات  ميكن 
الطفل  يكون  متى  معرفة  هى  امله�رات  هذه  واإح��دى 
اإىل  �س�فة  وب�لإ مكمل.  غذاء  لتن�ول  م�ستعدا  الر�سيع 
يتبعوا  اأن  اأي�س�  الوالدين  على  يتعني  امله�رة,  هذه 
ب�ختي�ر  والتف�علية  الن�سيطة  التغذية  مثل  مم�ر�س�ت 
املتن�مية  احلركية  الطفل  قدرات  مع  تتن��سب  اأطعمة 
الطفل  مع  واللعب  واحلديث  طعمه�,  من  يف�سله  وم� 
اأثن�ء الوجبة. وتبني برامج تنمية الطفولة املبكرة فى 
والتف�على  امل�ستجيب  الدعم  اأن  وج�م�يك�  كوادور  الأ
طف�ل, ميكن اأن يعو�ص  من الوالدين للنمو النف�سى فى الأ
الكثري من النت�ئج املع�ك�سة ل�سوء التغذية فى الطفولة 
دراك)60(. ففى ج�م�يك�, ح�سنت املكملت  على منو الإ
طف�ل ن�ق�سى التغذية, وكذا احلفز  الغذائية املقدمة لأ

النف�سى الجتم�عى النمو العقلى.
اأن  الر�سمية  الطفولة  رع�ية  خلدم�ت  ميكن  كذلك 
بح�ث  ت�س�ند الن�س�ء اللتى يرغنب فى العمل. وتبني الأ
املتو�سعة من الولي�ت املتحدة اأن ثمن رع�ية الطفل 
ففى  العمل)61(.  قوة  فى  مه�ت  الأ م�س�ركة  على  يوؤثر 
ملرافق  الع�لية  ���س��ع���ر  الأ قللت  جواتيم�ل,  ح�رش 
م.  الأ عمل  �س�ع�ت  م��ن  الر�سمية  ط��ف���ل  الأ رع���ي��ة 
طف�ل  طف�ل املنتظمني فى مرافق رع�ية الأ وتوفر للأ
جواتيم�ل,  مدن  فى  كوميونيت�ريو�ص«  »هوج�ري�ص 
اأف�سل  الدقيقة  املغذية  امل��واد  من  وجرع�ت  تغذية 

من نظرائهم الذين ل يرتددون على هذه املرافق)62(. 
�رشة  وفى فيت ن�م, حيث متو�سط اخل�سوبة وحجم الأ
مه�ت م�س�در  �سغريان, ت�ستخدم 41 فى امل�ئة من الأ
طف�ل )مدار�ص  وموؤ�س�س�ت للرع�ية(  ر�سمية لرع�ية الأ
مه�ت الريفي�ت  فى حني يعتمد 46 فى امل�ئة من الأ
على اأع�س�ء من الع�ئلة املمتدة)63(. وفى كيني�, تثبط 
املبكرة,  الطفولة  تنمية  لرامج  الع�لية  التك�ليف 
طف�ل  الأ رع�ية  ت�سهيلت  ا�ستخدام  عن  ���رش  الأ همة 
العمل. كم�  مه�ت فى  الأ م�س�ركة  وتقلل من  الر�سمية 
كر �سن� ب�ملدار�ص, واأ�س��س�  طف�ل الأ يت�أثر التح�ق الأ

الفتي�ت)64(.

تعليم ال�س�ب�ت مه�رات احلي�ة
كم� يوفر معظم برامج تعليم مه�رات احلي�ة للفتي�ت, 
�سحية,  معلوم�ت  امل��ت��زوج���ت,  وغ��ري  املتزوج�ت 
احل�سول  على  وتدريب�  ���رشة,  الأ حي�ة  حول  وتعليم� 
امله�رات  ه��ذه  مثل  واكت�س�ب  ال��رزق.  اأ�سب�ب  على 
املث�ل,  �سبيل  فعلى  القوة.  اأ�سب�ب  من  الن�س�ء  ميكن 
جدا  ال�سغري  الئتم�ن  برامج  فى  امل�س�ركة  زادت 
الر�سمية.وفى  ال�سحية  للرع�ية  الن�س�ء  ا�ستخدام  من 
حوا�رش م�ليزي�, زاد دخل الن�س�ء غري املكت�سب )وهو 
مقي��ص بديل لقدرتهن على امل�س�ومة( من الطلب على 

مومة)65(.  رع�ية الأ
املق�رنة  جت����رب  ع��ل��ى  املبنية  والتقييم�ت 
هذا  فى  ال�سب�ب  على  املرتكزة  للتدخلت  الع�سوائية 
املج�ل ن�درة, ولكن تقييم ت�أثري بع�ص الرامج القليلة 
ر�س�د عن التدخلت الفع�لة. واأحده�  يقدم لن� بع�ص الإ
الهند)66(  فى  ف�سل«  الأ احلي�ة  »خي�رات  برن�مج  هو 
الذى بداأه »مركز التنمية واأن�سطة ال�سك�ن« فى 1987. 

ن�ث فى  وجدت درا�سة لتقدير ت�أثري م�س�ركة الذكور والإ
بنجلدي�ص  ريف  فى  ال�سغر  املتن�هى  الئتم�ن  برامج 
ومن  اخل�سوبة.  قللت  الرن�مج  فى  الرج�ل  م�س�ركة  اأن 
الواردة  ال�سغر  متن�هى  للئتم�ن  ربعة  الأ الرامج  بني 
ثر  الأ اأكر  للم�س�ركة فى بنك جرامني  الدرا�سة, ك�ن  فى 
اأطول فى  وقت�  يق�سون  الرج�ل  ن  لأ اأمر مده�ص  – وهو 
على  الت�أثري  ف�إن  لذلك  جن���ب.  الإ فى  اأقل  ووقت�  العمل 
اأن يكون نتيجة لفر�ص اكر  الرج�ل مل يكن من املمكن 

لك�سب الرزق م�ستمدة من الئتم�ن املتن�هى ال�سغر.
الرج�ل  لتعر�ص  النتيجة  ه��ذه  املوؤلفون  ويعزو 

ن�سطة التنمية الجتم�عية التى ت�سكل جزءا من برامج  لأ
الئتم�ن متن�هى ال�سغر, وهى اأن�سطة رمب� غريت مواقف 
�رش  الأ الرج�ل. ويعلم بنك جرامني امل�س�ركني فيه قيمة 
تعليم  مثل  اأخرى  اجتم�عية  ق�س�ي�  بني  )من  ال�سغرية 
»القرارات  من  واحد  هو  �سغرية  اأ�رشة  فتكوين  البن�ت(. 
ع�س�ء اأن يعدوا ب�إط�عته�.  ال�ستة ع�رش« التى يجب على الأ
ال�سوء  الر�س�ئل  هذه  ملثل  الرج�ل  تعر�ص  ت�أثري  ويلقى 
علم  الإ حملت  ف��ى  ال��رج���ل  ا�ستهداف  اأهمية  على 

جن�بية. �رشة وال�سحة الإ والتوعية من اأجل تنظيم الأ
امل�سدر : بيت واآخرون )1999(.

�لقر�ر�ت �ل�صتة ع�رس لبنك جر�مني طار 5-6  �لإ
طفال �إقناع �لرجال باإجناب عدد �أقل من �لأ   
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للمدر�سة  يذهنب  ل  اللتى  الفتي�ت  ي�ستهدف  اإذ  وهو 
فى  متعددة  خدم�ت  يقدم  �سنة,   20 اإىل   12 �سن  من 
الريفية,  املن�طق  وفى  ب�ملدن  املحيطة  الع�سوائي�ت 
واخلدم�ت,  جن�بية  الإ ال�سحة  حول  معلوم�ت  فيوفر 
من  الن�س�ء  بتمكني  وينه�ص  املهنى,  التدريب  ويوفر 
وت�سري  ترفيهية.  احتف�لت  خلل  من  القوة  اأ�سب�ب 
وجمموع�ت  العلج  جمموع�ت  من  امل�ستمدة  النت�ئج 
الن�س�ء  اأح��وال  من  ح�سن  الرن�مج  اأن  اإىل  املق�رنة 
املعرفة  وزي���دة  ال��زواج,  �سن  بت�أخري   – ال�سغريات 
القرار  اتخ�ذ  مه�رات  وتقوية  جن�بية,  الإ ب�ل�سحة 
)ال�سكل  ال�سحية  الرع�ية  خدم�ت  ا�ستخدام  وزي���دة 

.)7-6
اأن  نيب�ل  ف��ى  جتريبية  �سبه  درا���س��ة  وتك�سف 
ي�ستهدف  جن���ب��ي��ة  الإ لل�سحة  متك�مل  ب��رن���جم��� 
ت�أثري كبري  له  اإىل 21 �سنة ك�ن  ال�سب�ب من �سن 14 
ال�سحة  رع�ية  خدم�ت  ا�ستخدام  مثل  ال�سلوك  على 
جن�بية, وحمل املراهق�ت, والزواج فى �سن �سغرية.  الإ
اأي�س�  اأ�رشك  اأنه  فى  التدخل  لهذا  �سمة مميزة  وتتمثل 
فى  ال�سحية  للرع�ية  وم��وردي��ن  ومدر�سني  ب�لغني 
تقدميه�.  اآلي�ت  وت�سميم  ال�سب�ب  احتي�ج�ت  تقييم 

ورمب� اأ�سهم هذا فى جن�ح الرن�مج)67(.
ف�سل«,  الأ احلي�ة  »خي�رات  برن�مج  مثل  ومثله 
دارة  الهندى لإ يعمل برن�مج مه�رات احلي�ة »للمعهد 
فى  الريفية,  م�ه�را�سرتا  فى  ب�كود  فى  ال�سحة« 
وي�ستهدف  احل�رش  فى  فقرية  واأحي�ء  ريفية  من�طق 
ن�ث خ�رج املدر�سة من �سن 12 اإىل 18 �سنة. وهو  الإ

م�س�ء  فى  واح��دة  �س�عة  ملدة  �سنة  لفرتة  دورة  يقدم 
�سبوع, تقوده� ن�س�ء مدرب�ت فى ال�سحة  اآخر الأ يوم 
احلي�ة,  ومه�رات  والكت�بة  القراءة  وتعليم  والتغذية 
الفتي�ت  زواج  ت�أخري  على  كبري  ت�أثري  له�  ك�ن  وقد 

ال�سغريات)68(.

جيل الزواج منح ال�س�ب�ت موارد لت�أ
ميكن اأن حتبط التدخلت التى ت�سجع تعليم الفتي�ت – 
منح درا�سية وق�س�ئم, وكتب جم�نية, واأزي�ء املدر�سة 
وبرن�مج  املبكر.  احلمل  ثم  ومن  املبكر  ال��زواج   –
بنجلدي�ص  فى  امل�سهور  الث�نوية  للدرا�سة  روات��ب 
ن متو�سط �سن زواج  ط�ر 6-6( هو برن�مج واعد لأ )الإ
الفتي�ت هن�ك منخف�ص جدا. ولكن لي�ص من الوا�سح, 
�سن  اأّخر  ك�ن  اإذا  م�  �س�مل,  تقييم  وجود  عدم  ب�سبب 
الزواج للفتي�ت - فقد وجدت درا�سة لقريتني اأنه فعل 
ف�سل  الأ الت�سغيل  فر�ص  توؤخر  اأن  كم� ميكن  ذلك)69(. 
لل�س�ب�ت, مثل زي�دة فر�ص العمل فى م�س�نع امللب�ص 

فى بنجلدي�ص الزواج)70(.

مه�ت فى �سن مبكرة م�س�ندة من ي�سبحن اأ
حتت�ج الفتي�ت اللتى ي�سبحن اأمه�ت فى �سن مبكرة 
جدا للتغلب على نت�ئج مثل هذا النقط�ع عن الدرا�سة. 
لعدم  الدرا�سة  عن  ال�سغريات  مه�ت  الأ تنقطع  فقد 
املحلى  املجتمع  من  اأو  ���رشة  الأ من  م�س�ندة  وج��ود 
والولدة.  للحمل  اجل�سدية  املتطلب�ت  ج�نب  اإىل 
يتزوجن,  عندم�  الدرا�سة  من  اأخري�ت  تت�رشب  وقد 
عمل  على  احل�سول  فى  ذلك  بعد  �سعوب�ت  يجدن  ثم 
مه�ت  ن اأغلب الأ جر وك�سب عي�سهن. ونظرا لأ مدفوع الأ
املراهق�ت من اأ�رش فقرية, ف�إن برامج الفر�سة الث�نية 

يجب اأن تتع�مل مع و�سعهن غري املواتى.

�سي��س�ت مرنة للدرا�سة
اأن  املرنة  والجتم�عية  الدرا�سية  لل�سي��س�ت  ميكن 
ففى  امل��راه��ق���ت.  حلمل  ال�س�رة  ث����ر  الآ من  تخفف 
الولي�ت املتحدة حيث ن�سبة حمل املراهق�ت من بني 
اأعلى الن�سب فى الع�مل املتقدم)71(, كثريا م� يعتر ذلك 
معدلت  تكون  اأن  احتم�ل  ن  لأ ع�مة  �سحية  م�سكلة 
على  واعتم�دهن  واأطف�لهن  املراهق�ت  مه�ت  الأ فقر 

الت�أمني الجتم�عى اأكر.
�سببي�  ت�أثريا  مريكية  الأ الدرا�س�ت  بع�ص  وجتد 
بينم�  ج��ر,  والأ الدرا�سة  على  املراهق�ت  حلمل  كبريا 
النت�ئج ميكن  اأن جزءا كبريا من  اأخرى  جتد درا�س�ت 
و�س�ع اجتم�عية واقت�س�دية غري مواتية ولي�ص  عزوه لأ

.)2001( )CEDPA( امل�سدر : مركز التنمية واأن�سطة ال�سك�ن

�حلياة  مهار�ت  �كت�صاب  �أن يحفز  �لهند, ميكن  فى  �ل�صكل 7-6 
طلب �لن�صاء �ل�صابات على �خلدمات �ل�صحية

ن�سبة مئوية من الن�س�ء املتزوج�ت
�سفر 20 40 60 80 100

مل يتلقني تدريب� على مه�رات احلي�ة

تلقني تدريب� على مه�رات احلي�ة

تلقني رع�ية م� قبل 
الولدة

تلقني جرعتني من اللق�ح 
�سد التيت�نو�ص

تلقني رع�ية م� بعد 
الولدة

تزوجن فى �سن 18 اأو 
فوق ذلك

ولدن طفل فى موؤ�س�سة 
�سحية

ي�ستخدمن و�س�ئل منع 
احلمل فى الوقت احل�ىل
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حلل املراهق�ت. والنت�ئج بدل من ان تكون متن�ق�سة, 
فى  خمتلفة)72(.  زمنية  ف��رتات  حرى  ب�لأ تعك�ص  قد 
اأعوام ال�ستيني�ت وال�سبعيني�ت, عندم� ك�نت الظروف 
الجتم�عية جتعل من ال�سعب على الفت�ة حتمل م�س�كل 
مه�ت املراهق�ت تواجهن بنت�ئج فري  احلمل, ك�نت الأ
الفر�ص  قللت  الزمن, رمب�  مّر  وعلى  �سلح.  للإ ق�بلة 
للو�سول لرامج الفر�سة الث�نية التى ت�سمن ا�ستمرار 
مه�ت املراهق�ت فى الدرا�سة الت�أثري ال�سببى حلمل  الأ
برامج  وت�س�عد  النت�ئج.  من  ع��دد  على  املراهق�ت 
الت�أمني  وبرامج  الث�نوية  للمدر�سة  املع�دلة  الدرا�سة 
مه�ت املراهق�ت على تعوي�ص دخلهن  الجتم�عى الأ
اأنظمة  تكيفت  كم�  لدرا�ستهن.  واللح�ق  املنخف�ص 
مه�ت  والأ احلوامل  من  املراهق�ت  تعليم  مع  الدرا�سة 

ورمب� ك�ن هذا هو م� اأبق�هن فى املدر�سة.
وتبني الدلئل امل�ستمدة من جنوب اأفريقي� اأن مثل 
مه�ت  هذه ال�سي��س�ت الدرا�سية امل�س�ندة قد �س�عدت الأ
وي�سمح  تعليمهن)73(.  واإمت�م  اللح�ق  على  املراهق�ت 
ال�سحراء  جنوب  اأفريقي�  فى  البلدان  من  اأك��ر  عدد 
ع�دة  وفى اأمريك� اللتينية ب�سي��س�ت اأكرث ليرالية لإ
اللتح�ق ب�ملدار�ص, بل ي�سمح البع�ص منه� للفتي�ت 
)بوركين�  احلمل  اأثن�ء  املدر�سة  فى  ب�لبق�ء  احلوامل 
حت�سن�  هذا  وميثل  وب��ريو(.  �سيلى  الكمرون,  ف��سو, 
عن اأعوام الت�سعيني�ت, عندم� ك�نت اأغلب البلدان فى 
اأفريقي� جنوب ال�سحراء تتطلب طرد الفتي�ت احلوامل. 
مل  اآث�ره�  اأن  كم�  يوثق,  مل  ال�سي��س�ت  هذه  وتنفيذ 

تقّيم)74(.

املتنوعة  االحتي�ج�ت  ل�سد  موحدة  برامج 
مه�ت املراهق�ت لاأ

منذ ع�م 1977, اأخذت موؤ�س�سة مركز ن�س�ء ج�م�يك� 
متك�مل  برن�مج  املتزوج�ت  غري  املراهق�ت  ت�س�ند 
جدا)75(.  ال�سغريات  مه�ت  للأ عديدة  احتي�ج�ت  ي�سد 
مت�م تعليمهن,  مه�ت املراهق�ت لإ وبتقدمي فر�سة للأ
�سنوات  اأث��ن���ء  احلمل  ت��ك��رار  جتنب  على  ت�سجعهن 
مراهقتهن. وهى تقدم لهن اأي�س� تدريب� مهني� ورع�ية 

نه�رية.
احلوامل  للفتي�ت  ر�سمية  درا�سة  الرن�مج  ويوفر 
�سخ�سية  ون�����س���ئ��ح  �سنة   16 اإىل   12 ���س��ن  م��ن 
وللمجموع�ت حول حتدي�ت حمل واأمومة املراهق�ت. 
حملية  وع��ي���دات  مل�ست�سفي�ت  بتحويلت  وي��ق��وم 
�رشة. ويقدم  للخدم�ت ال�سحية, مب� فى ذلك تنظيم الأ
ال�سغريات  مه�ت  الأ مل�س�ندة  عملية  خدم�ت  اأي�س� 
للر�سع,  النه�رية  الرع�ية  مثل  وبعده,  احلمل  اأثن�ء 

مومة وتغذية الطفل, ومعلوم�ت حول  ودرو�ص فى الأ
اأي�س�  يوفر  كم�  الق�نونية.  طف�ل  والأ الن�س�ء  حقوق 
ويقوم  مهني�.  وتدريب�  العمل  مه�رات  على  تدريب� 
تتوافر  ول  �سنة.   24 اإىل   18 �سن  من  للن�س�ء  بتعيني 
ح�سن  قد  اأنه  يبدو  الرن�مج  ولكن  دقيقة,  تقييم�ت 
انتقلت  وقد  ج�م�يك�.  فى  املراهق�ت  مه�ت  الأ حي�ة 
جي�ل: فقد مت اإحل�ق كل اأطف�ل  مزاي� الرن�مج عر الأ
اأى  حتمل  ومل  ب�ملدار�ص,  الرن�مج  فى  امل�س�رك�ت 
من الفتي�ت املراهق�ت من امل�س�رك�ت فى الرن�مج, 

واأغلب الفتي�ت فى الرن�مج اأجننب طفل واحدا فقط.
والرامج  ال�سي��س�ت  من  كثري  يوؤهل  اأن  ميكن 
اأ�رش  لتكوين  ال�سب�ب  جن�بية  الإ ولل�سحة  للتغذية 
تنت�رش  التى  البلدان  على  ويتعني   .)1-6 )اجل��دول 
الغذائية.  للتدخلت  اأولوية  تعطى  اأن  نيمي�  الأ فيه� 
بني  جدا  منت�رشة  نيمي�  الأ اأن  الف�سل  هذا  بني  وقد 
برامج  واأن  البلدان  من  ع��دد  فى  ال�س�ب�ت  الن�س�ء 
قليل  عدد  ولدى  دائم�.  ت�سلهم  ل  قد  احلديد  مكملت 
نيمي� فيه� م�سكلة, برن�مج قومى  من البلدان متثل الأ
الولدة,  قبل  م�  رع�ية  وا�ستخدام  احلديد.  ملكملت 

فى ع�م 1977, بداأت منظمة غري حكومية فى بنجلدي�ص 
املدر�سة  فى  للفتي�ت  روات��ب  لتقدم  �سغريا  م�رشوع� 
اأن  ب�رشط  البتدائية  الدرا�سة  اأكملن  اللتى  الث�نوية 
 ,1994 ع�م  وفى  زواجهن.  ت�أخري  على  هن  اآب�وؤ يوافق 
الرن�مج  تطور  الدولية,  من�ئية  الإ املوؤ�س�سة  من  وبدعم 
الث�نوية«  املدر�سة  فى  ن���ث  الإ مل�س�عدة  »م�رشوع  اإىل 
البلد  فى  الريفية  الفرعية  املن�طق  كل  يغطى  واأ�سبح 

وعدده� 460 منطقة.
اأن توافق  ال�رشوط ل�ستمرار امل�س�ركة هى  وك�نت 

الفتي�ت على :
على  امل�ئة  فى   75 بن�سبة  املدر�سة  فى  النتظ�م 

قل من ال�سنة املدر�سية, الأ
على  الدرج�ت  من  امل�ئة  فى   45 على  احل�سول 

قل فى املتو�سط فى المتح�ن�ت النه�ئية. الأ
امتح�ن  اإنه�ء  حتى  متزوج�ت  غري  يبقني  اأن   n

�سه�دة الث�نوية الع�مة.
من  نقودا  ت�سحب  اأن  متلقية  لكل  م�سموح�  وك�ن 
وا�سعة  اإعلمية  حملة  تنظيم  ومت  م�ستقل.  ب�سكل  البنك 
اتخذ  كم�  ن���ث.  الإ تعليم  ب�أهمية  اجلمهور  وعى  لزي�دة 
�س��سية  الأ البنية  لتح�سني  خ��ط��وات  اأي�س�  امل�����رشوع 

تدريب مهنى  وتوفري  اإن�ث,  مدر�س�ت  وتعيني  للمدار�ص, 
للفتي�ت اللتى ينهني الدرا�سة.

التح�ق  من  الرن�مج  زاد  الت�سغيل,  لتقييم  وطبق� 
الفتي�ت. بيد اأنه ك�نت هن�ك خم�وف كثرية حول ت�أثري 
ربع  جنح   ,1999 ع�م  ففى  التعليمى.  داء  الأ على  ذلك 
املدر�سى  ال�سف  رواتب فى  يتلقني  اللتى  فقط  الفتي�ت 
الع��رش, فى امتح�ن �سه�دة الدرا�سة الث�نوية, اأى اأقل من 
مة.  الأ نط�ق  على  للبن�ت  الث�نوية  الدرا�سة  اإمت�م  معدل 
وقد يرجع �سبب ذلك اإىل اأن بع�ص املدار�ص �سخمت من 
كم�  داء.  الأ ب�أهداف  للوف�ء  والنتظ�م  اللتح�ق  بي�ن�ت 
�سن  رفع  الرن�مج  اأن  على  دليل  اأى  يجد  مل  التقييم  اأن 

زواج الفتي�ت,
وىل من امل�رشوع بجمع بي�ن�ت  ومل تقم املرحلة الأ
مم�  للمق�رنة,  خ�رجية  جمموعة  تن�سئ  مل  كم�  اأ�س��سية 
ث�ر. وملع�جلة ذلك,  جعل من امل�ستحيل القي�م بتقييم للآ
من  الث�نية  املرحلة  فى  �س�رم  تقييم  عن�رش  اإ�س�فة  مت 

امل�رشوع )بداأت فى اآذار/ م�ر�ص 2002(.

وبيت  خندك�ر,   ,)2003( واآخرون  ب�تن�ج�ر   : امل�س�در 
وفووا )2003(, والبنك الدوىل )2003 ط(.

حتويالت نقدية م�رسوطة بتاأخري �لزو�ج طار 6-6  �لإ
لتعزيز �نتظام �لفتيات فى بنجالدي�ض فى �لدر��صة   
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�جلدول 6-1 �لرب�مج و�لتدخالت �لتى تعد �ل�صباب لالنتقال لتكوين �أ�رسة
غري حمتمل جناحهاو�عدة ولكن مل يتم �لتثبت منهاثبت جناحها

�لفر�ض
احل�سول  فر�ص  حت�سني 

على اخلدم�ت.

منع الزواج املبكر

ال�سحية  اخلدم�ت  ب��ستخدام  م�رشوطة  م�لية  حتويلت 
ول مرة  الوالدين لأ الوق�ئية )املك�سيك ونيك�راجوا( )مل يكن 

حمل تركيز الرن�مج(
طف�ل وللن�س�ء  مكملت ب�ملغذي�ت الدقيقة وتقوية الغذاء للأ

ال�س�ب�ت قبل احلمل واأثن�ءه
ت�ستهدف  )ل  والطفل  م  الأ و�سحة  �رشة  الأ تنظيم  برامج 

مه�ت ال�سغريات( الأ

وخدم�ت  �سرة,  الأ تنظيم  خدم�ت  جن�بية,  الإ ال�سحة  توجيه  اإع���دة 
منة لحتي�ج�ت ال�سب�ب. مومة الآ الأ

n  تدريب مقدمى اخلدمة على التع�مل مع ال�سب�ب.
�سرة ت�سل لل�سب�ب فى مق�رهم )التو�سيل لعتبة  الأ تنظيم  n  خدم�ت 

الب�ب(.
اإ�رشاك القط�ع اخل��ص 

�سرة فى بع�ص  n  التع�قد من الب�طن مع اآخرين لتقدمي خدم�ت تنظيم الأ
البل�دان )بروف�ميلي� فى كولومبي�(.

n �رشاك�ت ع�مة وخ��سة  
n ت�سويق اجتم�عى ملوانع احلمل

يدز  الإ التى تنتقل مبم�ر�سة اجلن�ص وفريو�ص  مرا�ص  الأ دمج خدم�ت 
م والطفل )دمج توزيع الواقى الذكرى( �رشة و�سحة الأ مع تنظيم الأ

جن�بية وموانع احلمل. زي�دة ا�ستخدام الرج�ل خلدم�ت ال�سحة الإ
طف�ل.  ت�رشيع ي�سع حد اأدنى ل�سن الزواج ؛ حظر زواج الأ

ت�أجيل زواج الفتي�ت بتقدمي حوافز م�لية للوالدين )على �سبيل املث�ل 
برن�مج »ابنتن� ثروتن�« فى ه�ري�ن� فى الهند(.

�لقدر�ت
�سحية  ت��وع��ي��ة  ت��وف��ري 

وغذائية
املراهق�ت  حمل  ملنع  املدر�سة  اإىل  ت�ستند  جن�سية  تربية 

)�سيلى, »املراهقة : وقت اخلي�رات«(. 

مه�ت لتح�سني احل�لة الغذائية للطفل من  التوعية الغذائية للأ
يدى فى ريف بنغلدي�ص(  خلل مم�ر�س�ت الر�س�عة )غ�سل الأ

مه�ت ال�س�ب�ت(. )لي�ستهدف ب�ل�رشورة الأ

منة و�سحة الطفل : مومة الآ جن�بية وتربية الأ توعية حول ال�سحة الإ
n الفتي�ت ال�سغريات احلوامل )املك�سيك برامج ت�ستند اإىل امل�ست�سفى(.

n  للمتزوج�ت حديث� )برن�مج »بنجلدي�ص« املتك�مل للتغذية, برن�مج 
الهند,  مرة,  ول  لأ ب�ء  الآ م�رشوع  حديث�,  للمتزوجني  بنجلدي�ص 
للفتي�ت  جن�بية  الإ لل�سحة  املجتمع  اإىل  امل�ستند  املنهج  م�رشوع 

املتزوج�ت(.
لتح�سني  غذائية  تربية  اإندوني�سي�(  فى  �سي�ج�  )�سيوامى  n  الرج�ل 

مه�ت املراهق�ت. تغذية ال�سب�ب, خ��سة تلك الرامج املوجهة للأ

برامج تقدم معلوم�ت:
اأ - ذات م�سمون ع�م.

ب- غري مرتبطة ب�ل�سي�ق الثق�فى

بوة بوة �رشيعة ال�ستج�بة تعليم مه�رات الأ خدم�ت الطفولة املبكرة ومه�رات الأ
ب�ء  الآ اأو  ال�سب�ب  ب�ء  الآ ي�ستهدف  )ل  لوادر(  والأ )ه�م��سك� 

ول مرة( لأ
ال�س�ب�ت  الن�س�ء  متكني 

من اأ�سب�ب القوة
بنجلدي�ص  )برن�مج  ال�س�ب�ت  للن�س�ء  م�رشوطة  نقدية  حتويلت 

ن�ث فى املدر�سة الث�نوية(. ملرتب�ت الإ
)برن�مج   – الرزق  لك�سب  التدريب  اإىل  �س�فة  ب�لإِ احلي�ة  مه�رات 

خي�رات اأف�سل للحي�ة فى الهند(
فر�ض ثانية

املراهق�ت  مه�ت  الأ دعم 
املدار�ص  ب�����س��ي������س���ت 

املرنة.

فى  ب�ل�ستمرار  احلوامل  للفتي�ت  ت�سمح  التى  املدار�ص  �سي��س�ت 
املدر�سة اأو الرجوع بعد الولدة.

دمج الرامج
برامج مع�دلة للمدر�سة

)مركز  الرزق  ك�سب  مه�رات  تعلم  وفر�سة  الطفل  رع�ية  بني  اجلمع 
الن�س�ء الت�بع ملوؤ�س�سة ج�م�يك�(.
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مه�ت  والتى تقدم فيه� فى الع�دة مكملت احلديد للأ
نيمي�, لي�ص �س�مل ب�أى ح�ل فى بع�ص  امل�س�ب�ت ب�لأ
ت�ستخدم  حيث  وحتى  اآ�سي�.  جنوب  خ��سة  املن�طق, 
نيمي�  مه�ت رع�ية م� قبل الولدة )وحيث الأ اأغلب الأ
منت�رشة(, قررت ن�سبة مئوية �سغرية فقط اأنهن تلقني 
فر�ص  لتح�سني  جم�ل  اأي�س�  وهن�ك  حديد.  مكملت 
من  احلديد  مكملت  على  ال�سغريات  الفتي�ت  ح�سول 

خلل الرامج ال�سحية امل�ستندة اإىل املدر�سة.
يلء  لإ حتت�ج  التى  البلدان  الف�سل  هذا  حدد  كم� 
ال�سحة  املعلوم�ت حول  لزي�دة  للتدخل  اأكر  اهتم�م 

من  ع�لية  ن�سبة  ت�ستخدم  املتو�سط,  وفى  جن�بية.  الإ
جن�بية مثل رع�ية م� قبل  ال�سب�ب خدم�ت ال�سحة الإ
الولدة فى عي�دات طبية. اإل اأنه من بني اأولئك الذين 
ا�ستخدموا هذه اخلدمة, ف�إن ن�سبة مئوية �سئيلة هى 
مثل  مو�سوع�ت  حول  حيوية  معرفة  اكت�سبت  التى 
من  العديد  فى  الر�سع  ورع���ي��ة  احلمل  م�س�عف�ت 
فريقية وبع�ص البلدان فى اأمريك� اللتينية  البلدان الأ
هذه  على  ويتعني   .)6-6 ال�سكل  )انظر  اآ�سي�  وجنوب 
تقدمي  واآلي�ت  نوعية  فى  ا�ستثم�ره�  تزيد  اأن  البلدان 

جن�بية. خدم�ت رع�ية ال�سحة الإ
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�نظر فيما ميكن لل�شبان �أن يفعلوه: بعد مرور �أيام على 
باك�شتان،  فى   2005 �أكتوبر  فى  وقع  �لذى  �لزلز�ل 
بني  فيما  �لتن�شيق  م�شاكل  باأن  تتو�تر  نباء  �لأ بد�أت 
من  �إىل  �مل�شاعد�ت  و�شول  منعت  غاثة  �لإ وك��الت 
كانو� فى �أ�شد �حلاجة �إليها، فتطوعت جمموعة مكونة 
د�رية  �لإ للعلوم  له��ور  جامعة  من  طالبا   24 من 
�لقرى  فى  �مل�شح  باأعمال  يقومو�  من  �أول  ليكونو� 
�لذين  و�ل�شابات  �ل�شبان  ه��وؤلء  قام  وقد  �ملنكوبة. 
 3500 مب�شح  �شنة  و22   18 بني  �أعمارهم  تر�وحت 
عليها،  مد�د�ت  �لإ ووزعو�  �حتياجاتها  وقدرو�  �أ�رسة، 
وفى هذ� كانو� يق�شون لياليهم فى �خليام، ويرحتلون 
قد�م، �أو فى �شيار�ت م�شتعارة. ومنذ ذلك  �شري� على �لأ
ملائتى  تعمقا  �أكرث  ثانية  م�شح  بعملية  قامو�  �حلني 
�شارعت  وقد  ن.  �لآ حتى  فرد   3200 نحو  ت�شم  �أ�رسة 
على  غاثة  �لإ ووك��الت  �ملانحني  من  كال  بياناتهم 

رو�ح.)1( توجيه جهودهما و�إنقاذ �لأ
�لنا�س  فيها  يبد�أ  �لتى  �ملرحلة  هو  �ل�شباب  �إن 
من  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �حلياة  فى  م�شاركتهم 
�لتى  �ملهار�ت  �أى  وحدهم  ويقررون  �أنف�شهم،  تلقاء 
يقيمون  من  ومع  يعملون،  و�أي��ن  �كت�شابها،  ي��ودون 
باأ�شو�تهم  يدلو�  �أن  وميكنهم  �لوثيقة،  عالقاتهم 
�أد�ء  �إليهم،  يطلب  �أو  ك��ث��ريون،  ويختار  م��رة،  ول  لأ
�لفرق  �أو  بالنو�دى،  يلتحق  وبع�شهم  ع�شكرية.  خدمة 
فى  �آخ��ري��ن  مع  بالتفاق  ي��ق��ررون  وق��د  �لريا�شية. 
يدز  �لإ ملر�شى  �لرعاية  يقدمو�  �أن  �لدينية  موؤ�ش�شتهم 
�لذين يعانون ب�شدة من مر�شهم. وقد يتبادلون �لر�أى 
حول ما �إذ� كانو� يتحملون �لدين �مل�شتحق على جار 
لهم ملقر�س �لنقود بالقرية. ونظم بع�شهم �حتجاجات 
كبرية،  ب�شورة  مبد�ر�شهم  �مل�رسوفات  �رتفاع  على 
�ملحلى  جمتمعهم  ق��ادة  ن  لأ �آخ���رون  �حتج  بينما 
 قررو� نبذ �مر�أة �فرت�شو� �أنها غري حمت�شمة. وكل هذه
باملعنى  و�شيا�شية  �جتماعية  �أكانت  �شو�ء   � دو�ت  �لأ

�لو��شع للكلمة � �إمنا هى جو�نب للمو�طنة.
�حلركات  ف��ى  ع��ل��ى  �لأ �ملثل  ه��ى  �مل��و�ط��ن��ة  �إن 
�لجتماعية و�حلياة �ل�شيا�شية، ولكن معنى �مل�شطلح 
فر�د  �لأ ب��ني  تقريبا  عالقة  ك��ل  ن  لأ م���ر�وغ  معنى 

وجمتمعاتهم ميكن �حت�شابها جانبا للمو�طنة. و�أب�شط 
�أن  يجب  مو�طنا  يكون  لكى  �مل��رء  �أن  ه��و  تعريف 
يتمتع باملز�يا  و�أن  �شيا�شى  يكون ع�شو� فى جمتمع 
�ملرتبطة  جبارية  �لإ باللتز�مات  وكذلك  و�حلماية، 
بع�شوية �ملجتمع.)2( وللمو�طنة بعد�ن �شلبى و�إيجابى. 
يتلقون  �ملجتمع،  فى  �أع�شاء  �أنهم  ملجرد  فر�د،  فالأ
�حلقوق و�ملز�يا � �حلق فى �لتعليم �ملجانى، �حلق فى 
فى  �حلق  �حلرة،  �لدميقر�طيات  وفى  قانونية،  هوية 
�لتنظيمات  وتكوين  عادلة،  حماكمة  وفى  �لق��رت�ع، 
بالتز�مات دفع  �أي�شا يتحملون  �أنهم  �آخرين. كما  مع 
�ل�رس�ئب، و�خلدمة �لع�شكرية عندما يطلب �إليهم ذلك. 
ينبغى  �لتى  �لكيفية  على  �لن�شيطة  �ملو�طنة  وتوؤكد 
�أن ي�شائلو� �ملوظفني �لعموميني عن  فر�د بها  على �لأ
خرين،  ولالآ نف�شهم  لأ بالعد�لة  يطالبو�  و�أن  �أعمالهم، 
عنهم  يختلفون  �لذين  �شخا�س  �لأ مع  يت�شاحمو�  و�أن 
و�أن ي�شعرو� بالت�شامن مع زمالئهم  �أو دينيا،  عرقيا 

من �ملو�طنني ومع �لب�رس �أجمعني.
له  �لطيبني  �ملو�طنني  لتعهد  �لعام  �لعمل  �إن 
 � �لقيام بذلك وحدها  �شو�ق ل ميكنها  �لأ ن  �أهميته، لأ
بل ل ي�شتطيع ذلك حتى جمرد �مل�شاركة �لجتماعية 
�لقائمة  �لجتماعية  �ملوؤ�ش�شات  من  جد�  كثري  )هناك 
ن  على �ل�شتبعاد �أو ما هو �أ�شو�أ(. كما �أنه مهم �أي�شا لأ
�لعمل �جلماعى، و�خل�شوع للم�شاءلة �لعامة، و�حلر�س 
�أمور  �لبيئة،  على  و�لقو�مة  و�ملجتمع،  �لع�شرية  على 
لو �شدق  �لن�شيطة. وحتى  �ملو�طنة  بدون  �شعبة جد� 
�أن م�شكلة �حلكم �جليد ميكن حلها  كانو� عندما كتب 
حتى بالن�شبة »جلن�س �ل�شياطني«، فاإن �حلل قد يكون 

طار 1-7(. باهظ �لثمن وغري �شار )�لإ
ويتناول هذ� �لف�شل عملية �لنتقال �لتى مير بها 
�لتى  و�ل�شيا�شات  مو�طنني،  ي�شبحون  عندما  �ل�شبان 
�لبيانات  �أول  ي�شتعر�س  �أن  بعد  وذلك  تدعمهم،  قد 
�ل�شبان  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لعاملى.  �مل�شتوى  على 
من  نفور�  و�أكرث  بال�شيا�شة  �هتماما  �أقل  ين�شاأون  قد 
�ملوؤ�ش�شات �لرئي�شية فى �لبلد�ن مرتفعة �لدخل، وكثري 
كذلك  يبدو  ل  مر  �لأ فاإن  �لدخل،  �لبلد�ن متو�شطة  من 
يتز�يد  حيث  �لدخل.  منخف�شة  �لبلد�ن  من  عديد  فى 

ممار�سة املواطنة

7الف�سل
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عمال  �لهتمام بال�شيا�شة و�لثقة باخلدمة �ملدنية و�لأ
�خلا�شة. 

مو�طنة  �أن  فى  �ل�شبب  ذلك  بعد  �لف�شل  ويف�رس 
�إن ممار�شة  �لتنمية.  لنتائج  بالن�شبة  �ل�شباب حا�شمة 
�لد�ئمة  �آث��اره��ا  لها  ت�شكيل  عملية  ه��ى  �ملو�طنة 
�حلياة.  طو�ل  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  ونوع  مدى  على 
ثالث  خالل  من  �لتنمية  نتائج  فى  توؤثر  و�ملو�طنة 
و�لجتماعى  �لب�رسى  �مل��ال  ر�أ���س  بتعزيز  ق��ن��و�ت: 
للم�شاءلة  �حلكومات  خ�شوع  وبت�شجيع  ف��ر�د،  ل��الأ
�لعام  �ملناخ  وتعزيز  �شا�شية،  �لأ �خلدمات  توفري  عن 

لال�شتثمار، و�تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�شة.
وينتقل �لف�شل بعد ذلك �إىل ثالث جمالت لل�شيا�شة 
تك�شفت فى جميع �أرجاء �لتقرير هى: �لفر�س و�لقدر�ت 
�ل�شباب  �أم��ام  �ملتاحة  و�لفر�س  �لثانية.  و�لفر�س 
لتنمية مو�طنة ن�شيطة تعتمد على �ملبادئ و�لعاد�ت 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  ح��و�ز  �لأ هيكل  حتدد  �لتى 
مو�طنة  �لبلد�ن  �شجعت  وقد  م��ة.  �لأ �أنحاء  جميع  فى 
�لقرت�ع  �شن  تخفي�س  تت�شمن  طرق،  بعدة  �ل�شباب 
و�خلدمة  ��شت�شارية،  وهيئات  �شباب  جمال�س  و�إن�شاء 
�لع�شكرية، و�خلدمة �لقومية و�ملجتمعية. وهذه �لفر�س 
�ملتاحة للم�شاركة �ل�شيا�شية و�لجتماعية، ميكنها، �إن 
�أن تدعم �ملو�طنة  �لت�شميم،  �ت�شمت باملرونة وح�شن 

�لن�شيطة.
�ملفهوم  �ل��ق��در�ت  يتناول  �ل��ذى  �لق�شم  ويطرح 
�إمنا  �جتماعية  �أو  �شيا�شية  �أدو�ر  تبنى  �إن  يقول  �لذى 
هو عملية تكوين لهوية �ل�شباب �ل�شخ�شية، و�أن هوية 
يعتد  من  �عرت�ف  خالل  من  تظهر  �ل�شخ�شية  �ل�شباب 

و�حل�شول  �لقانونية  �ل�شخ�شية  و�م��ت��الك  بر�أيهم. 
�ل�شيا�شات  و�أو�شح  �أهميته.  له  �أمر  على عمل كالهما 
�ل�شبان هى �شمان  بقدرة  للنهو�س  �إن�شافا  و�أكرثها 
كاملى  كمو�طنني  �لهوية  �ل�شباب  لكافة  تتو�فر  �أن 
هلية. وهناك �شيا�شتان حمددتان ميكنهما ت�شجيع  �لأ
�ملدنى، وبر�مج  �لتعليم  �ملو�طنة:  �ل�شباب فى  قدر�ت 
ميكن  �لقدرة  وغياب  �ل�شبابى.  و�لعمل  �ل�شباب  تنمية 
�أن يوؤدى بال�شباب �إىل �ختيار �أدو�ر �جتماعية �شلبية، 
مبا فى ذلك ع�شوية �لع�شابات و�ل�شرت�ك فى �لعنف 

�ل�شخ�شى و�ل�شيا�شى.
ن كثري� من �ل�شبان ينجذبون �إىل �لتحدى  ونظر� لأ
ن كثري� من �حلكومات  �لجتماعى ويجربونه � ونظر� لأ
و�ملجتمعات تف�شل فى حماية �ل�شباب � فاإن للفر�شة 
�لثانية �ملعرتف بها قانونا �أهمية كربى. ويحلل هذ� 
�لف�شل �ل�شيا�شات �خلا�شة مبنح فر�شة ثانية لل�شبان 
طفال؛ و�جلناة �ل�شبان  �لذين �رتكبو� جر�ئم وللجنود �لأ
كما  �شالح،  �لإ عد�لة  بر�مج  من  ينتفعو�  �أن  ميكنهم 
طفال �ملحاربون �ل�شابقون �ل�شتفادة من  ي�شتطيع �لأ

�شلية. عادة �إدماجهم فى جمتمعاتهم �لأ �مل�شاعدة لإ

م�ساركة ال�سباب: هل هى ترتفع اأم تهبط 
اأم كالهما ؟

�إن �لهتمام بامليول �ملدنية لل�شبان لي�س جديد�. ففى 
�لقرن �لثامن لحظ �ل�شاعر هيزيود »�إننى ل �أرى �أمال 
فى م�شتقبل �شعوبنا �إذ� كانت تعتمد على �شباب �ليوم 
ن من �ملوؤكد �أن كل �ل�شبان متهورون مبا  �لطائ�س، لأ

مع  تتناق�س  �ملو�طنني  منزلة  كانت  �لتاريخية،  �لناحية  من 
�أنهم يفتقدون �لقدرة على  حالة �لعبيد وغريهم ممن يفرت�س 
وقد  للمجتمعات.  �مل�شرتك  �مل�شري  لت�شكيل  �لعقل  ��شتخد�م 
�أماكن  وفى  خمتلفة  �أوق��ات  فى  للمو�طنة،  على  �لأ �ملثل  �أكد 
خمتلفة �مل�شاو�ة فى �مل�شاركة فى �إطاعة، �ملجتمع، ود�فع عن 
�مل�شاركة فى �حلياة �لجتماعية، وحدد منطقة معينة للحياة 
�خلا�شة لينبغى للدولة �نتهاكها. و��شتخدمت �ملو�طنة �أي�شا 
�شد  عنه  للدفاع  و�ل�شتعد�د  للحياة،  م�شرتك  �أ�شلوب  لبيان 
�لغرباء. وكثري� ما ت�شتخدم �ملو�طنة حاليا للدللة على كر�مة 
و�ل�شيا�شية،  �إىل كثري من �حلركات �لجتماعية  �لب�رس، وينظر 
�أنها  على  و�لتعليم،  �ل�شحة  حقوق  �أج��ل  من  �حلركات  مثل 
�ملرتبطة  �حلقوق  تو�شيع  جرى  وقد  �ملو�طنة.  لتعزيز  جهود 
خرية  �لأ �ل�شنو�ت  فى  �لنامية،  �لدول  فى  خا�شة  باملو�طنة، 
لت�شمل متطلبات �حلرية � �ل�شلع �لجتماعية و�لقت�شادية مثل 
�شا�شية � ولي�س فقط  �لتوظف وفر�س �حل�شول على �خلدمات �لأ

�حل�شانات و�ملز�يا �ل�شيا�شية و�ملدنية.)3(

�حلقيقة،  فاإن  وبالطبع  للمو�طنة.  على  �لأ �ملثل  ذلك هو 
فاإن  �ملثال،  �شبيل  فعلى  تعقد�.  �أك��رث  ت��ز�ل  ول  د�ئما  كانت 
�أرجاء  من  كثري  فى  �لو�قع  م��ر  �لأ بحكم  �لقانونية  �لقو�عد 
�لدين  �شئون  على  فقط  تقت�رس  ل   � حقوقا  �أعطت  �أفريقيا 
ر��شى و�لفر�س  �رسة فح�شب، ولكن تت�شل �أي�شا مبلكية �لأ و�لأ
ولي�س  و�للغوية،  �لعرقية  �ملجموعات  لزعماء   � �لقت�شادية 
بني  �ل�شتعمارى  �لتمييز  تعك�س  �ملمار�شة  وه��ذه  ف��ر�د.  ل��الأ
�حلقوق �لفردية ل�شكان �ملناطق �حل�رسية، و�ملز�يا �جلماعية 

»للفالحني«.)4(
�لهوية   � �ملعا�رسة  للمو�طنة  �لرئي�شيان  و�لعن�رس�ن 
�مل�شرتكة و�حلقوق �مل�شرتكة � طفقا ي�شبحان منف�شلني، نظر� 
جانب �ملقيمني �إقامة قانونية يتلقون حقوق �حل�شول  ن �لأ لأ
�شا�شية �لعامة فى كثري من �لبلد�ن )بل وحتى  على �خلدمات �لأ
ومالوى،  �شيلى،  فى  �لقومية  �لنتخابات  فى  �لق��رت�ع  حق 

غري  ج��ان��ب  �لأ لزدي���اد  ون��ظ��ر�  و�أوروج�����و�ى(،  ونيوزيلند�، 
و�لالجئني،   ، ملجاأ عن  و�لباحثني  ر�شمية،  لوثائق  �حلاملني 
ونظر� لقيام �لدول باإن�شاء مناطق لتجهيز �ل�شادر�ت، وغريها 

من �ملناطق بحقوق و�لتز�مات قانونية خمتلفة.)5(
يحدد  ل  �ملتكافئة  �ل�شاملة  للمو�طنة  على  �لأ �ملثل  �إن 
�حلدود  تتفق  �أن  يجب  هل  �لعرقية.  قليات  بالأ �لدولة  عالقة 
 � �لعرقية  �لتق�شيمات  مع  �لقومية  دون  د�ري��ة  و�لإ �لنتخابية 
�للغوية ؟ وما هى �للغات �لتى ينبغى تدري�شها فى �ملد�ر�س؟)6( 
قليات �لعرقية من �ملو�طنة  لقد قامت بع�س �لدول بحرمان �لأ
�لقومية للتخل�س من تكلفة تقدمي �خلدمات جلماعات ل توؤيد 
لوف فى �لعقد �ملا�شى من  �لنظام �مل�شيطر. مما جعل مئات �لأ
عدميى �جلن�شية.)7( وفى كثري من، فاإن �لن�شاء مازلن يو�جهن 
عقبات قانونية وعو�ئق ثقافية حترمهن من �حلق فى ملكية 

وور�ثة �ملمتلكات، �أو �مل�شاركة فى �ل�شيا�شة، �أو تلقى �لتعليم.

ما هى املواطنة ؟ طار 7 - 1  الإ
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يتجاوز كل ما ميكن �أن يقال«. وقد جادل كوندور�شيت 
�أقل  يبدو  جيل  كل  فاإن  كقاعدة،  �أنه   1782 عام  فى 
ف�شيلة عمن �شبقه. وكما هو �حلال د�ئما، فاإن ف�شيلة 
ماكن فى  �لأ �ل�شاغل فى كثري من  �ل�شغل  �ل�شبان هى 

�لعامل ورمبا فى معظمها.
عليه  تقوم  �ل��ذى  ���ش��ا���س  �لأ �شحة  م��دى  ه��و  م��ا 
�ل�شبان  هل  �ملعا�رس؟  �ل�شباب  ب�شاأن  �لقلق  دو�ع��ى 
�ملو�طنة  �إن  �آبائهم؟  من  م�شاركة  �أق��ل  مو�طنون 
من  ثقافيا  ومتمايزة  معقدة  جمموعة  من  مركب 
لل�شبان  وبالن�شبة  و�ل�شلوكيات.  و�ملو�قف  �لهويات 
ل�شىء  و��شع  توثيق  جرى  �لدخل،  مرتفعة  �لبلد�ن  فى 
من تناق�س �لهتمام، �لذى ميكن قيا�شه، بامل�شاركة 
و�لع�شوية  �ل�شيا�شية  بامل�شائل  و�لهتمام  �ل�شيا�شية 
فى  �ل�شباب  �أق�شام  فقدت  فقد  �ملدنية.  �ملنظمات  فى 
�أكرث من 60 فى �ملائة  �لبلجيكية  �ل�شيا�شية  حز�ب  �لأ
كما  �ملا�شى.  �لقرن  ثمانينيات  منذ  �أع��د�ده��ا  من 
من  بال�شويد  �ل�شباب  منظمات  فى  �لع�شوية  هبطت 
فى  �ألفا   50 من  �أق��ل  �إىل   1972 عام  فى  �ألفا   220
عام 1993. ويكاد كل �لهبوط فى �أعد�د �لناخبني فى 
كند� يعزى باأكمله �إىل �نخفا�س معدلت �لقرت�ع بني 
�أو  يام، مقارنة بنظر�ئهم منذ 30  �لأ �ل�شبان فى هذه 

40 عاما م�شت.)8(
يف�شل  �أجيال،  لثالثة  طوىل  حتليل  تو�شل  وقد 
جيال، �إىل حدوث هبوط  بني دورة �حلياة وتاأثري�ت �لأ
مريكى.)9(  �لأ �ل�شباب  بني  �لجتماعية  �لثقة  فى  حاد 
�ل�شحف،  ق���ر�ءة  �نخف�شت  خ���رية،  �لأ �لعقود  وف��ى 
�لتليفزيون، و�ملعرفة  �ل�شيا�شية فى  خبار  ومتابعة �لأ
ميان باأن �لقرت�ع  حد�ث �جلارية، و�لقرت�ع، و�لإ بالأ
و�جب مدنى، كلها بني �ل�شبان فى كافة �لدميقر�طيات 
�لر��شخة تقريبا.)10( وتعك�س هذه �لجتاهات �نخفا�شا 
فى كل من فر�س �مل�شاركة، و�لهتمام �ملدنى من قبل 
�ل�شباب، على �لرغم من �أن �أ�شكال بديلة من �مل�شاركة 
فاإن  �ملثال،  �شبيل  وعلى  تبزغ.  �أخذت  رمبا  �ملدنية 
ميان بالعمل �لبيئى �لفعال و�مل�شاركة فى  موؤ�رس�ت �لإ
�لحتجاجات، مرتفعة بني �ل�شباب فى �لدميقر�طيات 

�لر��شخة.)11(
�لدول  فى  مرئيا  �ملتناق�س  �لهتمام  يبدو  هل 
على  �أو  بالنفى،  جابة  �لإ �أن  �لو��شح  من  �لنامية؟ 
من  ويتبني  �لدخل.  منخف�شة  �لبلد�ن  فى  لي�س  قل  �لأ
�هتمام  �أن  �لعاملية«  �لقيم  »م�شح  بيانات  حتليالت 
�لرتفاع. وقد  �آخذ فى  �لبلد�ن  بال�شيا�شة فى  �ل�شباب 
�أخذ  �أنه  �إل  و�لهند ونيجرييا،  �ل�شني  يتز�يد فى  طفق 
وتك�شف   .)1-7 )�ل�شكل  �آخر  مكان  كل  فى  ينخف�س 
مدى  ما   � �مل�شح  فى  وردت  �لتى  �ل�شلة  ذ�ت  �شئلة  �لأ

مدى  هو  ما  حياتك؟  فى  �ل�شيا�شية  �ل�شئون  �أهمية 
� عن نف�س  �أ�شدقائك  �ل�شيا�شية مع  لل�شئون  مناق�شتك 
�لجتاهات. وهناك طريقة �أخرى للنظر �إىل �ملو�شوع 
�ل�شبان،  ب��ني  بال�شيا�شة  �له��ت��م��ام  مقارنة  وه��ى 
كرب �شنا بها. فن�شبة  باهتمام �ملجموعات �لعمرية �لأ
�لدخل  ومرتفعة  متو�شطة  �لبلد�ن  معظم  فى  �ل�شبان 
ممن يعتقدون باأهمية �ل�شئون �ل�شيا�شية تبلغ ن�شفها 
�أقل  حتى  �أو  �شنا،  ك��رب  �لأ �لعمرية  �ملجموعات  فى 
وفيتنام  ونيجرييا  و�لهند  �ل�شني  فى  ولكن  ذلك.  من 
على  �ل�شيا�شية  بال�شئون   � �ل�شبان  يهتم  وزمبابوى، 
كرب  قل بنف�س درجة �هتمام �ملجموعات �لعمرية �لأ �لأ
�إير�ن  �إندوني�شيا وجمهورية  �شنا )�ل�شكل 7-1(. وفى 
�أعلى  �ل�شيا�شية  بال�شئون  �لهتمام  فاإن  �شالمية،  �لإ
بني �ل�شبان، مع هبوطه ب�شورة مطردة مع �لتقدم فى 

�لعمر.
مع  �مل�شاركة  ف��ى  �لخ��ت��الف��ات  ه��ذه  وتتز�من 
�لبلد�ن  ففى  �ل�شباب.  مو�قف  فى  باملثل  متميز  منط 
منخف�شة �لدخل �لتى �أخذت كعينة، هناك دلئل على 
وهى  �لقومية،  �ملوؤ�ش�شات  من  كثري  فى  �لثقة  تنامى 
ثقة يبدو �أنها تنخف�س فى كثري من �لبلد�ن متو�شطة 
ومرتفعة �لدخل. وفى حني تقل ثقة �ل�شبان فى �لبلد�ن 
عما  �ملدنية  �خلدمة  فى  �لدخل  ومرتفعة  متو�شطة 
كانت عليه منذ عقد م�شى، ي�شدق �لعك�س فى �لبلد�ن 
ثقة  �نخف�شت  كما   .)2-7 )�ل�شكل  �لدخل  منخف�شة 
�ل�شباب فى �ل�شحافة �أو مل تتغري خالل �لعقد �ملا�شى 
فى �لبلد�ن متو�شطة ومرتفعة �لدخل، ولكنها �رتفعت 
فى �لبلد�ن منخف�شة �لدخل. ومما يلفت �لنظر، �أنه فى 

2000  -  1990 �لعاملية  �لقيم  م�شح  م��ن  ل��ف��ني  �مل��وؤ ح�شابات   �مل�����ش��در: 
lnglehert and others (2004)

)*( �لختالفات ذ�ت مغزى عندما تكون �أكرب من 5 فى �ملائة.

ال�سكل 7-1 الهتمام بال�سئون ال�سيا�سية اآخذ فى الرتفاع بني 
البلدان منخف�سة  العمر 18-24 �سنة فى  البالغني من  ال�سبان 

الدخل

»ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن رغ��ب��ة ال�����ش��ب��اب فى 
وتنمية  ال�شيا�شة  م��ور  اأ فى  امل�شاركة 
ولوياتهم فاإنهم ال يتمكنون  م�شاغلهم واأ
لديهم  القادة  ن  الأ نظرا  بذلك  القيام  من 
وم�شاحلهم  اخلا�شة  عمالهم  اأ ج��داول 
الذاتية، التى تف�شل ال�شبان عن امل�شاركة 
واحلياة  ال�شيا�شة  م���ور  اأ ف��ى  الن�شيطة 

االجتماعية«.
�شاند�ن، 20، نيبال
كانون �لثانى/ يناير 2006
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من  �لدنيا  �ل�رسيحة  وبلد�ن  �لدخل  منخف�شة  �لبلد�ن 
وفيت  ورو�شيا  و�لهند  �ل�شني  مثل  �ملتو�شط.  �لدخل 
عمال  �لأ من�شاآت  �أن  �ل�شبان  يعتقد  �أن  رج��ح  �لأ  � نام 
�أن تكون مملوكة ملكية خا�شة، على �لنقي�س  ينبغى 
فرن�شا  مثل   � �لدخل  مرتفعة  �لبلد�ن  فى  �لنمط  من 
ورمبا   .)2-7 )�جلدول  �ملتحدة  و�لوليات  و�ليابان 
كان �حتمال �إميان �ل�شباب فى �إندوني�شيا فى 2000 
عمال �أقل،  ب�رسورة ملكية �لقطاع �خلا�س ملن�شاآت �لأ
�إل �أن ذلك قد يعك�س �رتفاع وعيهم �ل�شيا�شى فى �أثناء 

زمة �ملالية. �لأ
�ل�شيا�شى  �لن�شاط  فى  �لبنات،  م�شاركة  و�حتمال 
بني  و�لختالفات  ولد،  �لأ �إىل  بالن�شبة  منها  �أق��ل 
�جلن�شني فى �لهتمام بال�شيا�شة )ما هو عدد �ملر�ت 
�أ�شدقائك؟(  مع  �شيا�شية  �شئونا  فيها  تناق�س  �لتى 
-7 )�جلدول  �لدخل  منخف�شة  �لبلد�ن  فى  عادة  �أكرب 
�لتعليم  �ل�شخمة فى فر�س  3(. ويرتبط هذ� بالفجوة 
و�مل�شاركة �ملتاحة للبنات و�ل�شابات فى �ملجتمعات 
�لر�شمية  غري  �لفر�س  ذلك  فى  )مبا  �لدخل  منخف�شة 
�أقل  �لبنات  يجعل  وهذ�  �للعب(.  �شاحات  تو�فر  مثل 
�هتماما باحلياة �لعامة، مما يخف�س بالد�ئرة �خلبيثة 
�لتى يخلقها من متثيل م�شالح �لبنات و�ل�شابات فى 
من  �حلديثة  �لبيانات  وتو�شح  �لعامة.  �ملوؤ�ش�شات 
�شري�ليون �أن �حتمالت ح�شور �لبنات فى �جتماعات 
ح�شور  �حتمالت  عن  كثري�  تقل  �ملحلى  �ملجتمع 
هذه  ح�رسن  �إذ�  حتدثهن،  �حتمالت  و�إن  ولد،  �لأ
�لجتماعات، �أقل )�نظر �أ�شو�ء على �شري�ليون فيما يلى 
�لف�شل �ل�شابع(. ومن بني �شكان �لع�شو�ئيات �حل�رسية 
ولد �أعلى كثري�  فى ريو دى جانريو، كانت درجات �لأ
من درجات �لبنات فى كافة نو�حى �ملو�طنة، مبا فى     
�لتنظيمات  فى  و�لع�شوية  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  ذلك 
�أو �ل�شعى  �أو �ملدنية )با�شتثناء �لكنائ�س(،  �ملجتمعية 
�إىل �لهيئات �حلكومية، و�حل�شول على وثائق قانونية 

ر�شمية.)12(
وميكن �إرجاع قلة �لهتمام و�لثقة فى �ملوؤ�ش�شات 
�لبلد�ن متو�شطة  �ل�شباب فى  �لرئي�شية بني  �ل�شيا�شية 
�أقل  م��الزم��ة  �أخ���رى  حت��ولت  �إىل  �ل��دخ��ل  ومرتفعة 
ز�دت  رمبا  كذلك  �لدخل.  منخف�شة  �لبلد�ن  فى  بروز� 
�ملعلومات  تكاليف  خف�شت  �لتى  �لتكنولوجيات 
ومنظمات  �ملن�شاآت،  ق��وة  من  �لتن�شيق،  وتكاليف 
غري  �لفاعلة  �لقوى  من  وغريها  �مل��دن��ى،  �ملجتمع 
خف�شت  �لعملية  هذه  خالل  وفى  بالدولة،  �ملرتبطة 
من قوة ومكانة و�رسعية �لدولة � ومن حافز �مل�شاركة 
�ل�شبان  يكون  وقد  �لتقليدية.  �ل�شيا�شية  �ل�شئون  فى 

كرب �سنا ؟ لي�س فى كل مكان جدول 7-1 هل يهتم ال�سبان بال�سئون ال�سيا�سية بدرجة اأقل عن اهتمام اجلماعات الأ
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ملحوظة: -- = غري متاح. يعر�س �جلدول ن�شبا مئوية للذين �أجابو� فى كل فئة عمرية �شو�ء �أكان �لرد باأنهم يهتمون كثري�، �أو يهتمون فقط 
بال�شئون �ل�شيا�شية.

�مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني م�شتمدة من م�شح �لقيم �لعاملى 1990 - 2000
(Inglehart and others (2004))
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كبار  ن  لأ نظر�  �ل�شيا�شية  باحلياة  وثقة  �هتماما  �أقل 
�ل�شن من �ل�شكان يدفعون �ملناق�شات نحو �هتمامات 
عدم  لرتفاع  �أي�شا  ونظر�  �شنا،  ك��رب  �لأ �ملو�طنني 
�لبديلة  �شكال  �لأ �لدخول.)13( رمبا ز�دت  �مل�شاو�ة فى 
للم�شاركة �لتى تكون �أكرث �نتهازية و�أقل ��شتقر�ر�، �إل 
�لذى  �ملو�طنة،  ر�شد  مثل  بعد  قيا�شه  يتم  مل  هذ�  �أن 
فر�د فيه بتقييم �حلكومات من بعيد من خالل  يقوم �لأ
لكرتونية، و�لحتجاجات �ملوجهة،  عالم �لإ و�شائل �لإ
يقوم          وفيه  �ل�شيكات«  بدفرت  �لفعالية  »توخى  �أو 
فر�د بالنفاق على �ل�شلع �ل�شتهالكية، و�ملنظمات  �لأ

غري �حلكومية �لتى تتما�شى مع قيمهم.)14(
كانت  �إذ�  م��ا  ن��رى  �أن  علينا  يتعني  ي��ز�ل  ول 
�لبلد�ن  �ل�شباب ومو�قفه فى  �لجتاهات فى م�شاركة 
منخف�شة �لدخل، �شتبد�أ مع �رتفاع �لدخول، فى عك�س 
غنى  �لأ �لبلد�ن  فى  �ملرئى  �لهبوط  ومتاثل  �جتاهها، 
�آثار  تبني  به  علينا  يتعني  �ل��ذى  �لقدر  بنف�س  ل،  �أم 
�ل�شئون  فى  �ل�شباب  م�شاركة  فى  �لنخفا�شات  تلك 

�ل�شيا�شية و�لعالقات �لجتماعية فى �لبلد�ن متو�شطة 
مل�شاركة  �لجتاهات  هذه  �أن  لحظ  �لدخل.  ومرتفعة 
�ملو�طنة  تغلف  �ل�شيا�شية  �ل�شئون  ف��ى  �ل�شباب 
بعاد  �لأ عن  ناهيك  و�ح��دة،  كاب�شولة  فى  �ل�شيا�شية 
لها  جمموعة  ت�شمل  �أن  ولبد  للمو�طنة.  �لجتماعية 
ميكن  �لتى  �ل�شباب  مو�طنة  م��وؤ���رس�ت  من  مغز�ها 
�رس  بالأ �خلا�شة  �لبيانات  مع  جتمعها  �إن  للبلد�ن 
�لذين  �ل�شباب  ن�شبة  �لر�شمية،  و�لبيانات  �جلديدة 
�ملعتقلني  �ل�شباب  ون�شبة  هوية،  �أور�ق  لديهم  لي�شت 
و�ملدنية  �ل�شيا�شية  للمعرفة  ومقايي�س  �أحكام،  بدون 
على  »بنعم«  يجيبون  �لذين  �ل�شباب  ون�شبة  �ملحلية، 
�أحد  مع  جنب  �إىل  جنبا  عملت  هل  �لتاىل:  �ل  �ل�شوؤ
فر�د �أو مع جمموعة ما حلل م�شكلة ما فى �ملجتمع  �لأ

�ملحلى �لذى تعي�س به ؟

ما الذى تعنيه مواطنة ال�سباب بالن�سبة 
ملواطنة الكبار وللتنمية ؟

�أمناط �ل�شلوك تبقى وت�شتمر: و�مل�شاركة �ل�شيا�شية فى 
�ل�شباب.)15(  �مل�شاركة فى  بقدر كبري  �لكرب حتددها 
ويتعلم �ل�شبان �ملعتقد�ت �ل�شيا�شية و�ل�شلوك �ل�شيا�شى 
�لجتاهات  تلك  ت�شبح  �لوقت  ومب��رور  حولهم،  ممن 
�لتى  �جلماعات  تلك  �ل�شبان  ت��رك  لو  حتى  ع��اد�ت، 
�أهلتهم �جتماعيا. لننظر فى عاد�ت �لقرت�ع �مل�شتقرة 
وىل متثل حتديا:  على مر �لزمن.)16( وجتربة �لقرت�ع �لأ
فال�شبان قد ل يعرفون كيفية �لت�شجيل لالقرت�ع، �أين 
قد  يكونون  ل  ورمبا  �شو�ت،  بالأ دلء  �لإ �أمكنة  تقع 
حز�ب بالن�شبة  �شكلو� ر�أيا عن مو�قف �ملر�شحني �أو �لأ
�لذين  �أند�دهم  �أن  للق�شايا �ملطروحة. هذ� ف�شال عن 
ويتغلب  بالقرت�ع.  يقومون  ل  عادة  منهم  يتعلمون 
بع�س �ملو�طنني �ل�شبان على هذه �لعقبات وي�شبحون 
ناخبني معتادين، �إل �أن �آخرين ليفعلون ذلك. وبينما 
ند�د،  �لأ تاأثري  وكذلك  و�لدخل  بوين  �لأ تعليم  ي�شاعد 
�ملو�طنني �ل�شبان على �لتغلب على تلك �لتكاليف لبدء 
�لقت�شادية  �لجتماعية  ثار  �لآ هذه  فاإن  »�لقرت�ع«، 
ت�شبح  عندما  �لوقت  مبرور  تتناق�س  و�لدميجر�فية 

�جتاهات �لقرت�ع )�أو عدم �لقرت�ع( عادة.)17(
وعلى �لنقي�س من ذلك، فاإن �ل�شتبعاد �ل�شيا�شى 
خالل �ل�شباب له �آثار متتد طو�ل �حلياة. وعلى �لرغم 
�لوليات  فى  �لن�شاء  بني  �لق��رت�ع  معدلت  �أن  من 
�لرجال  �قرت�ع  �ملتحدة �قرتبت تدريجيا من معدلت 
خالل �لقرن �لع�رسين، فاإن معدل �قرت�ع �لن�شاء �لالئى 
ناث حق �لقرت�ع فى  �لإ بلغن �شن �لقرت�ع قبل منح 
عام 1920 كانت �أقل منها بالن�شبة للذكور �ملناظرين 

لهن طو�ل حياتهه.)18(

عمال ؟ اجلدول 7-2  هل تنبغى زيادة امللكية اخلا�سة ملن�ساآت الأ
الفئة العمرية 

29–1844–3064–45+65
البلدان منخف�سة الدخل

19.318.219.416.5�لهند
4.98.013.318.0�إندوني�شيا

—39.440.141.5�أوغند�
15.014.311.610.0فيت نام

33.834.943.230.0زمبابوى
البلدان متو�سطة الدخل

21.022.418.719.8�ألبانيا
رجنتني 13.415.220.919.9�لأ

19.815.315.213.6�لبو�شنة و�لهر�شك
—10.58.14.8�ل�شني

�شالمية 8.610.38.03.7جمهورية �إير�ن �لإ
7.09.414.311.1جمهورية كوريا

12.19.19.64.6بولند�
14.98.46.05.6�لحتاد �لرو�شى

17.021.025.023.0جمهورية فنزويال �لبوليفارية
البلدان مرتفعة الدخل

14.318.817.125.1كند�
5.78.211.913.2فنلند�
14.717.421.925.2فرن�شا

13.518.419.921.4�آي�شلند�
4.96.58.317.5�ليابان

24.824.326.434.2�لوليات �ملتحدة
World Values Survey 2000 (Inglehart and others (2004)).  مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني من�

ملحوظة: -- = غري متاح. يعر�س �جلدول ن�شبة مئوية فى كل فئة عمرية �أجابت باأنه تنبغى زيادة �مللكية �خلا�شة.
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ثر �لد�ئم لل�شلوك �ل�شيا�شى �ملبكر بو�شوح  يظهر �لأ
فى جمالت �أخرى، على �لرغم من �أنه عادة ما يكون 
)�لنتماء  �لرمزية  لالرتباطات  بالن�شبة  ق��وة  �أك��رث 
�ملتغري�ت  �إىل  بالن�شبة  عنه  �مل�شاركة  ومدى  حلزب( 
�لي�شار  مقيا�س  على  �ملوقع  مثل  خ��رى،  �لأ �ل�شيا�شية 
�أو �ليمني �ل�شيا�شى، �أو �ملو�قف جتاه �شيا�شات معينة. 
فر�د �لذين �شاركو� فى  وتو�شلت در��شة قارنت بني �لأ
فر�د �لذين كانو�  �أحد�ث �شيا�شية ن�شيطة وخطرية و�لأ
�أن  �إىل  خر مل يفعلو�،  �أو لآ �أنهم ل�شبب  �إل  �شي�شاركون، 
من �شاركو� كانو� �أكرث �نغما�شا فى �ل�شئون �ل�شيا�شية 
�أكرب بق�شايا �حلقوق �ملدنية طو�ل  و�أظهرو� �هتماما 
حياتهم. ووجدت در��شة �أخرى �أجريت لتتبع �مل�شاركة 
جيال �ملتعاقبة من تالميذ �ملد�ر�س  طو�ل �حلياة بني �لأ
�حلياة  فى  �مل�شاركة  فى  كبري�  ��شتمر�ر�  �لثانوية، 

�ملدنية و�لثقة �لجتماعية طو�ل حياتهم.)19(

النمو  ت�شجع  املدنية  احلياة  فى  امل�شاركة 
املت�شارك

و�شول  فر�س  تو�شع  �أن  ميكن  �لن�شيطة  �ملو�طنة  �إن 
للنمو  فر�س  �إىل  ��شتبعادها  �شبق  �لتى  �جلماعات 
يكون  ما  �أو�شح  وهو  �ملرتفعة،  �ملعي�شة  وم�شتويات 
�هتمام  وك��ان  �لقوة.  �أ�شباب  من  �لن�شاء  متكني  فى 
قيام �مل�شرتكات فى برنامج متكني �ملر�أة من �أ�شباب 
�لقوة فى �لنيبال فى �لقيام باأن�شطة لتنمية �ملجتمع 
وتعاطى  �ملنزىل  �لعنف  حماربة  وحمالت  �ملحلى 
غري  قيام  �حتمال  عن  كثري�  �أك��رب  و�لقمار،  �لكحول 
نفاق  �أكرب على �لإ �مل�شرتكات بذلك، وكان لهن تاأثري 
�إبقاء  �أهمية  �أف�شل  نحو  على  يدركن  وكن  �لعائلى، 
�ل�شيا�شى  �لتمكني  ويت�شمن  �لدر��شة.  فى  بناتهن 
مبعلومات  �لنا�س  تزويد  �لقوة  �أ�شباب  من  و�لقانونى 
عن حقوقهم وتوفري فر�س للمحرومني للح�شول على 
بانت�شايات  برنامج  مكن  وقد  وممار�شتها.  حقوقهم 
�لتى كانت مهم�شة  �لن�شاء و�جلماعات  �لهند  ر�ج فى 
)�لد�ليت( قبل ذلك من �أ�شباب �لقوة، مما �أدى �إىل قدر 

من �لزيادة فى �مل�شاركة �لدميقر�طية.)20(
�لعمل  ت�شهل  �لن�شيطة  �مل��و�ط��ن��ة  ف���اإن  ك��ذل��ك 
�أكرث  عامة  خدمات  يغل  �أن  ميكن  �ل��ذى  �جلماعى، 
فعالية و�أف�شل توجيها.)21( وم�شاركة �ملجتمع �لدوىل 
�ملحلية  �لعامة  �ل�شلع  �إد�رة  فى  خا�س  ب�شكل  فعالة 
و�لغابات  �ل�شحى  و�ل�رسف  �ملياه،  �إم���د�د�ت  مثل 
و�لطرق و�ملد�ر�س و�لعياد�ت �ل�شحية.)22( وفى بع�س 
فى  عمر�  ك��رب  �لأ �ل�شبان  م�شاركة  تعزز  �مل��ج��الت، 
د�رة  �تخاذ �لقر�ر�ت نوعية �خلدمة. وتهدف جمال�س �لإ
�مل�شرتكة بني �لطالب و�جلامعة فى رو�شيا �إىل تقليل 
ح�شنت  وقد   .)9 )�لف�شل  �لعاىل  �لتعليم  فى  �لف�شاد 

�ملو�زنة  و�شع  عمليات  �لرب�زيل  فى  فورتاليز�  بلدية 
ونتائجها من خالل �شم �شبان �إىل �ملد�ولت �خلا�شة 

طار 4-2(. بها )�لإ
�لدميقر�طيات  فى  �ملو�طنني  م�شاركة  وترتفع 
�لتعريف،  بحكم  وعادة  �لدميقر�طيات،  غري  فى  عنها 
�إجمال  �لدميقر�طية  �أن  �ملتو�فرة  دلة  �لأ بع�س  وبني 
�حلكومات  حتققه  مما  للتنمية  �أف�شل  نتائج  حتقق 
�لدميقر�طية  �آث��ار  بني  �لف�شل  �أن  بيد  �ل�شتبد�دية. 
م�شار�ت  حتديد  م�شاكل  يو�جه  �لقت�شادى  و�لنمو 
و�مل�شاركة  �لدميقر�طية  مقايي�س  دقة  وعدم  �ل�شببية، 
و�لتحيز فى �لختيار �ملرتبط بالختالفات فى مدى 
بها.  يوثق  �لتى  �لبيانات  وغياب  �لنظام،  ��شتمر�ر 
تاأثري�  للدميقر�طية  �أن  �إىل  �ملر�قبني  بع�س  ويخل�س 
�لنمو  على  �ل�شفر،  من  يقرتب  �أو  متو��شع،  �شافيا 

�سدقاء  اجلدول 7-3: الن�ساء )من 18-29 �سنة( تقل احتمالت قيامهن مبناق�سة ال�سئون ال�سيا�سية مع الأ
ن�ســــــــاءرجــــــالاإجمال

البلدان منخف�سة الدخل
40.4*60.376.0�لهند

77.0**82.488.0�إندوني�شيا
66.0*74.782.9نيجرييا

73.073.672.4�أوغند�
69.9*75.882.1فيت نام

30.9*44.058.6زمبابوى
البلدان متو�سطة الدخل

60.9*70.581.9�ألبانيا
رجنتني 46.349.243.3�لأ

53.0*60.869.2�لبو�شنة و�لهر�شك
82.487.778.3�ل�شني

�شالمية 73.5*76.779.7جمهورية �إير�ن �لإ
70.469.970.8جمهورية كوريا

72.072.671.4بولند�
70.374.066.4�لحتاد �لرو�شى

53.657.149.6جمهورية فنزويال �لبوليفارية
البلدان مرتفعة الدخل

51.0*57.964.4كند�
62.764.260.8فنلند�
42.5*52.062.9فرن�شا

66.360.972.5�آي�شلند�
34.6*45.058.5�ليابان

65.167.161.9�لوليات �ملتحدة
جماىل العام 59.2*64.469.7الإ

World Values Survey 2000 (Inglehart and others (2004)). مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني�
ملحوظة: يعر�س �جلدول ن�شبا مئوية للذين �أجابو� فى كل فئة عمرية باأنهم �أحيانا يناق�شون �ل�شئون �ل�شيا�شية مع �أ�شدقائهم.
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�أثر �إيجابى فى خالل مرحلة �ل�رسوع  ورمبا كان لها 
�شلبية  نتائج  لها  كان  ورمبا  �لدميقر�طية،  ن�رس  فى 
ويبدو  �مل�شالح.)23(  جماعات  �حت�شاد  مع  ذلك  بعد 
بذلك  يرتبط  وم��ا  �مللكية  حقوق  �شمان  زي��ادة  �أن 
جانب  ورقابة  �لدولة  على  �لد�شتورية  �حل��دود  من 

�ملوؤ�ش�شات �ملناف�شة، �شتنه�س بالنمو.)24(
�لتنمية  نتائج  �لدميقر�طية  �مل�شاركة  تعزز  كذلك 
�لف�شاد، وحت�شني �حلوكمة،  � تقليل  ب�شكل غري مبا�رس 
�لب�رسية  �مل��و�رد  فى  �ل�شتثمار  على  �لطلب  وزي��ادة 
و�ل�شتعد�د للكو�رث وحماولة منعها. و�لدميقر�طيات 
ما  وهو  �لف�شاد،  تقلل   � �حلوكمة  حت�شن  ما  بقدر   -
نتاجية.  �لإ ويزيد  �لتكنولوجى  �لتغري  ب��دوره  يقوى 
�ملدنية،  �حلريات  باأف�شل  تتمتع  �لتى  �لبلد�ن  وفى 
يزيد  �لعامة  لال�شتثمار�ت  �لقت�شادى  �لعائد  كان 
�ملعدلت  على  �ملائة  فى  و22   8 بني  ترت�وح  بن�شبة 
�ملدنية.  للحريات  بالن�شبة  �لدول  �أ�شو�أ  فى  �ل�شائدة 
هى  �لبلد�ن  �أى  و�مل�شاركة  �لق��رت�ع  حقوق  وتف�رس 
�لتى �شتتو�شع فى توفري فر�س �حل�شول على �لتعليم، 
�لقت�شادى.  للنمو  حا�شما  ذ�ته  حد  فى  يعترب  �لذى 
�لنتائج  تتجنب  �لدميقر�طية  �ل��دول  �أن  و�مل��ع��روف 

�لفاجعة كاملجاعات مثال.)25(
�جلرمية  �أن  و��شع  نطاق  على  به  �مل�شلم  وم��ن 
�ل�شتثمار  تقل�س  و�لعنف  �جل��رمي��ة  م��ن  و�خل���وف 
بني  ففيما  و�ل�رسكات.  ���رس  �لأ من  كل  بني  �خلا�س 
لنكا  ���رسى  هلية  �لأ �حل��رب  كلفت  و1996   1984
يرت�وح  ما  يعادل  مببلع  يقدر  وما  �شياحها،  معظم 
�أو بني 13  بني 1.6 مليار دولر و2.8 مليار دولر، 
وتنوء  جماىل.  �لإ �ملحلى  �لناجت  من  �ملائة  فى  و23 

ر�أ�س  �شياع  ناحية  من   � للحرب  جمالية  �لإ �لتكلفة 
 � و�ل�شتثمار�ت  و�لنظام  و�لقانون  �لب�رسى،  �مل��ال 
�أكرث من غريهم.  و�ل�شبان  �لفقر�ء  بثقلها على  كاهل 
�رس فى �لبلديات  و�لقيد فى �ملد�ر�س منخف�س بني �لأ
عن  �لقتل  جر�ئم  معدلت  ترتفع  حيث  �لكولومبية 
يكون  �أن  ميكن  و�لعنف  و�جلرمية  �لقومى،  �ملتو�شط 
ثار �لدولية: فقد �نخف�شت �ل�شياحة  لهما في�س من �لآ
فى تركيا بدرجة كبرية نتيجة للعنف فى �ليونان.)26(
�أن �ل�شتبعاد �لجتماعى �لكبري �ملبنى على  كما 
جمموعات معينة، يعترب �أي�شا م�شدر� للعنف و�لنز�ع. 
وقد عرب بع�س �ملر�قبني عن قلقهم من �أن حجم �أجيال 
�لنامية، يجعلها عر�شة  �لبلد�ن  �ل�شباب فى كثري من 
مت�شاربة  ماز�لت  دلة  �لأ �أن  �إل  �حلرب.  نحو  لالجتاه 
�أنو�ع  وملعظم   .)2-7 ط��ار  )�لإ �ملو�شوع  هذ�  حول 
فيما  حروبا  �أم  نز�عا  �أكانت  �شو�ء   � �ل�شيا�شى  �لعنف 
بني �لدول، �أم حروبا �أهلية، �أم �شغبا، �أم �إرهابا � جذور 
�لعد�لة.  بعدم  ح�شا�س  و�لإ �ملظامل  عن  �لت�شور�ت  فى 
بيد �أنه كما لحظ تروت�شكى »�إن جمرد وجود �حلرمان 
كذلك،  ذلك  كان  و�إذ�  م�شلح،  ثارة ع�شيان  لإ يكفى  ل 

فاإن �جلماهري �شتكون فى حالة مترد د�ئم«.
يتطلب  ولكنه  د�فعا،  يتطلب  �ل�شيا�شى  �لعنف  �إن 
�أي�شا هوية جلماعة ما وما يتلو ذلك من ت�شكيل عقلية 
فر�د مبز�ج �حلرب � ثم وجود فر�شة لالنغما�س فى  �لأ
�لعنف. و�لدميقر�طية قد تزيد فى �لبد�ية فر�س ن�شوب 
�لدولة،  فى  �لكبت  ق��وى  تفكيك  يتم  عندما  �ل��ن��ز�ع 
�أن  بعد  �لقتال،  �لد�فع على  تقلل  وفيما بعد ذلك فقط 
�لدميقر�طية بتوجيه وت�شوية مظامل  تقوم �ملوؤ�ش�شات 
�جلماعات. وتتمثل �لنتيجة فى عالقة بني �لدميقر�طية 

باأن  كابالن  د.  وروبرت  هنتنجتون  ب  �شمويل  من  كل  حاج 
�أرجاء  فى  و�لعنف  بالنز�ع  تنذر  �لدميجر�فية  �لديناميات 
جيال  �لأ �أع�شاء  �أن  هى  مقولتهما  وكانت  �لنامى.)29(  �لعامل 
�لكبرية من �ل�شباب، بالن�شبة �إىل �أجيال �آبائهم، تو�جه فر�شا 
وعناية  �لطفولة،  فى  �لفقر  من  �أك��رب  ق��در�  �حلياة:  فى  �أق��ل 
ملا  بالن�شبة  ن��د�د  �لأ تاأثري  فى  و�رتفاعا  �أقل،  �أبويا  و�إ�رس�فا 
بدوره،  �لقت�شادية،  �أو�شاعهم  تدنى  ويوؤدى  للكبار.)30(  هو 
ناث  �إىل تخفي�س معدلت �خل�شوبة، وزيادة معدل م�شاركة �لإ
�لطالق،  معدلت  و�رتفاع  �لزو�ج،  وتاأخر  �لعاملة،  �لقوى  فى 

جيال �ل�شابقة.)31( و�ملو�ليد غري �ل�رسعيني باملقارنة بالأ
�آثار  �ملتنوعة،  �ملعرفة  نظم  عرب  �لباحثون  تناول  وقد 
و�حلروب،  �مل��خ��در�ت،  وتعاطى  �جلرمية،  على  �جليل  حجم 
و�ل�شتبعاد �ل�شيا�شى و�ملعرفة �ملدنية.)32( وبينما مت �لتعرف 

�ل�شيا�شى،  و�ل�شلوك  �ل�شيا�شية  ر�ء  �لآ على  جيال  �لأ �آثار  على 
تلك  �أن  �إل  �لنو�حى،  بع�س  فى  �ملدنية  �ملعرفة  على  وكذلك 
فى  �لقومية  �ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لعو�مل  �أ�شعفتها  ثار  �لآ
و�جلرمية  �ل�شباب  جيل  حجم  بني  و�لرت��ب��اط  �أخ��رى.  ن��و�ح 
و�لعنف �أقوى فى �ملدن �رسيعة �لنمو، ويفاقمه فريو�س نق�س 
ر��شى  �لأ يدز و�ملناف�شة على  �لإ  / �ملكت�شبة  �لب�رسية  �ملناعة 

�ملح�شولية و�ملياه �لعذبة.)33(
�دعاء�ت  على  دل��ي��ل  �أى   )2004( �أورد�ل  يجد  ومل 
�شخمة  �أجيال  بها  توجد  �لتى  �ملجتمعات  باأن  هنتنجتون 
�أن  يبدو  ل  كما  خا�س،  ب�شكل  للحروب  معر�شة  �ل�شباب  من 
�أورد�ل  يرى  بل  �لفو�شى.  �إىل  توؤدى  �ل�شباب  �أجيال  �شخامة 
�لنز�ع بني  �إىل  �مليل  يزيد من  �أن  �جليل ميكن  �أن حجم  فعال 
جيل  �شخامة  �أن  ويبدو  �لقت�شادى.  د�ء  �لأ �شعيفة  �لبلد�ن 

�لنمو  �شعف  عن  �لناجمة  �لتوتر�ت  تفاقم  �أن  ميكن  �ل�شباب 
ولكنها ل توؤدى فى حد ذ�تها �إىل �لنز�ع. وباملثل يحاج �آخرون 
باأن »تعدد عو�مل �ل�شغط �لدميجر�فى تتجه �إىل �أن تفاقم �آثار 
و�ملناطق  �ل�شكان  من  �أكرب  �أع��د�د�  وتعر�س  بع�شا،  بع�شها 
�جلغر�فية للتوتر، وتعر�س حكومات �لبلد�ن �لنامية لالختبار 
بتحديات معقدة«.)34( ومن ثم، فاإن خماطر �لنز�عات بالن�شبة 
للبلد�ن �لتى متر باأو�ئل �أو �أو��شط مر�حل �نتقالها �لدميجر�فى، 
تفاقهما تفاعالت �لعو�مل �لدميجر�فية مع بع�شها بع�شا ومع 

�لعو�مل غري �لدميجر�فية.
ويركز قدر قليل من هذ� �لبحث على �آثار �أحجام �أجيال 
خرية، تناق�شت  �ل�شباب على �لبلد�ن �لنامية.)35( ففى �لعقود �لأ
�لديناميات  �لذى طر�أ على  �لتغري  جيال ب�شبب  �أهمية حجم �لأ
�لجتماعية / �ل�شيا�شية و�لدميجر�فية، مثل �لتحول فى �أدو�ر 

نوعى �جلن�س وفى �لقيم.

هل تت�سبب اأجيال ال�سباب الكبرية فى العنف؟ رمبا، اإذا كانت معدلت النمو القت�سادى منخف�سة طار 2-7  الإ

فاتن، رائع، جميل و�شاحر
و�شاف كلها جمرد اأ
بدا ملا مل نرها اأ
وكل ما حولنا لي�س �شوى �شورة واحدة
خربنى ... هل هذا ما �شيكون عليه قدرى ؟ اأ

ال يا �شيدى ال يا �شيدى .. اخل�شوع للم�شائلة وال �شىء �شوى 
اخل�شوع للم�شاءلة 

مر ؟ كى يتحقق هذا احللم كم من الزمن يقت�شيه االأ

�شئلة جميعها هى اخل�شوع للم�شاءلة  جابة عن هذه االأ إن االإ ا
واخل�شوع للم�شاءلة فقط

اخل�شوع للم�شاءلة اخل�شوع للم�شائلة وال �شىء غري 
اخل�شوع للم�شاءلة
جنون. �حت�شاب)27(
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هلية تاأخذ ب�شكل حرف U   مقلوبة،  وخماطر �حلرب �لأ
وهو �فرت��س تدعمه بر�هني حديثة.)28(

ن ي�شكلوا قوة فاعلة ال�شباب ميكنهم اأ
وهم مازالوا فى �شبابهم

�أمناط  على  �ل�شباب  مو�طنة  فى  �ل�شتثمار  يوؤثر 
نتائج  على  ثم  ومن  �لتنمية،  و�أول��وي��ات  �مل�شاركة، 
ل  �ل�شباب  �أن  �إل  �ل�شن.  فى  �ل�شباب  تقدم  �لتنمية مع 
نه  لأ بل  �مل�شتقبل:  كبار  �أنهم  ملجرد  �أهميتهم  ترجع 
يجابى ويحققونه حاليا.  ميكنهم �أن يحددو� �لتغيري �لإ
بل  دبية  و�لأ �ل�شيا�شية  �ل�شباب  �ختيار�ت  وت�شاعد 
�شلوب �ملجتمع على تبني ما هو  بالأ �ملتعلقة  وحتى 
مهم ثقافيا وحتقيق ما هو ممكن �شيا�شيا. وقد لحظ 
�لعامليتني،  �حلربني  بني  فيما  كتاباته،  فى  مانهامي 
»�ت�شال  بتحقيق  للمجتمع  ي�شمح  �ل�شباب  ظهور  �أن 
و�أن  و�لجتماعية،  �لثقافية  �إمكاناته  مع  جديد« 
ر�شيدنا  تقييم  �إع��ادة  ي�شهل  �جلديد«  »�لت�شال  هذ� 
ويعلمنا �أن نن�شى كل ما مل يعد مفيد� و�أن ن�شتهى كل 

ماز�ل يتعني علينا �أن نك�شبه.)36(
جديد�  جيال  �إن  �مل�����ش��ادق��ة  قبيل  م��ن  ولي�س 
�إىل  �لتحول  حتقيق  فى  �شارك  �ل�شبان  �ل��ق��ادة  من 
�أمريكا  بلد�ن  فى  �لقت�شادى  و�لنفتاح  �لدميقر�طية 
�رسق  فى  �ل�شيا�شية  ���ش��الح��ات  �لإ وف��ى  �لالتينية، 
�ملعلومات  بتكنولوجيات  خ��ذ  و�لأ �أوروب���ا،  وو�شط 
�نغر��شا  �أقل  هوؤلء  كان  وملا  مكان.  كل  فى  �جلديدة 
�أ�شالفه  عن  و�لتبادل  للرعاية  ق��دم  �لأ �ل�شبكات  فى 
كرب �شنا، فاإنهم فى و�شع �أف�شل ل�شتغالل �لظروف  �لأ
�جلديدة.)37(  و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية 
�ل�شبان فى كل مكان  �لقول باأن  �أن من �ملعقول  كما 
للقيم ووجهات  ��شتجابة  �أكرث  �أن يكونو�  �إىل  ينزعون 
�لنظر �لعاملية �لبازغة، مثل �لهتمام بالبيئة )�ل�شكل 
7-3(. وقد كانت م�شاركة �ل�شباب حا�شمة فى �حلركة 
�لتى  �ل�شني  فى  مربيالية  لالإ و�ملعادية  �لدميقر�طية 
حركة  وكذلك   ،1919 مايو   4 ي��وم  بكني  فى  ب��د�أت 
»�تركو� �لهند« فى عام 1942، و�حلركات �ملنا�رسة 
�شويتو  مترد  عقب  �أفريقيا  جنوب  فى  للدميقر�طية 
يوغو�شالفيا  فى  لل�شباب  �أوتبور  وحركة   1976 عام 

طار 3-7(. �ل�شابقة فيما بني 1998 و2000 )�لإ

واملواطنة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  فر�س 
الن�سيطة

عندما يو�جه �ل�شبان �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية �لرئي�شية 
�حلماية  و�أوج����ه  �مل��ز�ي��ا  ي��ع��رف��ون  جمتمعهم،  ف��ى 
�لتى  و�مل��ه��ام  �ملحلية،  جمتمعاتهم  توفرها  �لتى 

تلك  لتح�شني  عمله  ميكنهم  وما  جمتمعاتهم،  تطلبها 
�ملوؤ�ش�شات. و�ملوؤ�ش�شات �لجتماعية تر�شد �ل�شبان �إىل 
خرون �إليهم، وتهيئ لل�شبان  �لكيفية �لتى ينظر بها �لآ
)�أو قد تنكر عليهم( فر�س �مل�شاركة فى �حلياة �لعامة. 
�مل�شاركة  على  �لقائمة  �جلو�نب  �لق�شم  هذ�  ويتناول 
�ملوؤ�ش�شات  ت�شكل  كيف  ويليه،   � �ملوؤ�ش�شات  هذه  فى 
تقوم  موؤ�ش�شة  كل  �إن  لل�شبان.  �لجتماعية  �لهويات 
�لق�شم  هذ�  فاإن  �لعر�س  لت�شهيل  ولكن  مرين،  �لأ بكال 
�شريكز على فر�س �مل�شاركة فى �لنتخابات، وجمال�س 
�أو  �لقومية  و�خلدمة  �لع�شكرية،  و�خلدمة  �ل�شباب، 

�ملدنية.
�مل�شاركة  على  �لقائمة  �لفر�س  نوعية  تعتمد 
�لر�شمية،  �لقو�عد   � للمجتمع  �لد�شتورى  ط��ار  �لإ على 
�أحو�زه  تغمر  �ل��ت��ى  �لر�شمية  غ��ري  و�مل��م��ار���ش��ات 
على  تقوم  �لتى  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شيا�شية.  �لجتماعية 
�لعقائد  �ل�شبان  تعلم  �ملتحررة  �لدميقر�طية  �ملبادئ 
وخالل   � �لن�شيطة  �مل��و�ط��ن��ة  وع���اد�ت  و�مل��ه��ار�ت 
�ل�شخ�شية  و�حلربة  �لتمييز  عدم  �إدر�ج  يتم  �لطرق 
�ل�شحية،  و�لعياد�ت  �لقانونية  و�لنظم  �ملد�ر�س،  فى 
�خلا�شة  �لقو�عد  �أدت  وقد  �لقروية.  �لقيادة  وجمال�س 
بالنقابات �إىل �شعود حركة �ملطالبة بحقوق �لعمال 
فى �أوروبا. كما �شجعت �لقو�عد �لجتماعية �ملرتبطة 
باقت�شاديات �ملز�رع ترتيبات عمل �ل�شخرة و�لن�شاط 
وغريهما  وغيانا  جو�تيمال  فى  �ملحدود  �ل�شيا�شى 
�لرب�زيل  فى  �أح��دث  عهد  وفى  �لالتينية.  �أمريكا  فى 
�لع�شكرية  باحلكومة  طاحة  �لإ �أجل  من  �لتعبئة  �أدت 
على  ين�س   1988 عام  فى  جديد  د�شتور  و�شع  �إىل 

1990 - 2000 (lnglehart and others (2004) مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني على �أ�شا�س�
)*( يكون �لختالف ذ� مغزى عند �أقل من 5 فى �ملائة.

ال�سكل 7-3 ال�سبان اأكرث ترحيبا من كبار ال�سن بال�ستغناء عن 
الدخل مقابل منع التلوث البيئى

�أفريقيا 
جنوب 
�ل�شحر�ء

100

90

80

70

60

50

عمار 24-18 �لأ
عمار 25 – وما فوقها �لأ

�أوروبا 
وو�شط 
�آ�شيا*

جنوب 
�آ�شيا*

�أمريكا 
�لالتينية

�رسق �آ�شيا 
و�ملحيط 

�لهادى

ن�شبة �لر�غبني فى �ل�شتغناء عن �لدخل
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بدوره  عباأ  ما  وهو  �ل�شحية،  �لرعاية  فى  حمدد  حق 
يدز.)38( دوية �مل�شادة ملر�س �لإ �ملو�طنني لتوفري �لأ

�أى وقت م�شى  �أكرث من  لديهم فر�س  �ل�شبان  �إن 
�أ�شبحت  �أن��ه  مبعنى  �لعامة.  �حلياة  فى  للم�شاركة 
هناك »دميقر�طية �أكرث فى �أماكن �أكرث« عن �أى وقت 
�إن نحو 60 فى �ملائة من بلد�ن  �لب�رسية.  فى تاريخ 
�أن  �لعامل دميقر�طية )121 من 193 بلد�( وذلك بعد 
 41(  1974 عام  فى  �لربع  نحو  تبلغ  ن�شبتها  كانت 
�لجتاه  �أن  �إىل  �شافة  بالإ ه��ذ�  ب��ل��د�(.)41(   150 من 
و�شع  �ل�شيا�شية  �لالمركزية  حتقيق  نحو  �حل��دي��ث 
�ل�شيا�شية على �مل�شتوى  �ل�شئون  فر�س �مل�شاركة فى 
و�إيطاليا  و�إندوني�شيا  و�لهند  و�لرب�زيل  �لقومى.  دون 
من  �ملتحدة  و�ململكة  و�أوغند�  ونيجرييا  و�ملك�شيك 
بني كثري من �لبلد�ن �لتى قامت مببادر�ت كبرية فى 
�لتكنولوجيات  خف�شت  كذلك  �لالمركزية.)42(  حتقيق 
�جلديدة �أي�شا تكلفة �حل�شول على �ملعلومات �خلا�شة 

باحلياة �لجتماعية و�ل�شيا�شية.
دلة على �أن م�شاركة �ل�شباب فى �ل�شئون  بيد �أن �لأ
�ل�شيا�شية و�هتمامه بها قد قل فى �لوقت �لذى �أ�شبحت 
فيه �ملوؤ�ش�شات �لدميقر�طية �أو�شع �نت�شار�، يو�شح �أن 
حد�ث  لإ كافية  لي�شت  وحدها  �لتناف�شية  �لنتخابات 
�لن�شيطة.  �ملو�طنة  �أم��ام  �لفر�س  فى  حقيقى  تو�شع 
�لدميقر�طى  �لنتقال  يز�ل  ل  �لبلد�ن،  من  كثري  وفى 
�ل�شتبد�دية  �جليوب  وجود  ��شتمر�ر  مع  مكتمل،  غري 
مثل �ل�رسطة �ل�رسية، و��شتمر�ر حماية �لتباع، وتركز 
�ل�شلطة �لذى يحد من �مل�شاركة، و�ملناف�شة �ل�شيا�شية، 

و�خل�شوع للم�شائلة، وبزوغ �ملناطق �لتى ينعدم فيها 
�لقانون حيث �لدولة �شعيفة.

وتظهر هذه �ملو�شوعات بو�شوح فى در��شة �متدت 
30 �شنة عن »�لفافيالديو�س« � �شكان �لع�شو�ئيات فى 
�لرب�زيل.  جانريو،  دى  ريو  فى   � �حل�رسية  �ملناطق 
فعندما ي�شبح كل جيل �أكرث تعليما و�أ�شد دهاء �شيا�شيا، 
�أكرث  �أي�شا  ي�شبح  �لدميقر�طية،  باملثل  �لتز�ما  و�أكرث 
وعيا با�شتبعاده من �ملو�طنة، فهو قد �شب �أكرث ت�شككا، 
مغلقا  نظاما  يعتربه  فيما  �مل�شاركة  فى  رغبة  و�أق��ل 
فا�شد� تديره �ل�شفوة وت�شتفيد منه. وبالن�شبة لكثريين، 
وبني  بينه  �لرئي�شى  �لت�شال  فاإن  �ل�شباب،  وبخا�شة 
�لدولة هو مع �ل�رسطة �لتى تعترب على نطاق و��شع �أقل 
�ملخدر�ت،  جتار  عن  مربر  بدون  عنفا  و�أكرث  �حرت�ما 
ومع ظهور ع�شابات �ملخدر�ت �لتى بد�أت فى �لتفاو�س 
�ختفت  �ملجتمع  عن  نيابة  �لنتخابية  �شو�ت  �لأ على 
يح�شل  �ملجتمع  كان  �لتى  �ل�شئيلة  �مللمو�شة  �ملز�يا 
فى  �لقدمي  باأ�شلوبهم  �لقد�مى  �ل�شيا�شيني  من  عليها 

طار 4-7(. ن�شار )�لإ حماباة �لأ
�ل�شباب  بني  �لن�شيطة  �ملو�طنة  ت�شجيع  ويتطلب 
�أكرث من جمرد �ل�شماح لهم بالقرت�ع و�حل�شول على 
عري�شا  �إطار�  يت�شمن  �لد�شتورى  طار  فالإ �ملنا�شب. 
�لنتخابات  ولي�ش�شت  �ملجتمع،  فى  �لفر�س  لهيكل 
�إن�شاء  �لفر�س  هيكل  تعزيز  خطو�ت  ت�شمل  كما  فقط. 
خ�شاع للم�شاءلة فى �حلكومة، وتو�شيع  موؤ�ش�شات لالإ
م�شاركة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��د�ل��ة،  على  �حل�����ش��ول  ف��ر���س 

ومنا�رسة �ملجتمع �ملدنى.

امل�شاركة فى االنتخابات
قد��شة  �شكال  �لأ �أكرث  �لقرت�ع هى  فر�شة  كانت  رمبا 
�لنتخابية.  �لدميقر�طيات  فى  �ل�شيا�شية  للم�شاركة 
فى  �ل�شباب  �إ���ش��ر�ك  تعزيز  وب��ه��دف  ل��ه��ذ�،  و�إدر�ك����ا 
�شن  �لدميقر�طيات حاليا  �لعامة، يحدد معظم  �حلياة 
تتو�فر  بلد�   121 من   107( عاما   18 عند  �لنتخاب 
�إىل 15 عاما )فى  �لبيانات(، بل ومت تخفي�شه  عنها 
�لقو�عد  تباين  وب�شبب  �شالمية(.  �لإ �إي��ر�ن  جمهورية 
�لتطوع  وم��دى  لالقرت�ع  �لو�شول  بفر�س  �ملتعلقة 
�ل�شعب  من  فاإنه  �لقومية،  �لنتخابات  وتوقيت  فيه، 
مقارنة معدلت �لقرت�ع فيما بني �لبلد�ن. ومع ذلك، 
فاإن من �مل�شلم به على نطاق و��شع �أن �حتمالت قيام 
به  �لكبار  قيام  �حتمالت  من  �أقل  بالقرت�ع  �ل�شباب 
و�أن معدلت �قرت�ع �ل�شباب طفقت تنخف�س فى كثري 
هبطت  �لدخل.)43( وقد  ومرتفعة  متو�شطة  �لبلد�ن  من 
�ملناطق  فى  �ل�شبان  من  لالقرت�ع  �مل�شجلني  ن�شبة 
 1997 بني  فيما  مطرد  ب�شكل  �شيلى  فى  �حل�رسية 
مرتبطا  ه��ذ�  يكون  وق��د   .)4-7 )�ل�شكل  و2003 

مر�كز  حتتل  و�لتى  �شنا  ك��رب  �لأ جيال  �لأ ت�شبح  عندما 
ومعر�شة  �لر��شخة  للم�شالح  بالف�شل  مدينة  �ل�شلطة 
لل�شباب  يتو�فر  �أن  ميكن  دبية،  �لأ �لناحية  من  لل�شبهات 
هذه  وجه  فى  للوقوف  دبية  �لأ و�ل�شجاعة  �ل�شتقالل 
باء �أو موظفو �حلكومة �أو �ل�رسكات؛  �ملوؤ�ش�شات � �شو�ء �لآ
كما �أن نق�س �خلربة لدى �ل�شباب قد ي�شكل ميزة �شيا�شية. 
�ل�شائدة  و�لربوتوكولت  �لقو�عد  من  بتحررهم  �أنهم  �إذ 

جر�ء�ت �لفا�شلة. ميكنهم حتدى �ل�شيا�شات و�لإ
وق���د �ع��ت��م��دت ح��رك��ة �وب��ت��ور )�مل��ق��اوم��ة( فى 
فى  رئي�شيا  دور�  لعبت  �لتى  �ل�شابقة،  يوغو�شالفيا 
هذه  على  �ل�شلطة،  من  ميلو�شوفيت�س  �شلوبود�ن  �إز�ح��ة 
�خل�شائ�س. وبد�أت حركة �أوبتور فى �أربع جامعات، حيث 
و�لتزمت  لالحتجاج  ب�شيطة  تاكتيكات  �ل�شبان  ��شتخدم 
مبادئ عدم �لعنف للتعبري عن عدم ر�شائهم على نظام 
�ل�شيا�شية  حز�ب  �لأ �أوهامهم ب�شاأن  ميلو�شوفيت�س وزو�ل 
من  م�شتمد  نهج  لديهم  وكان  �ل�شيا�شية.)39(  و�لعملية 

�خلربة �لعملية لجتذ�ب �لدعم و�لتاأييد للحركة، بادئني 
ظل  فى  �ملحلية،  وجمتمعاتهم  ومد�ر�شهم،  باأ�رسهم، 
�شعار�تهم  بتو�شيل  وقامو�  �ل�رسبية.  �ل�شلطات  ر�د�ر 
ومن  بو�ب  و�لأ �حلو�ئط  على  �لر�شم  خالل  من  ورموزهم 
خالل �ل�شار�ت، و�لقم�شان �لب�شيطة )تى �شريت( وغريها 
عالم. ومتت تغطية بلجر�د ب�شعار�ت �أوبتور  من و�شائل �لإ

ورمز �حتجاجها، �لقب�شة �ل�شود�ء.
�جلماهرية  �لعمل  خ��الل  من  قوتها  ح�شدت  و�إذ 
�لعمال،  ونقابات  �لطالبية،  �ملجموعات  مع  و�ل�رس�كات 
ومن  �لع�شكرية  �ملحاكم  �شد  �أوبتور  مظاهر�ت  ن�رست 
جملة �لت�شالت �لعامة �حلركة فى �ملقاطعات وجماعات 
�إىل  �ملت�شاعد  �ل�شغط  هذ�  و�أدى  �شنا.  ك��رب  �لأ �ل�شكان 
�إلغاء  ميلو�شوفيت�س  حاول  وعندما  مبكرة.  �نتخابات 
�أوبتور  نظمت   ،2000 �شبتمرب  فى  �لنتخابات  نتائج 
�حتجاجات قومية �أدت �إىل تن�شيب رئي�س منتخب جديد 

يتمتع بال�رسعية.)40(

La Cava and others (2006) :مل�شدر�

حركة �سباب اأوبتور فى يوغو�سالفيا ال�سابقة طار 3-7  الإ
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مناط �لعاملية، وكذلك �أي�شا بالغر�مات وعقوبات  بالأ
�ل�شجن �ملحتمل فى �شيلى عن �لتقاع�س عن �لقرت�ع 

ماد�م �لت�شجيل قد مت.
معدلت  فى  لالختالف  بديالن  تف�شري�ن  وهناك 
�لقرت�ع بني �ل�شباب و�لكبار. �أول، قد يقرتع �ل�شباب 
�ل�شيا�شية  بال�شئون  خربتهم  لقلة  نظر�  �أق��ل  بتو�تر 
و�جتماعيا  �شيا�شيا  �ندماجهم  �أن  ب�شبب  و�أي�شا 
�ل�شباب  ف��اإن  وبالتناوب  �لكبار.  �ن��دم��اج  من  �أق��ل 
ويزد�د  �ل�شيا�شية  باحلياة  �هتمامهم  يتناق�س  قد 
فى  �مللحوظ  �لهبوط  يرجع  وق��د  عنها.  �بتعادهم 
فيما  �لبلد�ن  من  كثري  فى  لالقرت�ع  �لعامة  �ملعدلت 
و�لذى  �حلياة،  دور�ت  �آثار  �إىل  و1999.   1965 بني 
�شن  بخف�س  �خلا�س  �لقر�ر  نتيجة  للمفارقة  تفاقم 
�ل�شباب  �أجيال  كانت  ورمب��ا  �شنة.   18 �إىل  �لق��رت�ع 
�شباب  �أخذ يحل   حملها  قد  ع��د�د لالقرت�ع،  �لإ جيدة 
مرة  ول  لأ يقرتعون  و�لذين  �شنا،  و�أ�شغر  �إع��د�د�  �أقل 
فاإن  عامة،  وب�شفة  منازلهم.)44(  يغادرون  عندما 
�ل�شباب يقرتعون مبعدلت تقل عما كانو� يفعلونه فى 

جيال �ل�شابقة.)45( �لأ
بوليفيا  مثل  نامية  ب��ل��د�ن  خف�شت  وبينما 
لتتبع  در��شات  توجد  فلم  بها،  �لق��رت�ع  �شن  و�لهند 
و�لكبار.  �ل�شباب  جمموع  على  ذلك  عن  �لنا�شئ  ثر  �لأ
عادة،  هو  �لق��رت�ع  �أن  على  دليل  هناك  ن  لأ ونظر� 
ينبغى  �لق��رت�ع  �شن  تخف�س  �لتى  �شالحات  �لإ فاإن 
�لعامة،  �حلياة  فى  �ل�شباب  لدمج  جهود  ت�شحبها  �أن 
ممار�شاتهم  �أوىل  على  �لطقو�س  طابع  �شفاء  لإ ورمبا 
فى �لقرت�ع. وعلى �شبيل �ملثال، يناق�س فى �ململكة 
�شنة.  �إىل 16  �لقرت�ع  �شن  �قرت�ح بتخفي�س  �ملتحدة 
فى  �ملو�طنة«  »تعليم  فى  �أك��رب  بتكثيف  م�شحوبا 
مية و�ملوؤ�رس�ت  جماىل بالأ �ملد�ر�س.)46( كما يرتبط �لإ
�أن  �إىل  �أي�شا  ت�شري  �ل��دلئ��ل  �أن  �إل  �لقت�شادية، 
�ملطلقة  �لكمية  ولي�س  للتعليم،  �لن�شبية  �مل�شتويات 
بالقرت�ع  �خلا�س  �ل�شلوك  حتدد  �لتى  هى  للتعليم، 

فر�د.)47( لدى �لأ
»��شتخرج  حلمالت  �لع�شو�ئية  �لتجارب  وتو�شح 
�شو�ت  �لأ �لتما�س  �أن  �ملتحدة  �لوليات  فى  �ل�شوت« 
�ل�شباب  ت�شويت  �إجماىل  ز�د  بالتليفون  وح�شدها 
�شو�ت  �لأ �لتما�س  وز�ده��ا  مئوية،  نقاط   5 بن�شبة 
نقطة   8.5 بن�شبة  لوجه  وجها  �ملبا�رس  وح�شدها 
 12 بني  ما  �لو�حد  �ل�شوت  تكلفة  وتر�وحت  مئوية. 
فاإن  �لنامية،  �لبلد�ن  دولر�.)48( وفى   20 �إىل  دولر� 
�لقدر�ت �ملحدودة غالبا ما ترتجم �إىل �شجالت عتيقة 
فاإن  للت�شجيل. ومع ذلك،  للناخبني، وعمليات معقدة 
هذه �لقيود و�لعقبات ميكن �لتغلب عليها بطرق لي�شت 

مانعة ب�شبب �لتكلفة. فقد متت رقمنة �شجالت �لناخبني 
�لتى ت�شم 75 مليون �شخ�شا فى 83 د�ئرة �نتخابية 
م�شغوطة  �أق��ر����س  على  و��شتن�شاخها  بنجالدي�س  فى 
�لنتخابات -  قبل  �أ�شمائهم  للناخبني مبر�جعة  لل�شماح 
�لبالد.)49(  �أول مرة يحدث فيها ذلك فى تاريخ  وهى 

جاء جورج بايقو بينتو )لي�س ��شمه �حلقيقى( و�ملعروف 
مدينة  من  جانريو  دى  ريو  �إىل  �لكبري«  »ج��ورج  با�شم 
�شغرية فى �ل�شمال �ل�رسقى عندما كانت �شنه 16 عاما. 
وقد كان ترتيبه �خلام�س من بني 19 طفال، مات منهم 9 
غري  �لريف  عمال  من  �أبو�ه  وكان  �لتغذية.  نق�س  ب�شبب 
وقد  ط��الق.  �لإ على  �ملدر�شة  �إىل  يذهب  ومل  �ملتعلمني، 
�لع�شكرية.  خدمته  خالل  �لبالد  �أرجاء  جميع  �إىل  �شافر 

وهى جتربة طورت وعيه �ل�شيا�شى.
�لغز�ة  بني  من  ك��ان  فتيا،  ي��ز�ل  ل  ك��ان  وبينما 
�ل�شناعية  �ملنطقة  فى  ع�شو�ئية  مل�شتوطنة  �ملبكرين 
خالء.  �لإ �شد  �حل��رب  ق��اد  فقد  ري��و،  ملدينة  �ل�شمالية 
�لذين  �لقادة  �أحد  �أ�شبح  قد  كان   1968 عام  وبحلول 
وت�شدر  �ملحلى،  �ملجتمع  فى  كبري  باحرت�م  يحظون 
و�ملياه،  �لكهرباء،  على  للح�شول  �لن�شال  عمليات 
�لدرجات  و�إقامة  �ملمهدة،  و�ملمر�ت  �ل�شحى،  و�ل�رسف 

�خلر�شانية على �جلو�نب �لطينية للتالل.
فى  مبكر�  حقوقهم  فقدو�  قد  ريو  مو�طنو  وك��ان 
كان  ولكن  و�لرئي�س  و�ملحافظ،  �ملدينة،  عمدة  �نتخاب 
ل يز�ل لديهم �حلق فى �نتخاب �أع�شاء جمل�س مدينتهم 
�ملقيمني،  لحت��اد  رئي�شا  ج��ورج  وظل   .)Vereadores(
وقام بالتفاو�س مع جمل�س �ملدينة نيابة عن �ملجتمع 
 1985-1984 فى  �لدميقر�طية  �إع��ادة  ومتت  �ملحلى. 
و�زدهرت جماعات �ملو�طنني للعمل و�ملنظمات �لتى ل 
�أي�شا  هذ�  وكان  �ل�شيا�شية.  حز�ب  و�لأ �لربح،  �إىل  تهدف 
هو �لوقت �لذى بد�أت فيه جتارة �ملخدر�ت فى �لظهور فى 
د�خل �ملناطق �لع�شو�ئية )�لفافيال(. و�شاد �إح�شا�س باأن 
�إىل  وجهها  تدير  ولكنها  �لغنية،  حياء  �لأ حتمى  �ل�رسطة 

وهى  �لفقرية،  �لع�شو�ئية  �ملناطق  فى  خرى  �لأ �لناحية 
�ملو�قع �ملختارة لتجار �ملخدر�ت.

و�جتذبت جتارة �ملخدر�ت �ملال و�ل�شالح على حد 
ميار�شون  �ملخدر�ت  جتار  وبد�أ  �لع�شو�ئيات،  �إىل  �شو�ء 
ومنظمات  �ملقيمني،  �حتاد  على  و��شتولو�  �أك��رث،  نفوذ� 
و��شطر  �ملحلية.  �ملدر�شة  وحتى  بل  �ملحلى،  �ملجتمع 
جورج �إىل �لنتقال �إىل منطقة نائية من �لفافيال، �إل �أنه 
�ملحلى،  �ملجتمع  بحياة  �لرتقاء  على  �لعمل  فى  ��شتمر 
�لرعاية  �إقامة عيادة �شحية، وتوفري  �أجل  ويحارب من 
�لنهارية، ومن �أجل مدر�شة �أف�شل نوعية � و��شتمر قائد� 
بدرجة  �ملخدر�ت  جتار  �أغ�شب  مما  ب�شخ�شه،  حمرتما 
�شاءة فى  �أكرب. وكان يتم �إطالق �لنار على م�شابيح �لإ
خز�ن  �لر�شا�س  طلقات  و�خرتقت  ليلة،  كل  فى  �شارعه 
�ملياه �ملوجود فوق �شطح منزله، و�شوهت �ملنزل ببثور 
كاأمنا �أ�شيب باجلدرى. وجتمعت ع�شابات �ل�شباب �لتى 
عام  فى  و�أخ��ري�  بيته.  مدخل  �أمام  �ملخدر�ت  فى  تتجر 
رجاء  من  وكثري  بالقتل  عديدة  تهديد�ت  وبعد   ،2004

�أ�رسته ومطالبتها له، رحل بعيد�.
فى  معهم  لقاء  �أج��رى  �لذين  �شخا�س  �لأ و�أغلب 
�أنهم ب�رس  �أنهم مو�طنون بل ل ي�شعرون  ريو ل ي�شعرون 
ومل  �شكاكني.  يكونو�  �أن  �لتجربة  علمتهم  وقد  )�أنا�س(. 
تكن �ل�رسطة خا�شعة للم�شاءلة عن �لتجاوز�ت �خلارجة 
�لعد�لة  نظام  وك��ان   � �لقتل  ذل��ك  فى  مبا  �لقانون  عن 
مز�يا  على  �ملحافظة  فى  »متو�طئني  �ل�شيا�شى  و�لنظام 

�أ�شحاب �لمتياز�ت« كما يو�شح �بن جورج.

Periman and Anthony (2006) :مل�شدر�

طار 7-4  مواطنة »جورج الكبري« مـــن ال�سباب اإىل »�سن  الإ
الر�سد«

لل�شباب         �ل�شيلى  �لقومى  �أ�شا�س عمليات �مل�شح  �مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني على 
)2003-1997(

ال�سكل 7-4  عدد اأقل من ال�سبان ي�سجلون اأنف�سهم لالقرتاع فى 
املناطق احل�رضية فى �سيلى

2003

80

60

40

20

�شفر

�لن�شبة �ملئوية �لتى �شجلت للت�شويت

عمار 20-18 �لأ
عمار 24-21 �لأ
عمار 29-25 �لأ

20001997
�شنة �إجر�ء �مل�شح
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وقنن بع�س �لبلد�ن م�شاركة �ل�شباب فى �حلوكمة كما 
فى  �ل�شباب  م�شاركة  قانون  خالل  من  �لفلبني  فعلت 
مة � وهى خطوة �أوىل لها �أهميتها فى ت�شجيع  بناء �لأ

دلء ب�شوتهم. �ل�شباب على �لإ

جمال�ض ال�شباب تنه�ض باملواطنة
من�شب  بتوىل  لل�شباب  ي�شمح  ل  �لبلد�ن  من  كثري 
�لفلبني  ف��اإن  �مل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  قومى.  �شيا�شى 
فر�د ممن بلغو� من �لعمر 40 عاما  ت�شرتط �أن يكون �لأ
حتى ميكنهم توىل من�شب �لرئا�شة، و35 عاما ملوقع 
ع�شو جمل�س �ل�شيوخ، و25 عاما للخدمة كع�شو مبجل�س 
�ملحلية  �حلكومات  فى  �ملنا�شب  )وبع�س  �لنو�ب. 
 18 عمرهم  يبلغ  ممن  فر�د  لالأ توليها  يتاح  بالفلبني 
�ملنا�شب  توىل  لل�شباب  ميكن  كان  لو  وحتى  عاما(. 
دنى  �لقومية، �شو�ء �أكان ذلك من خالل حتقيق �حلد �لأ
لل�شن �أو من �ملنا�شب �ملحجوزة ر�شميا لل�شباب، فلي�س 
ولويات �لقومية �شتتحرك فى �جتاه  من �لو��شح �أن �لأ
ينا�رس م�شالح �ل�شباب. فقد يكون عدد �لنو�ب �ل�شباب 
�أو  �أولويات خمتلفة،  لديهم  تكون  وقد  �أقل مما يجب، 
ما  مبجرد  خرين  �لآ �ل�شباب  مع  �لتوحد  عن  ميتنعون 
�أن  وبدون   )9 )�لف�شل  �لنفوذ  ذ�ت  �ملنا�شب  يتولون 

يحدث ذلك تغري� فى �لنتائج.
جمال�س  �أو  جمعيات  �لبلد�ن  من  كثري  وي�شجع 
�لبلد�ن  وبع�س  برملاناتهم.  �أو  �ل�شت�شارية،  �ل�شباب 
مثل �شلوفينيا وزمبابوى جتمع معا �ملمثلني �ملحليني 
�لهياكل  وتت�شمن  �لقومى.  �مل�شتوى  على  لل�شباب 
�شباب  ومنتدى  وروبى،  �لأ �ل�شباب  منتدى  قليمية،  �لإ
كما  فريفى،  �لأ �ل�شباب  وبرملان  �لالتينية،  �أمريكا 
تعمل جمعيات فى كثري من �ملو�قع �ملحلية مبا فى 
ذلك جمل�س �شباب قطالونيا، وبرملان �شباب رياز�ن، 
جانريو  دى  ريو  فى  مان�شا   � ب��رَّ بلدية  وفى  رو�شيا. 
�لتا�شعة  من  �أعمارهم  تبلغ  �أطفال  ي�شاعد  بالرب�زيل 
نفاق. وفى  �إىل �خلام�شة ع�رسة فى حتديد �أولويات �لإ
ترت�وح  �لذين  �ل�شباب  �أمام  �ملجال�س  تفتح  �لفلبني، 

�أعمارهم بني 15 و20 عاما.
وهذه �ملبادر�ت ميكن �أن ت�شجع �مل�شاركة �ملدنية 
� وتظهر �لبحوث �أن �مل�شاركة فى حكم �لطلبة )وغريها 
يرتبط  و�لتطوعى(  �لدر��شة  خارج  �لن�شاط  �أنو�ع  من 
خرى مثل  �لأ �ل�شلوك �ملجتمعى  باأنو�ع  �رتباطا قويا 
�أنه ل تتو�فر  �إل  �لتطوع و�لقرت�ع فى �شن �لر�شد.)50( 
�شوى بيانات قليلة عن م�شاركات �ل�شباب فى �لهيئات 
�أو عمن ميثلونهم. وت�شمل �ل�رسوط �مل�شبقة   � �لنيابية 
�لقر�ر،  �شنع  عملية  فى  بنجاح  �ل�شباب  مل�شاركة 
�ل�شباب،  مب�شاركة  �لعليا  �لقيادة  جانب  من  �للتز�م 
و�لدعم �مل�شبق من جانب �ملنظمة لقيام �ل�شباب بدور 

�لقادة  من  قوية  ومنا�رسة  �لقر�ر،  �شنع  عملية  فى 
و�شغط  �لقر�ر،  �شنع  فى  �ل�شباب  مل�شاركة  �لر��شدين 
من �ل�شباب لزيادة م�شاركتهم فى �حلوكمة.)51( وبدون 
و��شحة  مبجموعة  �أو  بالغر�س  قوى  �إح�شا�س  وجود 
هد�ف، فاإن ما �شي�شتقر بعدم �لتمكني من �أ�شباب  من �لأ
�إىل  �ملجال�س  بع�س هذه  ويهدف  و�لرمزية.)52(  �لقوة 
تقدمي �مل�شورة للحكومة ب�شاأن كيفية حت�شني �خلدمات 
�لتى تقدم �إىل �ل�شباب، ولكن لي�س هناك دليل عما �إذ� 
كانت �أى برملانات لل�شباب قد عززت نوعية �خلدمات 

�ملقدمة لل�شباب �أو حوكمة تقدمي �خلدمة.
�ملبادر�ت  هذه  �أن  هو  �لعيوب  �أه��م  كان  ورمب��ا 
عادة  ت�شتهدف  و�أن��ه��ا  ب��ال�����رسورة،  �شغرية  تكون 
كانت  نيبال،  وفى  للم�شاركة.  د�فع  فعال  لديهم  من 
ولد �أكرث �رتفاعا من �حتمالت  �حتمالت م�شاركة �لأ
�شباب  م�شاركة  �حتمال  وك���ان  �لبنات  م�شاركة 
على �أكرث من غريهم.)53( وقد �شم برملان  �لطبقات �لأ
ه مب�شاعدة من منظمة  �شباب مولدوفا )�لذى مت �إن�شاوؤ
ونظر�  �شنو�ت،  �أرب��ع  فى  طفال   450 حكومية(  غري 
لدو�عى �لقلق عمن مت �شمهم، و�شغر حجم �مل�شاركة، 
على  ذلك  من  بدل  و�لرتكيز  حله  م��ر  �لأ نهاية  فى  مت 
تنمية مناذج فعالة مل�شاركة �ل�شباب �ملحلى �لقادرة 
وبعد  �ل�شباب.)54(  من  �أكرب  �أع��د�د  �إىل  �لو�شول  على 
باعتبارها  �ل�شباب  �إىل جمال�س  مولدوفا  �نتقلت  ذلك 
 � �لقوة  �أ�شباب  من  �ل�شباب  ومتكني  لتمثيل  منتديات 
كافة  من  �ملائة  فى   25 فى  تعمل  �ملجال�س  وكانت 

�ملحليات فى مولدوفا فى عام 2005.

ثريات متباينة اخلدمة الع�شكرية لها تاأ
�لقومية،  للهوية  بو�تق  و�جليو�س  �حل��روب  كانت 
عر�ق. وكان جي�س  خا�شة فى �ملجتمعات متعددة �لأ
�ملوؤ�ش�شات  من  و�حد�  �ل�شابق  �ليوغو�شالفى  �ل�شعب 
�إحدى  �لتجنيد  عمليات  وكانت  �لبلد،  لذلك  �لقومية 
تربط  وعندما  �لقليلة.  �مل�شرتكة  �لقومية  �لتجارب 
معني  بنظام  ولي�س  مة،  بالأ نف�شها  �مل�شلحة  �لقو�ت 
تكون  �أن  ميكن  فاإنها  حمددة،  �جتماعية  جماعة  �أو 
وبالن�شبة  �لتحديث.  على  وباعثة  متحررة  موؤ�ش�شات 
فر�شا  توفر  �أن  �لع�شكرية ميكن  �خلدمة  فاإن  لل�شبان، 
�لقومى،  �ملجتمع  ف��ى  و�لتكامل  �مل��ه��ار�ت  لتعلم 
�ملحرومة،  و�لعن�رسية  �لعرقية  قليات  لالأ وبخا�شة 
�لتى لي�س �أمامها �شوى فر�س �أخرى قليلة للتقدم. وفى 
لها  �لفعلية  �لع�شكرية  �لوليات �ملتحدة، فاإن �خلدمة 
فارقة،  مريكيني �لأ عو�ئد �إيجابية �شخمة بالن�شبة لالأ
بينما تقلل �لعائد بالن�شبة للبي�س و�لن�شاء. ومن بني 
�أخذها كعينة فى م�شح  �لتى مت  �لبلد�ن تقريبا  جميع 
دوىل حديث، كانت �أغلبية �ل�شباب )من تبلغ �أعمارهم 
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�لع�شكرية،  للخدمة  ميلها  على  باقية  عاما(   24-15
جبارية  �لإ �لقومية  �خلدمة  عن  حتى  �أك��رب  وبدرجة 
)�جلدول 7-4(. وفى معظم تلك �لدول، كانت �ل�شابات 
و�خلدمة  �لقومية  �خلدمة  من  كل  تف�شيل  �إىل  تنزعن 

�لع�شكرية مبعدلت �أعلى من �ل�شباب.)55( 
وعلى �لرغم من �أن �لبع�س قد يحاج باأن �خلدمة 
فاإن  �ملو�طنة،  ت�شجع  �أن  ميكن  �ملطلوبة  �لع�شكرية 
عملية �لتجنيد تطبق بطريقة ل تت�شم بامل�شاو�ة فى كل 
كرث  من �لبلد�ن �ملتقدمة و�لنامية، وحتابى �لطبقات �لأ
ثر�ء. و�لنتيجة هى �حتمال �أكرب فى �أن ت�رس بدل من 
على  �لقائم  للمو�طنة  �لدميقر�طى  �ملفهوم  ت�شجع  �أن 
و�لقرعة  و�لو�جبات.)56(  �حلقوق  فى  �مل�شاو�ة  �أ�شا�س 
�لع�شكرية متاثل �رسيبة �لدخل على �ملجندين �إلز�ميا، 
مبا  �شنويا  يك�شبونه  ما  �نخفا�س  من  ي�شاحبها  مبا 
ي�شل �إىل نحو 15 فى �ملائة، �إىل جانب تخفي�س حافز 
طفال. كما �أن �ل�رسيبة  �رس لال�شتثمار فى تعليم �لأ �لأ
�إعفاء�ت  تقرر  �لنامية  �لبلد�ن  من  كثري�  ن  لأ تنازلية 
و�لتاأجيل  �لطبية،  هلية  �لأ مثل  لز�مى،  �لإ �لتجنيد  من 
كرث ثر�ء  �لأ �رس  �لأ �أن  �لدر��شة، وب�شبب  ��شتمر�ر  ب�شبب 

�شو�ء  عفاء�ت  �لإ تلك  من  لال�شتفادة  �أف�شل  و�شع  فى 
ب�شكل مبا�رس �أم عن طريق �لت�شالت و�لر�شوة. وفى 
�لفقرية،  ���رس  �لأ �بناء  جتنيد  �حتمال  ي��زد�د  رو�شيا، 
�لتى  �خل�شائر  وكانت  و�لريفية،  �لتعليم،  ومنخف�شة 
فى   15 نحو   � �شخمة  حياتها  فرتة  خالل  تكبدتها 
�لتكاليف على  �ل�شنوى. ول تقت�رس  �لدخل  �ملائة من 
�ملجندين �أنف�شهم. �إذ يبني �لبحث �لذى �أجرى من �أجل 
ب�شورة كبرية  تزيد  �لع�شكرية  �خلدمة  �أن  �لتقرير  هذ� 

�حتمالت �لقيام بن�شاط �إجر�مى فيما بعد.)57(
ثار �إذ� ما قدر �ملرء خماطر �خلدمة  وتت�شاعف �لآ
�لع�شكرية على �ل�شحة و�لرفاهة: فاإنه حتى مع غياب 
�مل�شاركة فى �لقتال، ميكن �أن ت�شفر �خلدمة �لع�شكرية 
و�شدمات  ب��دن��ى،  و�ع��ت��د�ء  �غت�شاب،  ح��الت  ع��ن 
�لوليات  من  م�شتمدة  بيانات  وتظهر  نف�شية.)58( 
�ملتحدة �أن �خلدمة �لع�شكرية لها �أي�شا نتائج عك�شية 
وقد  �ل�شحة.  على  �خلدمة(  بعد  )فيما  لحقة  كبرية 
فى  مرتفعة  م�شاركتها  كانت  �لتى  جيال  �لأ عانت 
ن�شبة  �رت��ف��اع  م��ن  بعدها  فيما  �لع�شكرية  �خل��دم��ة 

اجلدول 7-4  اأداء ال�سباب ب�ساأن اخلدمة الع�سكرية والوطنية فى عام 2005 )ن�سبة مئوية للموافقني واملوافقني ب�سدة(
ينبغى على احلكومة اأن تطلب من كافة ال�سباب اأن يقوموا باأداء اخلدمة الوطنية ملدة عام اأو عامني

 

طاجيك�ستانرومانياماليزياالعراقاإثيوبيا*بنجالدي�ساألبانيا

عمار 25 فاأكرث 77845438767590�لأ
عمار 24-15 51844446695984الأ

43864444675579ذكور
60824348726489�إناث

53884346706083عاملون
50824446695892ل يعملون

21935486—5779منزلة �جتماعية �قت�شادية عالية
39706082—4886منزلة �جتماعية �قت�شادية منخف�شة

ينبغى اخلدمة الع�سكرية جتربة جيدة لل�سباب

طاجيك�ستانرومانياماليزياالعراقاإثيوبيا*بنجالدي�ساألبانيا

عمار 25 فاأكرث 89865443888190�لأ
عمار 24-15 70904654846985الأ

60914348856179ذكور
81904960837891�إناث

71944256856391عاملون
70894952847084ل يعملون

60936189—8189منزلة �جتماعية �قت�شادية عالية
80877278—8592منزلة �جتماعية �قت�شادية منخف�شة

WDR 2007 InterMedia surveys :مل�شدر�
- = غري متاح

* عينة غري ممثلة � مل تدخل منطقتى �أدي�س �أبابا �أو جترى �شمن �مل�شح.
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تدفق  عدم  �أمر��س  �إىل  تعزى  �لتى  �ملبكرة،  �لوفيات 
�لدم �إىل �لقلب و�رسطان �لرئة.)59(

ال�شباب  إ�رشاك  ا الوطنية:  واخلدمة  املجتمع، 
فى الت�شميم وتوفري خيارات لهم

و�أملانيا  وفرن�شا  �لرب�زيل،  مثل  �لبلد�ن،  بع�س  تقدم 
�خلدمة  عن  كبديل  للخدمة  بر�مج  لل�شباب  و�إ�رس�ئيل 
�أخرى  بلد�ن  وفى  لز�مية.  �لإ �أو  �لتطوعية  �لع�شكرية 
�أفريقيا  وجنوب  ونيجرييا  و�إندوني�شيا  غانا  منها 
�حلكومات  طلبت  �لالتينية،  �أمريكا  بلد�ن  من  وعدد 
طباء �أو خريجى �جلامعات  من �ل�شباب �ملهرة  مثل �لأ
بع�س  وف��ى  �لوطنية.  �خلدمة  �أد�ء  �لتخرج  حديثى 
�حلالت، ترعى �ملنظمات غري �حلكومية بر�مج �خلدمة 
�لطوعية مثل برنامج خدمات �ل�شالم فى �شيلى. وفى 
�لتمويل  فى  �شهام  بالإ �حلكومة  تقوم  غريها  حالت 
)�لفيالق �خل�رس�ء فى �إ�شرت�ليا(. وقد �أن�شاأ �ل�شباب كل 
نريوبى،  فى  لل�شباب  �لريا�شى  ماثهارى  �حتاد  من 
لتنمية  �لكمبوديني  �ملتطوعني  وجمعية  كينيا، 
بر�مج �خلدمة من حيث طول  تتباين  �ملجتمع. كذلك 
�لختالط  ومدى  �مل�شاركني،  ومكافاآت  �خلدمة،  مدة 
ن�شطة  و�لأ �لجتماعية،  �ملجموعات  خمتلف  ب��ني 
ما  ومدى  ���رس�ف،  �لإ وهيكل  �ل�شباب،  بها  يقوم  �لتى 
توفري  �أهد�فها فهى  �أما  �ل�شباب من مدخالت.  يقدمه 
�لف�شائل  وغر�س  �ملدنية،  للم�شاركة  لل�شباب  فر�س 
�شهام فى  �ملجتمعية، وبناء مهار�ت ك�شب �لرزق، و�لإ

رفاهية �ملجتمع.
�مل�شاركة  �لتطوعية  �خل��دم��ة  ب��ر�م��ج  وت�شجع 
�حلديثة. وقد قارنت در��شة طولية دقيقة جد� لربنامج 
و�ل�شيا�شية  �ملجتمعية  �لنتائج  �ملتحدة  �لوليات  فى 
مثيالتها  م��ع  �لربنامج  ف��ى  للم�شاركني  بالن�شبة 
يتمكنو�  ومل  �لربنامج  �إىل  تقدمو�  �لذين  �ل�شباب  لدى 
�مل�شاركة  ز�د  �لربنامج  �أن  ووج��دت  �مل�شاركة.  من 
�لقرت�ع(.  �حتمالت  زيادة  �إىل  يوؤد  مل  )و�إن  �ملدنية 
لرب�مج  منتظمة  تقييمات  �إجر�ء  فى  �شعوبة  وهناك 
�لرب�مج خ�شائ�س  نف�س  ن  لأ نظر�  �ملجتمع   خدمات 

 � �ل�شباب  ومبادر�ت  �لتنظيمى،  �ل�شتقالل   � �لناجحة 
�شعب  �أثرها  جتعل  �لتى  �لختيار  �آثار  بفعل  مربكة 
�خلدمة  بر�مج  من  كثري  �أفرز  فقد  ذلك،  ومع  �لقيا�س. 
فيفاريو  برنامج  مثل  �لعامل  من  خمتلفة  �أنحاء  فى 
فى �لرب�زيل، منا�رسين خمل�شني، ودعما مرتفعا من 

�مل�شاركني �ل�شابقني.)60(
و�أح����د �مل��خ��اط��ر ف��ى ب��رن��ام��ج �خل��دم��ة ه��و �أن 
ت�شبح  �أن  ميكن  �ل�شبان  على  �ملطبقة  �ل�شالحيات 
نتاج خدمات  �شالحيات ملوؤ�ش�شات، مثل �ملد�ر�س، لإ
مع  �لجتماعية(،  �مل�شاركة  فر�س  �حلالة:  هذه  )فى 

كثري من �مل�شاكل �لعامة �مل�شاحبة لتقدمي �خلدمات 
�لعامة. ويربز هذ� �أهمية �ملرونة، ومدخالت �ل�شباب، 
�خلدمة  بر�مج  ت�شميم  فى  �لتنظيمى  و�ل�شتقالل 
�شافة �إىل هذ�، يبدو �أن �لعنا�رس  طار 7-5(. وبالإ )�لإ
تت�شمن  �ل�شباب  خدمة  ب��ر�م��ج  لنجاح  �مل�شرتكة 
�جتماعى  كتقدير  لل�شباب  يقدم  �ل��ذى  �لع���رت�ف 
تدبره،  ميكن  حجم  جانب  �إىل  للعمل،  رمزيا(  )ولي�س 
بع�شا  بع�شهم  يعرفو�  �أن  للم�شاركني  ميكن  بحيث 
معايري  وجود  وكذلك  معهم،  �لعاملني  هيئة  ويعرفو� 

للم�شاءلة.)61(

اكت�ساب هوية واإح�سا�س بالنتماء
و�شع  وق��د  �لهوية.  �كت�شاب  ف��رتة  ه��و  �ل�شباب  �إن 
�لعالقات  كافة  ب��ني  »م��ن  يلى  كما  �لهوية  حت��دى 
يقوم  �أن  يجب  �ل�شاب[  ]ف��اإن  و�ملت�شورة  �ملمكنة 
لاللتز�مات  دوما،  ت�شيق حلقاتها  �ختيار�ت  ب�شل�شلة 
يديولوجية«.)62(  �ل�شخ�شية، و�لوظيفية، و�جلن�شية، و�لأ
ب��اأى ع��دد م��ن �لختيار�ت  ط��ف��ال ع��ادة  �لأ وي��ق��وم 
�أن �لختيار�ت بالن�شبة لل�شباب حقيقية  �إل  �خليالية، 
فيها.  ل��ل��رج��وع  قابلة  غ��ري  �ل��ن��و�ح��ى  بع�س  وف��ى 
ويقت�شى �لنجاح فى �لنتقال �إىل �ملو�طنة �لن�شيطة، 
لفة« فى  بالأ �ملرء  »�إح�شا�س  �إريك�شون،  لكلمات  طبقا 
�متالكه  مع  ذ�ه��ب«،  هو  �أين  »�إىل  ومعرفة  جمتمعه، 
بهم«،  يعتد  ممن  �ملتوقع  ب��الع��رت�ف  د�خلية  »ثقة 
وبالن�شبة لل�شباب »من هم �لذين يعتد بهم؟«. بالطبع 
تقدم  ومع  �أنه  بيد  ن��د�د.  �لأ وكذلك  مهمة،  ���رسة  �لأ �إن 
�ل�شباب فى �لعمر، فاإن من يعتد بهم يجيئون ب�شورة 
�ملدر�شني،   � مثل  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  من  متز�يدة 

و�ل�رسطة و�أ�شحاب �لعمل.
يحتمل  مو�تية،  بنظرة  يحظى  �ل��ذى  و�ل�شاب، 
�حلياة  للم�شاركة فى  �أن مدعو  �أن يح�س  �أكرب  بدرجة 
ي�شجع  �لجتماعى  و�لعرت�ف  و�لقت�شادية.  �لعامة 
لل�شباب  در��شة طولية  وقد وجدت  �لن�شيطة.  �ملو�طنة 
فى �إ�شتونيا �أن قدر تقدير �ل�شاب لنف�شه، ينبئ باحتمال 
بدء م�رسوع للعمل خالل �شنو�ت تالية. وباملثل، فاإن 
وجود هدف لالنتظام فى �لدر��شة �لثانوية، مع مقارنة 
�لثانوية.  �لدر��شة  باإمتام  �رتبط  �لعائلية،  �خللفية 
�لجتماعى،  �لحتجاب  فاإن  ذلك،  �لنقي�س من  وعلى 
و�لتمييز، و�شوء �ملعاملة على �أيدى �ملوؤ�ش�شات �لقوية، 
يجعل  �أن  ميكن  �لفر�س  فى  �لفا�شح  �مل�شاو�ة  وعدم 
ولكن  �ملادية  �لناحية  من  فقط  لي�س  يعانى  �ل�شباب 
عمله.  ميكنه  �ل��ذى  وما  هو  مبن  �إح�شا�شه  فى  �أي�شا 
�شاب من  �ملال، قال  �إنفاق  �إىل  وتعليقا على �حلاجة 
فاإن ذلك مياثل  »�إذ� ما خرجت بدون حذ�ء،  مدغ�شقر 
د�ء  لأ جد�  مهم  بالنتماء  و�ل�شعور  رجال«.  ل�شت  �أننى 
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�أى تنظيم �شو�ء �أكان �أ�رسة �أم �رسكة �أم �أمة: »من قاعة 
ح�شا�س  �لإ فاإن   .. د�رة  �لإ جمل�س  قاعة  حتى  �لدر�س 
�لتى  للمن�شاآت  �إىل منظمة حا�شم  بالهوية وبالنتماء 

تعمل ب�شكل جيد«.)63(
ق�شى، ميكن لل�شباب �أن يفرت�شو�  وعلى �لطرف �لأ
�إمنا  �ملجتمع  بها  ي�شفهم  �لتى  و�ل�شفات  �لنعوت  �أن 
ن وجود هوية قيمتها  هى حقيقية فى �لو�قع، نظر� لأ
معظم  نظر  فى  هوية  وج��ود  عدم  من  �أف�شل  �شالبة 
�لدول  تف�شل  عندما  �أن��ه  �إىل  �شافة  بالإ هذ�  �لنا�س. 
ب�شورة  تقمعها  �أو  لل�شباب  �شاملة  هويات  خلق  فى 
ب�شيطة، يبزغ على �لفور �ل�شخط و�لهويات �ملعار�شة. 
فعلى �شبيل �ملثال، يتحدث �ل�شباب �ملهم�س من �شاللة 
�ملهاجرين �إىل فرن�شا من �شمال �أفريقيا بلغة م�شادة 
ومناوئة للثقافة، Verlan �لتى �أن�شاأت فى �ل�شو�حى 
نها  لأ �ملا�شى،  �لقرن  من  �ل�شبعينيات  فى  �مل�شي�شة 
عنا�رس  وحتمل  �ملعنى،  غمو�س  �إىل  عمد  عن  توؤدى 
على  وج��دت  وق��د  و�لبطولة.  و�ل�شتخفاف  �لتحدى 
�لقب�س عليه فى  ىل �لذى ميتلكه �شاب مت  �حلا�شب �لآ
�أغنية تكررت فيها  �ل�شيا�شى  �إيطاليا بادعاء �لتطرف 
ب�شىء  يوحى  ومر�ت، مبا  مر�ت  �إرهابى«  »�أنا  عبارة 

من �لعظمة حتى بتلك �ل�شفة«.)64(
جمال  لل�شباب  �لجتماعية  �لتنظيمات  وتوفر 
لتنمية �ل�شعور بالنتماء لديهم وهى ت�شمل �ملنظمات 
�لدينية  �جل��م��اع��ات  م��ث��ل  و�مل��دن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
 (Kafoolu) �أفريقيا  غرب  فى  �لريفية  و�جلمعيات 
�لرب�زيل،  فى  �لريا�شية  و�لفرق  �ل�شامبا،  ومد�ر�س 
�لبيئة.  حماية  وح��رك��ات  و�لك�شافة،  مثل  ون���و�دى 
�لن�شيطة،  و�ملو�طنة  بالنتماء  ح�شا�س  �لإ ولت�شجيع 
باإن�شاء  ت�شمح  �أن  ينبغى  �لعامة  �ل�شيا�شة  ف��اإن 
�شئيلة  متطلبات  فر�س  مع  �لجتماعية،  �لتنظيمات 

للت�شكيل وتقدمي �لتقارير.
يو�جهها  موؤ�ش�شات  �أرب��ع  �جل��زء  ه��ذ�  ويفح�س 
خرون  �ل�شباب، و�لتى يتعلمون من خاللها كيف ينظر �لآ
�إليهم، ومع من �أو �شد من يبد�أون فى حتديد هويتهم: 
�لدولة ووثائق �ملو�طنة �لر�شمية، و�ملد�ر�س و�أ�شحاب 
غري  و�ملنظمات  لل�شباب  �لر�شمية  و�جلماعات  �لعمل 
عندما  �أحيانا،  �ل�شباب  ويتحول  لل�شباب.  �حلكومية 
خرى فى �لعرت�ف  تف�شل هذه و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية �لأ
بهم �إىل �جلمعيات غري �لر�شمية �لتى تت�شمن هوياتها 
فاإن  وهكذ�،  للمجتمع.  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  معار�شة 
�لدو�فع و�لنتائج �ملرتتبة  �أي�شا  �لق�شم �شيفح�س  هذ� 

على ع�شوية �لع�شابات و�لتطرف �ل�شيا�شى.

هوية قانونية
�إذ�  فيما  �لدولة  جانب  من  غفال،  �لإ �أو  عمال  �لأ توؤثر 
وكيف  به  �ملجتمع  باعرت�ف  يح�س  �أن  ل�شاب  كان 
جو�ز   � قانونية  هوية  ه��ذ�  ويت�شمن  ذل��ك.  يتحقق 
�شا�شية  �لأ �لوثائق  من  وغريها  هوية  بطاقة  �أو  �شفر، 
�شا�شية.  �لأ �خلدمات  على  للح�شول  ع��ادة  �حلا�شمة 
من  �أكرث  فاإن  �ليوني�شيف  منظمة  ذكرته  ملا  وطبقا 
م�شجلني.)67(  غري  �لنامية  �لبلد�ن  فى  �ملو�ليد  ن�شف 
وقد وجدت در��شة �أجريت فى �لرب�زيل فى عام 2001 
طفال غري �ملقيدين بالدر��شة مل يقيد 8  �أن من بني �لأ
فى �ملائة منهم ب�شبب نق�س �لوثائق، وهو ما يناهر 
�لن�شبة �ملئوية ملن مل يقومو� بذلك ب�شبب نق�س �ملال 

�لالزم للم�رسوفات �خلا�شة بالدر��شة.
�لوثاثق  نق�س  يعرقل  �ملتقدمة،  عمار  �لأ وفى 
 .)4 )�لف�شل  �لر�شمية  �لعمل  �شوق  �إىل  �ل�شباب  دخول 
كذلك، فاإن �رتفاع تكلفة �حل�شول على جو�ز�ت �ل�شفر 
فى كثري من �لدول ينوء بعبء ثقيل على كاهل �لفقر�ء، 
وعلى �ل�شبان �ملحرومني من �حل�شول على �لئتمان 
�ل�شني،  فى  �لد�خلية  �لهجرة  �أدت  وقد   )8 )�لف�شل 
وفيت نام وغريهما �إىل »�شكان عائمني« ي�شمون �إىل 
قامة  حد كبري �ل�شباب �لذين يفتقرون �إىل بطاقات �لإ
للح�شول  �ملطلوبة  �لقانونية  �لهوية  بطاقات  �أو 
وبدونها   � �ل�شحية  و�لرعاية  و�لتعليم  �ل�شكن  على 
على  �أ�شو�ء  )�نظر  �ملجتمع  من  م�شتبعدين  يظلون 
�لف�شل  يلى  فيما   � �لرخاء  �إد�رة   � �لفيتنامى  �ل�شباب 
�لقانونية  �لوثائق  هذه  3(.)69( و�تخاذ خطو�ت جلعل 

�لفر�س  �أنو�ع  �لبحوث عن  �إجر�ء مزيد من  مر  �لأ يتطلب 
وعن  �ل�شباب  مو�طنة  �أف�شل  نحو  على  حتفز  �ل��ت��ى 
�لتى  �لبحوث  وتوحى  لت�شجيعها.  �حلكومية  �ملبادر�ت 
لبناء  �أد�ة  يعد  �لتجنيد، فى حني  باأن  ن  �لآ �أجريت حتى 
ل  بطريقة  يطبق  ما  غالبا  �ل�شياقات،  بع�س  فى  م��ة  �لأ
�شلبية على تخفيف عبء  نتائج  له  �مل�شاو�ة، مما  حتقق 
�لفقر و�لت�شامن. وتغدو بر�مج �خلدمة لت�شجيع �مل�شاركة 
�ختيار�ت  لل�شباب  تقدم  عندما  فعالية  �أك��رث  �ملدنية 
فيه،  �مل�شاركة  فى  يرغبون  �ل��ذى  �لن�شاط  �أن��و�ع  بني 

وي�شرتكون فى ت�شميمها.
طاقة  �ل�شيا�شيون  �لقادة  ��شتغل  ما  ج��د�  وكثري� 
كان  وق��د  �ل��دول��ة.  ل��ق��وة  ك����اأدو�ت  �ل�شباب  وح��ي��وي��ة 
�شيئ  مثال  �أملانيا  فى  هتلر(  �شباب  )�أو   Hitlerjugend

مل�شاركة  �لدولة  تتعهدها  �لتى  �لفر�س  على  �ل�شمعة 

�أن  من  بدل  دمرت  و�لتى  �ملدنية،  �ل�شوؤون  فى  �ل�شباب 
تي�رس  و�ملجتمع  �لدولة  بني  �لعالقات  من  �أنو�عا  تخلق، 
ذلك،  من  �شهرة  و�أقل  و�ل�شفافية.  �مل�شاءلة  �إىل  �خل�شوع 
�أ�شد،  نحو  على  �شارخة  �ل�شبب  لهذ�  كانت  رمبا  ولكن 
�إدلو�يز  قر��شنة  مثل  �ل�شباب  يقودها  �لتى  �جلماعات 
عد�م،  �لإ خطر  من  �لرغم  على  �للتني  �لبي�شاء  و�ل��وردة 
��شتغالل  ويظهر  �ل��وط��ن��ي��ني.)65(  �ل�شرت�كيني  قاومتا 
جنحة  �لأ �لدولة فى  �شلطة  �أجل  �ل�شباب وقوته من  طاقة 
�لهجوم  مع  �ملرتبطة   � �ل�شيا�شية  ح��ز�ب  ل��الأ �ل�شبابية 
و�إندوني�شيا  ديفو�ر،  كوت  فى  �ملناف�شة  �جلماعات  على 
نظر�  فاإنه  وبالتحديد  وغريها.)66(  وزمبابوى،  ورو�شيا 
)وميكن  �لدولة كانت  ترعاها  �لتى  �ل�شباب  م�شاركة  ن  لأ
�أن تكون( ��شتغاللية، فاإن �لرب�مج �لقائمة على �مل�شاركة 
وحتديد  ت�شميمها  فى  �ل�شباب  م�شاركة  ت�شجع  �أن  يجب 
�أهد�فها، وتوؤكد �ل�شتقالل �لتنظيمى للموؤ�ش�شات �ملن�شقة.

ت�سجيع الفر�س الطوعية وامل�ستقلة طار 5-7  الإ

»عندما يح�شل ال�شاب على املواطنة، 
فاإنه
ن نه انتقل االآ كد من اأ يحتاج اإىل التاأ
من نكرة اإىل �شخ�س ما«

�شاب من نيبال
كانون �لثانى/ يناير 2006
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�شا�شية للهوية متاحة ب�شكل �أكرب لل�شباب، ميكن �أن  �لأ
يزيد �إح�شا�شهم بالنتماء �إىل �ملجتمع من خالل فتح 
�لجتماعية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلا�شمة  �خلدمات  �أب��و�ب 

�أمامهم.

ثر املختلط للدرا�شة على املواطنة االأ
ه��ن��اك ن���و�ح حل��ق��وق �مل��و�ط��ن��ني وو�ج��ب��ات��ه��م فى 
لعلم  �لتعهد بالولء  �إذ� كان  �ل�شيا�شات �ملدر�شية، ما 
�أو �إن�شاد �لن�شيد �لوطنى � تعترب نقاط ومي�س �شيا�شى 
بطبيعتها  �لدر��شة  �أن  و�ل�شبب:  وغريها.  �ليابان  فى 
فهما   � �لطويل  جل  �لأ فى  تن�شئ  �أنها  �شيا�شية مبعنى 
ف�شائل  �ملد�ر�س  وتغر�س  م��ة.  و�لأ للمو�طنة  معينا 
خالل  من  مبا�رسة  ب�شورة  �شو�ء  �لطالب،  فى  معينة 
�أو   � �لجتماعية  �لعلوم  وف�شول  �مل��د�ر���س  �شيا�شة 
بطريقة غري مبا�رسة من خالل ممار�شات و�ختيار�ت 
وقد   .)3 )�لف�شل  ن����د�د  و�لأ و�ملجتمعات  �مل��رب��ني، 
�إحدى  فى  �شنغافورة،  وز�رء  رئي�س  يو  ك��و�ن  حاج 
مة،  �لأ وبناء  و�لتعليم  �لثقافات  تعدد  عن  �ملناق�شات 
ويحمى  بالده  عن  يد�فع  �لذى  �جليد  »�ملو�طن  باأن 
طيب  جار  هو  �شنا  ك��رب  �لأ ويحرتم  وزوجته،  �أطفاله 
ويوؤكد  حميدة«.  و�أخالقه  ومن�شبط  ودقيق  و»و��شح 
دعاة �لتعليم �لدميقر�طى عدم �لتمييز، و�حرت�م حقوق 
خا�شعني  �لعموميني  �ملوظفني  وجعل  خ��ري��ن،  �لآ
و�جلهر  �ملد�ولة  على  و�لقدرة  �أفعالهم،  عن  للم�شاءلة 
خرين  �لآ حقوق  و�ح���رت�م  �لختيار  باأ�شباب  علنا 

و�لت�شامن �مل�شرتك.)70(
وعلى �لرغم من ت�شجيع �ملد�ر�س للهوية �لوطنية 
جل �لطويل، فاإنه لي�س من �لو��شح ما �إذ� كان  فى �لأ
�لق�شري.  ج��ل  �لأ فى  �ملو�طنة  ي�شجع  �ملدنى  �لتعليم 
�لتعليم  �أث��ر  عن  �حلديثة  �لدر��شات  معظم  ويعتمد 
�ملدنى على �لتقارير �لذ�تية �لتى يقدمها �لطالب عن 
�شببية.  عالقات  �إقامة  فى  �شعوبة  ويو�جه  �شلوكهم، 
من  عليها  �حل�شول  مت  �لتى  �لبيانات  �أو�شحت  وقد 
جناز�ت �لتعليمية للتعليم �ملدنى  در��شة عن تقييم �لإ
�لتى �أعدتها �جلمعية �لدولية للتقييم �لتعليمى، و�لتى 
طفال من �شن 14  قامت على عينات قومية ممثلة لالأ
يرتبط  �ملدنية  �ملعرفة  �زدياد  �أن  بلد�،   28 فى  عاما 
و�ملو�قف  �مل�شاركة  عن  �لذ�تية  �لتقارير  مع  �إيجابيا 
�لوليات  وف��ى  �مل��و�ط��ن��ة.)71(  �أ�شا�س  على  �لقائمة 
�ملتحدة، كان �حتمال �أن ي�شجل �لطلبة �لذين يدر�شون 
�أنف�شهم  �لجتماعية  �ل��در����ش��ة  م��ن  م��ق��رر�ت  ثالثة 

لالقرت�ع، و�لقرت�ع، و�أد�ء �أعمال تطوعية �أكرب.)72(
�أن  �إىل  متكرر  ب�شكل  تو�شلت  �لتقييمات  �أن  بيد 
على  ث��ر  �لأ �شعيفة  كانت  �ملدنى  �لتعليم  م��ق��رر�ت 
طفال فى �شن �لدر��شة.)73( وقد غري �لتعليم �ملدنى  �لأ

�ل�شلوك.  ولي�س  �ملعرفة  ز�مبيا  فى  �ملدر�شة  خ��ارج 
�لتح�شيل  طريق  عن  حتقيقه  ج��رى  �لتاأثري  �أن  �إل 
�لتعليمى. ومل تكن �لدرو�س �ملدنية فى جنوب �أفريقيا 
فعالة، �إل عندما قامت على �مل�شاركة وز�دت ح�ش�س 
�لدرو�س �ملدنية على ح�شة �أ�شبوعيا، ووجد �لطلبة �أن 

مدر�شيهم ذوى جاذبية خا�شة.)74(
�لعقبات  ت�شمنت  �أفريقيا  جنوب  برنامج  وفى 
�ملد�ر�س  م�شوؤوىل  مقاومة  �مل�شاركة،  و�جهت  �لتى 
و�ملدر�شني لل�شماح ملنظمة غري حكومية بعقد جل�شات 
�ملقرر وهو  �لهدف  �لرغم من  �ملجتمعية، على  �ملو�د 
و�ل�رس�ع  �جلرمية  �شد  و�لن�شال  �أ�شبوعية؛  جل�شات 
قليمية،  و�لإ �ملحلية  �حلكومات  نطاق  فى  �ل�شيا�شى 
وهذه �لعقبات تومئ �إىل م�شكلة عامة ميكن �أن تف�رس 
�ل�شبب فى �أن �لدور�ت �ملدنية، على �لرغم من قدرتها 
�أثر  لها  يكون  �أل  يكاد  �ملدنية،  �ملعرفة  ت�شجيع  على 
�لدميقر�طية«.)75(  و�ل�شلوكيات  �ملو�قف  »تنمية  على 
�لعري�شة  �لثقافة  و�لطلبة يتعلمون، عن �ملو�طنة من 
�ملقرر�ت  من  يتعلمونه  ملا  م�شاو  بقدر  باملدر�شة 
�لعري�شة  �ملدر�شة  وثقافة  منه،  �أكرث  رمبا  �أو  �ملدنية 
�لهرمى  و�لت�شل�شل  �ل�شتبعاد  �أمن��اط  تكرر  ما  عادة 

لل�شلطة فى �ملجتمع.
يعمل  �خل��دم��ة،  �أث��ن��اء  ف��ى  �لتعليم  ب��ر�م��ج  وف��ى 
�لطلبة خارج �ملدر�شة للوفاء بالحتياجات �حلقيقية 
للمجتمع. ويدرج �ملدر�شون تلك �لنو�حى من �لن�شاط 
بهم  مر  ما  �لطلبة  ويفح�س  �ملقرر�ت،  فى  �خلارجى 
�إن  مب�شاهماتهم.  �لع���رت�ف  ويتلقون  جت��ارب  م��ن 
ويزيد  �لجتماعى،  �لوعى  ي�شجع  قد  �خلدمة  تعلم 
و�شوء  �لتدخني  من  ويقلل  �لجتماعية،  �لرتباطات 
��شتعمال �لكحول، وحالت �حلمل غري �ملرغوب فيها. 
وتبدو �لرب�مج و�عدة، �إل �أن معظم �لدر��شات �ملتاحة 
�لنتائج  �أن  ويبدو  �لدخل،  مرتفعة  �لبلد�ن  فى  كانت 

تتباين طبقا لطبيعة �لربنامج �ملقدم.
تتمتع  ما  عادة  �لتى  �لدينية،  �ملد�ر�س  وتتناول 
�لدولة، عادة  �ل�شتقالل فى �ملقرر�ت عن  بدرجة من 
�لقيم و�ملثل �لجتماعية ب�شورة مبا�رسة بدرجة �أكرب 
 The Jesuit عما تفعل مد�ر�س �لدولة. وحتاول مد�ر�س
�لبوليفارية  فنزويال  جمهورية  فى   Fey Alegria
بناء  �إدم���اج  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  ب��الد  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ملجتمع، و�لتدريب على �ملهار�ت، وتنمية �لقيادة فى 
�ملجاهد  مد�ر�س  جمموعات  من  كثري  وفى  بر�جمها. 
عدد  يتجاوز  �لهندية،  كري�ل  ولية  فى   madrassas
حقوق  على  �ملد�ر�س  وتركز  ولد،  �لأ �أع��د�د  �لبنات 
�أن  بيد  �لقوة.)77(  �أ�شباب  من  �لبنات  ومتكني  �لن�شاء 
بتلقني  �لدينية  �ملد�ر�س  بع�س  تقوم  �أن  خطر  هناك 
تبخ�س  �أو  �لغرباء،  �أق��د�ر  من  وحتط  للطلبة،  �لتطرف 
ولد و�لبنات. وفى  قيمة �مل�شاو�ة فى �لفر�س بني �لأ
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وكتبا  جديد�  دينيا  مقرر�  �حلكومة  ت�شجع  ردن  �لأ
فكار  و�لأ ن�شان  �لإ حقوق  �شاأن  من  يرفعان  در��شية 
�شار�ت  �لإ ويتحا�شيان  ���ش��الم،  �لإ فى  �لدميقر�طية 

خرى. �ل�شلبية �إىل معتنقى �لديانات �لأ

التقدير من خالل العمل
ي�شتطيع �لعمل �أن يغر�س  �إح�شا�شا بالكفاءة و�لقتد�ر، 
و�لو�شع �لجتماعى. وهو  �ملنزل،  و�ل�شتقالل خارج 
فى  �لبدء  وو�شائل  �لب�رسى  �ملال  ر�أ�س  تنمية  ي�شهل 
تكوين �أ�رسة للمرء، وهو ما ي�شجع فى حد ذ�ته �لنتماء 
)�لف�شل  �ل�شباب  �أثر� حمائيا على  �لجتماعى وي�شبغ 
6(. وفى ريف بوت�شو�نا، يعترب �لعمل عن�رس� حا�شما 
�لجتماعية«،  �لناحية  من  نف�شه  �ملرء  »جعل  �أو  فى 
جزء� من �ملجتمع. وهناك �أدلة على �أن �رتفاع معدلت 
�ملنازل،  على  �ل�شطو  �إىل  يوؤدى  �ل�شباب  بني  �لبطالة 
و�ل�رسقات، وجر�ئم �ملخدر�ت، و�لحتمال �أكرب فى �أن 
ي�شعر �ل�شبان �ملتعطلون بال�شتبعاد، ويعربو� عن قلة 
ثقتهم بالنظم �ل�شيا�شية �لقائمة، ول يتحدثو� �إل قليال 
فكار  �لأ يوؤيدون  ما  وغالبا  �ل�شيا�شية،  �ل�شئون  عن 

�لثورية بدرجة �أكرب من نظر�ئهم ممن يعملون.)78(
�لن�شاء،  من  لل�شابات  خا�س  ب�شكل  مهم  و�لعمل 
�لوحيدة  �لتجربة  �أحيانا  لهن  بالن�شبة  يعترب  فهو 
يعزز  �أن  وميكن  �لعام.  �ملجال  فى  ثقافيا  �ملقبولة 
�لئتمان  على  �لن�شاء  ح�شول  فر�س  نطاق  تو�شيع 
يعزز  للن�شاء  و�لتكنولوجيا  �لزر�عى  ر�شاد  �لإ وتوجيه 
ي�شعر  وقد   .)4 )�لف�شل  و�لقيمة  بالنتماء  �إح�شا�شهن 
�لالتى  �ل�شابات  �لن�شاء  خا�شة  �لعاملون،  �ملر�هقون 
خدمة  مثل  عزلة،  فى  ويعملون  مكثفة  باأعمال  يقمن 
عن  عجزو�  �إذ�  بالنعز�ل  �رس،  لالأ �لعمل  �أو  �ملنازل 

�لختالط �جتماعيا مع �أقر�نهم.)79(

عمال ال�شباب برامج تنمية ال�شباب وبرامج اأ
ر�شاد  و�لإ �لريا�شة  �ل�شباب  تنمية  ب��ر�م��ج  ت�شم 
�لقيادة،  على  و�لتدريب  �حلياة  ومهار�ت  و�مل�رسح 
عادة  �ملعي�شة،  �أ�شباب  ك�شب  ومهار�ت  �ل�شالم،  وبناء 
فى نطاق منطقة جغر�فية حمددة. ومنوذجيا، يتمثل 
خرين،  بالآ و�لثقة  بالنف�س،  �لثقة  بناء  فى  �أهد�فها 
ومهار�ت حل �مل�شاكل؛ بيد �أن هناك ب�شعة تقييمات 
بني  يربط  ل  ومعظمها  �لرب�مج،  لهذه  مقنعة  قليلة 
�لتنموية  بالعمليات  �أو  �شول  بالأ �لرب�مج  خ�شائ�س 

�لتى يعتقد باأهميتها بالن�شبة لتنمية �ل�شباب.
جل �أو �ملتقطعة  وقد ل توفر �لت�شالت ق�شرية �لأ
�لوقت  بع�س  تعمل  �لتى  »�ل��ن��و�دى  متيز  �لتى  مثل 
و�حل�شور فيها باملالب�س �لر�شمية«، �لبيئة �مل�شتد�مة 
فر�س  نق�س  ب�شبب  رمب��ا  �لثقة،  ع��الق��ات  لتنمية 

برنامج  ز�د  وقد  على حدة.)80(  لوجه  �لت�شال وجها 
�ملر�هقني  على  ورك��ز  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  ف��ى  نفذ 
ت�شمن  و�لذى   � �ملخاطر  مرتفعة  حياء  �لأ فى  �لفقر�ء 
�لتعليم، وخدمة �ملجتمع، وتنمية �ملهار�ت، و�حلو�فز 
يجابية وخدمة  �ملالية ملدة �أربع �شنو�ت � �ملو�قف �لإ
�ملجتمع على �لرغم من �أنه كان باهظ �لتكلفة بالن�شبة 

للبلد�ن �لنامية.)81(
بع�س  ف��ى  �ل�شباب  لتنمية  ب��ر�م��ج  تنفيذ  ومت 
فى  �أو���ش��ع  نطاق  وعلى  كولومبيا،  ف��ى  �لبلديات 
من  ج��زء�  قبل  من  كانت  �لتى  مقدونيا  جمهورية 
متاحة  لي�شت  �لرب�مج  تقييمات  �أن  �إل  يوغو�شالفيا، 
�لناجح  �لتطبيق  تو�جه  �لتى  �لعقبات  وت�شمل  بعد. 
�شكوك  �لنامية  �لبلد�ن  فى  �ل�شباب  تنمية  لرب�مج 
�لرجال  �ل�شبان من  �لرتكيز على  �إىل  باء، و�لجتاه  �لآ
فى  �لجتماعى  و�لرف�س  �حل�رسية،  �ملناطق  فى 
طبقات  من  �أف��ر�د  مع  لالختالط  م��اك��ن  �لأ من  كثري 

وجمموعات عرقية �أخرى.
�إىل حتقيق  �لنزعة  �ل�شباب  �أعمال  بر�مج  وت�شجع 
�لن�شاط �لجتماعى وم�شاركة �ملجتمع ب�شكل  فاعلية 
على  )�أ�شو�ء  �ل�شباب  تنمية  بر�مج  عن  و�شوحا  �أكرث 
�ل�شبان هم  �لف�شل 9(. وقد كان  �ل�شباب عقب  �أعمال 
متعددة  �شيا�شية  حركات  فى  �لرئي�شيني  �مل�شاركني 
�شد�ر ميثاق  �شكال مثل مظاهر�ت �ل�شو�رع تاأييد� لإ �لأ
على  �لقائمة  و�ل��ن��و�دى  �ل��رب�زي��ل،  فى  �لطفل  حقوق 
��شا�س �ملد�ر�س �لتى تدعو �إىل تقييم �أد�ء �ملعلمني فى 
�لن�شاط  فاعلية  ت�شجع  �لتى  �لرب�مج  �أن  �إل  رومانيا. 
�لجتماعى ماز�لت حديثة ن�شبيا، ومل تثبت جد�و�ها. 
هناك  �أن  حني  وفى  �لتعليم،  على  كثريون  ويعتمد 
للمعلمني،  فو�ئد  يحقق  ن��د�د  �لأ تعليم  �أن  على  �أدل��ة 
للجماعات  فو�ئده  على  �أقل  �أدلة  �شوى  هناك  فلي�س 
على  �لرتكيز  �إىل  �ل��رب�م��ج  وت��ن��زع  �مل�شتهدفة.)82( 
جمموعة �أ�شا�شية �شغرية من �ل�شباب، مثل من �أثبتو� 
مهار�ت فى �لقيادة، وقد ل ت�شل �إىل من هم فى �أ�شد 

�حلاجة �إليها.
    

ال�شباب، والع�شابات، واجلرمية
�لهوية و�ملكانة و�لنتماء عنا�رس مهمة لل�شباب،  �إن 
عادة �ل�شبان �لرجال، لالن�شمام �إىل �لع�شابات. �إذ �أن 
�شدقاء،  �لأ ومكانة بني  لهم جاها  توفر  قد  �لع�شوية 
ثارة، و�ملال، و�إح�شا�شا بالنتماء  وفر�شا للرفقة، و�لإ
�ملناطق  بع�س  وف��ى  �ملهم�شني.  لل�شبان  وه��وي��ة 
�لع�شابات.)83(  فى  �ل�شبان  جتنيد  بن�شاط  يجرى 
من  �حل�رسية  �ملناطق  على  مت  ميد�نى  عمل  وي�شور 
�ن�شمام  وهى  مالحظتها  �شاعت  ظاهرة  نيكار�جو� 
خللق  بع�س  �إىل  بع�شهم  �ملهم�شني  و�ل�شبان  �لفقر�ء 
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�لجتماعية  �لهياكل  عليهم  تنكرها  وهويات  فر�س 
�ل�شائدة.)84( 

�أجل  من  �لع�شابات  �إىل  �ل�شبان  بع�س  وين�شم 
تقبلهم  �أن  فى  �آخ��رون  ويرغب  �ل�شلطة.  على  �لتمرد 
جمموعة من �أند�دهم. كذلك ينجذب �آخرون �إىل طقو�س 
�أع�شاء  ي�شعر  وقد  بها.  تقوم  �لتى  دو�ر  و�لأ �جلماعة 
مع   � �ن�شمامهم  بعد  ح��ال  �أف�شل  باأنهم  �لع�شابة 
�لكبت  �أعر��س  و�نخفا�س  نف�شهم،  لأ تقديرهم  �زدياد 
�أي�شا.  �لبدنية  بال�شحة  ح�شا�س  �لإ وحت�شن  �لقلق،  �أو 
و�ل�شيطرة  ل  و�لتفاوؤ بالكفاءة  �أي�شا  ي�شعرون  وقد 

وقبول نظر�ئهم و�أند�دهم لهم.)85(
عن  �لقليلة  ج��ل  �لأ طويلة  �لدر��شات  حددت  وقد 
عن  �لنا�شئة  �ملخاطرة  »عو�مل  �لع�شابات  ع�شوية 
�لنتماء �إىل ع�شابة و�رتكاب �جلرمية. وتت�شمن تلك، 
�لجتماعى  �لندماج  )�شعف  جمتمعية  خ�شائ�س 
�لقانونية(  غري  �مل��خ��در�ت  وتو�فر  �لعنف  و�نت�شار 
بوين  �لأ �إ���رس�ف  و�شعف  )�لفقر،  �أ�رسية  وخ�شائ�س 
و�شعف  )�لكتئاب،  فردية  وخ�شائ�س  غيابهما(.  �أو 
�ملحظورة،  �ملخدر�ت  وتعاطى  بالدر��شة،  �للتز�م 
�لع�شابات(.)86(  ف��ى  �أع�����ش��اء  ه��م  �ل��ذي��ن  ن����د�د  و�لأ
و�لفتيات، ب�شفة خا�شة، قد يلجاأن �إىل �لع�شابات من 
�أجل �حلماية، حتى عندما ل تكون �لع�شابات منت�رسة 
على نطاق و��شع. ويك�شف م�شح حديث عن �أن 88 فى 
�جلن�س  جمال  فى  يعملن  �لالئى  �ل�شابات  من  �ملائة 
ع�شاء ع�شابات،  فى نيكارجو� ذكرو� �أنهن �أ�شدقاء لأ
وفى بنما تبلغ �لن�شبة 92 فى �ملائة. ومن بني هوؤلء 
غري �لعامالت باجلن�س، �أورد 73 فى �ملائة منهن فى 
�لع�شابات،  �أع�شاء  مع  �شد�قة  على  �أنهن  نيكار�جو� 

و47 فى �ملائة فى بنما.)87( 
�ملحلية  ���رسط��ت��ه��ا  �أو  �ل�����دوىل،  ت��ذك��ى  وق���د 
�شنو�ت  ففى  �لع�شابات.  ن�شاط  �أو�ر  و�ل�شيا�شيون 
�ل�شيا�شيون فى  قام  �ملا�شى،  �لقرن  �لثمانينيات من 
فى  و�لع�شابات  �ملوؤيدين  بت�شليح  جانريو  دى  ريو 
�ملحلية  �ل�رسطة  �إم�شاك  ومت  �حل�شينة،  جمتمعاتهم 
مهربى  مع  �أ�شلحة  �شفقة  على  بالتفاو�س  متلب�شة 
يدفع  �أخ��رى  بلد�ن  وفى   .2004 عام  فى  �ملخدر�ت 
وفى  لل�رسطة.  ر�شاوى  �أو  �إت��او�ت  �لع�شابات  زعماء 
جامايكا ونيجرييا و�لفلبني وغريها، قامت �حلكومات 
�ملحلية و�جلي�س و�لقادة �ل�شيا�شيون مبا�رسة بت�شليح 

ميلي�شيات ت�شبه �لع�شابات و�لتعاون معها.)88(
�ل�شلطة  �أو  �لدولة  �شلطة  �نهيار  يت�شح  وحيث 
وحيث  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  من  وغريها  �ملحلية 
من  معا  �ل�شبان  ين�شم  فقد  �جلر�ئم،  �نت�شار  يرتفع 
�أو  لتقدمي �خلدمات. وفى بع�س  �أجل توفري �حلماية، 

قد  �لتى   � �جلماعات  هذه  تتطور  �أن  ميكن  �حل��الت، 
�جلماعات  من  غريها  �أو  �ل�شباب«  »دوري��ات  ت�شم 
بد�أت  وقد  �إجر�مية.  ع�شابات  �إىل   � باخلدمة  �لقائمة 
جماعة »فتيان �لباكا�شى The Bakassi Boys« فى 
م�رسح  كجماعة   1998 عام  نيجرييا  فى  �آبا  مدينة 
بها ر�شميا ملو�جهة �جلر�ئم �ل�شغرية فى �ل�شوق. فقد 
�ل�شبان  �لفتيان  من  جمموعة  �ملحليون  �لتجار  نظم 
�شو�ق  �لأ فى  للمرور  �ملحليني،  �ل�شيا�شيني  بتاأييد من 
جلنة  �إىل  حتولت  ما  و�رسعان  �ملجرمني.  ومطاردة 
�أمن �أهلية وبادرت باإعد�م �رسيع ملن كانت ت�شتبه فى 
فتيان  �أ�شبح  وبحلول عام 2002  �جلر�ئم.  �رتكابهم 
�أنف�شهم يرتكبون �جلر�ئم �ملنظمة، مبا فى  �لباكا�شى 

ذلك �لختطاف و�لبتز�ز.
�جلر�ئم �خلطرية �لتى يرتكبها �أع�شاء �لع�شابات 
�رتكاب  تهمة  توجه  مل  �ملتو�شط  ففى   � متو�ترة  غري 
قل من 10 فى �ملائة من �لفتيان،  جر�ئم عنيفة �إل لأ
�ملائة(  فى   7-6( �لفتيان  من  �أ�شغر  عدد�  وكان  بل 
ومعظم  �خلطرية.  �لعنيفة  �جلر�ئم  �أغلب  عن  م�شئول 
�شد  �شغرية  جر�ئم  يقرتفون  فتيان  يرتكبها  �جلر�ئم 
�لقيام  عن  وكفو�  كربو�  �لفتيان  ومعظم  �ملمتلكات، 
�أمر �لع�شابات  ع�شوية  ولكن  ع��م��ال.)90(  �لأ  بهذه 
مر�ت  ع��دة  ترتفع  فيها  �لقتل  فاحتمالت   � خطري 
بالن�شبة  عليه  هى  عما  �لع�شابات  ع�شاء  لأ بالن�شبة 

لباقى �ل�شكان عامة.)91(
ويرتكب �شغار �ل�شن من �أع�شاء �لع�شابات ح�شة 
غري متنا�شبة من �جلر�ئم �لعنيفة �أو غري �لعنيفة على 
حد �شو�ء. وتاأثري ع�شوية �لع�شابات على �لعنف �أكرب 
�لع�شابات.  �أع�شاء  غري  من  ن��د�د  �لأ عنف  تاأثري  من 
�أثناء  �أكرث  خطورة وعنفا فى  �أفعال  �ل�شبان  ويرتكب 
تركهم  بعد  يرتكبونه  عما  بالع�شابات  ع�شويتهم 
للع�شابات. وفى بع�س �لبد�ن، ز�د عدد ون�شبة �جلر�ئم 
فى  وملمو�شة  كبرية  زي��ادة  �ل�شبان  يرتكبها  �لتى 
�رتفعت  �أوروب��ا  وو�شط  �رسق  ففى  خ��رية.  �لأ �ل�شنو�ت 
جر�ئم �ل�شباب �إىل �أكرث من �ل�شعف فى �ل�شنو�ت �ل�شت 
حد�ث  �لأ �زد�دت جر�ئم  وىل بعد �لنتقال. وباملثل  �لأ

بعد �إلغاء قيود �لف�شل �لعن�رسى فى ناميبيا.)92(
 � �ل��ت��دخ��الت  فعالية  ب�����ش��اأن  دل����ة حم���دودة  و�لأ
�لن�شمام  من  �لفتيان  ملنع  �لر�مية  �لهد�ية  بر�مج 
�أو منع عنف  �إىل �لع�شابات، وت�شجيعهم على تركها، 
تقييمها  مت  �لتى  �لقليلة  �لرب�مج  وتبني  �لع�شابات. 
ب�شكل �شليم �آثار ملتب�شة. و�لتجرمي و�لقمع هى �لردود 
قل  كرث �شيوعا على �لع�شابات، �إل �أنها �لأ �لر�شمية �لأ
فعالية. و�لتدخالت �لناجحة يجب �أن تت�شدى للتهمي�س 
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مال  �لآ و�نعد�م  �لفر�س،  ونق�س  و�لتمييز،  �شا�شى،  �لأ
�شى فى نفو�س �لفتيان.)93( مما يبعث �لأ

�إحدى  �إىل  ب��ع��د  ين�شمو�  مل  مل��ن  وبالن�شبة 
ولكنهم  ج��رمي��ة،  يرتكبو�  مل  حتى  �أو  �لع�شابات، 
ت�شميم  مت  ذلك،  يفعلو�  �أن  فى  كبري  خلطر  معر�شون 
بل  �ملتحدة.  �لوليات  للهد�ية فى  بر�مج  وتقييم عدة 
�أن ما تتطلبه  �أظهر فو�ئد ملمو�شة. بيد  �إن بع�شها قد 
فر�د  و�لأ �لتكاليف  ناحية  من   � و�لوقت  �مل��و�رد  من 
�ملعر�شني  لل�شبان  �خلدمات  تقدمي  على  �ملدربني 
�ملالئم  �حلد  من  �أدنى  يجعلها   � وعائالتهم  للمخاطر 

ملعظم �شياقات �لبلد�ن �لنامية. 
وت�شجع بر�مج تعليم �ل�شالم على �لت�شامح وتنمى 
يعي�شون  �لذين  �ل�شباب  بني  �ملنازعات  حل  مهار�ت 
�لع�شابات  ب��ني  ���ش��و�ء  حمتمل،  ن���ز�ع  مناطق  ف��ى 
�ملتناف�شة �أو �جلماعات �لدينية. وقد وفر برنامج كهذ� 
كو�دور تدريبا خارج �ملقرر�ت �لدر��شية للطلبة  فى �لإ
عن �لفنون �خلالقة �إىل جانب ور�س عمل عن خماطر 
�ملخدر�ت  ��شتخد�م  و�إ�شاءة  �ملر�هقة،  �أثناء  �حلمل 
�للقاء�ت مع �ملنتفعني من هذ�  و�لكحول. وقد ك�شفت 
�لنهج متعدد �ل�شعب، �أن �لطلبة �لذين ��شرتكو� فى هذ� 
�مل�رسوع منو� وعيا عن �ل�شاحة �لجتماعية، �ل�شيا�شية 
�ملحيطة بهم، و�أ�شبحت لديهم ثقة �أكرب بالتعبري عن 
نف�شهم عن  �رتفاعا بتقديرهم لأ �أكرب  و�إح�شا�س  �آر�هم 

ذى قبل.)94(
حد�ث �رتباطا �إيجابيا بالبطالة  وترتبط جر�ئم �لأ
�رسة  �لأ دخل  �رتفاع  مع  وتنق�س  �ملحليني،  و�لفقر 
لفر�س  �ل�شباب  جر�ئم  ت�شتجيب  كما  وتعليمها.)95( 
جور  جور. فقد كان هبوط �لأ �لتوظف و�لتغري�ت فى �لأ
فى �لوليات �ملتحدة فى �أثناء �شبعينيات وثمانينيات 
�لزيادة فى جر�ئم  �ملا�شى م�شئول جزئيا عن  �لقرن 
�إذ�  �ل�شباب.)96( وتقل فعالية بر�مج مكافحة �جلرمية 
مل تاأخذ فى �حل�شبان �لفر�س �لبديلة للدر��شة و�لعمل.

�لوفاة  معدلت  �شلحة  لالأ �لو��شع  �لتو�فر  ويزيد 
�شلحة  �لأ �نت�شار  وتخفي�س  �لعنف.  ع��ن  �لنا�شئة 
ومعظم  �لعنف.  على  كبري�  تاأثري�  يحدث  �ل�شغرية، 
بالفعل جتارة  �ل�شباب هى  �شلحة بني  �لأ �لتجارة فى 
تت�شمن  �ملمكنة  �لتدخالت  �أن  �إل  قانونية،  غ��ري 
وتوجد  �شلحة.  �لأ حمل  وحظر  و�لتنظيم،  �لرتخي�س، 
�أعلى معدلت جر�ئم قتل �ل�شباب فى �أمريكا �لالتينية. 
ففى عام 1995 كانت هناك 13 �ألف جرمية قتل بني 
�ل�شباب �لذين تر�وحت �أعمارهم بني 10 و29 �شنة فى 
 100 لكل  قتل  جرمية   84 تعادل  ن�شبة  �أو  كولومبيا 
�ملحليتان  �حلكومتان  حظرت  وقد  �ل�شكان.  من  �لف 
فى كل من كاىل وبوجوتا فى كولومبيا حمل �ل�شالح 

�أعلى معدلت جلر�ئم  �أيام معينة معروفة بوقوع  فى 
جاز�ت( وقل  �شبوع و�لإ �لأ �لقتل فيها )عطالت نهاية 
وفى  نافذ�.  �حلظر  �أ�شبح  عندما  �لقتل  جر�ئم  عدد 
بوجوتا كان هذ� �جلهد جزء� من جمموعة �شاملة من 
�ل�شباب،  �إىل تقليل �لعنف لدى  �لتدخالت �لتى تهدف 
�لبلديات  و�إخ�شاع  د�رى،  �لإ �شالح  �لإ و�لتى ت�شمنت 
�لعنف  ملكافحة  و�لتعبئة  �لعام  و�لوعى  للم�شاءلة، 
�لنظام  و��شتعادة  �لكحوليات،  ��شتهالك  وتخفي�س 
�حل�رسية،  ماكن  �لأ فى  �لطبيعية  و���ش��اع  و�لأ �لعام 
و�إن�شاء جمال�س �أمنية على �أ�شا�س �ملجتمعات �ملحلية، 
ومكافحة  �ل�رسطة،  عمال  لأ �إ�شافى  متويل  وتوفري 
طفال و�لو�شول  �لعنف �ملحلى ومنع �إ�شاءة ��شتغالل �لأ

�إىل حلول بديلة للنز�ع.)97(

ال�شبان والعنف ال�شيا�شى
�إىل  ف��ر�د  �لأ لن�شمام  و�ح��د�  �شببا  هناك  �أن  يبدو  ل 
من  ومعظم  �ل�شيا�شى.  للعنف  تروج  �لتى  �ملنظمات 
ينخرطون فى �لعنف �ل�شيا�شى هم من �ل�شبان، وكثري 
منهم � �إن مل يكن جميعهم � من �لطلبة. وقد مت جتنيد 
�لطلبة(  تعنى  )�لتى  �أع�شاء منظمة طالبان  كثري من 
من �ملد�ر�س فى باك�شتان و�أفغان�شتان، على �لرغم من 
غلبية �لكربى من �ملد�ر�س ل حت�س على �لنز�ع  �أن �لأ
�أقلية  �شوى  �لعنف  فى  تنخرط  ومل  �لكر�هية،  على  �أو 
�لدر��شات عن  �شئيلة من طالب �ملد�ر�س. وتتعار�س 
رهاب. فيحاج �لبع�س  نزوع �ل�شبان لالنغما�س فى �لإ
�خلام�شة  �شن  دون  ممن  هم  �مل�شرتكني  �أغلب  ب��اأن 
�نغما�س  �حتمالت  باأن  �آخ��رون  ويحاج  و�لع�رسين، 
�حلركات  فى  وحتى  �أق��ل.  تكون  ما  ع��ادة  �ل�شبان 
�ل�شبان  يلعب  ل  �لنت�شار،  و��شعة  �لعنيفة  �ل�شيا�شية 
غلبية �لكربى لل�شباب  �شوى دور �شغري. وبالطبع �إن �لأ
بالن�شبة  م��ر  �لأ هو  وكما  �لعنف.  فى  منغم�شة  لي�شت 
�لر�ديكالية،  �حلركات  فى  �نغما�شهم  ف��اإن  للعنف، 

رهاب، غالبا ما يكون موؤقتا.)98( وحتى فى �لإ
وقد وجدت در��شة �أجريت على 250 �إرهابيا من 
�لربع  �إىل  ي�شل  منهم  كبري�  عدد�  �أن  �لغربية  �أملانيا 
ع�رسة،  �لر�بعة  �شن  قبل  �أبويهم  �أحد  فقدو�  قد  كانو� 
�ل�شيا�شى  �لعنف  جتاه  �لنزعة  �أن  �إىل  ي�شري  ما  وهو 
�أن  بيد  �لنف�شية.  �خل�شارة  من  بنوع  مت�شلة  تكون  قد 
در��شات �أخرى حتاج باأنه ل �لطب �لنف�شى �أو �حلرمان 
�لعنف  �إىل  �لنا�س  يدفعان  �لقت�شادى  �لجتماعى 
فى  �مل�شاركون  كان  �حلالت،  بع�س  ففى  �ل�شيا�شى. 
من  نظر�ئهم  عن  وثر�ء  تعليما  �أكرث  �ل�شيا�شى  �لعنف 
�لحتمال  كان  �أخ��رى،  ح��الت  وفى  �ل�شكان،  عامة 
�لعاملة.)99(  �لطبقة  خلفيات  من  ياأتو�  �أن  فى  �أكرب 
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تعليما  �أكرث  �أف��ر�د�  تختار  قد  رهابية  �لإ و�ملنظمات 
للعمليات �ل�شعبة �أو للقيادة.

تذهب  �أن  يقت�شى  م���ر  �لأ �أن  �إىل  ه��ذ�  وي�شري 
�لتدخالت ملنع �لعنف �ل�شيا�شى �إىل ما يتجاوز جمرد 
�أن  �إذ  �لقت�شادية.  و�لفر�س  �لتعليم  فر�س  توفري 
�إىل حت�شن  �شافة  �ل�شمول �لجتماعى و�ل�شيا�شى، بالإ
�أن يجفف  �لقت�شادية ميكن  و�لفر�س  �لتعليم  فر�س 
و�ملنظمات  �لعنف.  جلماعات  �ل��الزم  �حلا�شم  �لدعم 
�لع�شابات  ت�شبه  �ل�شيا�شى  للعنف  ت���روج  �ل��ت��ى 
�إذ  �لجتماعية:  �لتهيئة  عملية  فى  �لدينية  و�لطو�ئف 
�لجتماعية  و�لبيئة  �لجتماعية،  �لت�شالت  ت�شجع 
فيما  هذ�  لوحظ  وقد  للمنظمة.  بالنتماء  ح�شا�س  �لإ
�لعامليني،  رهابيني  و�لإ �إجنلرت�،  �إىل  �ملهاجرين  بني 
�لوليات  فى   Weather Underground وحركة 
�لعنف  �إىل  �للجوء  �أن  �إىل  �شافة  بالإ هذ�  �ملتحدة. 
طريقا  يكون  قد  �لع�شابات،  ع�شوية  مثل  �ل�شيا�شى، 
�أنه  يعتقد  ب�شىء  �لد�خلية  �لهوية  تفتت  على  للتغلب 
�أكرث �شمو� و�رتفاعا. فال�شباب »يريدون �أن يوؤمنو� مع 

كل نب�شة وطرفة بوجودهم«.)100(

ثانية  فر�س  اإىل  يحتاجون  ال�سباب 
معرتف بها قانونا

ينمى �ل�شباب هوياتهم ويطورونها باللتحاق بتنظيم، 
ويكت�شفون  �لتيار.  م�شايرة  �أو  ما،  وظيفة  وجتربة 
�أنف�شهم  �إىل  �لذ�تية  نظرتهم  مع  دو�ر  �لأ هذه  تو�فق 
ومع تطلعاتهم، ويحاولون �أدو�ر� جديدة �أكرث مالءمة 
و�أحيانا  �أخرى.  مرة  تطلعاتهم  يعدلون  وعندئذ  لهم، 
�أكرثها  خ��ط��ورة  و�ل��ه��وي��ات  دو�ر  �لأ �أك��رث  تبدو  م��ا 
قد  لل�شباب.  بالن�شبة  م�شتقرة  غري  فرتة  فهى  و�قعية، 
�ل�شلطات  قامت  �إذ�  يلى:  كما  �مل�شاألة  �إريك�شون  طرح 
�ملجتمعية بت�شخي�س ومعاملة �ل�شخ�س كمجرم، غري 
ملتزم بالد�شتور، ومنبوذ جنت عليه تربيته، �أو عاملته 
�شباب �شخ�شية  حقا ك�شاب مري�س م�شو�س، يقرتب لأ
�أو ب�شبب تهمي�شه �جتماعيا، من �ختيار هوية �شلبية، 
متاما  لي�شبح  طاقته  ي�شتجمع  قد  �ل�شاب  هذ�  ف��اإن 
كما يتوقعه منه ذلك �ملجتمع �ملهمل و�ملذعور � و�أن 

يجعل منه ذلك مهمة كاملة له.)101(
دو�ر بالن�شبة لل�شباب  وهناك دور�ن من �أخطر �لأ
وهما �ملجرمون و�جلنود. وهناك ممار�شتان للفر�س 
�لجتماعى  لنتمائهم  قانونا  بها  �ملعرتف  �لثانية 
جر�ء�ت �جلنائية �لو�جبة  و�شمولهم �ل�شيا�شى، هما �لإ
طفال فى �ملجتمع.  �لأ �إدماج �جلنود  و�إعادة  �لتطبيق 
�حلياة،  مع  �ل�شباب  جت��ارب  جترمي  عدم  �ملهم  ومن 
كما �أن من �ملهم جتنب �شجنهم، كلما �أمكن ذلك � لي�س 

نه ميثل و�شمة عار وهوية �شلبية، و�إمنا �أي�شا  فقط لأ
نه يوؤثر على �شحة ورفاهية �ل�شجناء و�ملحتجزين  لأ
�ل�شبان. وحيثما تكن نظم �لعد�لة متخلفة، ينتظر كثري 
من �ل�شباب فى �شجون �شديدة �لزدحام وخطرية لعدة 
قا�س.  �أو  مبحام  يلتقو�  �أن  قبل  و�شنو�ت  بل  �شهور 
�جلماعات  �إىل  �جلنود  طفال  �لأ من  كثري  �ن�شم  وقد 
ن �لفقر و�ل�شطر�ب  �أو لأ نه مت �ختطافهم  �ملتمردة لأ
�لجتماعى حّد� من �ختيار�تهم وقدر�تهم. وفى حني 
�أنهم ي�شرتكون فى )ويعانون من( �لعنف غري �لعادى 
ذ�ت  �شالح  لإ تتخذ  �لتى  ج��ر�ء�ت  �لإ فاإن  كمحاربني، 
على  وم�شاعدتهم  �شلية،  �لأ جمتمعاتهم  مع  �لبني 
فى  وحا�شم  لهم  بالن�شبة  حا�شم  �أمر  �لندماج  �إعادة 

قليمى. حيان بالن�شبة لال�شتقر�ر �لإ بع�س �لأ

عدالة التقومي لل�شباب
�ملعاناة من �لتحدى �لجتماعى م�شاألة �شاملة تقريبا. 
طفال  �لأ من  �ملائة  فى  و80   70 بني  ما  �رتكب  فقد 
� مل  � وعادة جرمية �شغرية  قل  جرمية و�حدة على �لأ
بالغ عنها �أو �كت�شافها عادة. و�شغار �لفتيان  يتم �لإ
غالبا ما يتعر�شون خلطر �لقب�س عليهم و�حتجازهم 
�لتى  �لقانون«  نظر  فى  �ل�رسعى  �لو�شع  »جر�ئم  عن 
تن�شاأ عن �أو�شاع �لقائم بها ولي�س عن �أو�شاع �جلرمية 
�لتى مت �رتكابها. و�أكرثها �شيوعا هى �لت�رسيعات �شد 
عام  فى  �شادر  تقرير  تو�شل  وقد  و�لت�شكع.  �لت�رسد 
�أنه مت  �إىل  1997 عن منظمة هيومان ر�يت�س ووت�س 
و�لت�رسد.  �لعوز  بتهمة  كينيا  فى  �شاب   1800 �شجن 
»�شيطرة  عن  خلروجهم  �آخرين   500 �إىل  �شافة  بالإ
�لقب�س  تلقى  و�ل�رسطة فى م�رس غالبا ما  و�لديهم«. 
للجنوح«  »معر�شني  تعتربهم  �لذين  طفال  �لأ على 
عليها  ن�س  ت�شنيفات  وهى  للمخاطر«  »معر�شني  �أو 

قانون �لطفل فى م�رس.)102( 
�ل�شباب.)103(  فى  فعال  يبد�أ  جر�مى  �لإ و�ل�شلوك 
�ملائة  فى   60 �أن  �أفريقيا  جنوب  من  بيانات  فتظهر 
�رتكبو�  للجر�ئم  �رتكابهم  تكرر  �لذين  �ملجرمني  من 
و�أن 82 فى �ملائة  �أوىل جر�ئمهم فى �شن 19 عاما، 
�رتكبوها فى �شن 25 عاما.)104( �إل �أن �لدليل و��شح 
فر�ط فى عقاب �ملجرمني �ل�شبان لي�س هو  على �أن �لإ
�إمنا  جر�مى:  �لإ �ل�شلوك  فى  �ل�شتمر�ر  ملنع  �ل�شبيل 
�شجن  وع��دم  قا�شية،  عقوبات  فر�س  ع��دم  �ل�شبيل 
على  �حل�شول  فر�س  وتوفري  �لر��شدين،  مع  �ل�شبان 

�لعد�لة، وت�شجيع عد�لة �لتقومي بدل من �ل�شجن.
من  كثري  يفر�س  القا�سية.   العقوبات  جتنب 
عام  بني  ففيما  �ل�شباب.  على  قا�شية  عقوبات  �لدول 

ن لدينا منظورا  »يتمرد ال�شباب الأ
ننا �شببنا  ذواقا خمتلفة، والأ خمتلفا، واأ
فى نطاق ثقافات خمتلفة«.

�شاب من هندور��س
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�شخ�شا  �إعد�م 11  �أنه مت  1996 وعام 2001، عرف 
عن جر�ئم �قرتفت عندما كانو� دون �لثانية ع�رسة، 8 
�ألغت   2005 عام  )وفى  �ملتحدة.  �لوليات  فى  منهم 
عد�م  �لإ �أحكام  �ملتحدة  للوليات  �لعليا  �ملحكمة 
ع�رسة(.  �لثامنة  �شن  دون  �جلر�ئم  ملرتكبى  بالن�شبة 
وجمهورية  �لدميقر�طية  �لكنغو  جمهورية  ونفذت 
�إعد�م  حالة  منها  كل  ونيجرييا  �شالمية،  �لإ �إي��ر�ن 
�لعقوبة  ه��ذه  ذل��ك  بعد  منها  كل  �ألغت  وق��د  و�ح��دة، 
�لتى تنتهك ب�رس�حة �تفاقية حقوق �لطفل، و�مليثاق 
و�ل�شيا�شية.)105(  �ملدنية  باحلقوق  �ملعنى  �ل��دوىل 
�ل�شباب  على  قا�شية  عقوبات  �إيقاع  يتم  ما  وكثري� 
تت�شمن عقابا بدنيا قا�شيا و�ل�شجن ملدد طويلة جد�، 
فيها �شحايا.  يقع  ل  �لتى  للجر�ئم  بالن�شبة  وخا�شة 
ويتباين معدل �شجن �ل�شباب تباينا كبري� بني �لبالد 
من  �أق��ل  �أع��د�د  لديه  �لبلد�ن  فبع�س   .)5-7 )�ل�شكل 
�ل�شكان  حلجم  بالن�شبة  �ل�شجون  فى  لل�شبان  �ملتوقع 
من �ل�شباب، ومتو�شط �لدخل و�لدر��شة. وقد يرجع هذ� 
نها ��شتنت  �إىل �نخفا�س معدلت جر�ئم �ل�شباب، �أو لأ

طرقا بديلة للتعامل مع �ملجرمني �ل�شباب.
�لعقوبات  ق�شوة  �زدي���اد  على  �ل�شباب  وي���رد 
�أن  �إل  جر�مى.  �لإ �ل�شلوك  بتقليل  �لعقوبة  و�حتمالت 
جر�مى فيما بعد، بل  حد�ث ل يردع �ل�شلوك �لإ عقاب �لأ
فر�د �شو�ء ممن  جل �لق�شري ل يرتدع �لأ �إنه حتى فى �لأ
خطورة،  �أكرثها  �أو  �شاأنا  �جلر�ئم  �أقل  فى  تاريخ  لهم 
فى  مبا  �ملفرط،  �أو  و�ن  �لآ قبل  و�لعقاب  كبري.  ب�شكل 
�أن  ميكن  �لجتماعى،  �لعار  و�شمة  �أو  �ل�شجن  ذلك 
جر�مى �أو �لعنف.  يجعل �ل�شباب ي�شتمر فى �لن�شاط �لإ
ق�شى مبعدلت �أعلى للعودة  وترتبط ظروف �ل�شجن �لأ
�شالح  و�لإ و�لعالج  دماج  �لإ �إعادة  وت�شاعد  جر�م.  لالإ
بقيمته  يح�س  ولكى  لالنتماء  طريقا  ليجد  �ل�شباب 
يقت�شى  مر  �لأ �أن  �لو��شح  ومن  و�جتماعيا.  �شخ�شيا 
تو�زن �ل�شيا�شات �لتى تتيح فر�س ثانية مع �لغر�س 

�ل�رسعى لردع �لعنف.)106(
الرائدين. فى كثري  الكبار  مع  ال�ساب  �سجن  عدم 
من �لبلد�ن توجد قو�نني �أو لو�ئح متنع �شجن �ل�شبان 
يتم  ما  ع��ادة  ولكن  �لر��شدين.  �لكبار  مع  و�لفتيان 
ق�شد  عن  �إما   � روتينى  ب�شكل  �لقو�نني  هذه  جتاهل 
�لكبار.  �أو  حد�ث  �لأ �أو ب�شبب عدم كفاية قدرة �شجون 
حد�ث  وتبني �لتقدير�ت �أن �أكرث من 110 �آلف من �لأ
فى �لوليات �ملتحدة ي�شجنون فى �أماكن �شجن �لكبار 
حد�ث �لذين يحكم عليهم  فى كل عام. و�ملجرمون �لأ
عودتهم  �حتمالت  تكون  �لكبار  �شجون  فى  بالتنفيذ 
للجرمية بعد خروجهم من �ل�شجن �أكرب من �حتمالت 
حد�ث و�لكبار  عودة نظر�ئهم �مل�شجونني فى �شجون �لأ
�لذين مي�شون فرتة من �شجنهم معهم. وتبني تاأثري�ت 

وجر�ئم  و�ل�شطو  �ل�رسقة  فئات  خمتلف  على  ن��د�د  �لأ
تعر�س  حتديد  �رسورة  �شلحة  و�لأ �ملخدر�ت  جنايات 
قل خربة � �ل�شبان � لتاأثري من لديهم ر�أ�س  �ملجرمني �لأ

مال �إجر�مى �أكرب.)107(

�مل�شدر: ح�شابات �ملوؤلفني على �أ�شا�س �لبيانات �مل�شتمدة من �ملركز �لدوىل لدر��شات �ل�شجون )2003(
رقام �ختالفات دولية فى معدلت �ل�شجن بني �ل�شبان، فى �لنحر�ف �ملعيارى عن �ملتو�شط �لدوىل مع مقارنة حجم �ل�شكان  ملحوظة: تظهر �لأ

جماىل، و�إجماىل �لقيد �لثانوى. من �ل�شباب ون�شيب �لفرد من �لناجت �ملحلى �لإ

ال�سكل 7-5     بلدان ت�سجن ال�سبان مبعدلت خمتلفة

4-
�لنحر�ف عن �ملتو�شط �لدوىل

��شرت�ليا
غانا

فنلند�
�لرنويج

بريو
�ليابان

�شلوفينيا
نيكار�جو�

�ل�شويد
لي�شوتو
�أيرلند�

�شوي�رس�
�لد�منرك

ز�مبيا
زمبابوى

بنغالدي�س
لبنان

كوت ديفو�ر
جمهورية مقدونيا �ليوغ�شالفية �ل�شابقة

ترينيد�د وتوباغو
�إندوني�شيا

�أجنول
هولند�
�لفلبني
بوليفيا
�إ�شبانيا

فرن�شا
ناميبيا
�ألبانيا

�ليونان
بلجيكا
ماليزيا
�أي�شلند�
�أرمينيا
�ملغرب
تايلند

�شالمية جمهورية �إير�ن �لإ
جامايكا

تركيا
بلغاريا

�ململكة �ملتحدة
نيوزيلند�

جمهورية كوريا
جمهورية �لت�شيك

رجنتني �لأ
جمهورية �ل�شلوفاك

�شنغافورة
�أذربيجان

�جلز�ئر
�ملك�شيك
�لربتغال

كند�
��شتونيا
مولدوفا

�أملانيا
جنوب �أفريقيا

ليتو�نيا
رومانيا
جورجيا

هوجن كوجن )�ل�شني(
موز�مبيق

بنما
�شيلى
لتفيا

�لوليات �ملتحدة
�أوكر�نيا

بيالرو�س
�لحتاد �لرو�شى
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و�ل�شجون �أي�شا من �لبيئات عالية �خلطورة لنقل 
مر��س �ملعدية. فهى  يدز وغريه من �لأ مر�س فريو�س �لإ
ورعاية  تغذية �شعيفة  �شوى  تقدم  ول  مزدحمة جد�، 
�جلن�شى  �لت�شال  على  وت�شجع  حم���دودة،  �شحية 
��شتخد�م  و��شتمر�ر  من،  �لآ غري  و�لو�شم  حماية،  دون 
ومعدلت  م���ن.  �لآ غ��ري  �حلقن  وممار�شة  �مل��خ��در�ت 
عما  كثري�  �أك��رب  �ل�شجون  د�خ��ل  فى  �ملحقن  تقا�شم 
حد�ث  �لأ تعر�س  و�حتمالت  خارجها.)108(  عليه  هو 
�أكرب  �جلن�شى  لالعتد�ء  �لكبار  �شجون  فى  �مل�شجونني 
من  لل�رسب  تعر�شهم  �حتمال  ويزيد  م��ر�ت.  خم�س 
بالنتحار  �لقيام  و�حتمال  مرتني،  �لعاملني  جانب 
فى  �مل�شجونني  حد�ث  لالأ بالن�شبة  عنه  مر�ت  ثمانى 

حد�ث.)109( �شجون �لأ

من  كثري  يق�شى  العدالة.  اإىل  الو�شول  فر�ض  توفري 
�شهور�،  �ل�شجون  فى  �لنامية  �لبلد�ن  فى  �ل�شبان، 
و�أحيانا �شنو�ت، قبل �أن يقابلو� حماميا، �أو قا�شيا �أو 
�أى �شخ�س ميكن �أن يثبت بر�ءتهم. ول يتو�فر ملعظم 
و�شول  فر�س  عن  �شا�شية  �لأ �لبيانات  حتى  �لبلد�ن 
�ملحجوزين  �ل�شبان  عدد  مثل  �لعد�لة،  �إىل  �ل�شبان 
فى  و�ع��دة  تبدو  م��ب��ادر�ت  وهناك  �ملحاكمة.  قبل 
للمحاكم،  �ملحدودة  �لقدرة  على  �لتغلب  حماولتها 
وتوفري �مل�شاعدة �لقانونية لل�شباب �ملحبو�شني، مثل 
برنامج »�لعد�لة على عجل« فى �لفلبني، وفيها ي�شافر 
�لق�شاة �إىل مقار موؤ�ش�شات �لتقومي ويتولون حماكمة 
�لتى  تلك  �أي�شا جهود مهمة مثل  �ملحجوزين. وتبذل 
فى  �لعد�لة  لنظام  بي�س  �لأ �لكتاب  فى  بها  يو�شى 
�ملحاكم  ينتظرون  من  بني  للف�شل  �أفريقيا،  جنوب 

بني  و�لف�شل  عليهم،  �مل��ح��ك��وم  �مل��ج��رم��ني  وب��ني 
�مل�شئولية �لتنظيمية عن �ملحتجزين، وبني �مل�شئولية 

عن �مل�شجونني، ومتابعة مدة �إقامة �ملحتجزين.)110(

هناك  ال�شجن.  من  بدال  التقومي  عدالة  ت�شجيع 
�ل�شبان  �ملجرمني  توعية  على  تعمل  �أخرى  مبادر�ت 
فى  ����ش��ت��م��رو�  م��ا  �إذ�  يو�جههم  �ل���ذى  بامل�شتقبل 
و�أ�شهر هذه �ملبادر�ت هى بر�مج جر�مى.  �لإ  �شلوكهم 

�ل�شبان  تعر�س  تك�شف  �لتى   “Scared Straight”
�أنه  بيد  للمخاطر.  �لكبار  �شجون  فى  �مل�شجونني 
تو�شل  وقد  تنفع.  مما  �أك��رث  ���رسر�  حتدث  �أنها  يبدو 
��شتعر��س لت�شع جتارب ع�شو�ئية مقارنة �إىل �أن هذه 
من  تزيد  �أن  يحتمل  جدو�ها  عدم  عن  ف�شال  �لرب�مج 
�لبديلة  قامة  �لإ مع�شكر�ت  فاإن  وباملثل  �جلنوح.)111( 
�ملقيمني على  �لع�شكرى  �لن�شباط  تفر�س   �لتى 

جر�م.)112( (boot camps) مل تخف�س �لعودة �إىل �لإ
وعد�لة �لتقومي )على �لنقي�س من عد�لة �لعقاب( 
لوجه،  وجها  للقاء  و�ملعتدين  لل�شحايا  فر�شا  توفر 
و�لتحدث عن �جلرمية، و�لتعبري عن �ملخاوف، وو�شع 
 .)6-7 ط��ار  )�لإ عليه  كان  ملا  �لو�شع  ع��ادة  لإ خطة 
ومع �أنها كانت معروفة تقريبا منذ 30 عاما، �إل �أنها 
للكبار  بالن�شبة  �شو�ء  �لنت�شار،  و��شعة  ن  �لآ �أ�شبحت 
وليات  فى  �لرب�مج  �ألوف  مع  لل�شبان،  �أو  �لر��شدين 
ق�شائية خمتلفة وفى �أكرث من 80 بلد�.)113( وتختلف 
من  للمعتدين،  بالن�شبة  تتطلبه  وم��ا  �ل��رب�م��ج،  ه��ذه 
مكان �إىل �آخر � فعلى �شبيل �ملثال، فاإنها لي�شت ب�شفة 
عامة بديال لل�شجن. و�أكرثها �شهرة هو بر�مج جنوب 

حيانا يدعوننا متمردين اأ
و م�شحكة. ن مالب�شنا متوا�شعة اأ الأ
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كان و�لد� كاند��س من جتار �ملخدر�ت. وعندما بلغت �لتا�شعة 
بالهريوين.  وحقنها  �غت�شابها  ومت  �أبوها  مات  عمرها،  من 
�ملوت  من  �ل�شغار  �إخو�تها  لتحمى  �ل�رسقة  �إىل  و��شطرت 
جوعا، و�نتهت كاند��س �إىل �حلياة مع �أحد �أ�شدقاء �أمها �لذى 
عر�شها ل�شم �لكوكايني وحاول �إغر�ءها للعمل فى �لبغاء. وفى 
�لثالثة  يبلغ  لها  �شديق  مع  هربت  عمرها  من  ع�رسة  �لثالثة 
حمالت  من  حمال   120 ب�رسقة  وقاما  �لعمر،  من  و�لع�رسين 
على  �لقب�س  ومت  �أ�شهر.  �شتة  خالل  فى  �لر�حة  �أ�شباب  توفري 
 Giddings State �إىل مدر�شة  كاند��س. وحكم عليها بالذهاب 
�لرئي�شيني  �ملجرمني  برنامج  مقر   � تك�شا�س  بولية   School

للعد�لة �لتقوميية لل�شباب.
�ل�شباب  م��ن  �ملعتدون  ي��و�ج��ه  ك��ى  �ملدر�شة  وت�شعى 
حد�ث �لتى حتدد م�شار حياتهم وما �رتكبوه من جر�ئم. وهى  �لأ
تعلم �لتالميذ حتمل م�شئوليات حياتهم. وقد يكون هذ� �شعبا 
�شعورهم  �ملوؤملة  �ملبكرة  �شكلت جتاربهم  �لذين  �لتالميذ  على 

طار 2-9 عن تطور �ملخ(. . )�نظر �لإ بال�شو�ب و�خلطاأ

�ل�شباب  ينغم�س  �ملعاجلني،  طباء  �لأ �إر�شاد�ت  ظل  وفى 
ويقوم  وجر�ئمهم.  حياتهم  عن  مف�شلة  تقارير  �إع��د�د  فى 
ويقومون  جر�ئمهم،  متثيل  باإعادة  متكرر  ب�شكل  �لتالميذ 
�لتعاطف  �مل�شاركون  يتعلم  وبذ�  �شحاياهم.  دور  �أو  بدورهم 
وينفق  �شو�ء.  حد  على  �أنف�شهم  ذو�ت  وم��ع  �شحاياهم  مع 
يتعلموها  مل  �أ�شياء  يتعلمون  �أوقاتهم،  �ملدر�شة  فى  �لتالميذ 
فى بيوتهم � �لت�شالت، وفح�س �أفكارهم ودو�فعهم، و�لقدرة 

على تقبل �لنقد بدون �لرد بغ�شب عليه.
وقد لوحظ �أن �ل�شبان �لذين يح�رسون برنامج �ملعتدين 
�لرئي�شيني تنخف�س معدلت �لعودة للجرمية لديهم عن �أولئك 
�إعادة  تتم  ومل  �أخ��رى.  �أماكن  فى  �شجنهم  مدة  �أم�شو�  �لذين 
�أطلق  �لذين  �لتالميذ  �إل على ن�شبة 10 فى �ملائة من  �لقب�س 
�إطالق  تاريخ  من  �شهر�  خ��الل36  جيدينجز  من  �رس�حهم 
�لعفو  مت  �لذين  �ل�شباب  لكل  �ملائة  فى   74 مقابل  �رس�حهم، 

عنهم وذلك طبقا لدر��شة حديثة فى كاليفورنيا.

ومع �أن هذه �لنتائج ر�ئعة، �إل �أن �لربنامج عاىل �لتكلفة. 
فى  عاما   40 ملدة  ي�شجن  �لذى  �ل�شاب  تكلفة  متو�شط  �أن  بيد 
ول  دولر،  �لف   626 تبلغ  �جلنائية  للعد�لة  تك�شا�س  �إد�رة 
�إىل  �لعائدون  �أولئك  �رتكبها  �لتى  يت�شمن ذلك تكلفة �جلر�ئم 
جر�م. ويبلغ متو�شط تكلفة �إعادة �لتقومي لنف�س �ل�شخ�س فى  �لإ

جيدينجز نحو 160 �ألف دولر � �أى ربع تكلفة �ل�شجن.
�أم�شت كاند��س نحو 70 �شهر� فى جيدينجز. وبعد  وقد 
�ملرة  فى  �لرئي�شيني  �ملعتدين  برنامج  كمال  لإ جاهدت  �أن 
جيدينجز  فى  �لعفو  جلنة  و�شاألتها  تعيده.  �أن  طلبت  وىل،  �لأ
ن �شخ�س خمتلف عنك عند و�شولك �إىل  »كيف تعرفني �أنك �لآ
هنا ؟« فاأجابت » لقد ح�رست �إىل هنا و�أنا حبي�شة �أحا�شي�شى، 
ومل تكن هناك طريقة متكننى من فهمها. وقد ��شتفدت من كل 
�شىء يقدم فى جيدينجز، و�كت�شبت لنف�شى م�شافة �بتعدت بها 

عن نف�شى«.
جيدينجز  برنامج  وتفا�شيل  كاند��س  حياة  ق�شة  �مل�شدر: 

Hubner (2005) مقتب�شة عن
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�أن�شئت عقب  �لتى  و�لت�شالح«  �حلقيقة  �أفريقيا »جلنة 
�لقرن  من  �لت�شعينيات  فى  �لدميقر�طية  �إىل  �لتحول 
خرى بر�مج �لتو�شط  مثلة �لأ �ملا�شى.)114( وتت�شمن �لأ
وكر�يوفيا  بوخار�شت  فى  و�ملعتدى  �ل�شحية  بني 
�لذى يدعم بر�مج  �لعام  برومانيا و�لتحالف �خلا�س 
فى  �ألفار�ألي�س  �شندوق  يديرها  �لتى  �لبديلة  �لعد�لة 

كاىل فى كولومبيا.
وتظهر �ل�شتعر��شات �حلديثة عن �أثر بر�مج عد�لة 
عودتهم  و�حتمالت  �مل�شاركني  رفاهة  على  �لتقومي 
من  �شو�ء  معقول،  ب�شكل  �لنتائج  �ت�شاق  للجرمية 
�لو�شائل.  من  غريها  �أو  �لع�شو�ئية  �ملقارنة  �لتجارب 
�شاركو� فى  �لذين  و�ل�شحايا  �ملعتدين  وكان كل من 
�ملحاكم.  �إىل  ذهبو�  ممن  ر�شاء  �أكرث  �لتقومي  عملية 
��شتكمال �ملعتدين فى  وب�شفة عامة، فاإن �حتمالت 
�أكرب،  تاأهيلهم  �إعادة  لرتتيبات  �لتقومي  عد�لة  بر�مج 
نظر�ئهم  لدى  �أقل منها  للجرمية  و�حتمالت عودتهم 
قارنت  �لتى  �لدر��شات  ومن  �ملقارنة.  جمموعات  فى 
بني �مل�شاركني وغري �مل�شاركني، مل تكن هناك �شوى 
در��شة و�حدة هى �لتى وجدت �أن �مل�شاركني يتعر�شون 
�أعلى بقدر طفيف. ويعقد تقييم بر�مج عد�لة  ملخاطر 
طوعية  تكون  تكاد  �أنها  حقيقة  بها،  خذ  و�لأ �لتقومي 
من  �ل�شرت�ك  يرف�شون  من  ي�شتفد  مل  ورمب��ا  د�ئما. 
�لربنامج حتى لو كانو� قد ��شرتكو�. وقد يرف�س �لبع�س 
ب�شبب �خلوف من �أل ت�شمن تلك �لرب�مج �خلارجة عن 
جر�ء�ت �لقانونية �ملعتادة:  �لنطاق �لقانونى، �إمتام �لإ
فاملتهمون يجب �أن يعرتفو� بذنبهم لتجنب �ملحاكمة، 
ول  �لقانونية.)115(  بحقوقهم  �إخطارهم  يتم  ل  وقد 
�لتقومي.  عد�لة  بر�مج  �لدولة  تدير  �أن  مر  �لأ يقت�شى 

�أفر�د باعتبارها  �أو  �أن تبد�أها من�شاآت خا�شة  وميكن 
طار 7-7(. مكمال وبديال لنظم �لعد�لة �لر�شمية )�لإ

هيل املحاربني ال�شغار إعادة تاأ ا
هناك عدد يقدر بنحو 300 �ألف طفل دون �شن �لثامنة 
ع�رس ميثلون 10 فى �ملائة من �ملحاربني فى �لعامل، 
�أخري�.  ت�رسيحهم  مت  �أو  حروب  فى  يقاتلون  �أنهم  �إما 
�إذ� مت تو�شيع �لفئة �لعمرية لت�شمل �ل�شبان حتى  )�أما 
رقام �شتت�شخم كثري�(. وي�شرتك  �شن 24 عاما، فاإن �لأ
طفال فى �لنز�عات  ما بني 30 و50 �ألفا من �جلنود �لأ
فى جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية، وهو ما ميثل 30 
حارب  كما  هناك،  �ملحاربني  �إجماىل  من  �ملائة  فى 
هلية  نحو 100 �ألف جندى طفل فى حرب �ل�شود�ن �لأ
نحو  حارب  كذلك  �لزمان.  من  عقدين  ��شتمرت  �لتى 
مع  �حلرب  فى  وماتو�  �إير�نى  طفل  جندى  �ألف   100
�ألف جندى طفل فى  �لعر�ق. وفى ميامنار يخدم 75 
كل من جي�س �لدولة ومناف�شيه �مل�شلحني. وكان نحو 
�لع�شابات  ح��رب  وح��د�ت  من  �ملائة  فى   80-70
�شن  دون  كولومبيا  فى  �لع�شكرية  �شبه  و�ل��وح��د�ت 
مم �ملتحدة �أن �أكرث  �خلم�شة و�لع�رسين عاما. وتقدر �لأ
فى  �آخرين  �ألف طفل  نحو 500  دولة جندت  من 50 

�شفوف �لقو�ت �لع�شكرية و�شبه �لع�شكرية.)117(
 � �ملحاربني  طفال  �لأ ه��وؤلء  من  �شخمة  ون�شبة 
�لقتال  على  �أكرهو�  �أو  خمطوفون   � �لثلث  تبلغ  تكاد 
�رسة  �لأ فقر  ب�شبب  �آخ��رون  فتيان  وين�شم  ذلك.  بغري 
تقدم  و�مليلي�شيات  فاجليو�س  �لجتماعى:  و�لتهمي�س 
 � �جتماعية  وع�شوية  وماأوى  وطعاما  عمال  لل�شباب 
غنيمة  على  باحل�شول  �لوعد  �حلالت  من  كثري  وفى 
وكان  �ملادية،  و�ل�شلع  و�ملخدر�ت  �جلن�س  تت�شمن 
هلية فى �شري�ليون،  نحو ثلث �ملحاربني فى �حلرب �لأ

ع�شابة  �أع�شاء  من  ثالثة  دخل   2003 عام  فرب�ير   15 فى 
�ل�شباب تعرف با�شم لبال�شيتا موقع �رسكة، وهو م�شنع  من 
فى  �آر�ج��و�،  ولية  فى  �لكون�شيخو،  مدينة  فى  �ل��روم  لتقطري 
من.  �لأ حر��س  �أحد  وهاجمو�  �لبوليفارية  فنزويال  جمهورية 
�ملهاجمني.  �ل�شبان  �أحد  �إىل  �ل�رسكة  �أمن  مدير  تو�شل  وقد 
�لربتوفوليمر  لل�رسكة،  �لرئي�شى  �لتنفيذى  �مل�شوؤول  وي�شف 

�لبالغ من �لعمر 34 عاما، هذ� �حلادث كما يلى:
بعد  �لفتية  �أحد  على  جيمني  لدينا،  من  �لأ رئي�س  قب�س 
ثالثة �أيام، و��شطحبه �إىل �ل�رسطة. �إل �أن �ل�رسطة هنا، لي�شت 
�لكمبيوتر  �إىل  بالنظر  فقامو�  �ملتحدة،  �لوليات  فى  كما هى 
�شجن  �أ�شو�أ  �إن  �آه«   ... وهذ�  وهذ�،  هذ�،  �أجل  من  مطلوب  »�إنه 
ميكنك ت�شوره هو �أف�شل بديل. و�إل فاإنهم ياأخذونك فى �شيارة 
يقول:  وهو  جيمني  وطلبنى  ميت.  �أنك  يعنى  ما  وهو   � جيب 

هل  يقتلوه.  كى  �لفتى  هذ�  �شتاأخذ  �ل�رسطة  �إن  جيد�،  »�ن�شت 
تعطى لذلك نور� �أخ�رس �أم نور� �أحمر ؟« فقلت »ل. �شوء� �أحمر. 
�أن، جيمني  �إل  �أن يرتكوه،  �إنهم ل يريدون  �إىل هنا«.  �أح�رسه 
�أح�رس �لفتى فى �لنهاية بعد �أن دفع 50 �ألف بوليفار. وهو ما 
يعادل نحو 23 دولر�. �ألي�س ذلك عجيبا �أم ل؟ ثالثة وع�رسون 

دولر� فح�شب هى �لفرق بني �حلياة و�ملوت.)116(
�ل�شبان  يقوم  �أن  و�ق��رتح  �ل�شاب،  مع  �أل��ربت��و  و�لتقى 
لدى  بالعمل  بال�رسكة،  �أحدثوه  �لذى  �ل�رسر  عن  بالتعوي�س 
�لعر�س، وفى يوم  �أجر. وقبل  �أ�شهر بدون  �ل�رسكة ملدة ثالثة 
�لثنني �لتاىل ح�رس �إىل باب �ل�رسكة مع 22 �شابا �آخرين من 

�أع�شاء �لع�شابة.
كان  �لكاتر�ز.  م�رسوع  تنفيذ  فى  بالبدء  �ل�رسكة  وردت 
كثري من �ل�شبان من قليلى �لتعليم، وكان كثري منهم يعانى من 

م�شاكل �ملخدر�ت، وكان كثري منهم قد �رتكبو� جر�ئم خطرية 
قبل ذلك، مبا فى ذلك �لقتل. وو�فقو� على �لعمل لدى �ل�رسكة 
يقدم  كان  �لظهر  بعد  فرتة  وفى  �ل�شباحية،  �لفرتة  فى خالل 
�لقانونية،  و�ملو�شوعات  بالقيم  وتوعية  �أ�شا�شى،  تعليم  لهم 

وم�شورة ب�شاأن تعاطى �ملخدر�ت، و�أن�شطة ريا�شية.
فوجا  �مل�رسوع  جند  وىل  �لأ �لثالثة  �شهر  �لأ نهاية  وفى 
تطلب  ثالثة  ع�شابة  جاءت  وبعدئذ  مناف�شة،  ع�شابة  من  �آخر 
 100 من  �أكرث  �لربنامج  فى  و�شارك  �مل�رسوع.  �إىل  �لن�شمام 
�شاب. و�أوردت �رسطة �لولية �أنه حدث �نخفا�س بن�شبة 35 فى 
�ملائة فى �جلر�ئم بالولية، ولكن حتى �أبريل عام 2004، عرث 
و�حد فقط من خريجى �مل�رسوع على عمل خارجى. �أما �لباقى 

فكانو� يعملون فى وظائف موؤقتة فى ها�شيند� �شانتا تريز�.
 Brandt (2005); de Cordoba (2004); and Gonzalez :مل�شدر�
and Marquez (2006).
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قل، بينما كان 60 فى  فقد فقدو� �أحد �لو�لدين على �لأ
�إقامتهم  حمال  عن  �لنزوح  على  �أج��ربو�  ممن  �ملائة 
قبل بد�ية �حلرب، ومعظمهم كانو� من غري �ملتعلمني 
و�لفقر�ء. وقد �شجع �لتهمي�س �ل�شيا�شى ونق�س �لفر�س 
فى  �ل�شباب  بني  ع�شابات  تكوين  على  �لقت�شادية 
�لريف. كما كان �لنتقام د�فعا لبع�س �ل�شباب: �إذ كان 
15 فى �ملائة من �ل�شباب �ملجندين فى كولومبيا لهم 

�شقيق قتل قبل جتنيدهم.)118(
للباقني  بالن�شبة  و�خل�شارة  مل  �لأ نطاق  وي�شمل 
�أبعاد  �ل�شابقني كافة  على قيد �حلياة من �ملحاربني 
�لرفاهة �لجتماعية و�لقت�شادية: من جروح، وتعر�س 
للمر�س، و�شدمات نف�شية، و��شتغالل جن�شى، و�نعز�ل 
�جتماعى وفقر، و�شياع لفر�س �لتعليم. ومن �ملده�س، 
تكون  قد  ث��ار  �لآ �أن هذه  على  دل��ة  �لأ بع�س  �أن هناك 
طفال،  �أ�شو�أ بالن�شبة لل�شباب عما هى عليه بالن�شبة لالأ
نهم يعانون  �أو رمبا لأ �أكرث مرونة،  طفال  ن �لأ رمبا لأ

 -  7 طار  )�لإ �ل�شباب  يعانيه  مما  �أقل  للعار  و�شمات 
.)8

هوؤلء  منح  �ملكر�شة  �لرب�مج  تت�شمن  ما  وعادة 
�جلنود فر�شة ثانية فى �حلياة: نزع �ل�شالح، و�لت�رسيح 
�لتجنيد  �إع��ادة  وملنع  �لتاأهيل.  و�إع��ادة  �جلندية،  من 
خالل  فى  �ملهم  من  فاإنه  �ملعاملة  و�شوء  و�لنتقام 
عملية �لت�رسيح من �جلندية تدبري حمال �إقامة للق�رس 
كرب �شنا  من �ملحاربني، منف�شلة عن حمال �ل�شباب �لأ
دعما  �لتاأهيل  �إع��ادة  تت�شمن  �أن  وينبغى  و�لرجال. 
فى  طفال  �لأ للجنود  م�شح  وجد  وقد  ونف�شيا.  عالجيا 
�أن 50 فى �ملائة كانو� يعانون بانتظام من  �أفريقيا 
�لكو�بي�س �لقا�شية، و25 فى �ملائة يعانون �شكال من 
�أوغند�  فى  �لقائمة  �ملع�شكر�ت  وفى  �خلر�س.  �أ�شكال 
�إىل   70 لن�شبة  �إيجابية  �لختبار�ت  نتيجة  كانت 
و60  �ملجند�ت،  ن��اث  �لإ طفال  �لأ من  �ملائة  فى   80
من  �أكرث  �أو  و�حد  �إىل  بالن�شبة  �لذكور  من  �ملائة  فى 
وينت�رس  �جلن�شى.  بالت�شال  تنتقل  �لتى  م��ر����س  �لأ

يعانى �ل�شباب �أكرث من �أى فئة عمرية �أخرى من عنف �حلرب، 
يتلقى  �ل�شباب  من  باحلرب  تاأثر  من  كل  فلي�س  ذل��ك  وم��ع 
�شمال  فى  �ملثال،  �شبيل  فعلى  مت�شاوية.  وم��و�رد  �هتماما 
طفال �أكرث �شيوعا  �أوغند� عادة ما تكون �خلدمات �ملقدمة لالأ
طبقا  فاإنه  ذلك،  ومع  �لر��شدين.  �شغار  �إىل  �ملقدمة  تلك  من 
مل�شح �أجرى على 750 من �ملحاربني وغري �ملحاربني �ل�شباب 
تاأثرو�  قد  �شنا  �شغر  �لأ �لر��شدين  �أن  وجد  �أوغند�  �شمال  فى 
طفال )وفى  قل بقدر تاأثر �لأ ب�شكل �شيئ نتيجة للحرب على �لأ

حو�ل بدرجة �أ�شد(. بع�س �لأ
�لرعب  للمتمردين،  �لتابع  للمقاومة  �لرب  جي�س  و��شاع 
من  �أك��رث  ون��زح  �لزمان.  من  عقدين  ط��و�ل  �أوغند�  �شمال  فى 
ع�رس�ت  وهوجم  �إقامتهم،  حمال  عن  �ل�شكان  من  مليون   1.5
من  فرد�  �ل�شكان  ثلث  نحو  وفقد  قتلو�،  �أو  و�شوهو�،  ل��وف  �لأ
على  �شاب  �ألف   660 �أن  ويعتقد  �حلرب.  عنف  ب�شبب  �لعائلة 
قل �أكرهو� على �لتجنيد فى جي�س �لرب. وقد ركز �ملتمردون  �لأ
على خطف �لذكور من �لبالغني من �لعمر 13-18 �شنة، ولكن 
�أي�شا.  �أخ��ذو�  قد  �جلن�شني  ومن  عمار  �لأ كافة  من  �أ�شخا�شا 
وتر�وحت مدد �لختطاف ما بني يوم و�حد وع�رس �شنو�ت. وقد 
�لقتل،  �أكره خم�شهم على  بينما  ثلثاهم �رسبا مربحا،  �رسب 
�رسة �أو �شديق  و�أكره 10 فى �ملائة منهم على قتل ع�شو من �لأ

لربطهم باجلماعة.
�لق�شوة  �شديدة  �لتجنيد  على  ك��ر�ه  و�لإ �خلطف  ونتائج 
�أو  بجروح  خطفو�  من  �إ�شابة  �حتمال  ويزيد  �ل�شباب.  على 
�أمر��س ج�شدية تعوق قدرتهم على �لعمل �أكرث من ثالث مر�ت. 
عن  �ملخطوفون  يبلغ  �أن  فى  �ل�شعف  �إىل  ت�شل  و�لحتمالت 
�شعوبات فى �لعالقات �لعائلية. وفى جمتمع تكون فيه ل�شلة 
�أن  �لتنافر ميكن  �أهمية حا�شمة للنجاح، فاإن مثل هذ�  �لقربى 
قل �شنة من �لتعليم  يكون مدمر�. و�ملخطوفون ينق�شهم على �لأ

تقريبا � وهى قدر كبري عندما يكون متو�شط �لتح�شيل �لتعليمى 
�شبع �شنو�ت فقط � و�حتمال �أميتهم ي�شل �إىل �ل�شعف. ويح�شل 
من مت �ختطافهم على �أجور �أقل ب�شكل ملمو�س. بيد �أن للخطف 
�أمر  وهو  �ل�شباب،  �أغلب  على  جل  �لأ طويلة  نف�شية  �آثار  ب�شعة 

يرتبط ب�شكل �شعيف فقط باأعر��س �لكتئاب �لعاطفى.
تركز  و�ل�شيا�شات  �لرب�مج  معظم  �أن  من  �لرغم  وعلى 
كان  خطفهم  مت  �لذين  �لر��شدين  �ل�شغار  فاإن  طفال،  �لأ على 
وطبقا  ع�رسة.  �لثامنة  دون  هم  من  �أد�ء  مثل  �شعيفا  ه��م  �أد�وؤ
حظ  من  �أ�شو�أ  �لر��شدين  �ل�شغار  حظ  فاإن  �ملقايي�س  لبع�س 
يعرفون  ممن  �لر��شدين  �شغار  يكون  �أن  و�حتمال  طفال.  �لأ
�لقر�ءة و�لكتابة �أقل )�ل�شكل 1(، كما �أنهم يح�شلون على �أجور 
غلب نظر� ل�شحبهم من �ملد�ر�س فى  �أقل )�شكل 2( وذلك فى �لأ

�إىل  �أقل للعودة  �أمامهم �شوى فر�س  مرحلة حا�شمة ول تعود 
بناء ر�أ�س مالهم �لب�رسى.

�لر��شدين  لل�شغار  متاحة  قليلة  م��و�رد  ب�شعة  وهناك 
�لذين تاأثرو� بالنز�ع. و�حتمال مرور من مت �ختطافهم بعد �شن 
�ملتاح  �لرئي�شى  )�لتدخل  دماج  �لإ �إعادة  مركز  خالل  من   17
فى �ملنطقة( �أقل قبل عودتهم �إىل �ملجتمع. و�أبلغت �أعد�د �أقل 
غري  �ملنظمات  من  م�شاعدة  تلقيها  عن  �لر��شدين  �شغار  من 
�حلكومية  غري  �ملنظمات  موظفى  بع�س  وي�شكو  �حلكومية. 
طفال  �أكرب لالأ �أمو�ل �شناديق �ملانحني تتو�فر بدرجة  �أن  من 

�ملجندين عنه بالن�شبة للكبار.
 Annan, Blattman, and Horton (2006), available at :مل�شدر�
www.sway-uganda.org.

ال�سباب الذى اأثرت عليه احلرب فى اأوغندا طار 8-7  الإ

�سكل 1  معدلت معرفة القراءة والكتابة بني املحاربني 
ال�سابقني فى اأوغندا اأقل من معدلت املراهقني 

يرادات فيما بعد النزاع فى اأوغندا  �سكل 2  تتناق�س الإ
وب�سكل اأكرب بالن�سبة للمحاربني ال�سبان الرا�سدين عنها 
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طر�ف  �لأ برت  مثل  �ملعارك  وجروح  �ملخدر�ت  �إدمان 
�ملجند�ت  للفتيات  �جلن�شى  �ل�شتغالل  �نت�شار  مثل 
خلدمة  يجندن  كن  ما  غالبا  و�لالتى  و�غت�شابهن، 

قادة �مليلي�شيات.)119( 
وربط �لرب�مج بالتخطيط للتنمية له �أهمية خا�شة 
�ملائة  فى   10 �شي�شارك  حيث  ليربيا  مثل  دول  فى 
�لرب�مج.  هذه  فى  �لعمل  �شن  فى  �لذكور  �ل�شكان  من 
�جلدد  و�مل��ج��ن��دون  �ل�شابقون  �ملقاتلون  ويحتاج 
�إىل �مل�شاعدة فى �حل�شول على �ملهار�ت  �ملحتملون 
و�لوظائف وفر�س �لعمل �حلر �ملت�شقة مع �لجتاهات 
فى �شوق �لعمل و�حتياجات جمتمعاتهم �ملحلية فى 
مر �أي�شا وجود �آليات  �مل�شتقبل �ملنظور. كما يتطلب �لأ

لل�شكوى - للبدء فى �لتخل�س من �ل�شتبعاد �ل�شيا�شى 
�لذى كان هو نف�شه م�شدر� للنز�ع، ومعاجلة �ملظامل 
�لنهج  ه��ذه  وبع�س  �ل��ن��ز�ع.  �أث��ن��اء  فى  حدثت  �لتى 
�لقائمة على ��شا�س �حلقوق ميكن �أن تلبى �حتياجات 
يعملون  كانو�  من  مثل  �ملعوقني«،  »�ل�شكان  �ل�شباب 
بطاقات  مبنحهم  �شري�ليون  فى  ملا�س  �لأ مناجم  فى 

هوية �شخ�شية م�شتخرجة بالكمبيوتر.)120(
�ملحاربني  نحو  �شخمة  م��ز�ي��ا  وج��ه��ت  و�إذ� 
�ل�شخمة  ع��د�د  �لأ �إىل  منها  �لقليل  ووج��ه  �ل�شابقني 
من �شكان �لريف، فاإن ذلك �شيوفر حافز� لل�شبان كى 
ي�شبحو� حماربني جدد�. وباملثل، فاإن �لرتكيز ح�رس� 
بدون  �ل�شابقني  �ملحاربني  من  �شلحة  �لأ جمع  على 
�تخاذ خطو�ت �أي�شا للحد من جتارة �ل�شالح، يتجاهل 
حقيقة هى �أن معظم �لبيئات فيما بعد �لنز�ع تتالطمها 
مر يقت�شى �أل تفكر  �شلحة. ومن ثم فاإن �لأ �أمو�ج من �لأ
�لتاأهيل  و�إعادة  �جلنود  وت�رسيح  �ل�شالح  نزع  بر�مج 
عر�س  فى �ملحاربني �لقدماء فقط، ولكن فى �لقطاع �لأ
من �ل�شكان �ل�شباب و�مل�شتودع �ل�شخم من �ملجندين 
�ملحتملني �جلدد.)121( وللمجند�ت �ل�شابقات جمموعة 
خا�شة من �لحتياجات �لطبية، و�لنف�شية و�لتعليمية 
�ل�شالح( تنزع  و�لعمالة، ومع ذلك فاإن �لرب�مج )نزع 

�إىل تف�شيل �خلدمات و�لت�رسيح و�إعادة �لتاأهيل.
�لتاأهيل  �إع��ادة  لرب�مج  �لقليلة  �لتقييمات  تظهر 
م�رسوع  ركز  وقد  خمتلطا.  جناحا  �لندماج  و�إع��ادة 
دماج �لعاجل فى �لبو�شنة و�لهر�شك  �لت�رسيح و�إعادة �لإ
للتوظيف،  بالن�شبة  �مل�شورة  وتقدمي  �لتدريب  على 
�لعمالة  وز�د  �لتجريبى،  �شبه  للتقييم  مكونا  وت�شمن 
�أ�شخم  وكانت  �ل�شباب،  بني  حتى  ي��ر�د�ت،  و�لإ باأجر 
قل تعليما.)122(  ثار على �لعمالة بني �مل�شاركني �لأ �لآ
من  �لكربى  غلبية  �لأ حققت  و�شري�ليون  ليربيا  وفى 
�مل�شاركني فى بر�مج نزع �ل�شالح وت�رسيح �ملجندين 
و�إعادة �لتاأهيل جناحا فى �إعادة �لندماج فى �حلياة 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية، �إل �أن �أحو�ل غري 

�مل�شاركني فى �لرب�مج �شارت بنف�س �لقدر من �لنجاح 
�أي�شا. ول يز�ل �ل�شباب من �ملحاربني �ل�شابقني مثل 
كبرية،  م�شاكل  يو�جهون  �ل�شباب،  �ملحاربني  غري 
تعزى �أ�شا�شا �إىل نق�س �لتقييم و�ملهار�ت وعدم وجود 

فر�س عمل.)123(

رمبا كان كوفى �أنان هو �أف�شل من غري ذلك:
ولي�شت  �شاحلا،  مو�طنا  ول��د  من  هناك  »لي�س 
عمليتان  فكلتاهما  دميقر�طية،  ولدت  �أمة  هناك 
يتم  �أن  ويجب  �لعمر.  مدى  �لتطور  فى  ت�شتمر�ن 
�شم �ل�شبان منذ ميالدهم. و�ملجتمع �لذى يقطع 

نف�شه عن �شبابه يقا�شى طو�ل حياته«124

مة ل تكتمل �أبد�؛ بل يجب �أن تتجدد  �إن مهمة بناء �لأ
فى كل جيل. و�لبلد�ن ميكن �أن ت�شجع مو�طنة �ل�شباب 
لي�س فقط بتحديد مبادئ دميقر�طية ليرب�لية عري�شة، 
منفذ�  �ل�شباب  بها  يت�شل  من�شاأة  كل  بجعل  ولكن 
�ل�شباب  وم�شاركة  و�مل�شاركة.  و�لت�شامن  لل�شمول 
فى  �ل��ق��ر�ر�ت  ل�شانعى  �ل��ق��در�ت  تبنى  نها  لأ مهمة 
�إىل  توؤدى  �أن  ميكن  م�شاركتهم  ن  لأ ونظر�  �مل�شتقبل، 

حت�شني نوعية �خلدمات �لتى تقدمها �حلكومة.
وكيف  �ل�شباب؛  ملو�طنة  �ملوؤ�ش�شات  �أهم  هى  ما 
�لتى  �ل�شيا�شات  من  لكثري  بالن�شبة  حت�شينها؟  ميكن 
قليال  ع��دد�  هناك  ف��اإن  �لتقرير،  ه��ذ�  فى  بحثها  مت 
�ل�شباب.  مو�طنة  عن  تقييمها  مت  �لتى  �لتدخالت  من 
�لتكلفة  وتقدير�ت  �ملبا�رسة،  �ملقارنات  يجعل  وهذ� 
وتعانى  �شعبة.  �أم��ور�  ولويات  �لأ وحتديد  و�ملنفعة 
�ل�شباب باعتباره جمموعة  �ل�شباب من �شعف  بر�مج 
من  و�حلد  بالعار،  �لو�شم  �نت�شار  م�شلحة�  �شاحبة 
�أجل �لندماج و�لتوحد من  �لر�أى، وق�رس  �لتعبري عن 
درو�س  تربز  ذلك،  ومع   .)9 )�لف�شل  �أع�شائه  جانب 
)�جلدول  �لف�شل  هذ�  فى  قدم  �لذى  �لدليل  من  عامة 
�قرتن  �إذ�  �لقرت�ع، وخا�شة  �شن  �إن تخفي�س   .)5-7
ي�شاعد  �أن  ميكن  و�لتعليمى،  �لجتماعى  بالدعم 
�لنتخابات  فى  للم�شاركة  منط  و�شع  على  �ل�شباب 
ي�شتمر طيلة حياتهم. كما �أن فر�س �خلدمة �لتطوعية 
ميكن �أن تقرتن بتدريب على مهار�ت �حلياة، و�لتدريب 
�شغال �لعامة، )�لف�شول 3 و4 و5(  �ملهنى، وبر�مج �لأ
لي�س لتنمية �ملو�قف �ملدنية فح�شب بل لتوفري �لفر�س 
ميكن  و�لتى  لل�شباب،  �ملتاحة  �لفعلية  �لقت�شادية 
و�جتاها.  هدفا  حلياتهم  باأن  ح�شا�س  �لإ تعطيهم  �أن 
وبينما حتظى �خلدمة �لع�شكرية بكثري من �لثناء على 
�إل  �ملحروم،  �ل�شباب  مهار�ت  لتطويرها  و��شع  نطاق 
طويلة  و�شحية  �قت�شادية  خماطر  معها  حتمل  �أنها 
ولي�س  فيها،  ي�شاركون  �لذين  لل�شبان  بالن�شبة  جل  �لأ



تقرير عن �لتنمية فى �لعامل 2007   184

وغري  �لقت�شادية  �لفر�س  على  تفوقها  �لو��شح  من 
�لع�شكرية. كما �أن �لتجنيد �لع�شكرى بالقرعة مييل �إىل 

ن�شاف فى تنفيذه. عدم �لإ
قانونية  هوية  ي��ة  لأ �ل�شباب  من  كثري  ويفتقر 
�خلدمات  ��شتخد�م  ميكنهم  ل  وبدونها  كانت،  �أي��ا 
ح�شا�س  �لإ من  يعانونه  فيما  ي�شهم  مما  �شا�شية،  �لأ
�أن  و�شمان  �ل�شخ�شية.  �لفعالية  وعدم  بال�شتبعاد 
ومز�يا  حقوق  له  ت�شمن  م�شتند�ت  �شاب  لكل  يتو�فر 
�ملو�طنة �لقومية قمني باأن يكون �أولوية بالن�شبة لكل 
�أحو�ز  خلق  هى  �إ�شافية  �أولوية  وهناك  �حلكومات. 
�إنفاذ  ذلك  للتدخالت، مبا فى  �شاملة  قائمة  �جلرمية، 
�شلحة �لنارية خا�شة فى �أماكن و�أحد�ث  �حلظر على �لأ
�لتقليدية  �ملدنية  �لدر��شية  �ملناهج  وتنزع  م�شتعلة. 
�ملدنية،  تاأثريها قليال على �لجتاهات  �أن يكون  �إىل 

ن هذه �ملناهج قد �كت�شحتها �لثقافة �ملدر�شية  رمبا لأ
كرث �ت�شاعا. وميكن �أن يعزز �أمن �ملدر�شة و�ل�شمول  �لأ
)�لف�شل 3( تعلم �ملو�طنة و�لختالط �لجتماعى بنف�س 

�لقدر مثل بر�مج تعلم �خلدمة.
وينبغى �أن يحظى �إ�شالح �لعد�لة �جلنائية باأعلى 
ولوية بالن�شبة للحكومات. وهناك كثري  م�شتوى من �لأ
جد� من �ل�شباب يودعون فى �ل�شجون ملدد غري حمددة، 
�أى م�شاعدة قانونية،  �أن ميكنهم �حل�شول على  بدون 
لل�شبان  �أ�شا�س تهم غام�شة وملتب�شة، وبالن�شبة  على 
ينبغى ��شتخد�م بر�مج عد�لة �لتقومي، بدل من �ل�شجن 
كلما �أمكن ذلك. وفى �ملجتمعات �خلارجة من حروب 
ونزع  بالت�رسيح  �خلا�شة  �لرب�مج  ف��اإن  نز�عات  �أو 
�ل�شالح و�إعادة �إدماج �ملحاربني �ل�شابقني وتلك �لتى 

من و�لتنمية. تقدم فر�شا لكل �ل�شباب، حا�شمة لالأ

جدول 7-5  موجز اجتاهات �سيا�سة املواطنة واأمثلة من الربنامج

ليحتمل جناحهاواعدة ولكن غري موؤكدةثابتة النجاح

الفر�س
�أو 16 عاما مع دعم �جتماعى )�ململكة تعزيز �مل�شاركة �لن�شبطة لل�شباب تخفي�س �شن �لقرت�ع �إىل 15 

�ملتحدة( جمال�س �ل�شباب �ملحلية )مولدوفا(
قليات فى �لوليات �ملتحدة(لي�شت كل �لفر�س مت�شاوية جبارى )�لأ جبارى )�لحتاد �لرو�شى(�لتجنيد �لإ �لتجنيد �لأ

وكمبوديا منح �ل�شباب �ختيار�ت )كينيا  �ملدنى  �ملجتمع  يديرها  �ختيارية  خدمة  فر�س 
و�شيلى(

القدرات
�لنارية بناء م�شاحات �آمنة وبناء �لثقة �شلحة  �لأ حمل  حظر 

)كولومبيا(
فى بر�مج تنمية �ل�شباب )كولومبيا ومقدونيا( ولكن هناك م�شاكل �حلجم �لتقليدية  �ملدنية  �ل�شوؤون  تعليم 

�ملدر�شة )ز�مبيا وجنوب �أفريقيا(
بر�مج عمل �ل�شباب مبا فى ذلك منا�رسة �لق�شايا )رومانيا و�لرب�زيل(، ت�شجيع �مل�شاركة �لن�شيطة

ولكن هناك م�شاكل �حلجم
�عرت�ف قانونى وتوثيق )�لرب�زيل(�لعرت�ف بال�شباب كاأفر�د وقادة

تعلم �خلدمة )�لوليات �ملتحدة(
فر�س ثانية

عد�م )جمهورية فر�س و�شول �ل�شباب �إىل �لعد�لة )�لفلبني(عد�لة �لتقومي )جنوب �أفريقيا(توفري بد�ئل لل�شجني عقوبات قا�شية، مثل �لإ
�إير�ن  جمهورية  �لدميقر�طية،  �لكونغو 
و�لوليات  ونيجرييا  �شالمية،  �لإ
فى  طويلة  ملدد  و�ل�شجن  �ملتحدة( 

�جلر�ئم بدون �شحايا.
فى  �لندماج  عادة  لإ �لالزمة  �ملو�رد  توفري 

�ملجتمع
)�شري�ليون  �لتاأهيل  و�إعادة  �جلندية  من  و�لت�رسيح  �ل�شالح،  بر�مج 

و�أوغند�(
�لرو�شى،  )�لحتاد  مفرط  �شجن 
بيالرو�س، �أوكر�نيا، �لوليات �ملتحدة(
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كرب �سنا من الذكور، وهو ما يعك�س  فقط من ال�سباب الأ
اأثر العنف والهجرة على الذكور من ال�سباب فى اأثناء 

النزاع.)5(
ومع القدر الكبري من م�ساعدات املجتمع الدوىل، 
لل�سباب  م�سارات  ثالثة  اإن�ساء  احلكومة  حت��اول 
حت�سني  وهى:  �ساب  مليون   1.5 عددهم  يبلغ  الذين 
وتعزيز  الب�رشى،  امل��ال  لراأ�س  �سا�سية  الأ اخلدمات 
الفر�س للعمالة املنتجة، وت�سجيع امل�ساركة املدنية 

فى اإعادة بناء راأ�س املال الجتماعى.

�سا�سية  التنمية الب�رشية ـ ال�سحة الأ
والتعليم لل�سباب

الب�رشية  التنمية  فى  وال��ع��ام  اخلا�س  ال�ستثمار 
جنب  اإىل  جنبا  احلكومة،  واأع��ادت  التزايد،  فى  اآخذا 
املدار�س  من  كثري  بناء  املحلية  املجتمعات  مع 
والعيادات التى دمرت اأثناء احلرب. وا�ستجابة للطلب 
برامج  توفر  للتعليم،  الثانية  الفر�سة  على  املرتفع 
البتدائية  للمدار�س  ال�رشيع  التكميلى  التعليم  مثل 
اأجرب على ترك املدار�س  الذى  تعليما مكثفا لل�سباب 
خالل النزاع، وقد ا�ستفاد منها نحو 110 اآلف تلميذ 

فى عام 2004.
البتدائى  التعليم  احل��ك��وم��ة  اأدخ���ل���ت  وق���د 
من  كثريا  اأن  اإل   ،2001 عام  فى  للجميع  املجانى 
باء وجمتمعاتها  الآ املدار�س تدعمها م�ساهمات من 
املحلية.)6( وتكمل هذه امل�ساهمات املوارد الر�سمية 
وحتى  بل  املبانى،  واإ�سالحات  للتوريدات  ويدفع   �
�سافيني � ولكنها اأي�سا ميكن اأن حتول  للمدر�سني الإ
فى  النتظام  وبني  فقر  الأ ���رش  الأ من  التالميذ  بني 
غلبية العظمى من املدر�سني اأنهم  الدرا�سة. وتقول الأ
موعدها،  فى  م�ستحقاتهم  على  يح�سلون  ما  نادرا 
املدر�سني  غياب  معدل  ارتفاع  فى  هذا  ي�سهم  وقد 
الذى بلغ 22 فى املائة وفى ممار�سة اإعطاء درو�س 

خ�سو�سية خارج املدر�سة.
يتحقق  امل��ت��ع��ددة،  العقبات  ه��ذه  ك��ل  ورغ���م 
املدار�س  فى  القيد  ت�ساعف  فقد  التعليم:  فى  تقدم 
جماىل  الإ املعدل  وبلغ   ،2001 عام  منذ  البتدائية 
للقيد فى التعليم البتدائى اأكرث من 150 فى املائة، 
على  ال�ساد�س  ال�سف  تالميذ  ن�سف  نحو  �سن  ويزيد 
13 �سنة وهو ما يعك�س العودة للدرا�سة لكثريين ممن 
وكذلك  �سنا،  اأ�سغر  كانوا  عندما  التعليم  من  حرموا 

على  احل�سول  فر�س  زادت  حني  وفى  ال�سنة.  اإعادة 
خريتني،  التعليم البتدائى ب�سكل كبري فى ال�سنتني الأ
مدر�سون  بها  لي�س  الريفية  املواقع  من  كثري  هناك 
حباط.  موؤهلون، مما ي�سفر عن الكتظاظ املفرط، والإ
وتهدف احلكومة اإىل توفري التعليم البتدائى ال�سامل 
احل�سول  فر�س  ت�ساعفت  وقد   .2015 عام  بحلول 
عدد  اأن  اإل   ،2001 منذ  اأي�سا  الثانوى  التعليم  على 
�رشورة  جانب  واإىل  الطلب.)7(  يواكب  مل  ماكن  الأ
العامل  بلدان  فى  يحدث  كما  املدار�س،  بناء  اإع��ادة 
حتى  التعليم  نوعية  حت�سني  يتعني  خرى،  الأ النامى 
اإليها  ت�سعى  التى  باملهارات  تزويد اخلريجني  ميكن 

ال�سوق.

ال�سباب  ت�سغيل  ـ  امل�سرتك  النمو 
وفر�سهم

يعي�س نحو �ستة ع�رش فى املائة من ال�سكان فى مدينة 
جمتمعات  فى  العظمى  غلبية  الأ وتعي�س  فريتاون؛ 
�سباب  من  كثري  ويهاجر  �سغرية.  زراع��ي��ة  حملية 
ي�سعرون  من  خا�سة  احل�رشية،  املناطق  اإىل  الريف 
باأنه لي�س اأمامهم �سوى فر�س حمدودة فى مناطقهم 
�سائع  اأمر  العمالة  قدرات  ا�ستخدام  وق�سور  الريفية. 
بني كل من ال�سباب احل�رشى والريفى، والعمالة فى 
القطاع الر�سمى نادرة اإىل حد بعيد: ول يعمل �سوى 
فى  و2  العام،  القطاع  فى  ال�سباب  املائة من  3 فى 

املائة فى القطاع اخلا�س غري الزراعى.
وبينما يود بع�س ال�سبان احل�سول على تدريب 
عمال،  اأكرث خا�سة فى جمالت مثل تنمية من�ساآت الأ
على  باحل�سول  اإل  يهتمون  ل  اآخرين  كثريين  فاإن 
تلقوا  الذين  ال�سبان  بع�س  ويفتقر  وائتمان  اأرا���س 
دوات املطلوبة ملمار�سة  تدريبا على املهارات اإىل الأ
وفى  ل�رشائها.  تكفى  م��وارد  لديهم  ولي�ست  حرفهم 
من  ق��درا  تلقوا  الذين  ال�سابقني  للمحاربني  م�سح 
التدريب وكانوا يعملون، وجد اأن 28 فى املائة فقط 
قد ا�ستخدموا ما تعلموه من مهارات جديدة ل�سمان 
احل�سول على وظيفة.)8( واأعرب ال�سبان فى املجموعة 
باأن  اعتقادهم  عن  اأي�سا  للرتكيز  حمال  كانت  التى 
القطاع  للعمل فى  اإىل وجود »�سالت«  مر يحتاج  الأ
فى  الكبار  اأن  اإل  وفرية  را�سى  الأ اأن  ومع  الر�سمى. 
كثري من املناطق الريفية مينعون ال�سباب من مزاولة 

الزراعة.)9(

لقد خرجت �سرياليون بعد عقد كامل من النزاع الذى 
ديارهم،  من  تقريبا  �سكانها  ن�سف  نزوح  اإىل  اأدى 
وقدرتها  اقت�سادها  ن�سف  على  يزيد  ما  تدمري  مع 
املال  راأ���س  تنمية  فى  تقدم  اأى  واأوق��ف  نتاجية  الإ
ت�ستع�سى  الجتماعية  التكاليف  وكانت  الب�رشى. 
ن�سبيا،  م�ستقرة  اليوم  و�سرياليون  احل�ساب.  على 
دارة  الإ �سوء  وعلى  احلرب  تراث  على  التغلب  اأن  اإل 
فيما قبل احلرب مازال ميثل حتديا �سخما. وجتديد 
البالد لبد اأن يتناول  الف�ساد املنت�رش، وعدم كفاءة 
اخلدمات العامة وانخفا�س ال�ستثمار فى املجالت 

القت�سادية والجتماعية احلا�سمة.
ول يبدو هذا وا�سحا فى اأى جمال اأكرث منه فى 
موؤ�رشات راأ�س املال الب�رشى. فرتتيب البالد هو 176 
من بني 177 بلدا فى موؤ�رش التنمية الب�رشية، ويعي�س 
املتوقع  العمر  انخف�س  وقد  فقر.  فى  املائة  فى   70
عند املولد اإىل 34 عاما فى عام 2002 وذلك من 42 
مهات  الأ وفيات  ومعدلت   )1(1990 عام  فى  عاما 
حمل  ومعدلت  العامل،  فى  املعدلت  اأعلى  بني  من 
العدوى  معدلت  مثل  مثلها  مرتفعة،  املراهقات 
وانت�سار  ال�سباب.  بني  اجلن�سى  بالت�سال  املنقولة 
املائة(  فى   1.5( منخف�س  املناعة  نق�س  فريو�س 
ت�سهل  التى  العنا�رش  من  كثريا  اأن  من  الرغم  على 
حدوث زيادة متفجرة فى انت�سار الفريو�س ميكن اأن 
ال�ستغالل  انت�سار  توجد فى �سرياليون، مبا فى ذلك 
واأعمال  املزمن،  والفقر  البطالة،  وارتفاع  اجلن�سى، 
جتارة اجلن�س، والتبادل غري الر�سمى للجن�س مقابل 
املائة  فى   40 نحو  يذهب  ومل  واخلدمات.)2(  ال�سلع 
من الفئة العمرية 12-24 عاما و63 فى املائة من 
طالق. ومل  اإىل املدار�س على الإ الفئة 25-35 عاما 
تكمل �سوى ن�سبة ل تتجاوز 20 فى املائة من الفئة 
العمرية 25-35 عاما درا�ستهم البتدائية)3(. وي�سع 
بني  با�ستمرار  التعليم  وكبارا،  �سغارا  النا�س،  كافة 
ال�سابقون  املحاربون  يفعل  مثلما  اأولوياتهم،  اأعلى 

فى برامج اإعادة التاأهيل.)4(
وحتدد �سرياليون ال�سباب باأنه الفرتة ما بني 15 
و35 عاما من العمر، وطبقا لهذا التعريف فاإن 34 فى 
تعريف  وبا�ستخدام  ال�سباب.  من  ال�سكان  من  املائة 
هذا التقرير لل�سباب فاإن 26 فى املائة يندرجون فى 
فى   16 ويندرج  عاما،  و24   12 بني  العمرية  الفئة 
املائة فى الفئة بني 25 و35 عاما. و39 فى املائة 

اإل  �سا�سية،  الأ والبنية  املوؤ�س�سات  بناء  اإعادة  الوقت. وجترى حاليا  نف�س  بناء حياتهم وبالدهم معا فى  �سرياليون  �سباب  اأهلية وح�سية، يحاول  بعد حرب 
عادة بناء مهاراتهم، ويحتاجون اإىل فر�س  اأن الفر�س مازالت حمدودة. ويحتاج ال�سبان الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون �ساب فى البالد، اإىل فر�سة ثانية لإ
لالرتباط بعمل اإنتاجى، ويحتاجون اإىل الفر�سة للم�ساعدة على اإعادة بناء موؤ�س�سات اجتماعية حلوكمة اأف�سل. وي�سكل ال�سباب اأكرث من ربع ال�سكان، وت�سيطر 

�سهام فى منو البالد وتنميتها. عليهم رغبة ملحة فى التعلم، والعمل، وتكوين اأ�رش، والإ

اإعادة بناء احلياة واملوؤ�س�سات فى �سرياليوناأ�ســـــواء علــى



spot l ightSpotlight	Title

لل�سباب  املتاحة  الفر�س  اإىل  الفتقار  اأدى  وقد 
هناك  فهل  م��دم��رة.  اآث��ار  اإىل  فعال  �سرياليون  فى 
فى  ؟  منها  ال�ستفادة  ميكن  اآخر  مكان  من  درو���س 
كثري من القت�سادات فى فرتة ما بعد احلروب مثل 
ال�سومال، واأجنول وموزامبيق، يرجح اأن يزاول عدد 
كبري من ال�سكان اأنواعا »رمادية« اأو غري ر�سمية من 
�سا�سية  الأ الو�سيلة  باعتبارها  القت�سادية،  ن�سطة  الأ
لل�سباب  بالن�سبة  اأ�سا�سية  ن�سطة  الأ وهذه  للبقاء.)10( 
الذين ل يتوافر لهم �سوى قليل من البدائل للح�سول 
�سوق  اإىل  للدخول  اأو  امل�ستدامة  الرزق  اأ�سباب  على 
العمل. كما اأن امل�ساركة فى القطاع غري الر�سمى اإمنا 
اأو  واملعلومات  الئتمان  لنق�س  ا�ستجابة  اأي�سا  هى 
املوؤ�س�سات املطلوبة للقطاع الر�سمى كى يعمل. وكما 
ال�سباب  تاأهيل  اإع��ادة  لتجارب  ا�ستعرا�س  اأو�سح 
اأدى  ما  اإذا  �سوء احلظ  �سيكون من  فاإنه  فى كرواتيا 
ا�ستمرار الفتقار اإىل الفر�س اإىل ترك ال�سباب »�سفر 

اليدين اإل من اأحالمهم«.)11(
اأن من املهم الرتكيز على  مثلة  وتو�سح هذه الأ
جل، مثل  �سباب اليوم من خالل التدخالت ق�سرية الأ
وتغيري  ال�ستثمارات  اأن  اإل  العامة.  �سغال  الأ برامج 
النمو  لتحقيق  م��ر  الأ نهاية  فى  مطلوبة  ال�سيا�سات 
املتو�سط  جلني  الأ فى  القاعدة  عري�س  القت�سادى 
ال�ستثمارات  ه��ذه  بني  اأهمية  ك���رث  والأ والطويل. 
للبالد  املادية  �سا�سية  الأ البنية  تاأهيل  اإع��ادة  هو 

واملوؤ�س�سات الجتماعية.

ال�سباب  �سوت  ـ  الثقة  بناء  اإعــادة 
واحلوكمة

�سارم.  ب�سكل  الت�سل�سل  هرمى  التقليدى  املجتمع 
على  بال�سيطرة  ال��ق��رى  ف��ى  ال�سن  كبار  فيحتفظ 
وي�سعر  والزواج.  العمل  فر�س  وتخ�سي�س  را�سى،  الأ
م�ستبعدون  باأنهم  املجتمعات  من  كثري  فى  ال�سباب 
من عملية �سنع القرار، ويقل كثريا احتمال اأن يوؤمنوا 
غري  القوانني  اأو  ال�سيا�سات  تغيري  باإمكانهم  ب��اأن 
العادلة، وهم ل ي�سهدون �سوى القليل من اجتماعات 
املجتمع املحلى، وتقل احتمالت حتدثهم فى خالل 
على  خا�سة  ب�سفة  هذا  وي�سدق  الجتماعات.  هذه 

ال�سباب  قادة  ميثل  ل  وقد  ال�سكل(.  )انظر  الفتيات 
بدل  تعيينهم  يتم  وال��ذي��ن  املحلى،  املجتمع  ف��ى 
م�سالح  اأنف�سهم،  ال�سباب  جانب  من  اختيارهم  من 
وع�رشهم  عاما،   35 �سن  ف��وق  ون�سفهم  ال�سباب، 

جتاوز اخلم�سني.)12(
وقد  النمو:  فى  اآخذة  الراأى  عن  التعبري  وفر�س 
انتخابات  فى  البارزين  الزعماء  من  كثري  اختري 
تناف�سية بعد انتهاء احلرب، واأجرت البالد انتخابات 
باأكمله.   جيل  فى  وىل  الأ كانت   �  2004 فى  حملية 
فى  ج��دا  عالية  ال�سباب  ب��ني  امل�����س��ارك��ة  وك��ان��ت 
املجال�س  اأع�ساء  من  كثري  وميثل  النتخابات،  تلك 

املحلية جيال جديدا من ال�سيا�سيني.
ما  غالبا  ال�سيا�سات  و�سناع  ال�سن  وك��ب��ار 
زدراء  الأ من  ب�سىء  »ال�سباب«  م�سطلح  ي�ستخدمون 
والذعر، لو�سف اأولئك ال�سباب خا�سة الذكور الذين ل 
لل�سالم  حمتمال  تهديدا  وميثلون  اأ�رشة  اإعالة  ميكنهم 
توفري  بدون  اأنه  من  وا�سع  قلق  وهناك  وال�ستقرار. 

فر�س اأف�سل، قد يوؤدى المتعا�س وال�ستياء اإىل جتدد 
العنف. وقد وجد تقييم اجتماعى جديد ل�سرياليون اأن 
خا�سة  املهم�سون،  ال�سبان  اأ�سا�سا  خا�سها  املعارك 
اإىل  يفتقرون  كانوا  الذين  الريفية،،  املناطق  من 
العي�س.)13(  اأ�سباب  على  احل�سول  وفر�س  التعليم 
الفر�س«  »خلو  من  املتمردين  قوات  ا�ستفادت  وقد 
للرد.  اجلنوب  جتنيد  فى  ال�سباب،  اأح��د  و�سفه  كما 
واأجاب �ساب اآخر عندما �سئل عن ال�سبب فى ان�سمامه 
وقد  �سىء،  اأى  اأب��دا  على  يعر�س  مل  »اأن��ا  للمتمردين 

قدموا ىل مالب�س جديدة وحذاء جديدا«.)14(
وقد خلق العنف، الذى ل ميكن و�سفه، فى احلرب 
املحاربني  من  خا�سة  وخم��اوف  �سكوكا  هلية،  الأ
منهم  البع�س  على  ال�سعب  من  جعل  مما  ال�سابقني، 
اإدماج  اإع���ادة  كانت  وق��د  بيوتهم.  اإىل  ي��ع��ودوا  اأن 
حتديا  النازحني  من  وغريهم  ال�سابقني  املحاربني 
�سخما، اإل اأن املاليني عادوا اإىل ديارهم، ويكاد كل 
فى  اإدماجهم  اأعيد  قد  يكونون  ال�سابقني  املحاربني 
املجتمع. وقد اأن�ساأ كثري من املجتمعات �سبكات غري 
ر�سمية وموؤ�س�سات حملية، وكان ذلك جزئيا كرد فعل 
دلة  الأ بع�س  وهناك  الوطنية،  الهياكل  انهيار  على 
على اأن هذه ال�سبكات واملوؤ�س�سات الجتماعية اأقوى 
ما تكون فى تلك املناطق من البالد التى اأحلقت بها 

�رشار.)15( احلرب اأ�سد الأ
بعد  فيما  اأخ��رى  بلدان  فى  التجارب  وتوحى 
لل�سباب  الن�سيطة  امل�ساركة  ب��اأن  النزاعات  انتهاء 
اأن  دماج. كما  الإ اإعادة  اأ�سا�سى لر�سائهم عن  حمدد 
اأي�سا من فر�س احل�سول  ازدياد امل�ساركة قد يعزز 
وراأ�س  النف�سية  والرفاهية  �سا�سية،  الأ اخلدمات  على 
عن�رش  ب��دوره��م،  وال�سباب  الجتماعى.)16(  امل��ال 
وال�سيا�سية  القت�سادية  �سالحات  الإ فى  رئي�سى 
التى جترى عقب احلروب، مما يح�سن فعالية جهود 
اإىل  زم��ة  الأ مرحلة  من  والنتقال  التاأهيل،  اإع��ادة 
خمتلفة  ب��ل��دان  جت��ارب  وتو�سح  التنمية.  مرحلة 
تلبية  اأن  نام  وفيت  لنكا  و���رشى  موزامبيق،  مثل 
زمة  احتياجات ال�سباب، واإدارة النتقال من مرحلة الأ
املحلية،  واملعرفة  املرونة،  يتطلبان  التنمية  اإىل 

وامل�ساركة ال�ساملة لكافة اأ�سحاب امل�سالح.)17(

 Miguel, Glennerster, and Whiteside (2006) and Whiteside :امل�سدر
and others (2006).

ن�سبة امل�ساركة والتعبري عن الراأى بني ال�سباب والن�ساء 
منخف�سة فى �سرياليون
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عبر التحوالت والخطوات القادمة
عرب حتوالت ال�سباب احلدود الوطنية اأي�سا با�سطراد: ويتج�سد ذلك ب�سورة ملمو�سة فى 
وجود اأعداد غفرية من ال�سباب بني �سفوف املهاجرين، وفعليا من خالل ا�ستخدام ال�سباب 
ال�سديد واملتزايد ب�سورة غري م�سبوقة وبوترية غري متنا�سبة للتكنولوجيا اجلديدة. وهو 

ما ميثل خماطر تبعث على القلق وفر�سا عظيمة على حد �سواء. 
ولكن ماذا بعد؟ ي�سكل تنفيذ �سيا�سات توؤثر فى ال�سباب ثالثة حتديات. يكمن التحدى 
ول فى اأن »منظور« ال�سباب ميثل قطاعات عري�سة مت�سابكة بيد اأن معظم ال�سيا�سات  االأ
ال�سباب  اأن  هو  الثانى  والتحدى  بعينها  حمددة  لقطاعات  معدة  ال�سباب  فى  توؤثر  التى 
املحافل  فى  متثيلهم  كفاية  لعدم  نظرا  نهم،  الأ التغيري  ن�سار  الأ �سعيفة  قاعدة  ميثلون 
املدنية ومن خالل اأ�رسهم، فاإنهم يفتقرون اإىل القدرة على اجلهر باآرائهم. واأخريا، فهناك 

ندرة �سديدة فى ق�س�ص النجاح امل�سهود لها فى هذا ال�سدد.

الثالث
الباب

فا�ص  ال�سابقة،  اليوغو�سالفية  مقدونيا  جمهورية  فى 
اأ�ساتذتهم  اإىل  الكيل بطالب اجلامعات من دفع ر�ساوى 
الوعى  لزيادة  حملة  فد�سنوا  لقبولهم  وا�سرت�سائهم 
لالن�سواء  اآخرين  طالب  وا�ستقطبوا  الف�ساد،  مب�ستويات 
جهودهم  وبذلوا  الف�ساد،  ملكافحة  حملتهم  لواء  حتت 
�سالح الدامى لتعزيز بيئة  لل�سغط واملراف�سة من اأجل االإ
حملتهم،  عالم  االإ و�سائل  وتبنت  �سفافية.  اأكرث  جامعية 
�سالح قائمة على قدم و�ساق لتغيري  ومازالت جهود االإ

قانون التعليم العاىل.
 (http://www.studentitezasebe.org.mk/)



يعي�ص ال�سباب اليوم فى عامل حتقق تكامله التحركات 
املال  وراأ���ص  ال�سلع  حتركات   � احل��دود  عرب  ���رسع  االأ
طر والنا�ص. ويركز هذا  واملعلومات والتكنولوجيا واالأ
الف�سل على احلركتني الدوليتني اللتني يلعب ال�سباب 
وانت�سار  الدولية  الهجرة  الرئي�سية:  دوار  االأ فيهما 
عالم  االإ تكنولوجيات  خالل  من  فكار  واالأ املعلومات 
هاتني  ف��ى  ال�سباب  مل�ساركة  وميكن  واالت�����س��ال. 
حدة  وتخفف  النمو  تعزز  اأن  العامليتني  احلركتني 
الفقر، كما ميكنها اأن تو�سع فر�سهم، وتعزز قدراتهم، 
مور فى عمليات  وتتيح لهم فر�سا ثانية حني ت�سوء االأ

االنتقال الكثرية التى ميرون بها.
الهجرة  ي�ستطيعون  حني  ال�سباب  فر�ص  وتت�سع 
التكنولوجيات  ا�ستخدام  اأو  اخل���ارج،  ف��ى  للعمل 
على  واحل�سول  جديدة،  مهارات  الكت�ساب  املعا�رسة 
وظائف اأف�سل فى اأوطانهم. ويدر�ص املزيد من طالب 
البلدان النامية فى اخلارج اأو عن طريق برامج التعليم 
التفاعلية  التكنولوجيات  وتوفر  املبا�رس.  باالت�سال 
اجلديدة لل�سباب مقادير ال �سابق لها من املعلومات، 
اإملاما  اأكرث  ق��رارات  �سانعى  ي�سبحْوا  اأن  لهم  تتيح 
البلدان  فى  ال�سباب  مع  اأكرث  يت�سلوا  واأن  مور،  باالأ

خرى. االأ
وثمة م�سكلة هى اأن ال�سباب فى كثري من البلدان 
اإال خيارات قانونية قليلة للهجرة، مما  ال يتوافر لهم 
الثانية  وامل�سكلة  امل�رسوعة.  غري  الهجرة  اإىل  يوؤدى 
الهواتف  ا�ستخدام  فى  التو�سع  على  م��ازال  اأن��ه  هى 
املعلومات  لتكنولوجيا  ال�سباب  وا�ستخدام  املحمولة 
العمال.  �سباب  م��ن  كثري  اإىل  ي�سل  اأن  واالت�����س��ال 
مزايا  تو�سيع  هو  ال�سيا�سات  تواجهه  الذى  والتحدى 
لت�سمل  واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الهجرة 
اأثرها  وتعزيز  النامية  البلدان  �سباب  م��ن  امل��زي��د 

منائى مع تخفيف املخاطر اجلديدة. االإ
املزيد  تفعل  اأن  امل�سيفة  البلدان  مقدور  وف��ى 
 � مهارة  قل  االأ املهاجرين  ل�سباب  اأكرب  فر�ص  بتوفري 
وبال�سماح  املوؤقت  املو�سمى  العمل  برامج  طريق  عن 
راأ�سمالهم  وبناء  با�ستخدام  يهاجرون  الذين  لل�سباب 
الب�رسى، كما اأن بو�سع البلدان املر�سلة اأن تفعل الكثري 

زيادة  وميكن  ال�سباب.  لهجرة  منائى  االإ ثر  االأ لزيادة 
منافع هجرة ال�سباب القائمة بتخفي�ص تكلفة اإر�سال 
وبو�سعها  املهاجرين.  ع��ودة  وت�سهيل  التحويالت، 
الهجرة  فى  خرين  االآ ال�سباب  فر�ص  تو�سيع  كذلك  
ال�سفر  جوازات  ال�ستخدام  الباهظة  التكاليف  بتجنب 
وال�رسوط التقييدية القانونية املفرو�سة على الهجرة 
وبو�سعها  العمل  لهجرة  االتفاقيات  مزيد من  وتوقيع 
بتوفري  امل�رسوعية  وع��دم  التهريب  تخفيف  كذلالك 
مزيد من املعلومات عن خماطر االنتقال والعي�ص فى 
اخلارج وبتنفيذ �سيا�سات تعزز املزيد من فر�ص العمل 

فى الوطن.
وتوحى نظرة ال�سباب اإىل تكنولوجيات املعلومات 
مر يقت�سى اأن توىل احلكومات مزيدا  واالت�سال باأن االأ
�سافة  باالإ اللوائح،  من  معينة  ن��واع  الأ االهتمام  من 
الوا�سعة بتوفري  التنظيمية والتناف�سية  �سيا�ساتها  اإىل 
املعلومات  تكنولوجيا  على  للح�سول  فر�ص جماعية 
بالن�سبة  منها  ال�سغار  فراد  لالأ اجلديدة  واالت�ساالت 
دخول  ب�سهولة  ت�سمح  التى  اللوائح  ف��اإن  لكبارهم، 
مقدما،  املدفوعة  التليفونات  بطاقات  بيع  �رسكات 
تكون  اأن  ميكن  القرى،  وهواتف  نرتنت،  االإ ومقاهى 
عوائد اأكرب لل�سباب. وعلى وا�سعى ال�سيا�سات اأن يفعلوا 
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ال�ستخدام  املزيد 
ال�سيا�سات  ب�ساأن  معهم  والتفاعل  بال�سباب  لالت�سال 
كما  املحلية.  اللغة  مب�ستوى  وللنهو�ص  احلكومية، 
بتجارب  ال�سيا�سات  وا�سعو  يقوم  اأن  مر  االأ يقت�سى 
ي�ستخدمون  الذين  ال�سباب  من  ول  االأ اجليل  مل�ساعدة 
ذلك  يفعلوا  اأن  على  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  ه��ذه 
طفال  بطريقة م�سئولة، مما يخفف خماطر ا�ستخدام االأ

باحية وغريها من مثل هذه املخاطر. عمال االإ فى االأ
   

ال�شباب والهجرة الدولية
اأن نحو 190 مليونا من �سكان  فى عام 2005، قدر 
واأن  بها،  ولدوا  التى  وط��ان  االأ خارج  يعي�سون  العامل 
الن�ساء و50.4 فى املائة  49.6 فى املائة منهم من 
مهاجرى  من  املائة  فى   82 وياأتى  الرجال)1(  من   
بنغالدي�ص  تر�سل  حيث  النامية،  البلدان  من  العامل 

188

االرحتال واالت�شال عرب احلدود

8الف�شل



االرحتال واالت�سال عرب احلدود                       189

اأكرب  واأوكرانيا  ورو�سيا  واملك�سيك  والهند  وال�سني 
ن�سبة  اأكرب  ال�سغرية  اجلزر  البلدان  ومتثل  ع��داد.)2(  االأ

طار 1-8(. من املهاجرين )االإ
لهذا  اأع���دت  ال��ت��ى  اجل��دي��دة  التحليالت  وت��ب��ني 
املراهقني،  ل��دى  يزيد  للهجرة  ال��ن��زوع  اأن  التقرير 
بلدان  من  كثري  فى  املراهقة  اأوائل  فى  ذروته  ويبلغ 
)ال�سكل 8- املتحدة  والواليات  اأ�سبانيا  مثل  املق�سد 

1( والهجرة اإىل بلدان نامية مثل جنوب اأفريقيا اأكرث 
البلدان التى بها  ال�سباب فى حني ت�ستقبل  تركزا بني 
اأكرث تركيزا على املهارات مثل كندا،  للهجرة  معايري 
عدد  اأن  رجح  واالأ ال�سبان.  املهاجرين  من  اأقل  اأعدادا 
املهاجرين من �سن الثانية ع�رسة والرابعة ع�رسة اإىل 
�سغر ممن يرجح  طفال االأ البلدان املتقدمة اأقل من االأ

اأن يكونوا ب�سحبة والديهم.
املهاجرين  تدفق  م��ن  ن�سبة  ال�سباب  وي�سكل 
ثم  ومن   ،)1-8 )اجلدول  الر�سيد  من  اأعلى  الدوليني 
املهاجرين  ال�سباب  عدد  متو�سط  يكون  اأن  رجح  فاالأ
امل�سيف  البلد  اإىل  خ��رية  االأ ون��ة  االآ فى  و�سلوا  الذين 
وتتفاوت  �سنا.  ك���رب  االأ املهاجرين  ع��دد  م��ن  اأك��رث 
املق�سد،  بلدان  بني  فيما  ال�سباب  املهاجرين  ن�سبة 
لترتاوح بني 17 –20 فى املائة من التدفق اإىل كندا 
من  املائة  فى   50 اإىل  ت�سل  عالية  ون�سبة  ورو�سيا 
والن�ساء  كو�ستاريكا  اإىل  املهاجرين  نيكاراجوا  اأبناء 
عمار  املهاجرات اإىل كوت ديفوار. واملعلومات عن االأ
ي�سكلون  ال�سباب  لكن  توفرا،  اأقل  لالجئني  املحددة 
بع�ص  فى  اللجوء  طالبى  من  مرتفعة  ح�سة  كذلك 
املهاجرين  ثلث  نحو  ف��اإن  ع��ام،  وب�سكل  البلدان.)3( 
ال�سباب، ورمبا ميثل ذلك من  النامية من  البلدان  من 
الر�سيد. وبتو�سيع تعريف  اإىل 25 فى املائة من   20
 25 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  من  كذلك  لي�سمل  ال�سباب 
و29، ت�سل ح�ستهم اإىل ن�سف تدفق املهاجرين وثلث 
مناط، فاإن ما بني 32- الر�سيد. وا�ستنادا اإىل هذه االأ

39 مليون �ساب مهاجر ياأتون من البلدان النامية.
    

قرب اإىل الهجرة ب�سبب  ال�سباب اأ
�رسية وجمتمعية  عوامل فردية واأ

�سبابهم؟  فى  احتماال  اأكرث  النا�ص  هجرة  تكون  ملاذا 
التف�سري االقت�سادى التقليدى هو اأن الهجرة ا�ستثمار، 
فراد لنفقات لتوليد العائد من الدخل  يتطلب حتمل االأ
اأقل  تكاليف  ال�سباب  يواجه  اأن  رج��ح  واالأ على.)4(  االأ
فى االرحتال، كما اأن عائدهم على مدى احلياة اأعلى 
من  جاء  الب�رسى  راأ�سمالهم  من  اأكرب  قدرا  لديهم  ن  الأ
التعليم اأكرث مما جاء من املهارات وظائف حمددة مبا 
كرب �سنا و�سنوات عملهم  يزيد على ما توافر للعمال االأ

اأطول؛ كما اأن املكا�سب ال�سائعة ب�سبب الهجرة عادة 
البلدان  فى  خا�سة  لل�سباب،  بالن�سبة  اأقل  تكون  ما 
قدمية  مرتفعة امل�ستوى من بطالة ال�سباب، وقواعد االأ

ال�سارمة التى تخف�ص اأجور ال�سباب اأكرث.
ورغم اأن دوافع الهجرة للعمل قد تكون اأكرب بني 
ال�سخ�سية  حوال  ال�سيا�سية واالأ الظروف  فاإن  ال�سباب، 
حتدد القدرة على الت�رسف ب�ساأن ذلك، فعندما تكون 
اخليارات الوحيدة للهجرة من خالل فئات املهاجرين 
اخلربة  اأو  العاىل  التعليم  وت�سرتط   � املهارة  رفيعى 
اأن يكون املهاجرون  � يقل احتمال  الكبرية  الوظيفية 
تدفق  من  فقط  املائة  فى  ع�رس  ف�سبعة  ال�سباب  من 
املهاجرين ال�سينيني اإىل الواليات املتحدة من اأعمار 
ترتاوح بني 12-24 مقابل 40 فى املائة من املك�سيك 
وهندورا�ص وجواتيماال وال�سلفادور، الذين تزيد معهم 

�رس والقنوات غري امل�رسوعة. ن اأهمية هجرة االأ االآ

الهجرة  قرار  يكون  ما  كثريا  �رسية.   الأ العوامل 
ف��ردى، خا�سة فى  ق��رار  ���رسة ولي�ص جم��رد  االأ ق��رار 

McKenzie (2006a), :امل�سدر
جزاء املظللة نطاق ال�سن بني 12 و24. وميثل ارتفاع كل منحنى الن�سبة املئوية من تدفق اإجماىل املهاجرين من �سن معينة  ملحوظة: تبني االأ

اإىل البلد.

ال�شكل 8 - 1 ال�شباب ي�شيفون اإ�شافات غري متنا�شبة لتدفق املهاجرين من البلدان النامية

»ينبغى اعتبار هجرة ال�شباب فطنة ولي�س 
انتهازية«

�ساب، كينيا
ت�رسين الثانى / نوفمرب 2005

كنداجنوب اأفريقيا
الن�سبة املئوية للمهاجرين الن�سبة املئوية للمهاجرين

ناث االإ

الذكور

العمرالعمر

الن�سبة املئوية للمهاجرين الن�سبة املئوية للمهاجرين
اأ�شبانياالواليات املتحدة
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الذين ين�ساأون فى اجلزر ال�سغرية  ال�سباب  اأن يهاجر  احتمال 
اجلزيرة  فالبلد  بلد.  اأى  فى  ال�سباب  هجرة  احتمال  من  اأقوى 
املتو�سط الذى يقل تعداد �سكانه عن 1.5 مليون ن�سمة يهاجر 
عديد  لدى  كان  واإن  اخلارج،  اإىل  مواطنيه  املائة من  فى   17
منها ن�سبة مئوية فى اخلارج تزيد على 30 فى املائة )اجلدول 
1(. بل اإن الهجرة مثرية بدرجة اأكرب من عدد من اأ�سغر اجلزر. 
فجزيرة نيوى ت�سم 1761 مقيما فى حني يعي�ص 5328 ممن 
تعدادى  بني  املقارنة  وت�سري  نيوزيلندا.  فى  نيوى  فى  ولدوا 
كل  م��ن  امل��ائ��ة  ف��ى   28 اأن  اإىل  نيوى  ف��ى  و2001   1997
ربعة والع�رسين قد  االأ مواطنيها بني �سن اخلام�سة ع�رس و�سن 

ربع. غادروا البالد فى هذه ال�سنوات االأ
بطالة  معدالت  ال�سغرية  اجلزر  هذه  من  كثري  ويعانى 
عالية بني ال�سباب، ويدفع هذا، اإىل جانب احلاجة اإىل احل�سول 
اإىل الهجرة. وكثري من الوظائف  على تعليم عال فى اخلارج، 
باأجر موجودة فى القطاع العام، الذى كثريا ما يعطى اأف�سلية 

قدمية، مما ي�سيق اأو�ساع دخول ال�سباب ل�سوق العمل. لالأ
ت�سجع  �سغري  بلد  فى  للحياة  اأخ��رى  جوانب  وهناك 
اأجرى  توجنا  بناء  الأ م�سح  ت�ساءل  وقد  الهجرة  على  ال�سباب، 
التقدم(  )عدم  لطلب  التقدم  اختيار  اأ�سباب  اأهمية خمتلف  عن 
لال�ستفادة من ح�سة الهجرة اخلا�سة التى حتددها نيوزيلندا 
اإىل 45 عاما كل �سنة )اجلدول 2(  بناء توجنا بني �سن 18  الأ
ف�سل  االأ العامة  اخلدمات  يورد  الهجرة  طلبْوا  الذين  وال�سباب 
فى نيوزيلندا باعتبارها اأهم �سبب للهجرة اإىل جانب مل �سمل 
من  املائة  فى   82 اأن  اإال  اأعلى.  اأجورا  وك�سب  �رس،  االأ �سبكات 
ال�سباب ذكروا كذلك اأن فر�سة احل�سول على حياة اجتماعية 
ما،  حد  اإىل  مهما  اأو  مهما،  �سببا  كانت  نيوزيلندا  فى  اأف�سل 

لطلب الهجرة.
فاإن  مهم  داف���ع  التعليم  مقابل  دف��ع  اأن  ح��ني  وف��ى 
عوائق  على  للتغلب  بالهجرة  يهتمون  ال�سباب  من  اأقل  عددا 
ال�سباب  وبني  م�رسوع.  بدء  اأو  منزل  ب�رساء  املرتبط  االئتمان 
الذين مل يتقدموا بطلب للهجرة يقول 100 فى املائة اأن نق�ص 
املعلومات كان هو ال�سبب الرئي�سى، كما اأن للقلق ب�ساأن تكلفة 
جنليزية  االإ باللغة  التحدث  على  والقدرة  اجلوى  ال�سفر  تذكرة 
ال�سباب  فر�ص هجرة  تو�سيع  يتطلب  هنا  ومن  باملثل.  اأهمية 
ورمبا   � املدار�ص  فى  جنليزية  االإ للغة  نوعية  اأف�سل  تعليما 
برامج اإقرا�ص؛ وميكن تزويدهم مبزيد من املعلومات عن فر�ص 

الهجرة اأن يعزز قدرتهم على االختيار.
ال�سغرية كثريا من  الدول اجلزر  وت�ستفيد كثري من هذه 
التحويالت التى ير�سلها املهاجرون الدوليون: 31 فى املائة 
فى  املائة  فى  و12  توجنا،  فى  جماىل  االإ املحلى  الناجت  من 
�ساموا، و11 فى املائة فى كرييباتى. لكن هناك خماوف من 
كثريا  البالد  تخ�رس  واأن  ال�سباب،  املهاجرين  هوؤالء  يعود  اأال 
فى  احلديثة  التطورات  تزيد  وقد  دينامية.  العمال  اأ�سد  من 
جمال تكنولوجيات املعلومات واالت�سال اخليارات املتوافرة 
اإىل فر�ص  التعليم باملرا�سلة، والو�سول  الوطن عن طريق  فى 

وظائف عرب احلدود.

امل�سدر: McKenzie (2006b) البنك الدوىل )2005اأ(.

جزر �شغرية.. وهجرات كبرية طار 1-8  االإ

و عدم تقدميهم طلبا للهجرة اإىل نيوزيلندا  اجلدول 2  اأ�شباب تقدمي �شباب تةجنا الأ
النسبة المئوية لمن يقولون إن 

السبب مهم جدا
النسبة المئوية لمن يقولون إن 

السبب مهم إلى حد ما

األسباب الرئيسية المقدمة لتقديم طلبات الهجرة

7125خدمات عامة أفضل مقل الرعاية الصحية فى نيوزيلندا
6821لم شمل أفراد األسرة الموجودين بالفعل فى نيوزيلندا

4350كسب أمور أكبر فى نيوزيلندا
4339حياة اجتماعية أفضل

1164كسب أموال لمصاريف الدراسة فى تونجا
725كسب أموال بناء منزل أفضل فى تونجا

77كسب أموال لبدء مشروع فى تونجا
األسباب الرئيسية لعدم تقديم طلب الهجرة

�سفر100ال يعرف االشتراطات
2217ال يريد أن يبتعد عن أفراد األسرة

2211ال يطيق تكلفة السفر جوا إلى نيوزيلندا
1739ال أشعر أن لغتى اإلنجليزية جيدة

امل�سدر: م�سح للهجرة من توجنا اإىل نيوزيلندا.
ملحوظة: نتائج ال�سباب الذى تقدم بطلبات بني من 18 و24 �سنة من العمر، ونتائج من مل يقدموا مل بني �سن 18 و130 �سنة من 

العمر عن عينة �سغرية احلجم.

اجلدول 1  املهاجرون الذين يعي�شون فى اخلارج
 

تعداد ال�شكان 
الف( )باالآ

الن�شبة 
املئوية 

للمهاجرين
تعداد ال�شكان 

الف( )باالآ
الن�شبة 
املئوية 

للمهاجرين

جزر المحيط الهادئأفريقيا

83513.5فيجى47018.7الرأس األخضر
962.4كيرتاتى6003.2جزر القمر
5313.0جزر مارشال1،2226.9موريشيوس

12512.2دولة احتاد ميكرونيزيا1578.5ساوتومى وبرينسيبى
2020.2باالو848.7سيشيل

17835.1سامواالكاريبى
4570.5جزر سليمان7928.9أنتيغوا وباربودا

10231.1تونجا7132.0دومينيكا
2101.0فاناتو10623.8جرينادا

جنوب آسيا4738.5سانت كينز ونيفيسى

2930.8مالديف16117.5سانت لوسيا
10931.1سانت فنسان وجرينادين

1،31318.8ترينيداد وتوباجو

McKenzie (2006b), :امل�سدر
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البلدان النامية، حيث تخلق اأ�سواق االئتمان والتاأمني 
ومتويل  املخاطر،  لتنويع  للهجرة  مربرا  الكاملة  غري 
وميكن  التكلفة؛  مرتفعة  اال�ستثمارية  �رسة  االأ اأن�سطة 
على  وتعتمد  اأف��راده��ا،  من  واح��دا  ���رس  االأ تر�سل  اأن 
زمات املالية  التحويالت مل�ساعدتها على الت�سدى لالأ
على  الع�سو  هذا  تختار  ال  وهى  الطبيعية؛  والكوارث 
جمرد اأ�سا�ص من ميكنه اأن يحقق اأكرب مكا�سب فردية 
�رسية  من الهجرة فح�سب � بل تدر�ص كذلك الوظائف االأ
وفى  موال.  االأ واإمكانات حتويل  الع�سو،  يوؤديها  التى 
التحكم  من  قدرا  باء  االآ ميار�ص  املجتمعات  من  كثري 
رجح اأن  والد، ومن ثم فاالأ فى البنات اأكرث منه فى االأ

�سباب اأ�رسية. يتم اإر�سال الفتيات الأ

اإن يهاجر  املحلى.  ما  باملجتمع  تتعلق  عوامل 
بع�ص ال�سباب حتى جتعل العوامل املتعلقة باملجتمع 
كذلك.  اآخ��رون  �سباب  يهاجر  اأن  رج��ح  االأ من  املحلى 
التى  االجتماعية،  املهاجر  �سبكة  هو  �سباب  االأ واأحد 
ن  الأ ونظرا  منافعها.  وتزيد  الهجرة  تكاليف  تقلل 
اأن  فاحتمال  يهاجروا  اأن  اإىل  ق��رب  االأ هم  ال�سباب 
فى  حديث  مهاجر  املحتمل  ال�ساب  للمهاجر  يتوافر 
كرب �سنا ومن  �سبكة اأقرانه اأكرب منه بالن�سبة للفرد االأ
اأكرب فى ا�ستفادته من �سبكة املهاجر؛  ثم فاالحتمال 
الهجرة فى  اأن تتطور ثقافة  الوقت، ميكن  ومع مرور 
الهجرة طق�سا ملرور  جمتمع حملى ما، بحيث ت�سبح 

املهاجرين  غري  ويعترب  خ��رى،  الأ مرحلة  من  ال�سباب 
ك�ساىل غري جمدين.)6(

ملاذا تعد هجرة ال�سباب
ق�سية تنموية

ال�سباب حا�سم  اال�ستثمار فى  باأن  التقرير  يحاج هنا 
وتتيح  الطويل.  ج��ل  االأ فى  ما  بلد  لتنمية  بالن�سبة 
هذه  من  اأعلى  عائد  لك�سب  لل�سباب  طريقة  الهجرة 
طريق  عن  املهارات  من  مزيد  ولك�سب  اال�ستثمارات، 
التعليم وخربة العمل فى اخلارج. غري اأنه بالرغم من 
اأن الهجرة عادة ما ت�سفر عن زيادات كبرية فى دخل 
الفرد)7( فقد تقلق احلكومات من جراء �سياع كثري من 
ثار اخلارجية املرتبطة باأن وجود �سكان اأكرث تعلما  االآ
اإذا هاجر ال�سباب. وتتوقف درجة القلق على  ومهارة 
ما اإذا كان املهاجرين ال�سباب �سيعودون، وال�سن التى 

�سيعودون فيها، واملهارات التى �سيجلبونها معهم.
وجدت  وقد  بالفعل.  املهاجرين  من  كثري  ويعود 
الدرا�سات التى اأجريت على املهاجرين بطرق م�رسوعة 
فى  و�سوي�رسا  الغربية  واأملانيا  املتحدة  الواليات  اإىل 
واأربعة  ن�سف  بني  ما  اأن  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 
�سلى. وقدرت  اأخما�ص املهاجرين عادوا اإىل بلدهم االأ
اإىل  املك�سيكيني  للمهاجرين  عهدا  اأح���دث  درا���س��ة 
الواليات املتحدة اأن ن�سف املهاجرين يعودون خالل 
املائة يعودون خالل ع�رس  واأن نحو 70 فى  عامني، 

اجلدول 8 - 1  ي�شكل ال�شباب ح�شة كبرية من مهاجرى البلدان النامية
 الن�شبة املئوية لل�شباب بني املهاجرين

 الن�شبة املئوية لل�شابات بني
املهاجرين ر�شيد املهاجرينتدفق المهاجرين 

نــــاثالذكـــورالنطاق العمرىامل�شـــدرمـــــناجلهة املق�شودة رصيد المهاجراتتدفق املهاجراتاإلنــــاثالذكـــوراالإ

رجنتني 1231.741.98.49.665.357.3 اإىل c24الناميةاالأ
1020.729.85.86.756.850.3 اإىل c24الكلالربازيل

1219.720.015.914.351.149.2 اإىل c24الناميةكندا
1032.931.631.529.951.450.9 اإىل c24الكل�سيلى

1050.149.434.634.553.650.0 اإىل c24نيكاراجواكو�ستاريكا
1234.250.217.227.148.346.4 اإىل c24الكلكوت ديفوار

42.4—9.519.7——10 اإىل c24الكلعمان
—33.5——1418.716.7 اإىل l24الكلاالحتاد الرو�سى

1246.044.820.423.338.841.4 اإىل c24الناميةجنوب اأفريقيا
1226.726.946.745.547.948.1 اإىل c24الناميةاأ�سبانيا

1230.934.514.714.455.150.2 اإىل c24الناميةاململكة املتحدة
1236.731.119.516.641.645.4 اإىل c24الناميةالواليات املتحدة

McKenzie (2006a), :امل�سدر
ملحوظة: ) اأ ( تعني »النامية« املهاجرين من البلدان النامية وحدها وكلمة »الكل« تعنى كل املهاجرين اإىل البلد

- تعنى غري متاحة، c = القيا�ص امل�ستند اإىل تعداد اأو م�سح ) ا ( التدفق القانونى للمقيمني الدائمني.
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اجلديدة  بحاث  االأ تبني  ذلك،  عن  وف�سال  �سنوات.)8( 
التى اأعدت لهذا التقرير اأن املهاجرين مييلون عادة اإىل 
الرجوع فى عمر �سغري ن�سبيا )ال�سكل 8-2(، مما يوفر 
لهم فرتات طويلة حلياة منتجة فى اأوطانهم ال�ستخدام 
املهارات والرثوات التى اكت�سبوها فى اخلارج. فعلى 
فى  املهاجر  املك�سيكى  ال�سباب  يعود  املثال،  �سبيل 
بعد ق�ساء ثالث  والع�رسين  الرابعة  �سن  املتو�سط فى 
املتو�سط  ال�ساب  يعود  حني  فى  اخل��ارج،  فى  �سنوات 
بعد  والع�رسين  اخلام�سة  �سن  فى  األبانيا  من  املهاجر 
�سبعة اأ�سهر فى اخلارج، ورغم اأن املهاجرين العائدين 
قد يهاجرون ثانية فاإن احتمال الهجرة الثانية يهبط 
بعد �سن اخلام�سة والع�رسين � مما يوؤدى اإىل اأن يعمل 

كثري من املهاجرين معظم حياتهم فى اأوطانهم.
وقد تكون لهجرة ال�سباب املوؤقتة هذه اآثار كبرية 
ويقدر  التنمية.  وعلى  الفقراء،  اأع��داد  تخفي�ص  على 
ال�سادر   »2006 العاملى،  االقت�ساد  »اآف��اق  تقرير 
فى  املائة  فى   3 قدرها  زي��ادة  اأن  ال��دوىل  البنك  عن 
الر�سيد العاملى للمهاجرين بحلول عام 2025 �سيزيد 
الدخل العاملى مبقدار 356 مليار دوالر، ويزيد دخول 
البلدان النامية بن�سبة 1.8 فى املائة �سنويا.)9( وهذا 
احلواجز  كل  اإلغاء  من  املتحققة  املكا�سب  على  يزيد 
من  الكثري  ن  الأ نظرا  احل��رة.  التجارة  اأم��ام  املتبقية 
فاإن  ال�سباب  من  �سيكونون  اجلدد  املهاجرين  هوؤالء 
لهجرة  نتيجة  �سيجئ  جماىل  االإ ثر  االأ هذا  من  الكثري 
رجح اأن تكون لعودة املهاجرين ال�سباب  ال�سباب، واالأ
اخلارج،  فى  ودخل  ومهارات  تعليم  من  اكت�سبوه  مبا 
كرب  االأ ف��راد  االأ عودة  تاأثري  يفوق  التنمية  على  تاأثري 
اجلانب  اأمامهم  �سيظل  ال�سباب  املهاجرين  ن  الأ �سنا، 

كرب من حياتهم العملية فى بلدانهم. االأ

اأن  ميكن  ي��ع��ودون  ال  الذين  املهاجرين  وحتى 
تظل لهم اآثار كبرية على تنمية اأوطانهم. فقد و�سلت 
اإىل 167  النامية  البلدان  اإىل  اأر�سلت  التى  التحويالت 
كبري  ن�سيب  ياأتى   )10(،2005 عام  فى  دوالر  مليار 
منها من املهاجرين ال�سبان. وقد ا�ستخل�ص ا�ستعرا�ص 
رجح اأن تكون التحويالت اأعلى حني  حديث اأنه من االأ
اأ�رسهم  يرتكون  متزوجني  �سبابا  املهاجرين  يكون 
طول،  االأ الفرتات  مدى  وعلى  بلدهم،)11(  فى  وراءه��م 
البلدان  فى  يبقون  الذين  املهاجرين  ل�سباب  ميكن 
اأوطانهم  تنمية  دعم  فى  ي�ستمروا  اأن  ق�سدوها  التى 
ت�سهل  التى  ال�ستات  �سبكات  فى  امل�ساركة  خالل  من 

التجارة ونقل التكنولوجيا.
يعودوا.  لن  املهاجرين  بع�ص  ف��اإن  ه��ذا،  ورغ��م 
يثري  ه��ذا  ف��اإن  امل��ه��ارات،  رفيعى  ه��وؤالء  ك��ان  واإذا 
املر�سلة.  البلدان  فى  العقول  ا�ستنزاف  من  املخاوف 
ال�سحة، حيث  ق��ط��اع  ف��ى  ي��ك��ون  م��ا  اأو���س��ح  وه���ذا 
فى  كبرية  اآث��ار  ط��ب��اء  واالأ املمر�سني  لهجرة  كانت 
يقل  ال  ما  ح�سل  املثال،  �سبيل  فعلى  البلدان؛  بع�ص 
اأفريقيا جنوب ال�سحراء على  عن 11000 طبيب من 
ت�ساريح وميار�سون العمل فى كندا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة.)12( ونتيجة لذلك تعانى قطاعات 
ال�سحة العامة فى عديد من البلدان من معدالت كبرية 
االرتقاء  جهود  يعوق  مما  ال�ساغرة،  الوظائف  من 
العقول  ا�ستنزاف  من  واخلوف  ال�سحية.  بالتدخالت 
غالبية  ن  الأ ال�سباب،  هجرة  اإىل  بالن�سبة  كثريا  اأدنى 
اأن  اإال  امل��ه��ارات،  رفيعى  لي�سوا  املهاجر  ال�سباب 
قد  الدولة  كانت  اإذا  بالقلق  ت�سعر  تظل  قد  احلكومات 
اأنفقت ب�سخاء على التعليم العاىل املكلف، لكى ت�سهد 
اأما حيثما ميول  الطالب يرحلون بعد التخرج فح�سب 
هو  كما  �سا�ص،  االأ فى  خا�سا  متويال  العاىل  التعليم 

ال�ساأن فى الفلبني، فاإن هذا ال يثري كثريا من القلق.

ثر الهجرة الدولية كيف توؤ
على انتقالت ال�سباب؟

نها  الأ كذلك  للتنمية  بالن�سبة  اأهميتها  ال�سباب  لهجرة 
النتقاالت   � جديدة  وخماطر   � جديدة  فر�سا  تتيح 
لاللتحاق  اأو  للعمل،  ال�سباب  يهاجر  فقد  ال�سباب. 
بالدرا�سة فى بلد اآخر، اأو للزواج، اأو ملرافقة الزوج، اأو 
للتجن�ص بجن�سية بلد اآخر. وبالتاىل فاإن اآفاق وعملية 
الهجرة قد توؤثر على القرارات ب�ساأن الدرا�سة فى وطن 
املهاجر املحتمل، كما قد توؤثر على املعارف ال�سحية، 
للمهاجر.  ال�سحى  وال�سلوك  اخل�سوبة،  قرارات  وعلى 
وقد توؤثر على انتقال عمل ال�سباب الذين مل يهاجروا 

للعمل، كما قد توؤثر على درجة امل�ساركة املدنية.
McKenzie (2006a), :امل�سدر

ملحوظة: ميثل ارتفاع كل منحنى الن�سبة املئوية ملناطق جمموع املهاجرين 
اإىل البلد من �سن معينة

ال�شكل 8 - 2 مييل املهاجرون من البلدان النامية اإىل العودة فى �شن 
�شغري ن�شبيا 
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وانتقال  الهجرة  بني  الدقيق  التفاعل  ويتباين 
والظروف  جن�سه،  ونوع  املهاجر  عمر  ح�سب  ال�سباب 
فى البلدان املر�سلة وامل�سيفة )ال�سكل 8-3(. وتزداد 
اأنه من  العمر، فى حني  العمل والزواج مع  احتماالت 
واأن  باملدار�ص  املهاجرين  �سغار  يلتحق  اأن  رجح  االأ
اأقل  املهاجرات  عمل  واحتمال  وال��داه��م،  ي�سحبهم 

واحتمال زواجهن من الذكور من العمر نف�سه اأكرب.

من  قليل  عدد  فى  العمل  اإىل  املهاجر  ال�ساب  مييل 
ا�ستخدام كل مهاراتهم.  فالهجرة تو�سع  املهن وعدم 
واأكرث  فح�سب.  معينة  مهن  فى  ولكن  العمل،  فر�ص 
ال�ساقة  عمال  االأ هى  ال�سبان  بني  �سيوعا  الوظائف 
اأن  رجح  واالأ الزراعة؛  وعمال  البناء  عمال  مثل  بدنيا 
املنازل  فى  كخادمات  املهاجرات  ال�سابات  تعمل 
وطاهيات.  ونادالت  للمبيعات  وكاتبات  و�رسافات 
وفى حني اأن معظم هذه الوظائف هى ب�سورة منطية 
اأن  فاحتمال  البلدان،  بع�ص  فى  للمهاجرين  وظائف 
منه  اأكرب  الوظائف  هذه  من  كثري  فى  ال�سباب  يعمل 
�سبيل  وعلى  ال�سن.  كبار  املهاجرين  اإىل  بالن�سبة 
ال�سابات  املهاجرات  تعمل  اأن  احتمال  فاإن  املثال، 
اإىل الواليات املتحدة نادالت اأكرث 2.7 مرة من عمل 
املهاجرات احلديثات فيما بني �سن اخلام�سة والثالثني 
واخلم�سني فى هذه املهنة واأن تعملن ك�رسافات اأكرث 

منهن مبقدار 3.4 مرة.
اإىل  املهاجرين  �سباب  مييل  التى  القليلة  واملهن 
بها،  االلتحاق  حواجز  تنخف�ص  مهن  فيها  االحت�ساد 
وتتطلب قليال من اخلربة ال�سابقة والتعليم، وكثري من 
هذه الوظائف التى تعترب منخف�سة ال�ساأن فى البلدان 
وهذه  املهنى.  الرتقى  من  كثريا  تتيح  اأال  املتقدمة، 
املتقدمة  البلدان  فى  تقليديا  ي�سغلها  كان  الوظائف 
القوى  فى  م�ساركتهم  هبوط  يخلق  الذين  املراهقون 
اإ�سافيا على �سباب املهاجرين ل�سغلها.  العاملة طلبا 
الذين  البالد  بناء  الأ املولودين  ال�سباب  ميل  اأن  ذلك 
يعملون بالفعل فى البلدان امل�سيفة للعمل فى بع�ص 
للعمل  ال�سباب  املهاجرين  ميل  من  اأق��ل  املهن  هذه 
بها، ففى اأ�سبانيا تقوم 35 فى املائة من املهاجرات 
فى   5 من  اأقل  مقابل  املنزلية،  عمال  باالأ اجلديدات 
رجنتني  االأ وفى  البالد  اأبناء  من  ال�سابات  من  املائة 
املهاجرين  ال�سباب  العمال  من  املائة  فى   25 يعمل 
املائة من  اأقل من 7 فى  والبناء، مقابل  الت�سييد  فى 

ال�سباب من اأبناء البالد.)13( 
املهاجرين  النامية  البلدان  �سباب  من  وكثريا 
يرحتلون  ال��ذى  البلد  فى  املتو�سط  من  تعليما  اأق��ل 
ال�سباب املهاجرون احلا�سلون على  اإليه، ولكن حتى 

م�ستويات عالية من التعليم قد يواجهون �سعوبة فى 
احل�سول على وظائف فى امليادين التى تدربوا عليها. 
وتختلف اإمكانية ح�سول املهاجر الذى يحمل �سهادة 
بلد  جامعية على وظيفة ماهرة اختالفا كبريا ح�سب 
فى  ولغته  التعليم  نوعية  جزئيا  يعك�ص  مما  املن�ساأ، 
الهنود  ا�ستخدام  فر�ص  فاإن  وهكذا،   )14(. املن�ساأ بلد 
املتحدة  الواليات  فى  ماهرة  وظائف  فى  املتعلمني 

اأكرث كثريا من فر�ص املك�سيكيني املتعلمني.
املهنية،  الت�ساريح  انت�سار  هو  اآخر  عائق  وثمة 
احلا�سل  لغري  م�رسوع  غري  الوظيفة  اأداء  يجعل  مما 
فى   18 ت�سمل  القيود  هذه  اأن  ويقدر  ت�رسيح.  على 
فى  املهن  من  وكثريا  مريكيني  االأ العمال  من  املائة 
وروبى. وهى ال ت�سمل فح�سب اأعماال مهنية  االحتاد االأ
مثل الطب والقانون، التى يقل احتمال تدرب ال�سباب 
حالقة  مثل  مهارة  اأقل  مهنا  كذلك  ت�سمل  بل  عليها، 
ال�سعر والتجميل.)15( وميكن لل�سعوبات التى يواجهها 
بني  موؤهالتهم  حتويل  فى  املهرة  املهاجرين  �سباب 
املهارة  رفيع  املهاجر  ال�ساب  حتى  تدفع  اأن  البلدان 

McKenzie (2006a), :امل�سدر
ملحوظة: مل ي�ساأل من هم �سن 12 اإىل 24 فى الواليات املتحدة عن العمل اأو الزواج ويقدمن اأنهما يبلغان ال�سفر.
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فيها  يعمل  التى  املهن  نف�ص  من  كثري  فى  العمل  اإىل 
قل مهارة. اأقرانهم االأ

وقد توؤدى هجرة بع�ص ال�سباب اإىل حت�سني اآفاق 
البلدان املر�سلة، وهذا  اآخرين فى  ل�سباب  العمل  �سوق 
�سمام اأمان فى اأوقات البطالة الوا�سعة، فلدى األبانيا 
والفلبني  واملك�سيك  وجامايكا  وال�سلفادور  واجلزائر 
وتركيا اأكرث من 10 فى املائة من قواها العاملة فى 
اخلارج، وت�سري ال�سواهد اإىل اأن هذه التدفقات الكبرية 
ملن  بالن�سبة  اال�ستخدام  واآفاق  جور  االأ تزيد  للخارج 
اأن  ال��درا���س��ات  اإح��دى  وج��دت  وق��د  خلفهم.  تركوهم 
انخفا�سا يبلغ 10 فى املائة فى عدد العمال الذكور 
الهجرة،  ب�سبب  ما  مهارة  جمموعة  فى  املك�سيكيني 
جمموعة  من  املتبقني  العمال  اأج��ور  متو�سط  يزيد 
ن  املهارة هذه بن�سبة 4 فى املائة.)16( غري اأنه نظرا الأ
على تعليما اأكرب، فاإن الهجرة  فراد االأ احتمال هجرة االأ
فراد  االأ اأكرب بني  بدرجة  املتبقني  العمال  اأجور  زادت 
عدم  من  يزيد  مما  املرتفع،  التعليمى  امل�ستوى  ذوى 

جور بني العمال املتبقني. ت�ساوى االأ

جل الهجرة.   جل التعليم ـ والتعليم من اأ الهجرة من اأ
فر�سة تلقى التعليم فى بلد اآخر اأحد الدوافع الرئي�سية 
باء املهاجرون مع  لهجرة ال�سباب؛ وكثريا ما يعترب االآ
اأ�سباب قرارهم.  اأهم  اأطفالهم االلتحاق باملدار�ص من 
من  للمهاجرين  موؤخرا  اأج��رى  ا�ستق�ساء  وج��د  وق��د 
باء ذكروا  توجنا اإىل نيوزيلندا اأن 87 فى املائة من االآ
اأبنائهم فى نيوزيلندا دافع مهم  اأن رغبتهم فى تعلم 
جدا للهجرة، رمبا يرى اأكرث حتى من ال� 76 فى املائة 
اأنه فر�سة ك�سب اأجور اأكرب اأمرا مهما جدا.)17( وبو�سع 
بناء  االأ تعليم  فر�ص  تو�سع  اأن  كذلك  ب��اء  االآ هجرة 
فى  الدرا�سات  وجدت  وقد  الوطن؛  فى  يتبقون  الذين 
ال�سلفادور والفلبني اأن التحويالت تقلل احتمال ت�رسب 

بناء من املدار�ص.)18( االأ
كرب  رجح اأن يعمل �سباب املهاجرين االأ ورغم اأن االأ
�سنا ال اأن يلتحقوا باملدار�ص، فاإن التعليم العاىل فى 
اخلارج �سناعة كبرية ومتنامية، وكثريا ما ت�ستخدم 
كاأحد الطرق امل�رسوعة الوحيدة لدخول �سباب البلدان 
لتحويل  فر�سا  وتتيح   � املتقدمة  البلدان  اإىل  النامية 
العمل.  اأجل  من  هجرة  اإىل  التعليم  اأجل  من  الهجرة 
التعاون  منظمة  بلدان  غري  من  الطالب  عدد  زاد  وقد 
فى  يدر�سون  الذين  االقت�سادى  امليدان  فى  والتنمية 
بني  فيما  املائة  فى   59 بن�سبة  املنظمة  هذه  بلدان 
فح�سب  قليال  عددا  اأن  ورغم  و2002.   2000 عامى 
من  كبرية  اأعدادا  ير�سل  الذى  هو  النامية  البلدان  من 
الطالب اإىل اخلارج، فاإن فر�ص الهجرة للح�سول على 

املحدودة  البلدان  من  فراد  لالأ جدا  مهمة  عال  تعليم 
فيها نظم التعليم العاىل. واملثل ال�سارخ هو النيجر، 
اأكرث  فرن�سا  فى  العاىل  التعليم  فى  طالب  لديها  التى 
العاىل.  للتعليم  ال�سبعة  الوظيفية  معاهدها  فى  مما 
ويتجاوز عدد الطالب فى اخلارج من األبانيا والكمرون 
وجامايكا وكينيا وماليزيا 20 فى املائة من طالب 

التعليم العاىل فى الوطن.)20(
اآفاق الهجرة قد توؤثر على حوافز التعليم  اأن  كما 
خرية باإمكانية حدوث  فى الوطن. وتوحى الكتابات االأ
»ك�سب للعقول« حيث حت�سن الهجرة فيه حوافز تلقى 
التعليم بني جممع العمال الذين يفكرون فى الهجرة. 
فاإن  يهاجرون،  ال  ف��راد  االأ ه��وؤالء  بع�ص  ن  الأ ونظرا 
قد  ما  بلد  فى  الب�رسى  امل��ال  راأ���ص  م�ستوى  متو�سط 
يكون، نظريا، اأعلى منه فى و�سع ال يهاجر فيه اأحد. 
التعليمية  القرارات  تبدو  قد  ال�سياقات  بع�ص  وفى 
العاملية.  العمل  �سوق  باحتياجات  االرتباط  �سديدة 
للتعليم  مرتفعة  معدالت  ففيها  ذلك،  مثال  والفلبني 
اخلا�ص فى ميادين تتغري ا�ستجابة للطلب الدوىل)21( 
كما اأن اآفاق الهجرة جزء من دوافع الطلب على تعلم 

اللغات العاملية فى كثري من البلدان.
القنوات  تكون  فحني  ذل��ك،  م��ن  العك�ص  وعلى 
املحلى  التعليم  يلقى  وال  حمدودة،  للهجرة  القانونية 
العمل فى اخلارج، فقد يختار  اأ�سواق  جزاء �سخيا فى 
�سواهد  وهناك  اأق��ل.  تعليما  املحتملون  املهاجرون 
ك�سف  فقد  املك�سيكيني،  املهاجرين  بني  ذل��ك  على 
م�سح للطالب فى والية زاكاتيكا�ص اأن الطالب الذين 
يوجد فى اأ�رسهم مهاجرون يعربون عن رغبة اأقل فى 
هذا  اأن  ويبدو  اجلامعة.)22(  حتى  تعليمهم  موا�سلة 
يفوق تاأثري التحويالت على تعليم ال�سباب بني �سن 16 
ثر ال�سافى لوجود قريب  و18 عاما، ومن هنا فاإن االأ

طفالهم.)23( مهاجر هو تخفي�ص امل�ستوى التعليمى الأ
    

لفريو�س  بوجه خا�س  معر�سون  املهاجرون  ال�سباب 
يدز لكن الهجرة  نق�س املناعة الب�رسية املكت�سب / الإ
و�سع  اأ إمكانات  ا كذلك  تتيح  املتقدمة  البلدان  اإىل 
للمعرفة ال�سحية.  وقد حددت الهجرة كعامل رئي�سى 
الب�رسية  املناعة  نق�ص  فريو�ص  وتف�سى  انت�سار  فى 
يدز فى اأفريقيا اجلنوبية والغربية. كما  املكت�سب / االإ
�سابة اأعلى بني املهاجرين من ال�سكان  اأن معدالت االإ
العمال  اأن  ويقدر  خ��رى  االأ العامل  اأنحاء  فى  عموما 
كل  من  املائة  فى   41 ميثلون  العائدين  املهاجرين 
 / املكت�سب  الب�رسية  املناعة  نق�ص  فريو�ص  حاالت 
فى  و32  بنغالدي�ص،  فى  ت�سخي�سها  مت  التى  ي��دز  االإ
النكا  �رسى  فى  املائة  فى  و25  الفلبني،  فى  املائة 
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�سباب الرئي�سية الزدياد تعر�ص  فى عام 2004.)24( واالأ
فى  االنغما�ص  اإىل  ميلهم  هى  اخلطر  لهذا  املهاجرين 
�سلوك جن�سى خطري، وانخفا�ص فر�ص ح�سولهم على 

املعلومات وخدمات الوقاية.
املهاجر  ال�سباب  من  لكثري  الهجرة  وتت�سمن 
�رسة  فرتات انف�سال طويلة عن زوجاتهم وعن اأعني االأ
اأكرث من 90 فى  ال�ساهرة. فعلى �سبيل املثال، يعي�ص 
فى  املهاجرين  فريقيني  االأ املناجم  عمال  من  املائة 
جنوب اأفريقيا فى نزل جلن�ص واحد، مع فر�ص �سهلة 
وميكن  التجارى.)25(  اجلن�ص  فى  للعاملني  للو�سول 
تزيد  اأن  كاأجنبى  العي�ص  وت�سرت  واالنف�سال  للوحدة 
ن�سطة اجلن�سية اخلطرية. ويتعر�ص ال�سحايا  فر�ص االأ
كبري  خلطر  ك��ذل��ك  اجلن�ص  �سناعة  ف��ى  امل��ه��رب��ون 
املكت�سب  الب�رسية  املناعة  نق�ص  بفريو�ص  �سابة  لالإ
على  احل�سول  فى  �سئيلة  فر�سهم  لكن  ي���دز،  االإ  /
الثقافة  حواجز  ب�سبب  الوقاية  وخدمات  املعلومات 
بدون  واملهاجرون  املالية.  امل��وارد  ونق�ص  واللغة 
قد  نهم  الأ خا�ص  بوجه  للخطر  عر�سة  ثبوتية،  اأوراق 
بعاد. يتحا�سون االت�سال باأى اإدارات ر�سمية خ�سية االإ

ورغم اأن للظروف التى ت�سحب الهجرة اإمكانية اأن 
خطار ال�سحية، كانت الهجرة اإىل بلدان البنية  تزيد االأ
�سا�سية فيها جيدة ميكن اأن جتعل املهاجر يكت�سب  االأ
بحاث عن تاأثري قوى  معرفة �سحية اأو�سع. وتك�سف االأ
للهجرة املك�سيكية اإىل الواليات املتحدة على اكت�ساب 
وتعرف  احلمل.  منع  ممار�سات  خمتلف  عن  املعارف 
عن  مهاجرين  اأف���رادا  اأ�رسهن  ت�سم  الالتى  الن�ساء 
التى  �رس  االأ ن�ساء  اأكرث مما تعرفه  اأ�ساليب منع احلمل 
�رسة ت�سم  ثر اإذا كانت االأ ال ت�سم مهاجرين، ويزداد االأ
و�سع،  مهاجرة اأنثى. وح�سنت هذه املعرفة ال�سحية االأ
�رسة نتيجة الهجرة من نتائج  مقرتنة بازدياد دخل االأ
مهاجرين  ت�سم  �رس  الأ املولودون  طفال  واالأ جناب.  االإ
عامهم  فى  وفاتهم  واحتمال  امليالد،  عند  وزنا  اأكرب 

ول اأقل.)26( االأ

كدة،  موؤ غري  هويات  ـ  املدنية  وامل�ساركة  الهجرة 
يجابى.  الإ والتغيري  للم�ساركة  إمكانية  ا هناك  لكن 
مواطن  اإىل  التحول  عملية  تف�سد  اأن  للهجرة  ميكن 
يعتزمون  الذين  ال�سباب  ويواجه  موطنك،  فى  ن�سيط 
متناق�سة  رغبات  طويلة  لفرتات  اأو  الدائمة  الهجرة 
فى ا�ستيعاب ثقافاتهم وهوياتهم الوطنية واالحتفاظ 
اأق�رس  ال�سباب املهاجر لفرتات  بها، فى حني قد يجد 
اأنف�سهم معزولني عن فر�ص امل�ساركة فى املجتمع فى 
البلدين. ومع هذا، فاإن هناك منافذ مل�ساركة  اأى من 
واجلمعيات  املحلى  املجتمع  منظمات  فى  ال�سباب 

اخليارات  من  مزيدا  كذلك  احلكومات  وتتيح  املدنية، 
طريق  عن  الوطن  �سيا�سات  فى  الر�سمية  للم�ساركة 

الت�سويت من اخلارج واجلن�سية املزدوجة.
املهاجرين  جمموعات  من  كثري  ينزع  وع��ادة 
اإقامة  مواقع  فى  القائمة  اجلمعيات  مثل  الر�سمية 
الواليات  ف��ى  الالتينيني  م��ري��ك��ي��ني  االأ امل��واط��ن��ني 
كرب  االأ املهاجرين  قيادة  اأن تكون حتت  اإىل  املتحدة، 
مل�ساركة  اأق��ل  احتمال  مع  ا�ستقرارا،  ك���رث  واالأ �سنا 
ال�سباب فيها ما مل يكن اأقاربهم حولهم. لكن مثل هذه 
واإح�سا�سا  اجتماعية  تتيح فر�سا  اأن  اجلمعيات ميكن 
اأهمية  لها  تكون  وق��د  اجل��دد.  للقادمني  باجلماعة 
اأو  املنازل  خدمة  فى  تعملن  الالتى  للفتيات  خا�سة 
بالعامل  كبريا  ات�ساال  توفر  ال  التى  املهن  من  غريها 
ال�سباب  �ساأن  �ساأنهم   � املهاجر  وال�سباب  اخلارجى. 
فى  امل�ساركة  اإىل  غلب  االأ فى  ميال  اأكرث   � الوطن  فى 
وجدت  وقد  تعقيدا.  ق��ل  االأ املحلى  املجتمع  اأن�سطة 
ن�سطة  االأ اأكرث  اأن  ميامى  فى  هايتى  ل�سباب  درا�سة 
اأو  جنليزية  باالإ الناطقني  غري  م�ساعدة  هى  �سيوعا 
قران عن  املواطنني امل�سنني فى اجلرية، اأو م�ساعدة االأ
الكثريين اعرتفوا  اأن  ر�ساد.)27( غري  الن�سح واالإ طريق 
وكيفية  املدنية  امل�ساركة  فر�ص  من  بكل  بجهلهم 

اال�ستفادة منها.
اأكرث  نباء  الراأى العام وتغطية االأ وفى حني يركز 
اإىل  ين�سمون  الذين  املهاجر  ال�سباب  من  اأقلية  على 
التجريبية  ال�سواهد  ا�ستعرا�ص  تو�سل  الع�سابات، 
اأقل  عموما  املهاجرين  اأن  اإىل  املتحدة  الواليات  من 
اأبناء  املواطنني  جمموعات  من  اجلرمية  فى  م�ساركة 
اإىل  هذا  اأرجع  وقد  الو�سع.)28(  فى  املماثلني  البالد 
احتمال  اأكرث من  املهاجرين  ا�ستخدام  احتمال  زيادة 
يعي�سون  الذين  الفقراء  اأبناء  من  املواطنني  ا�ستخدام 
فى املناطق املماثلة. قد يتعر�ص املهاجرون لتكلفة 
احتمال  يجعل  مما  اإبعادهم،  مثل  �سبطهم  عند  اأكرب 
البلدان املر�سلة  اأن بع�ص  اأقل. غري  ارتكابهم للجرائم 
اإعادة  ب�سبب  الع�سابات  اأن�سطة  فى  زي��ادة  واجهت 
املهاجرين ال�سباب اإىل اأوطانهم، ومن اأمثلة ذلك ظهور 
ع�سابة مارا �سالفا ترو�سا فى ال�سلفادور التى �سكلها 
املهاجرون ال�سلفادوريون فى الواليات املتحدة الذين 
اأبعد كثري منهم اإىل ال�سلفادور بعد ارتكابهم جرائم فى 

الواليات املتحدة.    
وتعزيز فر�ص م�ساركة �سباب املهاجرين ر�سميا 
كمواطنني فى اأوطانهم يعنى زيادة حقوق الت�سويت 
من اخلارج واجلن�سية املزدوجة فى كثري من البلدان. 
ي�سمح  ق��ل  االأ على  بلدا   43 ك��ان   1995 ع��ام  وف��ى 
كان كثري من  واإن  اخلارج،  بالت�سويت من  ملواطنيه 

من  ح�شد  نيوزيلندا  ف��ى  هنا  »ي��وج��د 
تدخن  ن  اأ فيها  ت�شتطيع  التى  ماكن  الأ
و دخنت  إذا �رشبت اأ نك ا وت�رشب، فى حني اأ
يعرفك  واح��د  �شخ�س  ك  وراآ �شاموا  فى 
ن  نك تدخن، لأ �رشها اأ ف�شتعرف القرية باأ
معرفة  بع�شا  بع�شهم  يعرفون  اجلميع 

جيدة حقا«.

اآن، 20، مهاجرة من �ساموا
اآب / اأغ�سط�ص 2005
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ومعلوماتية  لوج�ستية  عقبات  يواجهون  املهاجرين 
فى ممار�سة هذا احلق.)29( ومنذ ذلك احلني، قرر عدد 
بالت�سويت،  ملواطنيهم  ال�سماح  النامية  البلدان  من 
والفلبني  وموزامبيق  املك�سيك  البلدان  هذه  بني  ومن 
موؤ�س�سية  تغيريات  اإىل  املهاجرين  اأ�سوات  تدفع  وقد 
بها  اأدىل  التى  �سوات  لالأ حتليل  ووجد  اأوطانهم.  فى 
انتخاباتهم  فى  والبولنديون  الت�سيك  املهاجرون 
خرية �سواهد على اأن �سلوك املهاجرين فى  القومية االأ
الت�سويت تاأثر باجلو املوؤ�س�سى فى بلدانهم امل�سيفة، 
تاأييد  اإىل  اأميل  فمن يعي�سون فى دميقراطيات غربية 
كذلك  م��ر  االأ كان  ورمب��ا  الو�سط.)30(   � اليمني  اأح��زاب 
اأقل  يكونون  قد  الذين  لل�سباب،  بالن�سبة  اأكرب  بدرجة 

انغما�سا فى موؤ�س�سات اأوطانهم.

كرث خطورة قد تكون هجرة ال�سباب كذلك اأ
ت�سفر دوافع الهجرة القوية لدى ال�سباب عن طلب على 
فقد  ولذا  امل�رسوعة.  الفر�ص  عر�ص  يتجاوز  الهجرة 
يختار ال�سباب عن عمد الهجرة غري امل�رسوعة، وهو ما 
يت�سح فى زيادة احتماالت هجرة ال�سباب دون اأوراق 
)ال�سكل  واألبانيا  البيانات املاأخوذة عن املك�سيك  فى 
اأقل  امل�رسوعة  غري  ال�سابات  هجرة  احتمال   .)4-8
منها بالن�سبة لرجال األبانيا. وحتى فى املك�سيك فحني 
يفعلن  فاإنهن  م�رسوعة،  غري  ب�سورة  الن�ساء  تهاجر 
في�سافرن  الرجال،  يفعل  مما  اأمنا  اأكرث  بطريقة  ذلك 
وترد  جر.)31(  باالأ مر�سدين  وي�ستخدمن  جماعات،  فى 
عن  ال�سحف  اأنباء  من  انتظاما  اأق��ل  اأخ��رية  �سواهد 
فريقى الذين حاولوا العبور اإىل اأوروبا من  ال�سباب االأ
ول / اأكتوبر  خالل مدينتى مليال و�سبتة فى ت�رسين االأ
2005. ومثل هذه الهجرة غري امل�رسوعة جتلب خطر 
 2005 عام  ففى  واملوت.  وال�رسقة  للقب�ص  التعر�ص 
قل م�رسعهم وهم يعربون  االأ لقى 460 �سخ�سا على 
فى   75 املتحدة،  الواليات  اإىل  املك�سيك  من  احل��دود 
املائة منهم من الذكور، و35 فى املائة فيما بني 12 

و14 �سنة من العمر.)32(
تهريب  �سحايا  غالبية  كذلك  ال�سباب  وميثل 
ب�سبب  �سعب  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  وق��ي��ا���ص  ال��ب�����رس،)33( 
ما بني 600  اأن  يقدر  لكن  للتهريب،  ال�رسية  الطبيعة 
�سنة.)34(  األف �سخ�ص يهربون عرب احلدود كل  و800 
الظاهرة  �سملت  واإن  الن�ساء،  من  ال�سحايا  وغالبية 
اإىل  البيانات  الذكور. وت�سري  اأعدادا متزايدة من  كذلك 
اإىل  الدولية  الهجرة  الذين ت�ساعدهم منظمة  ال�سحايا 
اأن 81 فى املائة فيما بني عامى 2001 و2005 كن 
من الن�ساء، و71 فى املائة كانوا فيما بني 14 و25 
�سنة من العمر. وتبني درا�سة فى جنوب �رسق اأوروبا 

بات�ساالت  يجندن  الفتيات  من  العظمى  الغالبية  اأن 
عليهن  تعر�ص  التى  ال�سحف  اإعالنات  اأو  �سخ�سية 
هم مقابل  �سغر �سنا اآباوؤ العمل وقد يقدم ال�سحايا االأ
بال�رسورة  باء  االآ يدرك  اأن  دون  �سهرية،  خم�س�سات 
من  كثري  وينتهى  ابنهم،  فيها  �سيعمل  التى  الظروف 
بوعود  جتنيدهم  بعد  اجلن�ص  �سناعة  اإىل  ال�سحايا 

زائفة عن اال�ستخدام فى بلدان اأخرى.)35(

كيف ميكن لل�سيا�سات ـ مع ازدياد الطلب على 
منائى؟ ثر الإ ن تعزز الأ هجرة ال�سباب ـ اأ

البلدان  م��ن  كثري  ف��ى  ال�سباب  م��ن  كبري  ع��دد  يعرب 
لفرتات  الهجرة، خا�سة  النامية عن رغبة عارمة فى 
لبانيني، و88 فى  ق�سرية: فنحو 91 فى املائة من االأ
ثيوبيني،  املائة من الرومانيني، و80 فى املائة من االأ
و78 فى املائة من �سباب بنغالدي�ص، و76 فى املائة 
من العراقيني، و60 فى املائة من الطاجيك، و57 فى 
املائة من املاليزيني يقولون اإنهم ميكن اأن يهاجروا 
 23 من  اأقل  لكن  القانونية،  الفر�سة  لهم  اأتيحت  اإن 
 .)5-8 )ال�سكل  دائمة  هجرة  يقبلون  قد  املائة  فى 
لبع�ص  الطويلة  االنتظار  قوائم  فى  ال�سغط  وينعك�ص 
 / ول  االأ ت�رسين  وف��ى  املتاحة،  القانونية  الفر�ص 
اأكتوبر 2005 كان على كل اإخوة واأخوات املهاجرين 
من ال�سني والهند واملك�سيك والفلبني اأن ينتظروا اأكرث 
الواليات  دخ��ول  من  يتمكنوا  حتى  �سنوات   10 من 
ونظرا  ���رس.)36(  االأ �سمل  مل  قاعدة  طريق  عن  املتحدة 
ال�سغط  هذا  بع�ص  ينتهى  القانونية  اخليارات  ل�سيق 

اإىل هجرة غري م�رسوعة.
عدد  فى  الطارئة  ال��زي��ادة  ت��وؤدى  اأن  رج���ح  واالأ
ال�سباب فى كثري من البلدان النامية )انظر اأ�سواء عن 
والتقدم  ول(  االأ الف�سل  بعد  املختلفة  الدميوجرافيات 
فى ال�سن فى معظم البلدان املتقدمة اإىل ازدياد الطلب 
فبدون  القادمة؛  ال�سنوات  فى  الدولية  الهجرة  على 
مزيد من الهجرة يقدر اأن تنخف�ص القوى العاملة فى 
الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  �رسق  وبلدان  ورو�سيا  اأوروبا 
 2005 بني  فيما  مليونا   43 مبقدار  الدخل  مرتفعة 
 19 مبقدار  �سرتتفع  اأنها  يقدر  حني  فى  و2025، 
الالتينية  اأمريكا  ال�سني، و77 مليونا فى  مليونا فى 
و�سمال  و�سط  االأ ال�رسق  فى  مليونا  و82  والكاريبى، 
اآ�سيا  �رسق  بلدان  فى  مليونا  و93  وتركيا،   اأفريقيا 
و211  الدخل،  ومتو�سطة  منخف�سة  الهادئ  واملحيط 
مليونا فى اأفريقيا جنوب ال�سحراء، و292 مليونا فى 

جنوب اآ�سيا وو�سطها.)37(
و�سيوؤدى هذا اإىل زيادة الطلب على هجرة ال�سباب 
ال�سباب  لدى  ن  الأ اأوال  رئي�سية،  اأ�سباب  لثالثة  الدولية 

ال�رشعيني  غري  املهاجرون  يتعر�س  »قد 
حماولة  عند  للموت  حتى  و  اأ �شابة  للإ
عربوها  ف��اإذا  مريكية،  الأ احل��دود  عبور 
فقد يح�شنون م�شريهم قليل، لكنهم مع 
الت�شال  ل�شعف  ونتيجة  نف�شه،  الوقت 
من  بالقرب  ي�شعرون  يعودون  ل  بهم، 
مر  الأ ك��ان  إذا  ا م��ا  ع���رف  اأ ول  ���رشه��م،  اأ

ي�شتحق ذلك فى النهاية«.

جوادالوب، 18، هندورا�ص
كانون الثانى / يناير  2006  

 the Mexican Encuesta من  حم�سوبة  ملحوظة: 
 Nacional de la Dinámica Demográfica 1997 and
 the Albanian Living Standards Measurement

Survey 2005.
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اأقوى نزعة اإىل الهجرة، و�ستوؤدى زيادة اأعداد ال�سباب 
املهاجرين  اأع���داد  زي��ادة  اإىل  النامية  البلدان  فى 
ن جيال اأكرب من ال�سباب ميكن اأن  املحتملني، وثانيا الأ
جور فى البلدان النامية فى  يزيد البطالة ويخف�ص االأ
حني اأن جيال اأ�سغر من ال�سباب فى البلدان املتقدمة 
جور اإىل اأعلى )الف�سل الرابع(، ومن  ميكن اأن يدفع االأ
يزيد  مما  للهجرة،  االقت�سادية  املكا�سب  ت��زداد  ثم 
احتمال الهجرة بالن�سبة لكل �ساب. وثالثا فمع ازدياد 
يزيد  الهجرة، مما  �سبكة  �سيزداد حجم  ال�سباب  هجرة 

من قوة الدافع اإىل هجرة �سباب اآخرين.
ال�سباب  باأن زيادة جيل  التنبوؤات  التاريخ  ويوؤيد 
اأمناط  وتبني  للخارج.  الهجرة  من  مزيد  عن  ت�سفر 
فيما  اجلديد  العامل  اإىل  الغربية  اأوروب��ا  من  الهجرة 
واإيجابيا  كبريا  تاأثريا   1913 وعام   1820 عام  بني 
ن�سف  يكاد  بحيث  الهجرة،  على  ال�سباب  جيل  حلجم 
�سافيني يهاجرون فى النهاية. وقد ح�سبت  املواليد االإ
داخل  للهجرة  بالن�سبة  احلجم  حيث  من  مماثلة  اآثار 
اأفريقيا فى اأواخر القرن الع�رسين. ويقل اأثر حجم جيل 
حني تقيد ال�سيا�سات الهجرة، لكن درا�سة اأجريت على 
 1998-1971 طيلة  املتحدة  الواليات  اإىل  الهجرة 
تبني اأن ح�سة املجموعة العمرية 15-29 بني �سكان 
يزيد  مما  بالهجرة،  للتنبوؤ  موؤ�رس  املر�سلة  البلدان 
فى   11 بن�سبة  الالتينية  اأمريكا  من  الهجرة  معدالت 
الغربية.)38(  اأوروب��ا  من  الهجرة  معدالت  عن  املائة 
�سقاطات  واالإ التاريخية  التقديرات  هذه  اإىل  وا�ستنادا 
الدميجرافية ينتظر اأن يزيد تدفق املهاجرين ال�سنوى 
من اأفريقيا جنوب ال�سحراء مبا بني 1.5 مليون و2.1 

مليون بحلول عام 2025.)39(

باإتاحة  الفوائد  تزيد  ن  اأ امل�سيفة  للبلدان  ميكن 
خالل  من  رمبا  ال�سباب،  لهجرة  الفر�س  من  مزيد 
قت ـ وبال�سماح للعمال املهاجرين  برامج العمل املوؤ
وجه  وق��د  وا�ستخدامه.  الب�رسى  �سمالهم  راأ بتنمية 
نحو  فيها  الهجرة  نظم  املتقدمة  البلدان  من  كثري 
خيارات  �سوى  يتيح  ال  مما  املهارة،  مرتفعى  العمال 
ال�سن فى  التقدم فى  النامية مع  البلدان  اأمام  للهجرة 
الطلب  جذوة  ي�سعل  مما  الدخول،  وزيادة  املجتمعات 
ال�سباب  على اخلدمات التى يوؤديها عادة املهاجرون 
ن تك�سب  البلدان املتقدمة موؤهلة الأ قل مهارة فاإن  االأ
امل�سيفة  البلدان  اأن  غري  ال�سباب،  هجرة  زي��ادة  من 
املهاجرين  تدفق  يقلل  اأن  من  بالقلق  ت�سعر  ما  عادة 
اأبناء  من  للعمال  بالن�سبة  جور  االأ يخف�ص  اأو  العمالة 

البالد.

ويحاول قدر كبري من الكتابات قيا�ص اأثر الهجرة 
حتليل  خل�ص  وقد  �سليني.  االأ البلد  اأبناء  اأج��ور  على 
ثر  االأ اأن  اإىل  تقديرا   344 لنحو  �سموال  اأك��رث  حديث 
�سغري،  لكنه  مهم  البلد  اأبناء  اأج��ور  على  املتو�سط 
ف��زي��ادة ق��دره��ا 1 ف��ى امل��ائ��ة ف��ى ع��دد املهاجرين 
تخف�ص  اأجور العمال من اأبناء البلد بن�سبة 0.11 فى 
تو�سلت  قد  اأخرى  درا�سات  اأن  حني  وفى  املائة.)40( 
اإىل اآثار اأكرب، فاإن اأحدث اأبحاث من الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة ال جتد كذلك �سوى قليل من ال�سواهد 
العمال من  �سلبية على  اآثار  اإىل  اأدت  الهجرة  اأن  على 
بلدان  عرب  �سواهد  ووج��دت  البلدين.)41(  هذين  اأبناء 
اأ�سواق  ذات  البلدان  فى  اأك��رب  �سلبية  اآث��ارا  اأوروب���ا، 
والف�سل  اال�ستخدام  تقيد  التى  جمودا،  كرث  االأ العمل 
لذلك،  ونتيجة  لل�سباب.  بالن�سبة  ث��ر  االأ زي��ادة  مع   2
واململكة  و�سوي�رسا  الدامنرك  اإىل  ال�سباب  هجرة  توؤثر 
�سواق املرنة اإىل حد كبري تاأثريا اأقل  املتحدة � ذات االأ
على العمال اأبناء البلد من الهجرة اإىل فرن�سا واأملانيا 
عمال  واإيطاليا واأ�سبانيا حيث تكاليف الدخول فى االأ

اأكرب، والقيود على �سوق العمل اأكرث.)42(
وتبني اخلربة املبكرة عقب ان�سمام بلدان اأوروبا 
وروبى، اآثارا اإيجابية  ال�رسقية الثمانية اإىل االحتاد االأ
وا�سعة لزيادة الهجرة فى البلدان امل�سيفة. وقد اختار 
ع�رس  اخلم�سة  وروب��ى  االأ االحت��اد  بلدان  من  بلدا   12
ع�ساء  االأ ال��دول  هذه  من  الهجرة  قيود  على  بقاء  االإ
اجلدد لفرتة انتقالية، فى حني �سمحت اأيرلندا وال�سويد 

امل�سدر: وفى امل�سح �سئل ال�سباب عن �سن 15 - 24 لو كان من املمكن اأن تنتقل اإىل بلد اآخر للعمل فهل تفعل؟
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وكانت  احلركة  بحرية  للعمال  املتحدة  واململكة 
املخطط  هذا  مبقت�سى  ارحتلوا  الذين  العمال  غالبية 
من ال�سباب: فقد كان 83 فى املائة من العمال اجلدد 
املتحدة  اململكة  فى  املن�سمة،  البلدان  من  امل�سجلني 
ولية  بني �سن 18 و24.)43( وا�ستخل�ست التقييمات االأ
ثر الرئي�سى لهذه التدفقات هو زيادة الناجت من  اأن االأ
العمالة مما يخفف من العجز فى �سوق العمل، وي�سعف 

ثر على العمال من اأبناء البلد.)44( االأ
ال�سعوبات  هو  امل�سيفة  للدول  الثانى  وال�ساغل 
خلفيات  من  مهاجرين  با�ستيعاب  املرتبطة  املختلفة 
ثقافية خمتلفة. وهذه م�ساألة يدور حولها جدال �سيا�سى 
حمتدم فى كثري من البلدان املتقدمة، وتخرج كثريا عن 
نطاق الرتكيز على البلدان النامية، هذا التقرير، اإال اأننا 
اأي�رس عموما.  ال�سباب  املهاجرين  ا�ستيعاب  اأن  نالحظ 
واأن اكت�ساب لغة البلد امل�سيف تبني على نطاق وا�سع 
اأن له اأهمية اأ�سا�سية فى ال�سماح للمهاجرين الدائمني 
اللغات  دراج  الإ جديرا  �سببا  هذا  ويوفر  باالندماج. 
النامية  البلدان  فى  الدرا�سية  املناهج  فى  العاملية 
الثالث(.  )الف�سل  وا�سعة  هجرات  منها  تخرج  التى 
وتتيح برامج العمل املو�سمى واملوؤقت �سبيال  للبلدان 
ال�سباب  زيادة هجرة  منافع  من  كثري  امل�سيفة جلنى 
املهاجرين.  ال�ستيعاب  املتوقعة  التكاليف  تقليل  مع 
النامية عن رغبة  البلدان  ال�سباب فى  ويعرب كثري من 
مما   ،)5-8 ال�سكل  )انظر  ق�سرية  لفرتة  الهجرة  فى 
اإقامة  اأو  منزل،  ل�رساء  م��وال  االأ بادخار  لهم  ي�سمح 

م�رسوع، اأو حتقيق اأهداف اأخرى فى اأوطانهم.
ب�سباب  خا�سة  املوؤقت  العمل  برامج  من  وكثري 
املو�سميني  الزراعيني  العمال  خمطط  يتيح  اإذ  معني. 
من  ابتداء  الوقت  طيلة  للطالب  املتحدة  اململكة  فى 
�سن الثامنة ع�رس فاأكرث الذين يعي�سون خارج املنطقة 
العمل  فى  اأ�سهر  �ستة  العمل  وروبية  االأ االقت�سادية 
يتقدموا  اأن  للم�ساركني  وميكن  املو�سمى.  الزراعى 
لال�سرتاك ثانية بعد اخلروج من البلد ملدة ثالثة اأ�سهر. 
وي�سمح برنامج اآخذى العطالت العاملني فى اململكة 
بلدان  من  �سنة  و30   17 �سن  بني  لل�سباب  املتحدة 
الكومنولث بالعمل حتى 12 �سهرا فى كل اإقامة تبلغ 
ونيوزيلندا  وكندا  ا�سرتاليا  ت�ستخدم  كما  عامني.)45( 
خمططات عطالت العمل املفتوحة ملن هم بني �سن 18 
و30، لكن هذه املخططات ال تغطى �سوى ب�سعة بلدان 
متو�سطة الدخل. وتتيح هذه املخططات بع�ص الفر�ص 
لهجرة ال�سباب لكنه ا�سرتط اأن يكون امل�ساركون فيها 
عالة  الإ اأموال  لديهم  تكون  اأن  اأو  الوقت،  طيلة  طالبا 
وىل من »العطلة« يحدان  اأنف�سهم فى ال�سهور القليلة االأ

قل مهارة. من م�ساركة ال�سباب ال�سغري االأ

وال�ساغل الرئي�سى للبلدان املتقدمة هو ما اإذا كان 
نهاية  فى  اأوطانهم  اإىل  �سيعودون  املوؤقتون  العمال 
فرتة عملهم. واخلربة هنا خمتلطة، وهناك حاجة اإىل 
العوامل  اأحد  اأن  ويبدو  ال�سيا�سى.  التجريب  من  مزيد 
اأن يعودوا مع  اإذا كان بو�سع العمال  الرئي�سية هو ما 
فى  ثانية  مرة  العمل  على  لقدرتهم  معقول  احتمال 
الزراعيني املو�سميني  العمال  عام تال. ويعد برنامج 
�سحاب العمل حرية  الكندى منوذجا ممكنا، اإذ تتاح الأ
طلب العمال اأنف�سهم مرة اأخرى فى العام التاىل. ومن 
بني 15123 عامال دخلوا فى عام 2004، مل يتغيب 
اأنهم  ويقدر  العقد،  انتهاء  قبل  املائة  فى   1.5 �سوى 
جميعا تقريبا قد عادوا اإىل اأوطانهم. وعلى العك�ص من 
ذلك مل تكن ال�سيغة ال�سابقة لربنامج العمال الزراعيني 
املو�سميني فى اململكة املتحدة ت�سمح بالعودة، ويقدر 

عدد املتخلفني فيما بني 5 و10 فى املائة.

منائى  الإ ثــر  الأ تعظيم  النامية  البلدان  وت�ستطيع 
لهجرة ال�سباب عن طريق �سيا�سات تزيد ال�ستفادة من 
املهاجرين احلاليني .... وهناك جمال وا�سع للتدخالت 
منائية  ال�سيا�سية فى البلدان املر�سلة لزيادة الفوائد االإ
ويركز  املهاجرين.  العمال  من  احلاىل  ر�سيدها  من 
تكلفة  ارتفاع  على  احلديثة  ال�سيا�سة  جم��االت  اأح��د 
اإر�سال التحويالت، مما يقلل من املبالغ التى يتلقاها 
قارب فى الوطن، ويعد حافزا �سلبيا للتحويل. ونظرا  االأ
دون  رج��ح  االأ على  يهاجرون  املهاجرين  �سباب  ن  الأ
وراق الالزمة لفتح ح�سابات م�رسفية، واأن خربتهم  االأ
حمدودة بالنظام املاىل، فاإن ارتفاع تكاليف التحويل 
قد تكون حاجزا اأكرب فال ميتلك ح�سابات م�رسفية اإال 
31 فى املائة من املهاجرين اجلدد بني �سن 18 اإىل 
من  املائة  فى   65 مقابل  املتحدة  الواليات  فى   24

املهاجرين اجلدد بني �سن 25 و50 عاما.)47(
التحويالت  تكلفة  تخفي�ص  �سيا�سات  وت�سمل 
ا�ستخدام  تكاليف  ع��ن  لل�سباب  املعلومات  توفري 
�ساليب )كما فى القن�سليات املك�سيكية فى  خمتلف االأ
للمهاجرين  مالية  توعية  وتقدمي  املتحدة(  الواليات 
البنية  وتطوير  الفلبني(،  ف��ى  )كما  امل��غ��ادرة  قبل 
�سا�سية املالية لتلقى التحويالت عن طريق �سيا�سة  االأ
مثل  وتتيح  مرهقة.)48(  لوائح  و�سع  وعدم  املناف�سة 
فى  كبرية  مكا�سب  حتقيق  اإمكانات  ال�سيا�سات  هذه 
توجنا  من  للمهاجرين  درا���س��ة  ق��درت  التحويالت؛ 
اإىل  م��وال  االأ اإر�سال  تكلفة  تخفي�ص  اأن  نيوزيلندا  فى 
تناف�سية  ك��رث  االأ العامل  اأ�سواق  فى  ال�سائدة  التكلفة 

�سيزيد حتويالتهم بن�سبة 28 فى املائة.)49(

مريكية فى نيجرييا  الأ ال�شفارة  »رف�شت 
�شرية دخول للمرة الثالثة خلل  منحى تاأ
ح�رش  اأ ن  اأ مفرو�شا  وك��ان  واح��د  ع��ام 
م�شت�شارى  لقائمة  افتتاحيا  اجتماعا 
لكن  لل�شكان،  املتحدة  مم  الأ �شندوق 
رف�س...  �شرية  التاأ على  ح�شوىل  طلب 
إذا كان  نه حتى ا ن تعرف اأ �شف اأ ومن املوؤ
مم املتحدة  ن حت�رش اجتماعات للأ عليك اأ
مم  و م�شارك مع اتخاذ الأ �شواء كمتحدث اأ
املتحدة كل الرتتيبات اللزمة، فقد يرف�س 

�شرية«. مع ذلك منحك التاأ

�ساب، نيجرييا
حزيران / يونيو  2006  
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من  ت�ستفيد  اأن  املر�سلة  للبلدان  كذلك  وميكن 
للمهاجرين  الناجحة  العودة  ت�سهل  �سيا�سات  خالل 
االقت�ساد  �سيا�سات  اتباع  ذلك  جوانب  واأحد  ال�سباب 
مال فى حت�سني الظروف.  الكلى التى ميكن اأن تولد االآ
الهجرة  اإىل  اأقرب  ال�سباب  يكون  اأن  الده�سة  واليثري 
طار  )االإ �سيئة  حملية  عمل  اأ���س��واق  يواجهون  حني 
العودة  املوؤقتني  املهاجرين  من  كثري  ويقرر   .)2-8
كرب فى اأوطانهم كما  لال�ستفادة من القوة ال�رسائية االأ
توحى ال�سواهد باأن قرارات بع�ص املهاجرين بالعودة 
تدفعها الرغبة فى بلوغ م�ستوى  حمدد من املدخرات 
عند  م�ساريع  ب��دء  فى  ا�ستخدامه  ميكن  اخل��ارج  فى 
�سعوبة  يجدون  فال�سباب  ال��وط��ن.)50(  اإىل  ال��ع��ودة 
خا�سة فى الو�سول اإىل املوؤ�س�سات املالية، واحل�سول 
على ائتمانات لبدء امل�ساريع، ومن هنا فاإن الربامج 
تكون  اأن  ميكن  االئتمان  على  احل�سول  ت�سهل  التى 

مفيدة.
وقد حاول عديد من البلدان اأن يجتذب املهاجرين 
ك���رث م��ه��ارة ل��ل��ع��ودة وجن��ح��ت ف��ى ذل��ك ب��ق��در اأو  االأ
باآخر.)51( ونادرا ما توجه مثل هذه الربامج اإىل �سباب 
املهاجرين الذين ال يرجح اأن يكونوا رفيعى املهارات. 
و�سع التى توؤثر على ال�سباب ال�سعوبة  ومن الق�سايا االأ
اعرتاف  ف��ى  امل��ه��اج��رون  يواجهها  م��ا  كثريا  التى 
التى ح�سلوا عليها فى اخلارج.  باملوؤهالت  اأوطانهم 
ب�سكل غري مبا�رس من  ال�سباب  ويوؤثر هذا بدوره على 
خالل نظم التعليم العاىل فعلى �سبيل املثال كثريا ما 
احل�سول  فى  �سعوبة  الرومانيون  كادمييون  االأ يجد 
التى  والدكتوراه  املاج�ستري  بدرجات  اع��رتاف  على 
ح�سلوا عليها فى اأملانيا والواليات املتحدة، ومن ثم 

ميانعون فى العودة.)52(

�سباب  هجرة  فر�س  تو�سع  �سيا�سات  طريق  وعن   ....
�سيا�سات  ف��اإن  الهجرة،  فوائد  من  بالرغم  خرين....  اآ
ومن  ال�����س��ب��اب.)55(  هجرة  فر�ص  تخنق  قد  البلدان 
والوقت  �سفر  ج��واز  على  احل�سول  تكلفة  احل��واج��ز 
كرث  االأ القانونية  الهوية  وثيقة  وه��و  لذلك،  ال��الزم 
اأهمية بالن�سبة للمهاجرين )الف�سل ال�سابع(. وتو�سح 
البيانات عن تكلفة جوازات ال�سفر فى 127 بلدا اأن بلدا 
من كل ع�رسة بلدان يتقا�سى اأكرث من 10 فى املائة 
ال�سفر.  جواز  مقابل  ال�سنوى  الفرد  دخل  متو�سط  من 
وتخفي�ص تكاليف جواز ال�سفر بن�سبة 1 فى املائة من 
دخل الفرد يرتبط بزيادة قدرها 0.75 فى املائة فى 
الفرد من عدد املهاجرين. وقد تكون تكاليف  ن�سيب 
منها  ال�سباب  اأمام  اأكرب  املرتفعة حاجزا  ال�سفر  جواز 

يكون  اأن  رجح  االأ ن  االآ �سنا،  كرب  االأ للمهاجرين  اأمام 
جمموع مدخرات ال�سباب اأقل.

احلواجز  طريق  عن  الهجرة  بلدان  عدة  وتعرقل 
التى ال تطبق   ، الهجرة  القانونية على حق املراأة فى 
فى بع�ص احلاالت اإال على الفتيات ال�سابات )اجلدول 
هذه  من  ف��رد  لكل  املهاجرين  ن�سبة  ويقل   .)2-8
املماثلة  البلدان  عن  املائة  فى   6-5 مبقدار  البلدان، 
ال  والتى  واحلوكمة  وال�سكان  الدخل  م�ستوى  فى  لها 
يجب  القيود،  هذه  فاأمام  القيود  هذه  مثل  ت�ستخدم 
على ال�سابات الراغابات فى الهجرة اأن يفعلن ذلك من 

خالل قنوات بديلة، مما يزيد من اأخطار التهريب.
وبو�سع البلدان، اإىل جانب اإلغاء �سيا�سات التقييد، 
فر�ص  دائ��رة  لتو�سيع  اإيجابية  اأكرث  تدابري  تتخذ  اأن 
و�سوحا  ك��رث  االأ واملثال  لل�سباب.  املتاحة  الهجرة 

جرت  التى  املحلية  املجتمعات  ف��ى  ال�سباب  اأع���رب 
عداد درا�سة عن »اخلروج من دائرة  زيارتها فى املغرب الإ
حباط ب�سبب �سعوبة احل�سول  الفقر« عن قدر كبري من االإ
على وظائف حملية. وي�رسخ �ساب من فوم زاوية »يزيد 
اخلريجون األف مرة على الوظائف املوجودة«، فى حني 
القليلة  اجليدة  الوظائف  اأن  اآن��زاران  بني  من  فتاة  ترى 
وعن  الوا�سطة،  طريق  وعن  الر�سوة،  طريق  عن  ت�سغل 
طريق املح�سوبية، وعن طريق القرابة. ويبدو اأن التدريب 
معظ  متناول  ع��ن  الوظائف  ف��ى  التعيني  خ��دم��ات  اأو 
جامعية.  درجات  على  منهم  احلا�سلني  حتى  ال�سباب، 
عمال اخلا�سة، فاإن ال�سبان  اإقامة م�رسوعات االأ اأما عن 
عن  كذلك  واأعربوا  اهتمامهم،  عن  اأعربوا  قد  وال�سابات 
ال�رسائب،  وارتفاع  ���س��واق،  االأ �سعف  ب�سبب  اإحباطهم 
جراءات املعقدة، والعجز عن احل�سول على االئتمان،  واالإ

وقلة اأموالهم هم.
اأعداد كبرية من  الظروف حتدد  وفى مواجهة هذه 
اإىل  طريق  اأف�سل  باعتبارها  للخارج  الهجرة  ال�سباب 
اإن  ال�سباب  ويقول  الوحيد.  الطريق  تكن  مل  اإن  التقدم، 
هدفهم هو االدخار بانتظام حتى يتمكنوا من �رساء عقد 
عمل فى اخلارج مقابل 60 األف درهم مغربى )اأكرث من 
6550 دوالرا( اأو الهجرة غري امل�رسوعة، التى تكلف ما 
األف درهم مغربى لل�سخ�ص الواحد. واأكرث  بني 20 و30 
من 70 فى املائة من املهاجرين املغاربة بني �سن 18 
الن�ساء  ن�سف  من  واأكرث  الرجال،  من  اأ�سبانيا  اإىل  و24 
وتواجه  اآخرين.  مهاجرين  من  متزوجات  املهاجرات 
باء ميانعون فى تركهن  ال�سابات قيودا اأ�سد، وتعلن اإن االآ
لعملهن خارج املنزل، ناهيك عن العمل فى مدينة كبرية 
تيزى«  »ايجورامني  من  �سابة  وتقول  اآخ��ر.  بلد  فى  اأو 

ية دائما للمراقبة؟. تخ�سع الروؤ

درا�ستها  جرت  التى  املجتمعات  هذه  فى  والكبار 
يحبذون الهجرة كثريا، ويعتربونها اأحد العوامل الرئي�سية 
�رس، وطريقا للخروج من الفقر.  التى ت�ساعد على رخاء االأ
تقول امراأة من فوم زاوية »كانت فرتة االرتقاء الوحيدة 
فى حياتنا ما بني عام 2000 وعام 2005، وكان �سبب 
اإر�سال  تعتزم  وهى  اأ�سبانيا«،  اإىل  ابنى  هجرة  هو  ذلك 
ال�سباب ي�سعرون باأن  اإىل اخلارج. واإذا كان  خر  ابنها االآ
اأ�رسهم تدفعهم اإىل الهجرة فاإنهم ال يتحثون عنها بتلك 
اآزيندو لها   � � تي�سايان  اأن نكتة تامي�سا  التعبريات، رغم 
داللتها فى هذا ال�ساأن: » اأر�سلت اأم ابنها للعمل فى مدينة 
اأن  من  بدال  فاإنها  �سنوات  ثالث  بعد  عاد  وحني  بعيدة، 
ترحب به وحتت�سنه. قالت له »ملاذا عدت مبكرا هكذا ... 

هل ن�سيت �سيئا«.
اأكرث  الهجرة  ب�ساأن  عواطف  عن  ال�سباب  ويك�سف 
اختالطا من الكبار، فعديدون يعربون عن عدم االرتياح 
انف�سال عن  من  ذلك  على  وما يرتتب  قريتهم،  ملغادرة 
اأ�رسهم، ومن ال ميتلكون اأمواال كافية للهجرة الدولية قد 
العمل  يهاجرون داخليا، ويتحدثون عن �سعوبة ظروف 
فى مدن املغرب »اإننا نعانى .. وظروف العمل �ساقة جدا، 
كانت  واأيا  البناء...  مواقع  فى  اإال  يعملون  ال  منا  وكثري 
دنى«.  االأ حده  فى  الدخل  فاإن  بها،  نقوم  التى  الوظيفة 
ورغم هذا فاإن البع�ص يرحب باإمكانات البيئة اجلديدة، 
�رسية ب�ساأن التعطل عن العمل،  فالت من التوترات االأ واالإ
وال�سدامات بني الطرق احلديثة والطرق التقليدية. يقول 
�ساب من قرية بري اأنزاران »اإن ما نريده جميعا حقا هو 
االت�سال  حتى  ن�ستطيع  ال  فهنا  اأوروب��ا.  اإىل  نذهب  اأن 

بوالدينا، كذلك لي�ص هناك ما تفعله«.
Narayan and Petesch (2006) :امل�سدر

�شوء اآفاق التوظيف يذكى الهجرة فى املغرب طار 2-8  االإ

عمل  اإىل  التوجه  �شتطيع  اأ ول  فتاة،  نا  »اأ
بدا  خرى، فاخوتى لن ي�شمحو اأ فى مدن اأ

بذلك«.
فتاة، 20، املغرب)53(
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من  مليونا   2005 عام  فى  اأر�سلت  التى  الفلبني،  هو 
مواطنيها للخارج كعمال بعقود. وفى املتو�سط ميثل 
ال�سباب بني �سن 18 و24 �سنة 31 فى املائة من كل 
املهاجرين  من  املائة  فى  و15  ن��اث  االإ املهاجرات 
الذكور.)56( وت�رسح احلكومة الفلبينية اإن�ساء وكاالت 
كله،  العامل  نطاق  على  عمالها  وت�سوق  للتوظيف، 
ووقعت 56 اتفاقية ثنائية مع البلدان امل�سيفة. وتن�رس 
نطاق  على  الرعاية  وم�سوؤوىل  امللحقني  من  �سبكة 
اخلارج.  فى  العمال  عن  ومدافع  كمورد  تعمل  العامل، 
الهجرة،  فر�ص  تو�سيع  جانب  اإىل  احلكومة  وتوفر 
تعريف  ويجرى  بالعمل.  االلتحاق  قبل  ما  توجيهات 
البلد  فى  الثقافية  بالفروق  املحتملني  املهاجرين 
لهم معلومات  � وتقدم  اإليه  الهجرة  الذى يفكرون فى 
موال  االأ اإر�سال  واأ�ساليب  التوظيف غري امل�رسوع،  عن 

واأرقام تليفونات ال�ستخدامها عند التعر�ص ملظامل.

املرتبطة  خطار  الأ تخفف  �سيا�سات  خالل  ومن   ...
بالهجرة الدولية، ميكن التخفيف من اأخطار التهريب 
والهجرة غري امل�رسوعة، اأوال عن طريق تو�سيع فر�ص 
فى  اأو  الداخل  فى  �سواء  العمل،  من  اأخ��رى  �سكال  الأ
اإىل  املحروم  ال�سباب  لت�سجيع دخول  اخلارج، وميكن 
فى  الرغبة  يقلل  اأن  النامية  البلدان  فى  العمل  �سوق 
فى  الوا�سعة  الفوارق  لكن  الرابع(،  )الف�سل  الرحيل 
فى  والرغبة  االئتمان،  اأ�سواق  اإىل  واالفتقار  الدخول، 
قوية  حوافز  توفر  �ستظل  اآخر،  بلد  فى  احلياة  جتربة 
للهجرة  قانونية  اأ�سكال  توفري  فاإن  وهكذا  للرحيل. 
وهى  لالم�رسوعية،  كبديل  يعمل  اأن  ميكن  املوؤقتة 
ال�سباب.  من  لكثري  للهجرة  املتاح  الوحيد  ال�سكل 
عالمية واخلطوات القانونية  وثانيا، ميكن للحمالت االإ
اأقل  اأن يكونوا  ال�سباب، وت�ساعدهم على  اأن تعزز قوة 
تاأثرا بخطر الوعود الزائفة للمهربني، وتعطيهم ملجاأ 

اأن  ميكن  وثالثا،  �رسة.  االأ اأفراد  يبيعهم  حني  قانونيا 
تتاح ل�سحايا التهريب فر�سة ثانية للعي�ص فى الوطن 
عدم  ل�سمان  النامية  البلدان  حكومات  مع  بالعمل   �
على  ح�سولهم  واإمكان  كمجرمني،  ال�سحايا  معاملة 

امل�ساعدة فى العودة.
اإ�سابة  اأخطار  تقلل  اأن  املر�سلة  للدول  وينبغى 
مهاجريها بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رسية املكت�سب/ 
يدز، خا�سة بالنظر اإىل احتمال انت�سار املر�ص اإىل  االإ
ال�سكان غري املهاجرين. وال�سيا�ستان الرئي�سيتان هنا 
املناطق  فى  والوقاية  ع��الم  االإ اأن�سطة  ت�سجيع  هما 
املر�سلة، والعمل مع البلدان امل�سيفة على توفري بيئة 
وعلى  ي��دز.  االإ ومر�ص  فريو�ص  النت�سار  م�سجعة  غري 
فى  الرحيل  قبل  التوجيه  ندوات  تقوم  املثال،  �سبيل 
بتعريف  نام  وفيت  والفلبني  واإندوني�سيا  بنغالدي�ص 
املهاجرين بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رسية املكت�سب/ 
الوقاية فى تايلند فى  اأن�سطة  يدز، فى حني جترى  االإ
زواج وغريهم  القرى الرئي�سية املر�سلة، مبا ي�سمح لالأ

�رسة باحل�سول على املعلومات بدورهم. من اأفراد االأ
املهاجرين  بانف�سال  كرب  االأ تقليل اخلطر  وميكن 
البلدان امل�سيفة  اأزواجهم و�رسكائهم بالعمل مع  عن 
على متكني الزوج اأو ال�رسيك من اأن ي�سحب املهاجر، 
وفى حني كانت بيئة نزل اجلن�ص الواحد للمهاجرين 
هى القاعدة كما بحاالت املناجم والت�سييد فى بع�ص 
بو�سع  اأن  الدرا�سات  اأو�سحت  فقد  امل�سيفة،  البلدان 
�سابة بفريو�ص  االإ اأن يخف�ص كثريا  العائلى  �سكان  االإ
يدز.)57( وتعطينا  نق�ص املناعة الب�رسية املكت�سب / االإ
الكمرون مثاال لذلك حيث بنيت قرى لدعم املهاجرين 
قامة  العاملني والذين يعي�سون مع اأ�رسهم فى موقع الإ

اإحدى اأنابيب النفط.

ال�شباب والتدفق العاملى
فكار للمعلومات واالأ

اجلديدة  لفية  االأ من  وىل  االأ القليلة  ع��وام  االأ �سهدت 
والهواتف  نرتنت  االإ فى  حد  ق�سى  الأ �رسيعة  زي��ادات 
ليكرتونى فى البلدان  املحمولة وا�ستخدام احلا�سب االأ
النامية. ففيما بني عامى 2000 و2003، ك�سب العامل 
نرتنت، ونحو  النامى اأكرث من ربع مليار م�ستخدم لالإ
ن�سف مليون هاتف حممول. وتنمو هذه التكنولوجيات 
اجلديدة ب�رسعة اأكرب كثريا من تكنولوجيات املعلومات 
واأجهزة  ذاعة  واالإ التليفزيون  مثل  القدمية  واالت�سال 
الهاتف الرئي�سية وال�سحف )التعريف 8-1 واجلدول 
8-3(. وقد تخطت التليفونات املحمولة تغطية اأجهزة 
العامل،  اأنحاء  الرئي�سية فى كثري من  تليفون اخلطوط 
نرتنت من كل 1000 من ال�سكان  وعدد م�ستخدمى االإ

 ال�شكل 8 - 2 البلدان التى تقيد حق املراأة فى الهجرة

ي�سرتط ح�سول املتزوجات على اإذن الزوج
وال قيود على غري املتزوجات

جمهورية الكونغو الدميقراطية
اجلابون

طفال( اأوغندا )عند ال�سفر مع االأ

ي�سرتط ح�سول غري املتزوجات على اإذن
الزيارة وال قيود على املتزوجات

جمهورية م�رس العربية )املراأة دون احلادية والع�رسون(

قيود على كل من املتزوجات وغري املتزوجات

اأفغان�ستان
�سالمية جمهورية اإيران االإ

ردن االأ
الكويت )غري املتزوجات دون احلادية والع�رسون(

ليبيا
قطر )الن�ساء دون الثالثني(

العربية ال�سعودية
ال�سودان
�سوي�رسا

مارات العربية املتحدة االإ
جمهورية اليمن

McKenzie (2005), :امل�سدر
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اإقليم  كل  فى  يوميا  املباعة  ال�سحف  عدد  على  يزيد 
ا�ستخدام  فمازال  هذا،  ورغم  اآ�سيا،  جنوب  با�ستثناء 
فقرا،  ك��رث  االأ النامية  البلدان  فى  �سعيفا  ن��رتن��ت  االإ

ذاعة والتليفزيون اأكرث انت�سارا. واالإ

�رسعة منو ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات والت�سال بني ال�سباب

ي�ساهدون  ال�سواء  على  وامل�سنني  ال�سباب  اأن  رغ��م 
ال�سباب  ف���اإن  ذاع��ة،  ل��الإ وي�ستمعون  التليفزيون، 
املعلومات  لتكنولوجيات  الرئي�سى  امل�ستخدم  هم 
واخل�سائ�ص  نرتنت،  االإ خا�سة  اجلديدة  واالت�سال 
املتقدمة فى الهواتف املحمولة مثل ر�سائل الن�سو�ص، 
التى تعرف كذلك با�سم خدمة الر�سائل الق�سرية. وفى 
اأول من تبنى  ال�سباب  النمط العمرى النموذجى، كان 
نرتنت فى جمهورية القريغيز، وهم ي�سكلون معظم  االإ
النمو فى م�ستخدميها فيما بني عامى 2001 و2005 
من  امل�ستمدة  البيانات  وتو�سح   .)6-8 )ال�سكل 
امل�سوح التى اأجريت فى 2005 اأن ال�سباب ميثلون 43 
نرتنت من �سن 15 فما  فى املائة من كل م�ستخدمى االإ
اأفريقيا، و53  ال�سني، و50 فى املائة فى  فوقها فى 
فى املائة فى بوليفيا، و60 فى املائة فى م�رس، و61 
فى املائة فى جمهورية القريغيز، و70 فى املائة فى 
فى  بالن�سب  ال�سبيهة  الن�سب  هذه  وتوحى  اإندوني�سيا. 
عامى 2002 و2003 � باأن ما يقرب من 160-130 
نرتنت  مليونا من بني 269 مليون م�ستخدم جديد لالإ
اأعمارهم بني 15  بني عامى 2000 و2003 ترتاوح 

و24 �سنة.
ورغم اأن ال�سباب اأقرب من امل�سنني اإىل ا�ستخدام 
فاإن  اجلديدة،  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات 
فيما  مثرية  ب�سورة  يتفاوت  ال�سباب  بني  اال�ستخدام 
بني البلدان. ففيما بني البلدان التى اأجرى عليها م�سح 
فى عام 2005، ترتاوح ح�سة ال�سباب من �سن 15 اإىل 
املائة  فى   1 بني  نرتنت،  االإ ا�ستخدموا  ممن  �سنة   24
فى  و13  اإندوني�سيا  فى  املائة  فى  و12  اإثيوبيا  فى 
فى  و29  م�رس  فى  املائة  فى  و15  غانا  فى  املائة 
املائة فى اأرمينيا و53 فى املائة فى ال�سني. وحتدث 
واالنق�سام  الرقمية،  املعدات  ا�ستخدام  فى  الفروق 
تبلغ  اإذ   .)4-8 )اجلدول  كذلك  البلدان  داخل  الرقمى 
املحمولة  والتليفونات  ليكرتونية  االإ احلوا�سب  ملكية 
نرتنت وخدمة الر�سائل الق�سرية ذروتها  وا�ستخدام االإ
التعليم  ارتفاع  ومع  احل�رسية،  املناطق  �سباب  بني 
�رس. ففى اإندوني�سيا ا�ستخدم 59 فى املائة  ودخول االأ
نرتنت، وا�ستخدم 95 فى املائة  من طالب اجلامعة االإ

اأو  منهم خدمة الر�سائل الق�سرية مقابل 5 فى املائة 
اأقل لل�سباب ذوى التعليم االبتدائى فح�سب.

واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  وا�ستخدام 
النامية  البلدان  فى  جمتمعية  جتربة  ه��ذه  اجلديدة 
ال  ال�سباب  من  فكثري  املتقدمة  البلدان  فى  منه  اأكرث 
ميتلكون حا�سوبا فيما بينهم، وبدال من ذلك ي�سلون 
نرتنت )انظر  نرتنت فى املدر�سة اأو فى مقهى االإ اإىل االإ
املدر�سة  فى  اإليه  الو�سول  ويتفاوت   .)7-8 ال�سكل 
غنى  كثريا فيما بني البلدان، فبع�ص البلدان النامية االأ
ن�سبة  تبلغ  �سيلى  ففى  به،  املدار�ص  من  كثريا  ربطت 
نرتنت مبا�رسة 75 فى املائة،  املدار�ص املرتبطة باالإ
فريقية اأن اأقل  وعلى العك�ص تك�سف بيانات البلدان االأ
تغطيها هذه  التى  املدار�ص هى  املائة من  من 1 فى 
الهواتف  ا�ستخدام  يكون  اأن  كذلك  اخلدمة.)58( وميكن 
الريفية.  املناطق  فى  خا�سة  جمتمعيا،  املحمولة 
اإىل من يعيدون بيع  الو�سول  انت�سار فر�ص  اأدى  وقد 
حاجز  تخفي�ص  اإىل  البلدان  من  كثري  فى  الهواتف 

احل�سول عليه اأمام ال�سباب.
اإىل  الفتيات  و�سول  يكون  البلدان  بع�ص  وفى 
من  اأق��ل  العامة  الو�سول  نقاط  خالل  من  نرتنت  االإ
ي�ستخدم  غانا  ففى   .)7-8 )ال�سكل  ال�سبان  و�سول 
نرتنت، اأى اأكرث  16.5 فى املائة من ال�سبان مقاهى االإ

واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  تتاألف 
وال�سبكات  والربامج  املادية  املكونات  من 
)ال�سوت،  املعلومات  جلمع  والو�سائط 
وتخزينها  ال�سور(  الن�سو�ص،  البيانات، 
يرتبط  وما  وعر�سها  ونقلها  ومعاجلتها 
تكنولوجيات  وتتاألف  خدمات.  من  بذلك 
واأجهزة  و�سائط  من  طائفة  من  االت�سال 
والهاتف  ال��ط��اب��ع��ة  ت�����س��م��ل   االت�����س��ال 
والفيديو  والتليفزيون  ذاع��ة  واالإ والفاك�ص 
ليكرتونية  جهزة ال�سمعية واحلوا�سب االإ واالأ

نرتنت. واالإ

Neto and others (2005) :امل�سدر

التعاريف 1-8
تكنولوجيات املعلومات 

والت�سال

اجلدول 8 - 3  اللحاق ب�رشعة �شعود التكنولوجيات اجلديدة
�رشق اآ�شيا 
واملحيط 

الهادئ

اأوروبا 
واآ�شيا 
الو�شطى

اأمريكا 
الالتينية 
والكاريبى

و�شط  ال�رشق االأ
و�شمال اأفريقيا

جنوب 
اآ�شيا

اأفريقيا 
جنوب 
ال�شحراء

منخف�شة
الدخل

متو�شطة
الدخل

مرتفعة
الدخل

معدل اال�شتخدام لكل 1000 �شخ�س

التكنولوجيات القدمية
—59124455—61—60ال�سحف اليومية

ذاعة 287447410273112198137344425االإ
161228170133391132177393خطوط الهاتف الرئي�سية
314408290205816378319362اأجهزة التليفزيون

التكنولوجيات اجلديدة لالعالم واالت�سال
6816110646102016117279مستخدمو االنترنت
19530124685235123224785الهواتف المحمولة

26736731712742284احلا�سوبات ال�سخ�سية
 النمو ال�شنوى منذ 2000 )الن�شبة املئوية(

415938392032634613م�ستخدموا االنرتنت
514827528742834317الهواتف المحمولة

28181792711242012الحاسوبات الشخصية
�سفر2115151231412خطوط الهواتف الرئيسية

�سفر551045——10أجهزة التليفزيون

World Bank (2006h). :امل�سدر
ملحوظة: البيانات عموما عن 2002 - 2003 اإال بالن�سبة لل�سحف )2000( واالذاعة )1997(. والبلدان مرتفعة الدخل هى 

بلدان من خارج منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقت�سادى غري متوفرة.
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من �سعف ن�سبة الفتيات البالغة 6.6 فى املائة. فقد ال 
ت�سعر الن�ساء بالراحة اأو يقيد ترددهن على هذه النقاط 
فى  وحتى  معينة.  �ساعات  بعد  اأو  وحدهن  العامة 
املدر�سة قد جتد البنات الو�سول اأ�سعب. ففى اأفريقيا 
البنني  التحاق  معدالت  تتجاوز  ال�سحراء،  جنوب 
البنات  فاإن  هنا  ومن  البنات،  التحاق  معدالت  كثريا 
يتناف�سن مع عدد كبري من البنني على موارد احلوا�سب 
النادرة.)59( وعلى العك�ص ال يبدو اأن ح�سول الفتيات 
على الهواتف املحمولة اأقل من ح�سول ال�سبان عليه، 

بل قد ي�ستخدمنها اأكرث فى بع�ص البلدان.

التكنولوجيات  هذه  ال�سباب  يتبنى  اأن  ق��رب  واالأ
�سباب اقت�سادية وف�سيولوجية واجتماعية.  اجلديدة الأ
العمل،  حياة  طول  فاإن  الهجرة  فى  ال�ساأن  هو  وكما 
ال�سباب مزيدا من الوقت لك�سب منافع  اأمام  اأن  يعنى 
رجح كذلك  اال�ستثمار فى التكنولوجيات اجلديدة. واالأ
اأن تكون تكلفة اال�ستثمار فى املهارات الالزمة لتعلم 
واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  كيفية 
تعليما  ف�سل  االأ لل�سباب،  بالن�سبة  اأق��ل  اجل��دي��دة، 
التدريب  يتلقون  قد  والذين  ال�سابقة،  ج��ي��ال  االأ من 
يجدون  ال�سباب  ف��اإن  لذلك،  واإ�سافة  املدر�سة.  فى 
املعلومات  معاجلة  م��ه��ارات  ك�سب  ���س��ه��ل،  االأ م��ن 
هذه  ال�ستخدام  ال�سباب  ميل  من  وي�ساعف  املعقدة، 
للرتفيه،  ا�ستخدامها  ف��ى  رغبتهم  التكنولوجيات 
ال�سبكة:  واآث��ار  ق��ران  االأ من  التعلم  خالل  من  ويتعزز 
نرتنت تزيد حني  فقيمة الهاتف املحمول اأو و�سلة االإ

ي�ستخدمها عدد اأكرب من القرناء.
تكنولوجيات  فى  ال�رسيع  التو�سع  لهذا  ونتيجة 
اأنحاء  كل  فى  ال�سباب  ي�سبح  واالت�سال  املعلومات 
واالت�سال  املعلومات  اإىل  الو�سول  على  اأقدر  العامل 
عدد  ق��در  وق��د  بلدانهم.  خ��ارج  وبالنا�ص  فكار  باالأ
نرتنت على نطاق العامل فى عام 2005  م�ستخدمى االإ
اجتماعية  جتربة  وقا�ست  املليار.)60(  من  يقرب  مبا 
الالزمة  اخلطوات  عدد  بلدا   166 فى  امل�سرتكني  بني 
لالت�سال باأهداف حمددة، ووجدن اأن الفكرة ال�سائعة 
�سخ�سية  اأى  بني  االنف�سال«  من  درج��ات  »�ست  عن 
فمتو�سط  متاما:  خاطئة  لي�ست  ن��رتن��ت  االإ ع��امل  فى 
عدد اخلطوات الالزمة لالت�سال بني امل�ستخدمني فى 
امل�سوح  وتبني  خطوات.)61(  �سبع  هو  البلدان  خمتلف 
تبلغ  ممن  اأقرب  ال�سباب  اأن  التقرير  لهذا  اأعدت  التى 
باأنا�ص  االت�سال  على  �سنة  اإىل 50   25 من  اأعمارهم 
من بلدان اأخرى )ال�سكل 8-8(. وذكرت ن�سبة مرموقة 
كبرية تبلغ 44 فى املائة من ال�سباب الرومانى و74 
اأنهم ات�سلوا ب�سخ�ص  لبانى  ال�سباب االأ فى املائة من 
اأ�سيع  هو  والهاتف  ال�سابق.  ال�سهر  فى  اخل��ارج  فى 
والربيد  الق�سرية  الر�سائل  لكن خدمة  االت�سال،  طرق 

االليكرتونى �سائعان جدا باملثل.

القدرة على الت�سال العاملى
وانتقالت ال�سباب

ال�سباب  من  كثري  ال�ستخدام  الرئي�سى  ال�سبب  اأن  رغم 
الت�سلية/   نرتنت والهاتف املحمول هو  للحا�سوب واالإ
والتحدث  املو�سيقى  وت�سجيل  امل��ب��اري��ات  لعب 
لتكنولوجيا  ف��اإن   �  )5-8 )اجل���دول  ���س��دق��اء  االأ مع 
املدى  وا�سعة  اآث��ارا  اجلديدة  واالت�سال  املعلومات 

 InterMedia national audience surveys. :ملحوظة

كرب �شنا وميثلون  ال�شكل 8 - 6 فى جمهورية القريغيز ي�شتخدم ال�شباب اانرتنت اأكرث من االأ
جانبا كبريا من منوه

اجلدول 8 - 4  التق�شيم الرقمى بني ال�شباب االندوني�شى
ا�شتخدام 
االنرتنت

)ن�شبة مئوية(

الشباب ممن لديهم 
حاسب

)نسبة مئوية(

الشباب ممن لديهم 
هواتف محمولة
)نسبة مئوية(

استخدام 
الرسائل 
المختصرة

)نسبة مئوية(

1252624كل من بني �سن 15 و 24
من �سن 15 و 24

1652222الذكور
ناث 853127االإ

1672827ال�سباب احل�رسى
622118ال�سباب الريفى

3195تعليم ابتدائى اأوائل
741919تعليم ثانوى

2083735تعليم عاىل
59289695تعليم فى الكلية اأو اجلامعة

�رسة ال�سهرى دخل االأ
29195755فوق 1.250.000 روبية

1033322من 600.000 اإىل 1.250.000 روبية
5077اأقل من 600.000 روبية

InterMedia national audience surveys. :امل�سدر
ملحوظة: يبلغ 1.250.000 روبية نحو 128 دوالرا و600.000 روبية نحو 56 دوالراز

الرقمى مبفهوم  التق�شيم  »ينبغى تعريف 
نرتنت،  الإ على  القبول  فر�س  من  و�شع  اأ
ول  ن��رتن��ت  الإ لديك  يكون  حني  فحتى 
�شيئا  فلن جتد  تبحر خلله  تعرف كيف 

فيه«.
رجنتني �ساب، االأ
كانون الثانى / يناير  2006

25

20

15

10

5

�سفر
19-15

ربع املا�سية �سابيع االأ ن�سبة مئوية ملن ا�ستخدموا االنرتنت فى االأ

املجموعة العمرية
24-20 29-2534-30 39-35 44-40 49-45 54-5059-55 64-60 65+

2005

2001
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تتفتح  جديدة  فر�ص  فثمة  ال�سباب؛  انتقاالت  على 
للعمل والدرا�سة، وتوفر الطبيعة التفاعلية الالمركزية 
من  كثريا  لل�سباب  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  لهذه 
القنوات  خ��ارج  املعلومات  على  احل�سول  فر�ص 
ال�سباب  غالبية  اأن  ورغم  قوتهم.  يعزز  التقليدية، مما 
نرتنت  االإ ي�ستخدمون  ال  مازالوا  النامية  البلدان  فى 
ي�ستخدمونها  من  خربة  فاإن  املحمولة،  الهواتف  اأو 
اإليها.  للو�سول  املحتملة  واملنافع  مكانات  االإ تبني 
ن  الأ بعناية  ثر  االأ هذا  من  الكثري  تقييم  علينا  ومازال 
انت�سار هذه التكنولوجيات جديد للغاية فى كثري من 
البلدان النامية. وهكذا ال ي�ستطيع التقرير احلاىل فى 
اأن ي�سف فح�سب كيف ت�ستخدم  اإال  كثري من احلاالت 
لتعزيز  اجلديد  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات 
على  منهجيا  دليال  يقدم  اأن  دون  ال�سباب،  انتقاالت 
ال�رسيع  النمو  فاإن  ثار. وحتى مع ذلك،  االآ مقدار هذه 
فى  واالت�سال  املعلومات  لتكنولوجيات  وامل�ستمر 
لل�سباب  بالن�سبة  اأهميتها  باأن  النامية يوحى  البلدان 

�ستزداد.

تو�سيع الفر�س، وتوفري فر�س ثانية للعمل. ا�ستخدم 
اإ�سناد عمليات امل�ساريع من الباطن جلهات خارجية 
-2004 ف��ى  الهند  ف��ى  �سخ�ص   695000 ق��راب��ة 
2005.)62( ويوحى اأحد التقديرات باأن 11 فى املائة 
من كل وظائف اخلدمات على نطاق العامل، التى تبلغ 
160 مليون وظيفة، ميكن اأن توؤدى فى اخلارج بعيدا 
العمالة  ت�سل  اأال  املتوقع  اأن  غري  امل�����رسوع)63(  عن 
 ،2008 ع��ام  بحلول  مليون   4.1 اإىل  اإال  اخلارجية 
هذه  وتعمل  م�ستقبال.  للنمو  وا�سع  مبجال  يوحى  مما 
عملهم  ببيع  للعمال  وت�سمح  للهجرة،  كبديل  العمالة 

فى اخلارج دون اأن يغادروا بلدهم.
ومتو�سط �سن م�ستخدمى مراكز املكاملات فى الهند 
قرب اأن يكونوا من ذكور احل�رس، واأن  هو 23 �سنة، واالأ
يكونوا حا�سلني على �سهادات ثانوية اأو جامعية. واإذا 
اأدنى كثريا من البلدان املتقدمة، فاإنها  جور  كانت االأ
تعد مرتفعة مبعايري البلدان النامية، مما يخلق جيال 
جديدا من املهنيني ال�سباب، عادة ما يكونون اأول من 
يحمل بطاقات ائتمان فى اأ�رسهم، واأول من يعي�سون 
التى  خرى  الوظائف االأ وحدهم زمالء م�سكن. وت�سمل 
لل�سباب  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  تخلقها 
نرتنت  االإ مقاهى  ف��ى  عمال  اأو  كمربجمني  العمل 
من  اأو  املحلية،  باللغة  نرتنت  االإ مواقع  مطورى  اأو 

يقومون بت�سغيل هواتف القرى.)65(
املعلومات  تكنولوجيات  خلق  ج��ان��ب  واإىل 
معلومات  توفر  فاإنها  للوظائف،  املبا�رس  واالت�سال 

غريها.  فى  لل�سباب  املتاحة  خ��رى  االأ الوظائف  عن 
االت�سال  التى ميكن  الوظيفية  البيانات  وتوفر قواعد 
العمل  وزارة  تديرها  التى  كالقاعدة  مبا�رسة،  بها 
منفذ  لديهم  ملن  معلومات  الفلبينية،  واال�ستخدام 
خا�سة  اأهمية  املحمولة  وللهواتف  ن��رتن��ت.  االإ على 
فى احل�سول على معلومات عن الوظائف فى البلدان 
فقر. ففى جنوب افريقيا وتنزانيا حدد كثري  النامية االأ
املحمولة  الهواتف  امل�سح  اأ�سئلة  على  اجابوا  ممن 

ال�شكل 8 - 7 نفط الو�شول اإىل االنرتنت مهم بالن�شبة لل�شباب

WDR 2007 InterMedia surveys. :امل�سدر
رقام تعك�ص االت�ساالت التى متت مع اأنا�ص باخلارج خالل ال�سهر املا�سى. ملحوظة: االأ

ال�شكل 8 - 8 ال�شياب اأقرب اإىل االت�شال بالنا�س فى اخلارج من الكبار وخا�شة با�شنخدام التكنولوجيات اجلديدة

األبانيا

ال�شني

غانا

طاجيك�شتان

جمهورية 
فنزويال

الن�سبة املئوية لكل اآلية م�ستخدمة للو�سول اإىل االنرتنت

عمار االأ
24-15

ذكور اإناث

مقهى االنرتنت
املنزل
العمل
املدر�سة

50 40 30 20 10 �سفر 10 20 30 40 50
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الن�سبة املئوية ملن ي�ستخدمون كل اأ�سلوب من اأ�ساليب االت�سال

عمار االأ
50-25
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األبانيا بنجالدي�ص العراق رومانيا

الهاتف
اخلطابات
الربيد االلكرتونى
ر�سائل ق�سرية
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ولتلقى  العمل  باأ�سحاب  لالت�سال  اأ�سا�سى  كاأ�سلوب 
خا�سة  ال�ساغرة،  الوظائف  فر�ص  ب�ساأن  االت�ساالت 
فى املناطق النائية واملناطق التى يرتفع فيها معدل 
حدث للتكنولوجيا  اجلرمية.)66( وتثبت اال�ستخدامات االأ
املحمولة فائدتها كذلك فى احل�سول على املعلومات 
اإن« املحمول فى كينيا  عن الوظائف. فهاتف »اوكى 
الوظائف  عن  معلومات  على  احل�سول  خدمة  يوفر 
باإعالنات  ق�سرية  ر�سائل  تر�سل   560 كازى  ت�سمى 
التى  اخلدمة،  وه��ذه  عمل.  عن  للباحثني  الوظائف 
اأفقر  اإىل  موجهة  م�سرتك،   30000 من  اأك��رث  ت�سم 
معلومات  على  احل�سول  تكلفة  كانت  الذين  العمال 
ر�سائل  وتباع   �� لهم  بالن�سبة  مانعة  الوظائف  عن 
املعلومات الق�سرية  بع�رس تكلفة ال�سحيفة اأو بطاقة 

ال�سفر باحلافلة اإىل املدينة.)67(
واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  تتيح  كما 
ثانية  عمل  فر�سة  على  احل�سول  اإمكانية  اجلديدة 
لل�سباب املعوق، لكن هذا الوعد ال يزال يتعني حتقيقه 
معدات  فربامج  املعوقني؛  ال�سباب  من  لكثري  بالن�سبة 
الن�سو�ص  والكالم وجتميعه ومكربات  ال�سور  تركيب 
ميكن اأن ت�سمح لل�سباب ملن ي�سكون تلفا فى اأب�سارهم 
فى  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  با�ستخدام 
والر�سائل  االلكرتونى  الربيد  يتيح  حني  فى  العمل، 
الق�سرية مرونة اأكرب فى احتياجات االت�سال املرتبطة 
بالعمل ملن ي�سكون تلفا فى �سمعهم وال يحتاج كثري 
من وظائف تكنولوجيات املعلومات واالت�سال القدرة 
االت�سال عن  باإمكانات  هذا  يقرتن  واإذ  احلركة،  على 
بعد فاإنه يفتح خيارات اأمام ال�سباب املعوق.)68( غري 
ال�سباب املعوق كثريا ما تكون هى  اأن فر�ص و�سول 
قل ب�سبب زيادة احتمال انخفا�ص الدخل والتعليم،  االأ
ال  التى  ن��رتن��ت  االإ مقاهى  مثل  البدنية  واحل��واج��ز 
املجهزة  غري  اأو  دخولها  املتحركة  املقاعد  ت�ستطيع 
عمال  بالتكنولوجيات ال�رسورية. ومن اأمثلة مناذج االأ
املكتفية ذاتيا التى تتيح فر�سا لل�سباب املعوق، مركز 
�سناد البيانات  بيانات االنق�سام الرقمى وهو ومركز الإ
اأيتام،  �سبان  �سوى  ي�ستخدم  وال  للخارج،  الباطن  من 
لغام الربية واملعوقني بدنيا اأو ممن  اأو من �سحايا االأ
مت تهريبهم، ويتلقى كل واحد من امل�ستخدمني املائة 

تدريبا مهنيا ومنحا درا�سية ملوا�سلة تعليمهم.)69(

تنوع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت دائرة فر�س 
مام  التعلم، لكن الفتقار اإىل التعليم قد يكون حائال اأ
التليفزيون  باملرا�سلة  التعليم  ا�ستخدم  ا�ستعمالها. 
تكنولوجيا  ومازالت  عاما،   60 من  كرث  الأ ذاع��ة  واالإ
تدخالت  اأكرث  هذه  التقليدية  واالت�ساالت  املعلومات 

لتكلفتها  م��ردودي��ة  التعليمية  التكنولوجيات  ه��ذه 
النامية،  البلدان  من  كثري  فى  الثانوية  الدرا�سة  فى 
بعد  الدرا�سة  موا�سلة  حتدى  مواجهة  فى  ت�ساعد  اإذ 
�سبيل  وعلى  الثالث(.  )الف�سل  االبتدائية  الدرا�سة 
ملن  املك�سيكى  تيل�سيكونداريا  برنامج  يتيح  املثال 
الريفية  املناطق  فى  االبتدائية  درا�ستهم  ينهون 
عليهم  يكون  اأن  دون  درا�ستهم  ملوا�سلة  و�سيلة 
ال�سفر مل�سافات طويلة،)70( حيث يتلقى اأكرث من 1.2 
بالتليفزيون  مليون طالب فى 16500 موقع درو�سا 
وي�ستخدم  مدر�سى؛  يوجهه  الف�سل  فى  عمل  يعقبها 
مدر�ص واحد لتغطية كل املواد بدال من مدر�سى املواد 
املتخ�س�سني امل�ستخدمني فى التعليم الثانوى العام � 
مما يخف�ص تكلفة الطالب مبقدار الن�سف، ولكن يظل 
ن نتائج طالب تيل�سيكونداريا  القلق ب�ساأن النوعية، الأ
الطالب  تقييم  الختبارات  الدوىل  الربنامج  فى  �سيئة 
مع  الكفاءة  رفع  هو  التحدى  فاإن  هنا  ومن  الدولية. 

االحتفاظ بالتكلفة منخف�سة.
نرتنت  االإ قدرة  تتيح  العاىل،  للتعليم  وبالن�سبة 
بتح�سني  وع��د  اأق��وى  امل�سار  م��زدوج  التفاعل  على 
التكاليف،  حتمل  واإمكانية  الو�سول  على  ال��ق��درة 
الدرا�سة.  وموا�سلة  العمل  بني  اجلمع  مرونة  وتوفري 
ويرعى عديد من البلدان النامية بالفعل اأعدادا كبرية 
على  املبا�رس،  باالت�سال  يتعلمون  الذين  الطالب  من 
نرتنت كما يح�سل طالب البلدان النامية على درو�ص  االإ
دون  املتقدمة  البلدان  بجامعات  املبا�رس  باالت�سال 
اأن يكون عليهم اأن يهاجروا. فعلى �سبيل املثال يدر�ص 
فى  املبا�رس  باالت�سال  طالب  مليون  من  يقرب  ما 
الواقعة  فونيك�ص  جامعة  لدى  كان  حني  فى  ال�سني، 
فى الواليات املتحدة طالب من نحو 90 بلدا فى عام 
اأن تو�سع فر�ص  الربامج ميكن  2003.)71( ومثل هذه 
تيك  جامعة  وت�ستخدم  التكاليف.  وتوفر  الو�سول 
م لتقدمي  اأ�ساتذة من جامعتها االأ ميلنيو فى املك�سيك 
درو�ص على اخلط املبا�رس للجامعة التابعة متوا�سعة 
�سلية، مما يفتح فر�سا اأمام  التجهيز بثلث التكلفة االأ
�سا�سية،  �سباب العمال اليافعني. غري اأن �سوء البنية االأ
وانخفا�ص الدخول، واللوائح احلكومية حتد من و�سول 
خرى،  االأ البلدان  فى  باالت�سال  التعليم  اإىل  ال�سباب 
ومن النهج امل�ستخدمة فى هذه الظروف اإن�ساء مراكز 
تعليمية جتمع بني ف�سول الدرا�سة باالت�سال املبا�رس 

طار 3-8(. والو�سطاء املحليني والتكنولوجيا )االإ
ويدور قدر كبري من اجلدل حول مردودية ومربر 
مهارات  فى  متخ�س�سة  لف�سول  العام  القطاع  تقدمي 
احلا�سب االلكرتونى فى البلدان النامية الفقرية فبع�ص 
اأوغندا،  فى  العاملية  الروابط  برنامج  مثل  املبادرات 

اجلدول 8 - 5 ماذا ي�شنع ال�شباب على اخلط؟
من  ــت  ــرتن االن مل�شتخدمى  املــئــويــة  الن�شبة 
اأعمارهم بني 16 - 25  الذين ترتاوح  ال�شينيني 
اأو  غالبا،  اأو  اأحيانا،  باأنهم  اأفــادوا  حيث  عاما، 

دائما ماي�شتخدمون االنرتنت فى:
لعاب 72االأ

70ت�سجيل املو�سيقى
69الت�سفح العام
نباء 61قراءة االأ

61البحث عن معلومات
ليكرتونى 53الربيد االإ
50الدرد�سة على اخلط
35الدراسة على الخط

31العمل
30معلومات مراقبة الناجت

20البحث عن املعلومات الطبية
15ال�سفحات ال�سخ�سية

11التدريب املهنى على اخلط
 The Chinese Academy of Social  امل�����س��در: 
 Sciences Internet Survey taken in five cities,
January 2005.

لتكنولوجيا  مبنى  ق���رب  اأ إىل  ا »ت��وج��ه 
به  توجد  ه��ل  والت�����ش��ال،  املعلومات 
املتحركة؛  املقاعد  مل�شتخدمى  فر�س 
ن  اأ املكفوفون  ال���زوار  ي�شتطيع  وه��ل 
قد  قل؟  الأ على  احلوا�شب  حد  اأ ي�شتخدموا 
البلدان  جابة على ذلك نعم فى  الإ تكون 
ول  النامية  البلدان  فى  م��ا  اأ املتقدمة 

جابة بل كبرية«. فريقيا فالإ �شيما اأ
اآمربوز، اأوغندا
ول / اأكتوبر 2005 ت�رسين االأ
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تقلل االنق�سام الرقمى فى فر�ص الو�سول ولها منافع 
جانبية حيث اأو�سح 80 فى املائة من طالب التعليم 
�سدقاء اأو  الثانوى فى الربنامج اأنهم قاموا بتعليم االأ
ليكرتونى.)72(  �رسة بع�ص مهارات احلا�سب االإ اأفراد االأ
اأنه اإىل اأن تنخف�ص التكاليف ولي�ص من املتوقع  غري 
من  ممكنا  لكرتونية  االإ احلوا�سب  توفري  يكون  اأن 
الناحية املالية فى كثري من نظم التعليم فى البلدان 
ىل  االآ احلا�سب  معمل  تكلفة  ت�سل  اإذ  الفقرية،  النامية 
امليزانية  اإجماىل  من  مرة  و21  �سعف  بني  ما  على 
احل�سابات.  حد  الأ وفقا  االبتدائى  للطالب  التقديرية 
نق�ص  فاإن  لكرتونية،  االإ احلوا�سب  توفري  عند  وحتى 
يحد            اأن  ميكن  املدربني  والعاملني  �سا�سية  االأ البنية 
بقيت  الدومينيكية  اجلمهورية  ففى  اال�ستخدام:  من 
كرث من اأربع  لكرتونية فى   �سناديقها الأ احلوا�سب االإ
�سنوات فى بع�ص املدار�ص ب�سبب نق�ص اأو غياب الطاقة 
فى  بالفعل  احلوا�سب  ال�ستخدام  وميكن  الكهربية.)74( 
اأدى  � فقد  اأن يكون عونا  التعليم املدعوم باحلا�سوب 
برنامج تديره منظمة براثام غري احلكومية فى الهند 

اإىل حت�سينات كبرية فى املهارات احل�سابية.)73(
التعليم  اإىل  حاجة  هناك  تكون  ال  قد  اأن��ه  ورغ��م 
واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  فى  املتخ�س�ص 
فاإن نق�ص التعليم يعوق ا�ستخدام هذه التكنولوجيات 
الهواتف  ال�ستخدام  درا���س��ة  وج��دت  وق��د  اجل��دي��دة. 
املحمولة فى عدة بلدان اأفريقية اأن اال�ستيعاب الريفى 
مية واللغة  خلدمة الر�سائل الق�سرية منخف�ص ب�سبب االأ
�سلية رغم اأن البعث بن�ص ر�سالة اأرخ�ص من اإجراء  االأ
من  املكت�سبة  املعلومات  فاإن  وبالطبع  مكاملة.)76( 
نرتنت اأقل لدى ال�سباب الذين ال ي�ستطيعون  اأبحاث االإ
ويعاجلوها  املعلومات  م�سادر  خمتلف  ي��ق��راأوا  اأن 
يتهجون  اأن  حتى  ي�ستطيعون  ال  اأو  بينها،  ويختاروا 
ال�سعوبات  وتتفاقم  اإليها.  ينظرون  التى  الكلمات 
بالن�سبة اإىل كثري من �سباب البلدان النامية من جراء 
االفتقار اإىل و�سول الطالب للمحتوى بلغاتهم الوطنية، 
�سفحات  من  املائة  فى   72 كانت   2002 عام  ففى 
و6  ملانية،  باالأ املائة  فى  و7  جنليزية؛  باالإ نرتنت  االإ
�سبانية،  باالأ املائة  فى  و3  باليابانية،  املائة  فى 
يطالية  باالإ املائة  فى  و2  بالفرن�سية،  املائة  فى  و3 
اأقل باأى لغة  اأو  والهولندية وال�سينية، و1 فى املائة 
خا�سة  العاملية  اللغات  تعلم  فاإن  وهكذا  اأخ��رى)77( 
الو�سول  فر�ص  تو�سيع  فى  رئي�سى  اأمر  جنليزية،  االإ
اإىل املحتوى العاملى، اإىل جانب تنمية مواقع ال�سبكة 

باللغة املحلية.

ا�ستنارة.   كــرث  الأ جنابية  الإ ال�سحة  قــرارات  ت�سهيل 
لل�سباب  نرتنت  لالإ والغفل  اخلا�سة  الطبيعة  تتيح 
ال�سحة  عن  معلومات  على  ���رسا  احل�سول  اإمكانية 
يتحرجون  قد  التى  اجلن�سية  والق�سايا  جنابية  االإ
احلديث  ي�ستطيعون  ال  التى  اأو  عنها  ال�����س��وؤال  م��ن 
م�ستخدمى  رب��ع  ذك��ر  فقد  ح�سارية.  �سباب  الأ عنها 
اأنهم  و�ساوباولو  وداك��ار  كاتاماندو  فى  نرتنت  االإ
عن  معلومات  على  للح�سول  نرتنت  االإ ي�ستخدمون 
-8 ط��ار  )االإ ال�سحية  واملوا�سيع  اجلن�سية  الرتبية 

للفتيات  بالن�سبة  خا�سة  ب�سفة  اأهمية  ولهذا   )78(.)4
لهن  تتاح  الالتى  التقليدية،  ال�سابات فى املجتمعات 
عادة فر�ص اأخرى للح�سول على هذه املعلومات. وقد 
ذكرت كل ال�سابات الالتى تتوافر لهن فر�ص الو�سول 
فى  العاملية  الروابط  برنامج  نرتنت من خالل  االإ اإىل 
اجلن�ص  عن  املعلومات  على  ح�سلن  اأنهن  موريتانيا 
والبلوغ والوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�رسية 
ال�سواهد من  توافر  ي��دز.)79( ورغم عدم  االإ  / املكت�سب 
ال�سابات  بني  ع�سوائية  جتربة  فاإن  النامية،  البلدان 

الزائد  والطلب  اخلاوية،  واملكتبات  امل��وارد،  قلة  تعوق 
بلدان  م��ن  كثري  ف��ى  ال��ع��اىل  التعليم  االل��ت��ح��اق،  على 
اأفريقيا جنوب ال�سحراء. وت�ستخدم اجلامعة االفرتا�سية 
عالج  على  للم�ساعدة  جديدة  تكنولوجيات  فريقية  االأ
تعليم عال  يزيد فر�ص احل�سول على  امل�سكلة، مبا  هذه 
العاملية  املعرفة  با�ستغالل  املنطقة  فى  امل�ستوى  رفيع 
واملوؤ�س�سات التعليمية. لكن خربتها تبني م�ساعب العمل 
حاليا  يواجه  ال��ذى  والتحدى  متطورة،  بتكنولوجيات 

التعليم باالت�سال املبا�رس فى البلدان النامية.
عن  فريقية  االأ االفرتا�سية  اجلامعة  ن�ساأت  وق��د 
 .1997 ع��ام  فى  ب��داأ  ال��دوىل  للبنك  منوذجى  م�رسوع 
البقاء.  القلق ب�ساأن قدرتها على  ال�ساقة  واأثارت بدايتها 
�سا�سية لتكنولوجيات املعلومات واالت�سال  ن البنية االأ الأ
ول  االأ اأدائها  نهج  وا�ستخدم  م�ستهلها  كانت  اأفريقيا  فى 
قمار  االأ �سبكات  على  الرقمية  الفيديو  اأ�رسطة  اإذاع��ة 
اأمرا مرتفع التكلفة جدا، وال يتيح  ال�سناعية، وكان هذا 
اإال تفاعال حمدودا مع املدر�سني وجعل التقدم فى معايري 
التعلم  و2001   1998 بني  فيما  نرتنت  االإ بروتوكول 
االفرتا�سية  اجلامعة  واأ�سبحت   � املبا�رس  باالت�سال 
قمار  االأ اإىل  املائة  فى   100 امل�ستند  بنهجها  فريقية  االأ

ال�سناعية عتيقة وغري كفوؤة.
تقييم  فريقية  االأ فرتا�سية  االأ اجلامعة  واأع���ادت 
لتخفي�ص   2001 ع��ام  ف��ى  التكنولوجية  خياراتها 
وتاألف  وكفاءتها.  �سبكتها  ات�سال  وحت�سني  التكاليف، 
اإذ  �ساليب،  االأ منهجية  من  مزيج  من  ن  االآ داء  االأ نهج 
واإذاعة  املبا�رس  باالت�سال  الدرو�ص  تلقى  بني  يجمع 
التعليمية  امل��واد  وح��زم  ال�سناعية،  قمار  باالأ الفيديو 
ودورات   DVDو  CD-ROM اأق��را���ص  على  امل��ع��ب��اأة 
لوجه  وجها  جترى  ودورات  املحا�رسين،  مع  حمادثة 

فى الف�سول مع م�ساعدى التعليم. وقد خف�ص اال�ستخدام 
نرتنت التكاليف كثريا، ولكن ال تزال هناك  التكميلى لالإ
قمار ال�سناعية ب�سبب �سعف البنية  حاجة لتكنولوجيا االأ

�سا�سية لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية فى املنطقة. االأ
دورات  فريقية  االأ االفرتا�سية  اجلامعة  وقدمت 
درجات  تقدمي  ويتم  م�سرتك،   24000 �سملت  درا�سية 
علمية ودبلومات و�سهادات فى دائرة وا�سعة من املواد، 
العامة  وال�سحة  ليكرتونى  االإ احلا�سب  علوم  بينها  من 
وت�سمل  عمال  االأ واإدارة  واملحا�سبة  وال�سحافة  واللغات 
اإدارة  فى  درا���س��ات  حاليا  امل�سرتكة  اجلامعة  برامج 
عمال تقدم من خالل جامعة كورتن فى اأ�سرتاليا وفى  االأ
ىل تقدم من خالل اآر ام تى فى اإ�سرتاليا  علوم احلا�سب االآ
وجامعة الفال فى كندا. كما توفر اجلامعة االفرتا�سية 
ال�سفحة  على  منفذا  وتتيح  رقمية  مكتبة  فريقية  االأ

الدولية وكتبا اإليكرتونية لتحل حمل املكتبات اخلاوية.
 � ف��ري��ق��ي��ة  االأ االف��رتا���س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  و�ستحتاج 
مع  التطور  فى  ت�ستمر  اأن  اإىل  حثيثا،  ي�سري  عمل  وهى 
اجلامعات  تدفع  اأن  املحتمل  من  ومازال  التكنولوجيا. 
تدفعه  مم��ا  م��رة   100 اأك��رث  على  يزيد  م��ا  فريقية  االأ
نرتنت.  االإ خدمة  مقابل  ال�سمالية  اأمريكا  موؤ�س�سات 
اجلامعة  اعتمدت  فقد  املتبقى  التحدى  هو  والتمويل 
على  يجب  مما  اأكرث  النموذجية  فريقية  االأ االفرتا�سية 
مراكز  ومت��ول  اخلا�ص  القطاع  ودع��م  املانحني  متويل 
التعليمية  الدورات واملنح  ن من خالل ر�سوم  االآ التعليم 

املقدمة من اجلامعات واحلكومات املحلية.

 www.avuorg; Halewood and Kenny (2006); :امل�سدر
 International telecommunication Union (ITU) (2005);
and Prakesh (2003).

اجلامعة  ــ  التكنولوجيا  مع  املتقطع  طار 8-3  االرحتــال  االإ
فريقية االفرتا�شية االأ

املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  »ا�شتخدم��ت 
طف��ال واملراهقني  والت�ش��ال لتوعية الأ
عن حماي��ة البيئ��ة والتنمي��ة امل�شتدامة 
للمعلم��ني  إمكاني��ة  ا لتوف��ري  وكذل��ك 
لتقا�ش��م  املدن��ى  املجتم��ع  ومنظم��ات 
ى واملعلومات والتجارب، الخ، فيما  الروؤ

يتعلق بهذا املو�شوع«.
رجنتني �سي�سليا، االأ
ول/ اأكتوبر 2005 ت�رسين االأ
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املتحدة  ال��والي��ات  فى  ����رسة  االأ تنظيم  ع��ي��ادات  فى 
اإىل احلا�سوب  اأن الو�سائل امل�ستندة  توفر �سواهد على 
للمعاونة فى اتخاذ قرارات منع احلمل ميكن اأن حت�سن 
وتقلل  اال�ستيعاب،  معدالت  وتزيد  ال�سحية،  املعارف 

حاالت احلمل بني املراهقات.)80(

�سالتهم  على  املحافظة  على  املهاجرين  م�ساعدة 
كمواطنني. تقلل تكنولوجيات املعلومات واالت�ساالت 
وجمتمعاتهم  املهاجرين  ب��ني  احل��واج��ز  اجل��دي��دة 
االت�سال  م��ن  ميكنهم  مب��ا  اأوط��ان��ه��م،  ف��ى  املحلية 
اعتبار  ويقل  اخل���ارج.  ف��ى  وه��م  البع�ص  ببع�سهم 
مثلما  م�سكلة  الدولية  املكاملات  اأ�سعار  ارت��ف��اع 
املدفوع مقدما  التليفون  ن بطاقات  كانت من قبل الأ
تكلفة  تخف�ص  نرتنت  االإ عرب  الهاتفية  واملكاملات 
�رسة  االت�سال بالوطن؛ كما اأن املكاملات مع اأفراد االأ
املحمولة  الهواتف  ا�ستخدامات  اأو�سع  من  املهاجرين 
فى القرى، وتتيح هيئات املناق�سة باالت�سال املبا�رس 
الت�سال  و�سيلة  ال�سبكة  على  املهاجرين  وم��واق��ع 
املهاجرين وغريهم من جمتمعاتهم املحلية ولقائهم، 
وت�ستقبل  الوطن.  خارج  املدنية  اجلمعيات  ولتعزيز 
ات�سال  األف   500 هايتى  فى  العاملية  القرية  �سبكة 
البالد، بحيث  املائة منها من خارج  �سهريا، 80 فى 
�سئون  ملناق�سة  ال�ستات  فى  هم  ملن  كمحفل  تعمل 

املجتمعات املحلية وطرق م�ساعدة اأوطانهم.)81(

ل�ستخدام  منائى  الإ ثر  الأ تعزز  �سيا�سات  ى  اأ
ال�سباب لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت؟

املعلومات  لتكنولوجيا  ال�سباب  ا�ستخدام  ث��ر  ي��وؤ
مبا�رس  غري  ب�سكل  التنمية  ح�سيلة  على  واالت�ساالت 
وب�سكل   � ال�سباب  انتقاالت  على  تاأثريه  خ��الل  من 
مبا�رس من خالل ازدياد اإ�سهام ال�سباب فى اال�ستخدام 
�سهد  وقد  واالت�ساالت.  املعلومات  لتكنولوجيا  العام 
انتقال  مبرحلة  متر  التى  االقت�سادات  من  قليل  عدد 
والبلدان ال�سناعية اجلديدة مثل اجلمهورية الت�سيكية 
)ال�سني(  كونغ  وه��ون��غ  ال�سلوفاكية  واجلمهورية 
يدفعه  اقت�ساديا  منوا  و�سنغافورة  كوريا  وجمهورية 
واالت�ساالت.  املعلومات  تكنولوجيا  اإنتاج  مبا�رسة 
لكن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت ولي�ص 
كرب تاأثريا على النمو فى معظم البلدان  اإنتاجها هو االأ
املتقدمة  البلدان  من  قوية  �سواهد  وتبني  النامية. 
اأثرا قويا اال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على  ن  االآ
فرتة  بعد  اإال  يحدث  ال  ه��ذا  لكن  والنمو،  نتاجية  االإ

طويلة من ا�ستخدام هذه التكنولوجيات.)82(
ويوحى قرب عهد اإدخال التكنولوجيات وانخفا�ص 
معدالت ا�ستخدامها فى كثري من البلدان النامية باأن 
الوقت  اإ�سهام تكنولوجيات املعلومات واالت�سال فى 
احلاىل اأدنى منه فى البلدان املتقدمة،)83( لكن التو�سع 
اأن ي�سهم فى النمو م�ستقبال. وقد  ال�رسيع احلاىل البد 
اأبحاث  وجدت  فقد  اإيجابية.  اأثار  بالفعل  تظهر  بداأت 
اإىل  الو�سول  فر�ص  اأن  البلدان  عرب  اأجريت  اأخ��رية 
نرتنت حتفز اأداء الت�سدير بالن�سبة ل�رسكات البلدان  االإ
كرث جزئية، وثق  االأ امل�ستوى  النامية.)84( وحتى على 
�سعار  االأ فى  حت�سنات  ح��دوث  الدرا�سات  من  عديد 
�سماك،  االأ و�سيادو  امل��زارع��ون  عليها  يح�سل  التى 
املحمولة  الهواتف  اإىل  الو�سول  فر�ص  حت�سن  بف�سل 
�سماك فى الهند مثال ي�ستخدمون الهواتف  � ف�سيادو االأ
فى  �سعار  االأ عن  معلومات  على  للح�سول  املحمولة 
خمتلف املوانئ قبل اأن يقرروا اأين �سري�سلون ح�سيلة 

�سيدهم.)85( 

ا�ستخدام  لت�سجيع  احلكومية  ال�سيا�سات  هــم  واأ
العنا�رس  هى  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيات 
�سا�سية.   الظروف  ى �سيا�سة للبنية الأ الرئي�سية فى اأ
التى  التنظيمية  وال�سيا�سة  ال�سليمة،  القت�سادية 
غري  املكملة.  �سا�سية  الأ والبنية  املناف�سة،  ت�سجع 
العوامل  و�سبكة  ال�سوق  فى  املتيقن  غري  الطلب  اأن 
التقليل من  اإىل  اخلارجية قد يقودان القطاع اخلا�ص 
التدخل  من  ملزيد  م��ربرا  يوفر  مبا  الو�سول،  فر�ص 
اأو�سح  والق�سية  الريفية.  املناطق  خلدمة  احلكومى 

ذاعة  واالإ للتليفزيون  ال��وا���س��ع  اال���س��ت��خ��دام  يجعل 
العن�رس  هذه  قدم  االأ واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات 
انت�سار  ملنع  الوا�سعة  املعلومات  حمالت  فى  الرئي�سى 
وقد  يدز.  االإ  / املكت�سب  الب�رسية  املناعة  نق�ص  فريو�ص 
اأذيعت حملة 2002 العاملية ملكافحة الفريو�ص امل�سماة 
و�سلت  تليفزيون  حمطات  من   « احلياة  على  احلفاظ   «
ذاعة  على نحو 800 مليون منزل، اإىل جانب حمطات االإ
اأن من  امل�سح من ثالث مدن  نتائج  بلدا. وتبني  فى 58 
خرين عن فريو�ص  تعر�سوا للحملة يرجح اأن يتحدثوا مع االآ
يدز، واإىل اأن يفهموا  نق�ص املناعة الب�رسية املكت�سب / االإ
اأهمية ا�ستخدام الواقيات الذكرية، ومناق�سة فريو�ص نق�ص 
فى  �رسكائهم  مع  ي��دز  االإ  / املكت�سب  الب�رسية  املناعة 

اجلن�ص، واإجراء اختبارات اكت�سافه.
تكيفت  حيثما  خا�ص  بوجه  فعالة  احلملة  وكانت 
املواد  من  كبري  قدر  وجود  ورغم  املحلية.  الظروف  مع 
امل�ساركون  ق��رر  فقد  املتحدة،  ال��والي��ات  من  ال���واردة 
ال�سنغاليون، ي�سفوا طابعا حمليا على حمتواها ا�ستنادا 
� على حد قول اأحد امل�ساركني اإىل اأن »الريف واملالب�ص 
يجب،  مما  باأكرث  غريبة  واملراجع  للغاية،  دخيلني  كانا 

ركز  كما  يجب«  مم��ا  ���رساح��ة  اأك��رث  واحل���وار  وال�سور 
من  اأك��رث  ذاع��ة  االإ حمطات  على  ال�سنغاليون  املنظمون 
العاملية.  للحملة  الرئي�سية  داة  االأ  � الكابل  تليفزيونات 
و�سع  واالأ �سيوعا  كرث  الأ ليكرتونية  االإ الو�سيلة  ذاعة  فاالإ
توافر فى ال�سنغال � فت�سعون فى املائة من ال�سباب الذين 
ذاعة مقابل 39  جرى م�سح لهم فى داكار ي�سلون اإىل االإ
الذى  ال�سباب  ن�سبة  وكانت  الكوابل.  لربامج  املائة  فى 
داكار  فى  احلملة  عن  يعرفون  الذين  ه  اآراوؤ ا�ستطلعت 
الربع فى �ساوباولو  اأقل من  83 فى املائة لكنها كانت 

وكاتامندو حيث اقت�رست احلملة على الكوابل.
وتوا�سل حملة احلف��اظ على احلياة اإنتاج م�سمون 
ذاعة لكنها ت�سمن��ت كذلك تكنولوجيات  للتليفزي��ون واالإ
جديدة للمعلومات واالت�ساالت، موفرة موقعا على �سبكة 
 )http://www.staying-alive-org/( املبا���رس  االت�س��ال 
بع���رسة لغات تقدم املعلومات بلغ��ات واأ�سكال ترمى اإىل 
اجت��ذاب ال�سباب، واإقامة �سالت م��ع ت�سكيلة متنوعة من 
خطوط امل�ساعدة وهيئ��ات املناق�سة باالت�سال املبا�رس، 

وت�سجيالت للهواتف املحمولة.
Halewood and Kenny (2006) :امل�سدر

طار 8-4  احلفـــاظ على احلياة: مكافحة فريو�س نق�ـــس املناحة الب�رشية  االإ
يدز با�شتخدام تكنولوجيات املعلومات واالت�شال املكت�شب / االإ
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املتزايدة  ال�سواهد  ب�سبب  اخللوى،  للهاتف  بالن�سبة 
الهواتف بعديد  اإىل  الو�سول  ات�ساع فر�ص  التى تربط 

من ح�سائل التنمية.
املتاحة  وال�سواهد  اأحدث،  تكنولوجيا  نرتنت  واالإ
بتقدمي  التو�سية  وان��ه  الآ ال�سابق  من  يجعل  مما  اأقل، 
نرتنت. غري اأنه  �سا�سية لالإ احلكومات مبا�رسة للبنية االأ
ب�سبب �سعوبة قيا�ص تكاليف تاأخري اإدخال تكنولوجيا 
اأن  يرون  الكثريين  ن  الأ نظرا  واالت�سال،  املعلومات 
واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  مهارات  تنمية 
العاملى،  االقت�ساد  العمال فى  ي�سارك  لكى  �رسورية 
التكنولوجيا.  هذه  بن�رس  �رساع  االإ احلكومات  تود  فقد 
وميكن  املجاالت،  هذه  فى  خمتلط  احلكومات  و�سجل 
الو�سول  فر�ص  توفر  اأن  تختار  التى  للحكومات 
للمنطقة غري املخدومة جيدا، اأن تتعلم من بلدان مثل 
�سيلى، حيث يجمع برنامج انال�سي�ص بني توفري البنية 
الالمركزى، مما  والدعم  املدر�سني  وتدريب  �سا�سية  االأ
يوؤدى اإىل انت�سار اال�ستخدام فى املدار�ص. اإال اأن توفري 
مل  الدومينيكية  اجلمهورية  فى  لكرتونية  االإ احلوا�سب 
مما  والعاملون،  التكميلية  �سا�سية  االأ ال�سلبية  ت�سحبه 
املواقع،  بع�ص  فى  احلوا�سب  ا�ستخدام  عدم  اإىل  اأدى 
فى  التعليمية  غ���را����ص  االأ ف��ى  ا�ستخدامها  وق��ل��ة 

غريها.)86(

وميكن للحكومات بغ�س النظر عن موقفها من التوفري 
ن تزيد منافع  نرتنت، اأ املبا�رس لفر�س الو�سول اإىل الإ
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت بالن�سبة لل�سباب.  
املعلومات  تكنولوجيا  عن  لل�سباب،  منظور  ويك�سف 
على  يوؤثر  الذى  احلكومى  التنظيم  اأن  واالت�ساالت، 
مناط املجتمعية لفر�ص الو�سول حتدد نفاذ فر�ص  االأ
للتنظيم  تكون  وقد  ال�سباب،  اإىل  بالن�سبة  الو�سول 
امل�رسوعات  منظمى  حوافز  على  مثرية  درامية  اآثار 
من القطاع اخلا�ص )وغالبا ما يكونون من ال�سباب( 
عملية  اإ�سالح  اأدى  فقد  ن��رتن��ت،  االإ مقاهى  قامة  الإ
الرتخي�ص فى اجلزائر اإىل اأن ت�سبح تكاليف احل�سول 
عليها  مقدورا  نرتنت  االإ خدمة  لتقدمي  ت�رسيح  على 
نرتنت من 100 فى عام  للغاية. وزاد عدد مقاهى االإ
زاد،  مما   2004 عام  فى  مقهى   4000 اإىل   1998
ب�سورة مثرية فر�ص ال�سباب فى الو�سول، وولد كثريا 
اأن  ميكن  كما  نرتنت.)87(  باالإ املرتبطة  الوظائف  من 
ت�سغيل  يتولون  من  دخول  يي�رس  الذى  للتنظيم  تكون 
بطاقات الهاتف املدفوعة مقدما واملكاملات الهاتفية 

نرتنت عائدات كبرية لل�سباب. البعيدة على االإ
اإذا كانت احلكومة ت�سارك فى  النظر عما  وبغ�ص 
نرتنت، فاإن بو�سع احلكومات اأن ت�سجع الطلب  توفري االإ

على اخلدمات اجلديدة بتقدمي م�سمون اخلدمة العامة 
اإىل  ت�سل  اأن  للحكومات  وميكن  املبا�رس.  باالت�سال 
ال�سباب عرب الو�سائط التى ي�ستخدمونها. كما ت�ستطيع 
مينع  مما  املحلية،  باللغة  امل�سمون  ب��دء  حتفز  اأن 
الدائرة اخلبيثة حيث ال ي�ستخدم فيها من ال يتحدثون 
ب�سبب ندرة امل�سمون، فى  نرتنت  االإ جنبية  االأ اللغات 
قامة  الإ �سلبى  كحافز  امل�ستخدمني  نق�ص  يعمل  حني 
حكومة  وتطرح  املحلية.  باللغة  ال�سبكة  على  مواقع 
مر، فتقدم دعم بدء الت�سغيل  التاميل نادو مثاال لهذا االأ
للمبادرات القائمة على االت�سال املبا�رس، وتعمل مع 
القطاع اخلا�ص التخاذ قرار ب�ساأن اإن�ساء لوحة مفاتيح 
التاميلية.  باحلروف  ت�سفري  ونظام  موحدة،  تاميلية 
فى  التاميلية  اللغة  ا�ستخدام  اإن  قيل  لذلك  ونتيجة 

نرتنت اأكرب من ا�ستخدام اأى لغة هندية اأخرى.)88( االإ
نرتنت  وجيل ال�سباب احلاىل هو اأول من يحتك باالإ
فى كثري من البلدان مبا لذلك من اإيجابياته و�سلبياته؛ 
التكنولوجيا  ياألفون  ال  الذين  ب���اء  االآ ف��اإن  وهكذا 
تقل  ا�ستخدامها  عند  حا�رسين  يكونون  وال  اجلديدة، 
ال�سباب من بع�ص املخاطر، مما  قدرتهم على حماية 
يكونوا  اأن  ال�سباب  تعليم  بكيفية  تتعلق  ق�سايا  يثري 
التكنولوجيا  لهذه  وم�سئولني  اآم��ن��ني  م�ستخدمني 
الو�سول  خماطر  بع�ص  من  يحميهم  مبا  اجل��دي��دة، 
عمال  االأ ف��ى  ط��ف��ال  االأ ا�ستغالل  مثل  املقيد  غ��ري 
وعا�سقى  واملحتالني  الكراهية  وجمموعات  باحية  االإ
كانون  اأوائ��ل  ففى  ال�سبكة.  على  والقوادين  طفال  االأ
اأكرث خم�سة  من  ثالثة  كانت  دي�سمرب 2005   / ول  االأ
و68  ن��رتن��ت  االإ على  عنها  البحث  يتم  مو�سوعات 
وميثل  جن�سية.)89(  مو�سوعات  منها   200 اأعلى  من 
ي�ستخدموا  اأن  يريدون  الذين  لل�سباب  بالن�سبة  هذا 
جنابية:  االإ ال�سحة  معلومات  عن  للبحث  نرتنت  االإ
فر�ص  تغلق  اأن  ال�سبكة  مر�سحات  لربامج  ميكن  اإذ 
بحاث  االأ اأن  حني  فى  املفيد،  امل�سمون  اإىل  الو�سول 
غري املر�سحة للجن�ص بالن�سبة للمراهقني قد ت�سل اإىل 
باء واملجتمع قد  م�سمون اإباحى. اإ�سافة لذلك، فاإن االآ
يعتربون بع�ص امل�سامني منا�سبة ل�ساب فى الثامنة 

ع�رسة ولي�ص فى الثانية ع�رسة من عمره.
فقد  املتاحة،  املعلومات  كمية  ل�سخامة  ونظرا 
ال يكون كثري من ال�سباب موؤهال ل�سق طريقه واحلكم 
فاإن  هنا  وم��ن  يعتمد.  ال  وم��ا  عليه  يعتمد  ما  على 
اأكرث  م�ستخدمني  ال�سباب  ي�سبح  ن  الأ حاجة  هناك 
هو  لذلك  الطبيعى  واملكان  نرتنت.  لالإ وفعالية  اأمنا 
نرتنت ال يتاح فى كثري  املدار�ص، لكن الو�سول اإىل االإ
من  البلدان اإال خارج املدار�ص. ولهذا فاإن هناك حاجة 
اإىل جتريب اآليات بديلة لتعليم ال�سباب كيفية ا�ستخدام 

�شهم ا�شتخدام تكنولوجيات املعلومات  » اأ
والت�شال فى جناح مبادرات التنمية التى 
من  وجعل  املحلية،  املجتمعات  تقودها 
على  احل�شول  امل�شاريع  املمكن ملن�شقى 
نرتنت. وا�شتخدمت  موال .... من خلل الإ الأ
كذلك تكنولوجيات املعلومات والت�شال 
يتبادل  حيث  فكار،  الأ تبادل  برامج  فى 
فكار عن امل�شاريع ]التى نفذت[  ال�شباب الأ

وامل�شاريع التى تنفذ ذاتيا «.
توما�ص، زميبابوى
ول / اأكتوبر 2005  ت�رسين االأ
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واالت�سال  للمعلومات  اجلديدة  التكنولوجيات  هذه 
احلكومة  �رساكة  خ��الل  من  ورمب��ا  اآمنا،  ا�ستخداما 
الكثري عما  بعد. وال يعرف  االت�ساالت عن  مع مراكز 

يجدى فى هذا املجال.

ق�سى حد فى التدفقات  ال�سباب حاليا م�سارك ن�سيط الأ
اأولويات  اإذن  هى  فما  واملعلومات.  للهجرة  العاملية 
؟  امل�ساركة  هذه  من  الكاملة  لال�ستفادة  احلكومات 
وميكن  وىل؛  االأ اخلطوات  بع�ص   6-8 اجل��دول   يقدم 
فر�ص  زي��ادة  حت��اول  اأن  النامية  البلدان  حلكومات 
لالحتفاظ  لهم  الفر�سة  باإتاحة  احلاليني  مهاجريها 
موال  بروابط املواطنة مع اأوطانهم، وجعل اإر�سالهم االأ
اأمام  احل��واج��ز  واإزال���ة  واأرخ�����ص،  اأي�رس  الوطن  اإىل 
البلدان  اأن ت�سع  ولوية الرئي�سية هى  عودتهم. لكن االأ
تو�سع  ثنائية  ترتيبات  امل�سيفة  البلدان  مع  املر�سلة 
فر�ص ال�سباب فى الهجرة � بطريقة تفيد كال البلدين، 
وتفيد املهاجرين اأنف�سهم. وتتيح برامج العمل املوؤقت 
املزيد  جتربة  كذلك  للحكومات  وينبغى  واعدا.  �سبيال 

فى برامج منع التهريب، واإجراء تقييمات دقيقة لهذا 
ال�سيا�سات.

جمال  ف��ى  للحكومات  الرئي�سية  ول���وي���ة  واالأ
مناخ  �سمان  هى  واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
بخدمة  اخلا�سة  لل�رسكات  ي�سمح  جيد  ا�ستثمار 
املعلومات  تكنولوجيات  خدمة  على  املتزايد  الطلب 
الدخول  �سهولة  تتيح  تنظيمات  باإ�سدار  واالت�سال، 
واملناف�سة. ومن املهم بوجه خا�ص لل�سباب اأن تقدم 
الو�سول  فر�ص  مناط  الأ تنظيمية جيدة  �رسوطا  كذلك 
نرتنت.  االإ ومقاهى  القرى  هواتف  مثل  املجتمعى، 
لتزويد  طرقا  جت��رب  اأن  كذلك  للحكومات  وينبغى 
وجه  خري  على  فادة  لالإ الالزمة  باملهارات  ال�سباب 
اللغات  تعليم  طريق  عن  اجلديدة  التكنولوجيات  من 
اللغوى  امل�سمون  لتنمية  الدعم  وتقدمي  العاملية، 
املحلى، وا�ستحداث و�سائل لتعليم ال�سباب اال�ستخدام 
من. وهناك حاجة اإىل تقييم دقيق لهذه  امل�سوؤول واالآ
الدرو�ص  وتقا�سم  يجدى،  ما  اإىل  للتو�سل  ال�سيا�سات 

فيما بني البلدان.

اجلدول 8-6   من اأجل �شيا�شات ال�شباب فى ظل العوملة

غير محتمل نجاحهاواعدة ولكن لم يتم التأكد منهاأثبت نجاحها

الفرص

تو�سيع فر�ص �سباب البلدان النامية فى الهجرة
زيادة فر�ص املهاجرين احلاليني

املعلومات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ف��ر���ص  ت�سجيع 
واالت�ساالت

خلق فر�ص جديدة للعمل فى البلدان النامية

االتفاقات الثنائية )الفلبني(
الدخول  بحرية  ت�سمح  التى  التنظيمات 

واملناف�سة )كثري من البلدان(

�سهولة ترخي�ص وتوفري فر�ص الو�سول 
نرتنت فى اجلزائر( )مقاهى االإ

تعليم اللغات العاملية )الهند(

الزراعيني  للعمال  الكندى  )الربنامج  املوؤقت  العمل  برامج 
املو�سميني(

الت�سويت فى اخلارج واجلن�سية املزدوجة
)املك�سيك وموزمبيق وغريهما(

الدعم احلكومى للمحتوى باللغة املحلية
)حكومة تاميل نادو � الهند(

التعليم العاىل باالت�سال املبا�رس
)ال�سني وكيك ميلينو املك�سيك(

باالت�سال   OKN الوظائف  وقوائم  الق�سرية  الر�سائل  خدمة 
املبا�رس املحمول، 

)فى الفلبني و�رسى النكا(

نظم النقاط امل�ستندة اإىل املهارات 
 )ا�سرتاليا وكندا(

احلوافز ال�رسيبية لت�سجيع عودة 
املهاجرين )ماليزيا(

جتهيز املدار�ص باحلوا�سب 
االلكرتونية دون اإدراجها فى املنهج 

الدرا�سى )اجلمهورية الدومينيكية(

القدرات

حت�سني املعارف وال�سياق ب�ساأن املحيط بفريو�ص 
يدز نق�ص املناعة الب�رسية املكت�سب / االإ

نرتنت مناطق م�ستخدمني م�سئولني لالإ

�سكان العائلى ل�سباب املهاجرين الذكور  االإ
)م�رسوع خط اأنابيب النفط فى الكمرون(

ندوات التوجيه امل�سبق للمهاجرين
)الفلبني وتايلند(

االلكرتونى  احلا�سب  اإىل  ا�ستنادا  احلمل  منع  ق��رارات  اتخاذ 
�رسة فى الواليات املتحدة( )عيادات تنظيم االأ

قليمية العمل مع مركز االت�سال فى الربامج االإ

املحتوى  ع��ل��ى  امل�����س��ددة  ال��رق��اب��ة 
نرتنت اجلن�سى على االإ

تقييد حق ال�سابات فى اخلروج 

الفرص الثانية

مكافحة االجتار فى الب�رس وم�ساعدة �سحاياه

توفري فر�ص العمل لل�سباب املعوقني

التعاون  وكالة  )برنامج  الضحايا  تأهيل  وإعــادة  اإلعالم  حمالت 
التقنى ضد االتجار فى النساء، وزارة التعاون والتنمية فى الميدان 

االقتصادى فى ألمانيا(

 DDD( استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال للشباب المعوق
فى كمبوديا(

)ال�سودان وجمهورية اليمن(
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اأواخر  فى  اأ�سا�سا  الر�سمى  التعليم  من  لل�سباب، 
ال�سلوك  ت�سجيع  مثل  جم��االت  على  الت�سعينيات 
غري  والتعليم  واال�ستخدام،  العي�ش  و�سائل  وتوفري 
ما  � وهو  املحلى  �رسة واملجتمع  االأ النظامى، ودعم 
ملبادرات  ق��را���ش  االإ من  املائة  فى   40 ن  االآ ميثل 
ملواجهة  التقييم  هذا  مثل  ا�ستخدام  وميكن  ال�سباب. 
القطرى، هل هناك  امل�ستوى  الرئي�سية على  امل�سائل 
اأولويات التدخل  فجوات ؟ هل هناك تداخالت ؟ هل 

مرتبة ب�سورة كافية ؟
كبرية  درجة  �سئلة  االأ هذه  عن  جابة  االإ تتطلب 
الطبيعة  عن  الناجمة  التدخالت  بني  ال��ت��اآزر  من 
مهمة  وتلك   � ال�سباب  حل�سائل  القطاعات  متعددة 
فاإن  املثال،  �سبيل  فعلى  ال��وك��االت.  ملعظم  �ساقة 
مر يقت�سى اأن يتم كثري من التدخالت التى ت�سجع  االأ
خارج  �سحية  حياة  اأ�ساليب  اتباع  على  ال�سباب 
للتعليم  وينبغى  اخلام�ش(.  )الف�سل  ال�سحى  القطاع 
من  اأو�سع  املهارات  من  جمموعة  يوفر  اأن  املهنى 
تلك الالزمة لال�ستخدام املبا�رس فى قطاع اأو�سناعة 

حمددة )الف�سلني الثالث والرابع(.

ال��ع��م��ل فى  ك��ث��ري م��ن ه���ذا  ي��ج��رى  اأن  ب��د  وال 
من  وغريها  املانحة  ال��وك��االت  داخ��ل  جمموعات 
املنظمات التى حتدد الربامج القطرية. لكنه �سيكون 
رئي�سية  ا�سرتاتيجية  اإىل  التو�سل  كذلك،  املفيد  من 
ولويات، وجنى الدرو�ش عرب  �ساملة ل�سمان ترتيب االأ
البلدان. وتقوم الوكاالت املانحة بهذا ب�سورة جيدة 
ن�سبيا فى القطاعات امل�ستقرة مثل التعليم وال�سحة 
لكنها بداأت فى القيام بذلك فح�سب بالن�سبة لل�سباب 

طار(. )انظر االإ

تنمية قدرة ال�شباب باعتبارهم قوة فاعلة
التخاذ القرارات

التقرير  ه��ذا  ناق�سها  التى  الرئي�سية  الق�سايا  من 
فاعلة  كقوة  بال�سباب  اع��رتاف  هناك  ك��ان  اإذا  ما 
راأ�سمالها  ت�سكل  التى  القرارات  وتتخذ  �سوت،  لها 
الب�رسى. وهناك ن�ساطان ميكن للمانحني اال�سطالع 
بهما للنهو�ش ب�سورة ال�سباب، وتعزيز قدراتهم على 
اتخاذ القرارات. اأحدهما هو القيام باملزيد كمدافعني 
حرمانا،  اأك��ره��م  خا�سة  ال�سباب،  ع��ن  عامليني 

دعم  فى  املانحون  به  ي�سارك  ال��ذى  امل��دى  حتديد 
�سخمة  مهمة  النامية  البلدان  فى  ال�سباب  ح�سيلة 
التقرير  � كادت حتبط كتاب هذا  ب�سورة غري عادية 
قليال  عددا  فاإن  الوطنية،  احلكومات  �ساأن  هو  وكما 
ن�ساط  بانتظام  يتتبع  ال��ذى  هو  املانحني  من  جدا 
وت�ستند  العمر.  نطاق  ح�سب  وامل�ساريع  ال��ربام��ج 
والتغذية  املعلومات  اإىل  هنا  املقدمة  االقرتاحات 
وترتك   � املانحني  م��ن  حم���دود  ع��دد  م��ن  امل��رت��دة 

خرين. اال�ستعرا�ش ال�سامل لالآ

املانحون من منظور ال�شباب
عند  ناجحة  املانحني  وبرامج  �سيا�سات  تبدو  كيف 
النظر اإليها من خالل »منظور ال�سباب« ا�ستخدمه هذا 
هناك  اأن  يبدو  ؟  القطرية  ال�سيا�سات  لتقييم  التقرير 
م�ساركة  لزيادة  وا�سع  جم��ال  مع  وا�سعة،  فجوات 
القدرة،  وتعزيز  ال��ف��ر���ش،  تو�سيع  ف��ى  املانحني 

وتو�سيع مدى الفر�ش الثانية.

�س املال الب�رشى تو�شيع فر�س تنمية راأ
يرتكز قدر كبري من اال�ستثمار الدوىل فى راأ�ش املال 
النامية  البلدان  اأطفال  فر�ش  حت�سني  على  الب�رسى 
على  الرتكيز  مع  هذا  ويت�سق  وال�سحة.  التعليم  فى 
� وهى  ال�سن املبكرة  الوقائية واال�ستثمار فى  النهج 
طفال  فكرة اأكدها هذا التقرير. غري اأن الرتكيز على االأ
ال�سباب  ق�سايا  اإهمال  يعنى  �سا�سية  االأ واخلدمات 
عاما   42 على  اأعمارهم  تربو  من  اأن  ورغم  اأحيانا. 
ي�سكلون 30 فى املائة من النطاق العمرى من �سفر 
فاإن  النامية فى جمموعها  البلدان  �سنة فى  اإىل 18 

قدر الرتكيز املت�سق على هذه املجموعة قليل.
جماىل لهذا اجليل من ال�سباب،  ونظرا للحجم االإ
وخماطر  فر�ش  من  تواجهه  ملا  املتغرية  والطبيعة 
برامج  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ف���اإن  ول(،  االأ )الف�سل 
وتت�سدى  ال�سابقة،  اال�ستثمارات  اإىل  ت�ستند  تكميلية 
ميكن  الذى  وال�سباب،  الكبار  طفال  االأ الحتياجات 

عمله اأكر من ذلك ؟
ال�سامل  التقييم  فى  �ساأنها  لها  مهمة  تتمثل 
احلالية  القطرية  امل�ساعدة  بها  تخدم  التى  للطريقة 
املتعلق  املحتوى  زاد  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سباب، 
القليلة  ال�سنوات  فى  الدوىل  البنك  لقرو�ش  بال�سباب 
املوجه  قرا�ش  االإ على  الرتكيز  تطوير  مع  املا�سية 

الرئي�سية  ج��راءات  واالإ لل�سباب.  ثانية  فر�ش  وتوفري  القدرات،  وتعزيز  الفر�ش،  لتو�سيع  ب�سيا�سات  اال�سطالع  على  احلكومات  ي�ساعدوا  اأن  للمانحني  ميكن 
للمانحني هى: تطبيق منظور ال�سباب بالن�سبة للفر�ش والقدرات والفر�ش الثانية على �سيا�ساتها ومتويل تقييم ال�سيا�سات الواعدة واإن مل تثبت بعد واملحددة 

فى هذا التقرير.

فى عام 1997 اأ�سبحت وزارة التعاون والتنمية فى امليدان 
الذين  الدوليني  املانحني  اأول  من  اأملانيا  فى  االقت�سادى 
مل�ساعدات  رئي�سيا  مو�سوعا  وال�سباب  طفال  االأ من  جعلوا 
التنمية. فخالل العقد املا�سى �ساعدت الوزارة طائفة وا�سعة 
اإحدى  وت�ستخدم  ال�سباب.  اإف��ادة  اإىل  الراقية  امل�ساريع  من 
 � ملانى  االأ الفنى  التعاون  وكالة  وهى  التنفيذية؛  وكاالتها 
العامة،  ا�سرتاتيجيتها  ال�سباب فى  لت�سجيع دمج  اآليات  عدة 
من  والتمكني  لل�سباب،  موجهة  جديدة  م�ساريع  واختبار 

التن�سيق بني القطاعات:

وال�سباب  والتعليم  ال�سحة  التنظيمية  البنية  ت�سمل  	•
اجتماعات  تعقد  ما  واحدة، وكريا  �سعبة  كقطاعات فى 

اإقليمية للمديرين فى هذه املجاالت الثالثة.
بتح�سني  املعارف  اإدارة  فى  الكبري  اال�ستثمار  ي�سمح  	•
امل�ساريع،  خمتلف  خ���ربات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ف��ر���ش 
توؤثر  التى  القطاعات  بني  للمعارف  و�سع  االأ والتقا�سم 

على ال�سباب.

اختربت نهج جديدة، من بينها حماوالت دمج خمتلف  	•
تكنولوجيات  النزاعات،  وحت��والت  )التعليم  امليادين 
التعليم  املهنى،  التدريب  لدعم  واالت�سال  املعلومات 
الب�رسية  املناعة  نق�ش  فريو�ش  ملكافحة  ق��ران  االأ بني 

يدز(. املكت�سب / االإ
فى  ط���راف  االأ متعددة  الهيئات  بع�ش  ب��داأت  كذلك، 
مريكية اأول وكالة  التحرك. وكان م�رسف التنمية للبلدان االأ
مموال  واأ�سبح  لل�سباب،  ا�سرتاتيجية  ت�سع  دولية  متويل 
رئي�سيا فى م�ساريع ا�ستخدام ال�سباب. وفى عام 2003 عني 
طفال وال�سباب لو�سع نهج  البنك الدوىل م�ست�سارا ل�سئون االأ

اأكر تركيزا على ال�سباب ولت�سهيل التن�سيق داخل البنك.

امل�سدر: مناق�سات املوؤلف مع امل�سئولني  فى وزارة التعاون 
وم�رسف  اأملانيا  فى  االقت�سادى  امل��ي��دان  فى  والتنمية 

مريكية. التنمية للبلدان االأ

طراف تنظيم برامج ال�شباب الثنائية ومتعددة الأ

ما الذى ي�شتطيع املانحون اأن يفعلوهاأ�شـــــواء علــى



بدرجة  مبا�رسة  ب�سورة  ال�سباب  اإ�رساك  هو  والثانى 
اأكرب فى و�سع ال�سيا�سة والربامج.

مدافعني  باعتبارهم  امل��ان��ح��ون،  وي�ستطيع 
االتفاقيات  اع��ت��م��اد  ت�سجيع  زي����ادة   � ع��امل��ي��ني 
تهريب  ب�ساأن  املتحدة  مم  االأ اتفاقيات  مثل  الدولية 
بهذه  ال��دوىل  االهتمام  زادت  التى  طفال،  االأ وعمل 
الق�سايا.)1( وقد لعب املانحون � باحت�سادهم معا فى 
الوعى،  اإعالء  � دورا مهما فى  ال�سباب  ت�سغيل  �سبكة 

واإر�ساء االلتزام بالت�سدى لبطالة ال�سباب.
ت�ستكملها  اأن  ينبغى  امل��ن��ا���رسة  اأن  غ��ري 
فعالية.  اأكر  ت�سبح  لكى  حمددة  وبرامج  �سيا�سات 
اأملانيا  )وزارة  املانحون  قام  املثال،  �سبيل  فعلى 
والهيئة  والتنمية،  االقت�سادى  للتعاون  االحتادية 
ال�سويدية للتنمية الدولية( واملنظمات غري احلكومية 
الن�ساء(  فى  االجتار  ملحاربة  واالئتالف  )اأوك�سفام 
ومنظمة  الدولية  العمل  )منظمة  الدولية  واملنظمات 
برامج  بدعم  جميعا،  اليون�سيف(  الدولية  الهجرة 
اإال  ال�سحايا،  وم�ساعدة  الب�رس  فى  االجتار  من  للحد 
اأنه لي�ش هناك �سوى القليل من تقا�سم املعارف، ومل 
تقيم فعالية �سوى وقليل من هذه الربامج، مما يجعل 
من ال�سعب ما يجدى، وميكن للمانحني اأن ي�ستثمروا 
كر  االأ التقييمات  ودعم  املعارف،  جتميعه  فى  اأكر 

دقة لرباجمهم.
طفال  االأ ت�سغيل  ب�ساأن  اإج���راءات  اتخذت  كما 
طفال امل�سرتك  وطرح برنامج اأبحاث فهم ت�سغيل االأ
بني منظمة العمل الدولية واليون�سيف والبنك الدوىل 
جدول  اأو�سلو،  اأعمال  ج��دول  مبوجب  اأن�سئ  وال��ذى 
جانب  واإىل  طفال.  االأ ت�سغيل  ب�ساأن  عاملى  اأعمال 
تن�سيق  عن  اأ�سفر  ط��ف��ال،  االأ ت�سغيل  تفهم  حت�سني 
والوكاالت  احلكومية  دارات  االإ خمتلف  جلهود  اأكرب 
بلدان  فى  طفال  االأ لت�سغيل  الت�سدى  فى  امل�ساركة 
جهود  تطوير  ومي��ك��ن  اليمنية.  اجلمهورية  مثل 
عن  البيانات  فى  الثغرات  ملواجهة  مماثلة  م�سرتكة 
بدقة  املقيمة  التدخالت  وتق�سى  عموما،  ال�سباب 

)والتى نوق�ست فى الف�سل التا�سع(.
    وميكن للمانحني اال�ستناد كذلك اإىل ال�سباب 
ال�سيا�سات  و�سع  فى  اأكرب  بدرجة  مبا�رسة  ب�سورة 
وال��ربام��ج. وق��د يتم ه��ذا م��ن خ��الل ال��دع��م املاىل 
بو�سائل  لتزويدهم  منظماتهم  اأو  لل�سباب  والتقنى 
اأكر للم�ساركة فى عمليات التنمية الدولية والوطنية 
اجلمعية  اإىل  لل�سباب  مندوبني  ودع���وة  املحلية. 
ومن  املبادرات.  هذه  اإح��دى  املتحدة  مم  لالأ العامة 
احلكومة  تقدمه  ال��ذى  التدريب  خ��رى  االأ املبادرات 

امل�ستقبل. وميكن  ال�سباب وقادة  للمهنيني  ملانية  االأ
م�ساورات  عقد  طريق  عن  ال�سباب  �سوت  دعم  كذلك 
اأو  التقارير  اإع��داد  من  كجزء  ال�سباب  مع  منتظمة 
اأعمال  اإطار  ال�سباب. ففى  تركز على  التى  امل�ساريع 
الدوىل  البنك  بها  يقوم  التى  ك�رسكاء«  »ال�سباب 
خمتلف  من  لل�سباب  ممثلة  جمموعة  بانتظام  تعقد 
قطاعات املجتمع الربازيلى، لتوفري التغذية املرتدة 
ال�سباب  اإ����رساك  مت  كما  ال��ق��ط��رى.  ال��ربن��ام��ج  ع��ن 
ال�سباب  تنمية  م�ساريع  اإع��داد  فى  مبا�رسة  ب�سورة 
مقدونيا  وجمهورية  الدومينيكية  اجلمهورية  فى 

اليوغ�سالفية ال�سابقة.
    

دعم برامج الفر�س الثانية
وهو  ثانية،  فر�ش  اإىل  ال�سباب  من  كثري  يحتاج 
»اأجيال  لديها  التى  البلدان  �سارخ  ب�سكل  تبينه  ما 
ال�سيا�سية  ال��ك��وارث  اأو  النزاعات  نتيجة  �سائعة« 
واالقت�سادية )انظر اأ�سواء على �سرياليون بعد الف�سل 
والكتابة  القراءة  معرفة  تكون  ما  وكثريا  ال�سابع(. 
اأكر انخفا�سا  الفقرية ولكنها  البلدان  منخف�سة فى 
اأنفا�سها بعد �سنوات  البلدان الفقرية التى ت�سرتد  فى 
من النزاع، كما يظهر فى اأفغان�ستان و�سرياليون فى 
بقوة  املانحون  ا�ستجاب  حني  وفى  التاىل.  ال�سكل 

ما  فكثريا  للمدار�ش،  �سا�سية  االأ البنية  بناء  ع��ادة  الإ
املختلفة  االحتياجات  ملراعاة  حاجة  هناك  تكون 
جدا للمتعلمني الكبار.)2( ومن برامج الفر�سة الثانية 
التدريب  اإع��ادة  برامج  ال�سباب  تفيد  اأن  ميكن  التى 
العدالة  اإع��ادة  وبرامج  العمل  ب�سوق  جيدا  املرتبطة 

والتاأهيل مردودة التكلفة. 

مام: امل�شى قدما اإىل الأ
واأن  الواعدة  الربامج  تقييم  متويل 
مل تثبت وتقا�شم الدرو�س فيما بني 

البلدان
ال�سوء  التقرير  األقى هذا  التى  الربامج  كثري من 
ويحتاج  م��وؤك��دة،  منها  اأك��ر  واع��دة  برامج  عليها 
للبلدان  اخلا�سة  الظروف  مع  تكييفه  اإىل  معظمها 
ي�سجعوا  اأن  للمانحني  وميكن  و�سبابها.  ف���رادى 
التكييف واالبتكار فى جماالت الربامج التى قد تكون 
اأحدث اأو اأكر خطورة مما يلزم بالن�سبة للحكومات، 
التنمية  التقييم: ويربز »تقرير عن  كما ميكنهم دعم 
فى العامل 2004: توفري اخلدمات للفقراء« حقيقة اأن 
كثريا من املانحني � ومن بينهم البنك الدوىل � تتوافر 
يتمثل  وق��د  ت�ستخدم.  ال  للتقييم  م��وارد  ع��ادة  لهم 
الواعدة  الربامج  تقييم  فى  للموارد  جيد  ا�ستخدام 

الواردة فى هذا التقرير مثل الربامج التالية:
اإىل  الثالث  من  )الف�سول  احلياة  مهارات  تعليم  	•

ال�ساد�ش(.
لزيادة  التعليم  عائدات  عن  املعلومات  توفري  	•

البقاء فى املدار�ش )الف�سل الثالث(.
ال�سباب مثل جمال�ش  التى تعزز مواطنة  الربامج  	•
من  وغريها  الوطنية  واخلدمة  املدار�ش  طالب 
الربامج التعليمية للخدمات وبرملانات الطالب وبرامج 
تنمية قيادة ال�سباب )الف�سلني الثالث وال�سابع(.

الفقري  ال�سباب  املهارات بني  تبنى  التى  الربامج  	•
جور  االأ اإعانات  اأو  العامة  �سغال  االأ طريق  عن 
جددا  �سبانا  عماال  ت�ستاأجر  التى  لل�رسكات 

)الف�سل الرابع(.
برامج العدالة للتقومي بالن�سبة ل�سباب املانحني  	•
ونظم املحاكم املتنقلة التى تتعامل مع ال�سباب 

اجلانحني )الف�سل ال�سابع(.
الق�سرية  الر�سائل  وخدمة  نرتنت  االإ ا�ستخدام  	•
لتوفري قوائم بالوظائف كما فى كينيا والفلبني 

و�رسى النكا )الف�سالن الرابع والثامن(.

م�شتوى اأمية ال�شباب متدن فى العديد من البلدان ل�شيما تلك 
اخلارجة من ال�رصاعات
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 Fares, Montenegro, and اإىل  ا�ستنادا  املوؤلفني  ح�سابات  امل�سدر: 
Orazem (2006a) and World Bank (2006n).
بلدا  امل�ساهدات من 64  �سنة  بلد -  املبينة عن 92  البيانات  ملحوظة: 
اخلط املبني هو اخلط الذى مت توفيقه من انحدارين للمو�سوعات املذبلة 
املحلى  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  لوغاريتم  على  والكتابة  القراء  ملعرفة 

جماىل. االإ



املهارات  اكت�ساب  جمرد  من  اأكثثر  يتطلب  عامل  فى 
للتعلم،  ال�سباب  اأمام  الفر�ص  توفري  فاإن  �سا�سية،  الأ
ونظرا  البتدائى.  التعليم  بعد  ما  اإىل  امل�سى  يعنى 
اأكر من جمرد  الب�رشى يقت�سى  املال  راأ�ص  بناء  ن  لأ
ال�سبان  اإدمثثاج  زيادة  اأي�سا  يعنى  ذلك  فاإن  التعليم، 
تتوافر  لكى  وذلك  واملحلية،  العامة  جمتمعاتهم  فى 
لديهم فر�ص ل�ستخدام مواهبهم فى العمل وامل�ساركة 
باملعلومات  تزويدهم  وي�ساعف  ن�سيطني.  كمواطنني 
يح�سنوا  لكى  ث  قراراتهم  اتخاذ  على  وم�ساعدتهم 
م�رشوعات  ومنظمى  كعمال  جناحهم  من  ث  الختيار 
للذين  ثانية  فر�سة  وتثثوفثثري  ومثثواطثثنثثني.  واآبثثثثاء، 
ث  �سيئة  ظروف  اأو  قرارات  اتخاذ  من  التخل�ص  يبغون 
وتعوي�سهم عن فر�ص �سائعة ث ميكن اأن يقى ال�سباب 

من التخلف للوراء دون رجعة.
اإعطاء  يجب  الدخل،  منخف�سة  للبلدان  وبالن�سبة 
)وي�سمل  النوعية  جيد  اأ�سا�سى  تعليم  لتوفري  ولوية  الأ
وحينما  املراهقني.  لل�سبان  عثثدادى(  الإ التعليم  ذلك 
يدز،  الإ الب�رشية/  املناعة  نق�ص  فثثريو�ثثص  ينت�رش 
ال�سحراء،  اأفريقيا جنوب  من  اأجزاء  فى  يحدث  مثلما 
بني  انت�ساره  ومنع  ال�سحية  الرعاية  توفري  ويتعني 
ن�ساطهم  ممار�سة  فى  يثثبثثداأون  الذين  ال�سن  �سغار 
النتقال  فى  ي�ساعدان  �سوف  مرين  الأ وكال  اجلن�سى. 
ال�سبان  من  للكثريين  وبالن�سبة  العمل.  مرحلة  اإىل 
�سا�سية فى  فى هذه البلدان، يتعني توفري املهارات الأ
الثانية.  الفر�سة  برامج  لهم من خالل  والعمل  احلياة 
مهارات  من  الق�سوى  ال�ستفادة  حتقيق  و�سيتطلب 
لبناء مهاراتهم فى  اأخرى لهم  ال�سبان وتوفري فر�ص 
العمل، احلفاظ على مناخ اقت�سادى كلى ي�ساعد على 

اإحداث النمو.
واملرتفعة  الدخل  متو�سطة  للبلدان  وبالن�سبة 
�سا�سى  الأ التعليم  وا�سع  نطاق  على  وفرت  التى  النمو 
�رشق  فى  الواقعة  البلدان  مثل  الثانوى،  التعليم  ثم 
ال�سابق،  ال�سوفيتى  والحتثثاد  اأوروبثثثا،  و�ثثرشق  اآ�سيا 
يتمثل التحدى فى تطوير نظام للتعليم العاىل وعالج 
التهديدات ال�سحية اجلديدة التى تواجه ال�سباب، مثل 
احلاجة  و�ستظل  الطرق.  وحوادث  والبدانة،  التدخني 

قائمة اإىل برامج الفر�سة الثانية، ولكن لي�ص على نف�ص 
�سافة  وبالإ الدخل.  منخف�سة  البلدان  فى  م�ستواها 
اإحداث  ي�ساعد على  الكلى  لالقت�ساد  اإىل وجود مناخ 
اإىل  البلدان  تبادر  اأن  ال�رشورى  من  يكون  قد  النمو؛ 
اأجل توفري احتياجات  �سواق من  اإ�سالح موؤ�س�سات الأ

الوافدين اجلدد.
ولي�ص يكفى معرفة ما ينبغى عمله ث فال�سيا�سات 
؟  ملثثاذا  بالف�سل.  متنى  ما  كثريا  لل�سباب  املوجهة 
على  التاأثري  يقت�سى  اأول،  رئي�سية:  اأ�سباب  لثالثة 
حتولت ال�سباب العمل عرب قطاعات عديدة، ومع ذلك 
لتحديد  مرتابطا  نهجا  تتخذ  البلدان  من  القليل  فاإن 
النتائج  اإىل امل�ساءلة جتاه  خطوط وا�سحة للخ�سوع 
ية ب�ساأن  املتعلقة بال�سباب. ولدى كثري من البلدان روؤ
»�سيا�سة  فى  منطية  ب�سورة  �سياغتها  تتم  ث  ال�سباب 
ولويات اأو تن�سيق  وطنية لل�سباب« تف�سل فى حتديد الأ
العمل. وهذه ال�سيا�سات فى حاجة اإىل اإعادة تنقيحها 
وت�سويبها. وحتى لو كانت ال�سيا�سة جيدة ال�سياغة، 
الوطنية.  التنمية  �سيا�سة  عن  مبعزل  تقف  قد  فاإنها 
فى  الفقراء  اأعداد  تخفي�ص  ا�سرتاتيجية  وثائق  ومتثل 
ومل  ال�سدد.  هذا  على  مثال  الدخل  منخف�سة  البلدان 
يكن يتم حتى وقت قريب �سوى دمج حمدود لق�سايا 
للمجتمع  اأكثثرب  جمهود  من  جثثزءا  بو�سفها  ال�سباب 
ولكن  التغيري،  فى  اآخذ  املوقف  وهذا  الفقر.  ملحاربة 
زيادة  اإىل  اأي�سا  وثمة حاجة  الكافية.  بال�رشعة  لي�ص 
دماج  الإ حتقيق  اأجل  من  التحليل،  اأجل  من  ث  القدرة 
مع تخطيط ال�سيا�سة الوطنية، وعملية و�سع املوازنة، 

ومن اأجل التنفيذ املن�سق، ومن اأجل الر�سد والتقييم.
عن  التعبري  فى  ال�سباب  يعجز  ما  كثريا  وثانيا، 
تهمهم.)1(  التى  ال�سيا�سات  وتنفيذ  ت�سميم  فى  راأيهم 
اأن  امل�ستويات  كل  على  للحكومات  اأي�سا  وينبغى 
�سغاء اإىل وجهات نظر ال�سباب،  تكون اأكر انفتاحا لالإ
الندماج  فى  بداأوا  الذين  �سنا  كرب  الأ ال�سبان  خا�سة 
على نحو ر�سمى ب�سورة اأكرب كمواطنني. وفى مقدور 
العامة،  اخلدمات  من  لكثري  عمالء  بو�سفهم  ال�سبان، 
امل�ساركة  خالل  من  النوعية  حت�سني  على  يعملوا  اأن 
فى التنفيذ وتوفري التغذية املرتدة. والتجارب الواعدة 
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تاأثري على اخلدمات، مثلما يحدث  النوع لها  من هذا 
فى اجلهود التى تبذل ملكافحة الف�ساد، التى يقوم بها 

الطالب فى امل�ستوى العاملى فى �رشق اأوروبا.
و�سيا�سات  ث  النجاح  عن  قليلة  ق�س�ص  ثمة  ثالثا، 
ال�سيا�سات  من  والكثري  فاعليتها.  اأثبتت  قليلة  وبرامج 
التى  منها  الكثري  ذلثثك  فثثى  مبثثا  لل�سباب،  املوجهة 
نوق�ست فى هذا التقرير، �سيا�سات واعدة، ولكن مل تثبت 
على  تكرارها  دون  يحول  خطري  عائق  وهذا  فاعليتها، 
ما  ملعرفة  بها  عمله  ينبغى  الكثري  وثمة  اأو�سع.  نطاق 
هى ال�سيا�سات والربامج التى توؤدى اإىل حت�سني النتائج 
ال�سهل،  مر  بالأ لي�ص  ال�سباب، وملاذا. وهذا  اإىل  بالن�سبة 
ثار من مرحلة من مراحل حتول  الآ ب�سبب في�ص  وذلك 
قد  ال�سيا�سات  بع�ص  ن  ولأ اأخثثرى،  مرحلة  اإىل  ال�سباب 
تكون اأكر فاعلية فى جمموعها عن فاعليتها على حدة. 
وملعرفة ما ينجح، وما ل ينجح، وفى اأى ظروف، ميثل 

قيمة هائلة فى حت�سني ال�سيا�سة بالن�سبة لكل البلدان.

تتباين �أولويات �شيا�شة �ل�شباب
ح�شب �ل�شياق �لقطرى

توؤثر  التى  ال�سيا�سات  على  ال�سابقة  الف�سول  ركزت 
لل�سباب:  حتولت  خم�سة  عرب  ال�ستثمار  قرارات  على 
التعليم، العمل، التمتع بال�سحة، تكوين اأ�رش، وممار�سة 
املواطنة. وهذا النطاق من ال�سيا�سات التى توؤثر على 
اإليه  ي�سار  �سوف  ما  باأ�رشها  ت�سكل  ال�سباب  م�سائر 

باأنه »�سيا�سة ال�سباب« فى هذا الف�سل.
ونحن لن نكرر هذه ال�سيا�سات هنا، ولكن بدل من 
ذلك نت�ساءل: كيف تتم مواءمة تو�سيات ال�سيا�سة التى 
نوق�ست فى الف�سول 3-8 وخل�ست فى النظرة العامة 
فى هذا التقرير مع �سياق كل بلد؟ يبدو اأن هناك اأربعة 
ول، كما نوق�ص  اأبعاد ينبغى اأن توؤخذ فى احل�سبان. الأ
ولية ملهارات  اأن امل�ستويات الأ ول، هو  فى الف�سل الأ
�سا�ص  ال�سباب )راأ�ص مالهم الب�رشى( متثل الأ وقدرات 
الذى ميكن للبلدان البناء عليه. وميكن حتديد ذلك من 
اإجابات عن اأ�سئلة مثل: ما هى معدلت اإمتام التعليم 
بال�سحة  ال�سبان  متتع  مدى  ما  والثانوى؟  البتدائى 
خطار  الأ هى  ما  املراهقة؟  مرحلة  يدخلون  حينما 
الق�سري  املثثدى  فى  �سحتهم  تتهدد  التى  الرئي�سية 
واملدى الطويل؟ هل يبنى ال�سباب على مهاراتهم من 
خالل العمل املنتج فى �سوق العمل؟ هل هم موؤهلون 
فى  للم�ساركة  اأمامهم  فر�ص  هناك  وهثثل  بثثوة؟  لثثالأ

املجتمع املحلى والعام؟
ال�سباب  ا�ستطاعة  مدى  البلد  دخل  يحدد  وثانيا، 
واأ�رشهم دفع تكاليف هذه ال�ستثمارات باأنف�سهم. كما 
دارية على تنفيذ ال�سيا�سات  اأنه مقيا�ص بديل للقدرة الإ

امل�رشوطة  القرو�ص  برامج  اإدارة  تتطلب  اإذ  والربامج. 
بالدخل لت�سجيع اللتحاق بالتعليم العاىل م�ستويات 
دارية )خا�سة فى اإدارة ال�رشائب(  عالية من القدرة الإ
البلدان  الربامج �سعبا فى  مما يجعل تنفيذ مثل هذه 
خرى  منخف�سة الدخل. وقد تبني اأن احلوافز املالية الأ
ث مثل التحويالت النقدية امل�رشوطة ث فعالة فى طائفة 
من  كبري  عدد  مي�سى  ل  حيث  ال�سياقات  من  وا�سعة 
املرافق  توافر  الثانوية حتى مع  الدرا�سة  اإىل  ال�سباب 

الالزمة لذلك.
الدميوجرافى.  النتقال  مرحلة  هو  الثالث  والبعد 
هناك  وهل  دميوجرافى،  انتقال  فى  البلد  �رشع  هل 
اأو  عالة؟  الإ انخفا�ص معدل  فر�سة متاحة من  نافذة 
هل ل يزال يتعني ال�رشوع فى النتقال الدميوجرافى؟ 
ذلك  فاإن  خثثري،  الأ مر  بالأ تتعلق  امل�ساألة  كانت  فثثاإذا 
املال  راأ�ص  فى  لال�ستثمار  املتاحة  املوارد  اأن  يعنى 
با�ستمرار  تقل  طفقت  وال�سباب  طفال  الأ من  الب�رشى 
الرتكيز  فاإن  البلدان،  هذه  مثل  وفى  النيجر(.  )ت�ساد، 
مومة، اأمر جوهرى  على اخلدمات ال�سحية للطفولة والأ
وال�سباب.  طفال  الأ حياة  وحت�سني  اخل�سوبة  خلف�ص 
بلدان  هناك  امل�سهد،  عن  خر  الآ ق�سى  الأ الطرف  وفى 
�ستنغلق فيها قريبا نافذة الفر�سة الناجمة عن انخفا�ص 
عالة )اأرمينيا وال�سني(. وينبغى لهذه البلدان  معدل الإ
ن قبل اأن حتل النتائج ال�رشيعة لتقدم  اأن تت�رشف الآ
ال�سكان فى ال�سن مما يوؤدى اإىل مفا�سالت �سعبة بني 

احتياجات ال�سباب واحتياجات كبار ال�سن.)2(
على  ال�سبان  بها  يوؤثر  التى  الدرجة  هى  رابعا، 
فى  مناق�سته  جرى  ما  وهو  تخ�سهم،  التى  القرارات 
الف�سل الثانى. ففى املجتمعات التى يكون فيها اتخاذ 
املحلى  وللمجتمع  �رشة  لالأ يكون  قد  جمتمعا،  القرار 
اأكر، فيما يتعلق بالقرارات التى  اأو  مثل هذا التاأثري، 
توؤثر على ال�سباب )مثلما يحدث فى بنغالدي�ص(. وفى 
املجتمعات التى تكون اأكر ات�ساما بالطابع الفردانى، 
القرار  فى  اأهمية  اأكر  ال�سباب  نظر  تكون وجهات  قد 
النهائى، )مثلما يحدث فى ماليزيا ورومانيا(. ولئن 
بع�ص  على  ينطوى  القرار  اتخاذ  فى  ال�ستقالل  كان 
البلدان  فى  ال�سباب  بع�ص  فاإن  الدخل،  مع  العالقة 
فى  لهم  املتوافر  ال�ستقالل  قدر  اأن  يظهرون  الفقرية 
هم  اتخاذ القرارات )اإثيوبيا( مثل ما يحظى به نظراوؤ

كر ثراء )العراق(.)3( فى البلدان الأ
اأنها  اإل  تتداخل،  قد  بثثعثثاد  الأ هثثذه  كانت  ولئن 
ولية لراأ�ص املال  متمايزة. وعموما، فاإن امل�ستويات الأ
ولويات التى  الب�رشى والدخل لها اأهمية فى حتديد الأ
الرتكيز عليها. وت�سري مرحلة النتقال  للبلدان  ينبغى 
جراءات  الإ مثثن  »العجلة«  مثثدى  اإىل  الدميوجرافى 
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القرار  اتخاذ  فى  ال�سباب  ا�ستقالل  ويوؤثر  القطرية. 
فيمن ينبغى ا�ستهدافه ونوع التدخل.

بلد منخف�ض الدخل جدا.
على  اأ�سواء  )انظر  املثال.  �سبيل  على  �سرياليون  خذ 
يعد  الذى  البلد  فهذا  ال�سابع(.  الف�سل  عقب  �سرياليون 
ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  بلدان  من  لكثري  منوذجا 
املال  وراأ�ص  الدخل  من  جدا  املنخف�سة  مب�ستوياتها 
اأخذ يتحول من التعمري عقب انتهاء ال�رشاع  الب�رشى 
جل. غري اأنه ينبغى عليها مع ذلك  اإىل تنمية طويلة الأ
�سافة  بالإ فاإنه  ولهذا،  دميوجرافى.  بانتقال  متر  اأن 
فاإن  للنمو،  ال�سليمة  �سا�سيات  الأ على  احلفاظ  اإىل 
البتدائى  التعليم  على  احلثث�ثثسثثول  فثثر�ثثص  حت�سني 
ولية ونوعيتهما ينبغى اأن تكون  والرعاية ال�سحية الأ
احلياة  اأ�سا�سيات  لل�سباب  �سيوفر  وهذا  ولوية.  الأ له 
اإىل  لالنتقال  الالزمة  الظروف  �سيوفر  كما  والعمل، 

خ�سوبة اأقل.
اإن  حيث  باملدار�ص.  طثثفثثال  الأ اإحلثثاق  يكفى  ول 
اإىل  اليوم مل يذهبوا  ال�سباب فى �سرياليون  الكثري من 
لهم  ثانية  فر�سة  واإتاحة  اأميون.  ن  الآ وهم  املدر�سة 
مبوجب  غانا  فى  يحدث  )مثلما  باملدر�سة  لاللتحاق 
الفر�ص  �ستح�سن  والكتابة(  القراءة  تعليم  برنامج 
اأي�سا  اأكر جزاء. وينبغى  املتاحة لهم ملمار�سة عمل 
النظر فى بناء املهارات من خالل التوظف فى برامج 
�سا�ص اأو كا�ستكمال  �سغال العامة فى ارتباط حمو الأ الأ
له )وفقا لنظام Agetip املعمول به فى ال�سنغال فى 
امل�سرتكني  ال�سبان  من  لكثري  وبالن�سبة  ال�سدد(.  هذا 
فى ال�رشاع ب�سورة مبا�رشة، فاإن التاأهيل الذى يوؤدى 

على ممار�سة العمل، اأمر جوهرى.
اأجل  من  �سا�سية  الأ املثثهثثارات  اكت�ساب  وميكن 
توليفة من  اجليدة من خالل  بثثوة  والأ ال�سحة  حتقيق 
التدريب على املهارات املتعلقة باحلياة فى املدر�سة 
»م�ستقبلى  برنامج  فى  ناميبيا  فى  يحدث  ملا  )وفقا 
هو من اختيارى«(، من خالل برامج الفر�سة الثانية، 
عالم  الإ وحمالت  الجتماعى  الت�سويق  خالل  ومن 
يحدث  )مثلما  املدار�ص  خارج  ال�سباب  جتتذب  التى 
وحتى  الكمرون(.  فى  ال�سباب«  »اآفثثاق  برنامج  فى 
فاإنه  اأكرب،  م�سوؤوليات  باأنف�سهم  ال�سباب  يتوىل  حني 
ت�سل  التى  واخلدمات  باملعلومات  تزويدهم  يجب 
لهم فى مواقعهم ث ب�ساأن املخاطر ال�سحية، واملباعدة 
ث  خثثرى  الأ جنابية  الإ ال�سحة  وق�سايا  الثثولدة  بني 
وا�ستهدافهم لي�ص ك�سبان فقط، ولكن اأي�سا على نطاق 

اأو�سع كاأ�رش وجمتمعات حملية.

اأبواب  فتح  ينبغى  نف�سه،  بناء  يعيد  وفى جمتمع 
اأن  وميكن  حقا.  ال�سباب  فيها  لي�سارك  املوؤ�س�سات 
يوؤدى تاأكيد هويتهم القانونية ومتثيلهم فى منظمات 
من  على  اأخثثف  عقوبات  وفر�ص  املحلى  املجتمع 
ح�سا�ص  الإ تعزيز  اإىل  ال�سباب،  من  الت�رشف  ي�سيئون 

بالت�سامن.

اقت�صاد �رسيع النمو
�سا�سيات  الأ جتثثاوز  الدخل  منخف�ص  بلد  نثثام  فيت 
الف�سل  بعد  الفيتنامى  ال�سباب  على  اأ�ثثسثثواء  )انظر 
الدميوجرافية،  بالعوائد  ال�سباب  يحظى  واإذ  الثالث(. 
بينهم مرتفعة،  الثانوية  الدرا�سة  اأمتوا  ن�سبة من  فاإن 
ال�سباب  ي�ستخدم  با�ستمرار  املتنامى  والقت�ساد 
خالل  الهبوط  عالة  الإ معدلت  و�ستوا�سل  ب�سهولة. 
حت�سني  حتدى  مواجهة  يتيح  مما  القادمني  العقدين 
نوعية التعليم العاىل واملخاطر التى يواجهها ال�سباب 

الوترية ال�رشيعة للتغيري القت�سادى والجتماعى.
ن اإىل تو�سيع فر�ص احل�سول  وحتتاج فيت نام الآ
على خدمات نظام للتعليم الثانوى والعاىل اأكر تنوعا 
ال�سباب  يتعلم  لكى  املناهج  توجيه  واإعثثادة  ومرونة 
املعلومات،  )تكنولوجيا  املالئمة.  العملية  املهارات 
والعمل  امل�سكالت،  )حل  احلياة  ومهارات  واللغات( 
�سمن جمموعات( مع اإقامة روابط اأقوى بني املدر�سة 
فى  وال�سناعة  اجلامعة  بني  الرابطة  )مثل  والعمل 
ال�سني(. وميكن تو�سيع نطاق التعليم العاىل من خالل 
الو�سول اإىل القطاع اخلا�ص فى مكان وجوده )مثلما 
ث وهو �سىء  �سيلى(. ولكن ل�سمان نوعيته  يحدث فى 
يخطئ فيه كثري من البلدان النامية �ستحتاج فيت نام 
اإىل نظم جيدة ملنح ال�سهادات والتقييم )وتقدم �سيلى 
وجمهورية كوريا اأمثلة جيدة فى هذا ال�سدد(. وخلق 
للطالب  بالن�سبة  خا�سة  كافيا،  يكون  ل  قد  فر�ص 
ريفية  خلفيات  على  واملنتمني  ذلك  ي�ستحقون  الذين 
يجب  الدرا�سية  واملنح  القرو�ص  فاإن  ثم  ومن  فقرية. 
اأكرب  يواجهون  للذين  اأو  اإليها  للمحتاجني  توجه  اأن 
تعليم  ح�سابات   « غثثرار  )على  العمل  فى  امل�ساعب 

فراد » فى املك�سيك(. الأ
ب�سبب  نام  فيت  فى  ال�سحية  املخاطر  وتتزايد 
تنتقل  التى  مرا�ص  والأ واملخدرات،  الكحول  تعاطى 
باملمار�سة اجلن�سية، وغري ذلك من ال�سلوكيات اخلطرية. 
ومن ثم ي�ستطيع ال�سباب ال�ستفادة من ح�سولة على 
معلومات اأكر وحوافز اأقوى لتخاذ القرارات ال�سليمة. 
ال�رشورية  احلياة  مهارات  توفري  ي�ساعد  اأن  وميكن 
عدادية. )وقد اأ�سلحت  لتح�سني ال�سحة فى املدار�ص الإ
لي�سمل  الثانوية  الدرا�سة  منهج  اأخريا  اأفريقيا  جنوب 

املجتمع  فى  باالحرتام  نحظى  ال  إننا  »ا
املحاربني  ب��االف��ظ��اظ  وي�����س��م��ون��ن��ا  

مر غري �سحيح«. ال�سابقني وهو اأ

�ساب ميار�ص التجارة وهو راكبا دراجة، 
وحمارب �سابق.
مركز بومباىل، �سرياليون �سباط/
فرباير 2006

طول �ساب«. طول من اأ ق�رص را�سد اأ »اأ
�ساب 
مركز تونكوليلى �سرياليون
�سباط/ فرباير  2006  



تقرير عن التنمية فى العامل 2007   214

حوادث  فى  الكبرية  للزيادة  ونظرا  املهارات(.  هذه 
الطرق بني ال�سباب فاإن �سالمة املرور جديرة بالرتكيز 

على اإحدى مهارات احلياة. 
اجلن�سية  الثث�ثثسثثحثثة  عثثن  املثثعثثلثثومثثات  ولثثتثثوفثثري 
ل�سانعى  ينبغى  اأماكنهم،  فى  لل�سباب  جنابية  والإ
باحرتام  معها  التعامل  مور،  الأ هذه  فى  ول  الأ القرار 
املعلومات،  اأف�سل  توافر  مع  حتى  اأنه  غري  ال�رشية. 
يتعرون،  �سوف  الفيتناميني  ال�سبان  من  الكثري  فاإن 
اأي�سا  وذلك  مهمة.  الثانية  الفر�سة  برامج  يجعل  مما 
خطار، مثل اأطفال  مهم بالن�سبة لل�سبان املعر�سني لالأ

ال�سوارع والعاملني فى جتارة اجلن�ص.
لل�سباب  فر�سا  متزايد  نحو  على  نام  فيت  وتوفر 
اأن  ت�ستطيع  ولكنها  العامة،  احلياة  فى  للم�ساركة 
اإىل مناطق  اأكر لالعرتاف قانونا باملهاجرين  تفعل 
احل�رش الذين يتعر�ص ح�سولهم على اخلدمات العامة 

للمتاعب ب�سورة متزايدة.
وفيت  �سرياليون  بني  القائم  التباين  قدر  وعلى 
نام، فاإنهما ل متثالن �سوى قدر �سغري من التنوع بني 
يواجهها  التى  اخلم�سة  التحولت  فى  النامية  البلدان 
ا�ستخال�ص  ال�سعب  من  يجعل  تنوع  وهو  ال�سباب، 
ولويات.  الأ اأين تكمن  اأكرب ب�ساأن  نتائج عامة بدرجة 
ولذا فاإن كل بلد فى حاجة اإىل اختيار �سيا�سات ت�ستند 

اإىل ظروفه.
    

تخذل  م��ا  ك��ث��ر�  �ل�شباب  �شيا�شات 
�ل�شباب

حيان  اإن معرفة ما ينبغى عمله متثل فى كثري من الأ
اإمتام  والتاأكد من  ال�سيا�سة.  ال�سهل من ت�سميم  اجلزء 
ذلك، والقيام به جيدا اأكر �سعوبة. وقد حققت �سيا�سة 
فى  خمتلطة  جناحات  حثثثوال  الأ اأف�سل  فى  ال�سباب 
لثالثة  وذلك  ال�سباب،  اأجل  من  هادئ  انتقال  �سمان 

قل: اأ�سباب على الأ
التى  والقطاعات  ال�سيا�سات  بني  التن�سيق  �سعف  	•
توؤثر على ال�سباب واخل�سوع املحدود اإىل امل�ساءلة 

عن النتائج املتحققة بالن�سبة اإىل ال�سباب.
عدم قدرة ال�سباب فى التعبري عن وجهات نظرهم  	•
بو�سوح ب�ساأن ر�سد وتوفري التغذية املرتدة فيما 

يتعلق بنوعية ال�سيا�سة واخلدمة املوؤداة.
ندرة النجاحات التى ثبت حتققها. 	•

اإىل  امل��ح��دود  واخل�صوع  التن�صيق  �صعف 
امل�صاءلة

عرب  متتد  التى  بال�سباب،  املتعلقة  النتائج  تتاأثر 
قطاع  جمثثرد  من  باأكر  اخلم�ص،  النتقال  عمليات 

ن عمليات النتقال  ال�سحة اأو قطاع التعليم. ونظرا لأ
تتاأثر  ما  قطاع  فى  النتائج  اإن  حيث  ث  تتداخل  هذه 
تعمل  اأن  ينبغى  فاإنه  ث  اآخثثر  قطاع  فى  بال�سيا�سات 
توؤثر  لكى  �سيا�سات  ت�سميم  عند  معا  كثرية  قطاعات 
فى النتائج. وتتطلب معاجلة ال�سعوبات التى تعرت�ص 
النتقال اإىل العمل النظر اإىل ما وراء �سوق العمل �سوب 
�سيا�سة القت�ساد الكلى ومناخ ال�ستثمار واإىل نوعية 
التعليم والتدريب )وهو ما جرت مناق�سته فى الف�سل 
املدر�سة  فى  التعلم  املواطنة  غر�ص  وي�سمل  الرابع(. 
اللتحاق  معدلت  زيادة  وتقت�سى  ال�سابع(.  )الف�سل 
للعمل  املتعار�سة  اخليارات  بني  التوفيق  باملدار�ص، 
والزواج �سد التعليم. ويكمن جناح التحويالت النقدية 
لي�ص  املك�سيك،  فى  »الفر�ص«  نظام  مثل  ث  امل�رشوطة 
اأدوات ال�سيا�سة املعيارية فى قطاع التعليم ث بالتحديد 
فى حقيقة اأنها تت�سدى للمطالب املتناف�سة على وقت 
التنوع  الف�سلني 3 و6(. ومع مثل هذا  )انظر  ال�سباب 
فى مراحل انتقال الفراد، قد يتعذر الو�سول لل�سباب. 
اأن جترى  وينبغى حلمالت التوعية والرتبية ال�سحية 
اإىل  ت�سل  لكى  القطاعات  مثثن  وا�سعة  طائفة  عثثرب 
اأو  اأو خارجها  نهم قد يكونون فى املدر�سة  ال�سباب لأ

فى العمل اأو خارجه )انظر الف�سلني 4 و5(.
ناجمة  ثار  الآ من  في�ص  هناك  يكن  مل  لو  وحتى 
من مرحلة انتقال اإىل اأخرى، فقد تكون هناك حاجة 
عدادى  الإ التعليم  وجعل  القطاعات.  عرب  التن�سيق  اإىل 
�سامال )الف�سل 3( �سيتطلب فى كثري من البلدان اإجراء 
البنية  النقل وغريه من جمالت  حت�سينات فى جمال 
اإىل  املادى  الو�سول  فر�ص  لتي�سري  وذلك  �سا�سية  الأ
املعدل  مواجهة  تتطلب  قد  نام  فيت  وفى  املدار�ص. 
على  من  لالأ اأف�سل  قواعد  املرور  حوادث  من  املرتفع 
الطرق واتخاذ اإجراءات اأقوى لتنفيذ ذلك )انظر اأ�سواء 
يتعلق  الف�سل 3(. وفيما  بعد  الفيتنامى  ال�سباب  على 
ال�ستفادة  تتطلب  قد  الالتى،  ال�سن  بالن�ساء �سغريات 
بع�ص  اإعفاءهن من  اأي�سا  العمل  اأو  التعلم  فر�ص  من 
فى  ال�ستثمار  خثثالل  مثثن  املثثنثثزىل  الثثكثثدح  عنا�رش 
نوع  على  اأ�سواء  )انظر  واملياه  للطاقة  اأكفاأ  م�سادر 

اجلن�ص بعد الف�سل 2(.
القطاعات  وزارات  تكون  البلدان،  معظم  وفثثى 
م�سوؤولة عن جممل ال�سيا�سات التى توؤثر على ال�سباب، 
دارات املخت�سة بال�سباب  فى حني تكون الوزارات اأو الإ
طار 1-9(.  م�سوؤولة عن النتائج املتعلقة بال�سباب )الإ
ن  وهذا ل ي�سع حدودا وا�سحة للخ�سوع للم�ساءلة لأ
اإدارات ال�سباب لي�ص لها عادة تاأثري قوى على نظرائها 
وزارات  ا�ستنفرت  البلدان  بع�ص  وفى  القطاعات.  فى 
اأحلق  مما  القطاعات  وزارات  من  معار�سة  ال�سباب 

»املدر�سون ... ميار�سون التدري�س نظريا، 
ويحول  بال�سباب  ال�رصر  يلحق  وه��ذا 
غري  وجنعلهم  جيدا  للتعلم  وبني  بينهم 

قادرين على العثور على عمل«.

»�ساب من هانوى، فيت نام
اآذار/ مار�ص 2006«.
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يكون  اأخرى  بلدان  وفى  ال�سباب.  ب�سيا�سات  اأ�ثثرشارا 
مت  �سيا�سيني  موظفني  جمرد  ال�سباب  اإدارات  �ساء  روؤ
اهتمام خا�ص بتطوير  لديهم  اأن يكون  تعيينهم دون 
مد تتعلق بال�سباب.  ية متو�سطة اأو طويلة الأ اأو ر�سد روؤ
و�سعف  امل�سوؤولة،  القطاعات  من  طائفة  وجود  ومع 
قطاع  اأى  يكون  لن  امل�ساءلة،  اإىل  اخل�سوع  حثثدود 
تعانى  لذلك   ونتيجة  ث  كاملة  للم�ساءلة  خا�سعا 

النتائج املتعلقة بال�سباب.

ال�صيا�صة  �صياغة  فى  ال�صباب  �صوت  �صعف 
وتوفري اخلدمات

رغم اأن م�سالح ال�سباب قد تعرب عنها جماعات اأخرى 
امل�ستويات  على  القرار  �سنع  جمثثال  فى  �سنا  اأكثثرب 
املحلية والوطنية،)4( فاإنه مما يثري الده�سة اأن ال�سباب 
نادرا ما يوؤخذ راأيهم فى ال�سيا�سات التى توؤثر عليهم. 
التى  البلدان  ثلث  نحو  فاإن  التقديرات  لبع�ص  ووفقا 
الهيئات  ت�ستمع  ل  لل�سباب،  وطنية  جمال�ص  ت�سم 
خمتلف  نظر  وجثثهثثات  تعك�ص  اأن     بها  املق�سود 
غري  وال�سباب  اليافعني  ملنظمات  امل�سلحة،  اأ�سحاب 
من  جثثدا  قليل  عثثدد  ا�ست�سارة  وجتثثرى  احلكومية.)5( 
منظمات اليافعني اأو ال�سباب غري احلكومية كجزء من 
البلدان  الفقراء فى  اأعداد  ا�سرتاتيجية تخفي�ص  عملية 
باإ�سهاب  مناق�سته  �ستجرى  ما  )وهثثو  الدخل  قليلة 

اأدناه(.
وتقدمي اخلدمات جمال اآخر ل يظهر فيه ال�سباب 
للخدمات  مهمون  عمالء  ال�سباب  اأن  ومثثع  للعيان. 
فاإنهم  ذلك  ومع  ي�ست�سارون.  ل  غالبا  فاإنهم  العامة، 
اأن يكونوا  باعتبارهم عمالء مبا�رشين، فاإنه ميكنهم 
اخلدمات  تقدمي  نوعية  حت�سني  فثثى  حا�سمة  اأداة 
طار 2-2(.)6( وتعانى كثري من اخلدمات ال�سحية  )الإ
قليلة  عناية  وتوىل  لل�سباب  جدا  معادية  �سورة  من 
 )5 الف�سل  )انظر  ال�سباب  واحتياجات  لهتمامات 
بو�سفهم  بال�سباب  قليلة  درا�سية  اأنظمة  وتعرتف 
اأ�سحاب م�سلحة فى مقدورهم حت�سني نوعية التعليم 
)الف�سل 3(. ومع ذلك فاإن لدى ال�سباب احلافز جلعل 
للم�ساءلة، وهو �سىء يكون  العامة خا�سعة  اخلدمات 

هم له مع ن�سجهم. بتح�سني اأداوؤ

كدة ندرة النجاحات املوؤ
يحدد قليل من عمليات التقييم الدقيقة لربامج ال�سباب 
املمتدة  ال�سببية  غمو�ص،  ودون  النامية،  البلدان  فى 
يكون فعال. وهذا  لكى  الربنامج.)7(  اإىل  ال�سيا�سة  من 
يعطى ل�سيا�سة ال�سباب جوا من الليونة، والفتقار اإىل 
معروفا  املعلومات  من  الكثري  اأ�سبح  وقد  ال�رشامة. 
ب�ساأن ما يوؤثر على النتائج فى مرحلة الطفولة، ويرجع 

من  ومتزايدة  كبرية  جمموعه  اإىل  ذلثثك  فى  الف�سل 
لتنمية  املبكرة  الربامج  ثر  لأ الدقيقة  التقييم  عمليات 
واإ�سالحات  املدر�سية،  التغذية  وبرامج  الطفولة، 
العالجى،  البتدائى  والتعليم  املدار�ص،  فى  دارة  الإ
نهاية  فى  املدرجة  اجلداول  تف�سله  وكما  جرا.  وهلم 
الف�سول )3-8(، يقع كثري من الربامج املهمة لتو�سيع 
»الواعدة  الربامج  مع�سكر  فى  القدرات،  وبناء  الفر�ص 
برامج  معظم  ت�سمل  وهى  الربهان«.  اإىل  تفتقر  ولكن 
البلدان  ي�ستثمر كثري من  )التى  تعليم مهارات احلياة 
ال�سباب،  املزيد فيها(، ومعظم برامج ت�سجيع مواطنة 
ال�سباب،  وبرملانات  الطلبة،  جمال�ص  ذلثثك  فى  مبا 
ول  الوطنية(.  اخلدمة  ذلك  فى  )مبا  اخلدمة  وتعليم 
دلة على تو�سيع نطاق الفر�ص. يقت�رش الفتقار اإىل الأ

وبا�ستثناء برامج »جوفينيز« ال�سباب، فى اأمريكا 
خارج  ال�سباب  تدريب  اإىل  ترمى  )التى  الالتينية 
برامج  تقييم  جثثدى  نحو  على  يجرى  ل  املثثدر�ثثسثثة(، 
التقييم،  عمليات  حدثت  اإذا  وحتى  الثانية.  الفر�سة 
فاإن نتائجها قد تكون حمدودة. وتتناول عملية تقييم 
ثار التى حتدث على التوظف  برامج جوفينيز بتو�سع الآ
جور، ولي�ص على حت�سني ال�سحة ومكافحة اجلرمية  والأ

التى تتواكب مع العمالة.

حتقيق ذلك على نحو �شليم � من خالل 
بال�شيا�شة  ودجمه  متما�شك  �إطار  و�شع 

�لوطنية
لي�ص  ال�سيا�سة  اأن  ل�سمان  عمله  ميكن  الثثثذى  مثثا 
ينبغى  النجاح  فر�ص  لثثزيثثادة  الف�سل؟.  م�سريها 

ففى  باأكملها.  بثثوزارة  عادة  ال�سباب  ف�سايا  ت�ستاأثر  ل 
من  ال�سباب  ق�سايا  مع  التعامل  يتم  البلدان  معظم 
ث خا�سة  اأخرى  لل�سباب قائمة فى وزارات  اإدارات  خالل 
وزارات  فى  اأو  وال�سويد(  )جامايكا  التعليم  وزارة  فى 
الريا�سة،  عثثن  وكثثذلثثك  ال�سباب  عثثن  م�سوؤولة  �ساملة 
والثقافة، وال�سوؤون الجتماعية، اأو احلكم املحلى )الهند 

و�سنغافورة(.
ت�سمل  ولكنها  الثثثوزارات  هثثذه  وظائف  وتختلف 
و�سياغة  ال�سباب  لق�سايا  اإطثثار  اإعثثداد  وا�سعة  ب�سورة 
واملنا�رشة،  والتعاون،  التن�سيق،  وتعزيز  ال�سيا�سات، 
وتدعم  والر�سد،  التقنية،  امل�ساعدة  وتقدمي  والبحوث، 
دارات اأحيانا برامج خا�سة، خارج الوزارات التنفيذية  الإ
التقليدية، وتكون موجهة لل�سباب، على امل�ستوى الوطنى 
اأو املحلى. وقد حتتفظ اأي�سا بروابط وقنوات ات�سال مع 

ال�سباب ومنظماتهم.

تقدم  ملدى  دالة  جزئيا  هو  ال�سباب  اإدارات  ودور 
ال�سباب.  اأجثثل  من  �سيا�سات  وتنفيذ  و�سع  فى  البلدان 
فى  والتنمية  التعاون  منظمة  بثثلثثدان  مثثن  كثري  وفثثى 
ال�سيا�سات خالل  ر�سخ و�سع  القت�سادى. حيث  امليدان 
عدة عقود، ويتمثل دور اإدارات ال�سباب اأ�سا�سا فى و�سع 

ال�سيا�سات، والتن�سيق، والر�سد.
بداأت فقط فى  التى  النامية  البلدان  وفى كثري من 
و�سع �سيا�سات متما�سكة من اأجل ال�سباب، يزداد الرتكيز 
فى  دارات  الإ وانتقلت  الن�سح.  وتقدمي  املنا�رشة  على 
ال�سلفادور،  )�سيلى،  �سيا�سات  �سياغة  اإىل  اأخرى  بلدان 

ونيكاراجوا( وحتقيق التن�سيق )�سيلى(.

امل�سدر: ماتريو )2006(.

ما �لذى تفعله وز�ر�ت �ل�شباب ؟ طار 1-9  �لإ

ولكن  بزيارتنا،  كثرية  منظمات  قامت 
ن �رصحنا لها موقفنا مل نعد نراها  اأ بعد 

خرى »لي�س هناك متابعة« مرة اأ

�ساب من اإقليم كي�سى فى �سرياليون
�سباط/ فرباير 2006

دواعى  ومن  رمزية...  ال�سباب  م�ساركة 
 ... )ال�����س��ل��ط��ات(  تر�سلك  ن  اأ ح��ب��اط  االإ
مبجموعة  تهتم  ن  اأ دون  اجتماع  اإىل 

التو�سيات واملتابعة.
روتيمى، نيجرييا
حزيران/ يونيه 2006
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ب�ساأن  ح�سيفة  نظر  وجهة  تكوين  ال�سيا�سة  ل�سانعى 
النتائج املرغوب فيها لل�سباب، واأن تدمج وجهة النظر 
التقنية.  التنفيذ  واآليات  الوطنى  التخطيط  فى  هذه 
عن  امل�ساءلة  اإىل  اخل�سوع  حت�سني  اإىل  �سيوؤدى  وهذا 
هذه  تنفيذ  على  القدرة  توفري  اأي�سا  وينبغى  النتائج. 

ال�سرتاتيجية على جميع امل�ستويات.

إطار وطنى مت�صق لل�صباب اعداد ا
جمموعة  هناك  كانت  اإذا  اأ�سهل  امل�سئولية  حتديد 
ال�سباب،  اأجل  من  الوطنية  هداف  الأ من  جيدا  حمددة 

حتددها الوزارات الرئي�سية واأ�سحاب امل�سلحة. وهذا 
البلدان فى حتقيق  تاأخذ  بوجه خا�ص حني  اأمر مهم 
الف�سل  )انظر  العامة  اخلدمات  توفري  فى  الالمركزية 
املحلى  امل�ستوى  عرب  تتقاطع  ما  وكثريا  ول(.  الأ
امل�رشوعات  من  ث  ال�سباب  على  تركز  التى  املبادرات 
ال�سغرية التى تلبى احتياجات جمموعات خا�سة من 
الوطنية  الق�سايا  تتناول  التى  الربامج  اإىل  الربامج، 
على  توؤثر  التى  اخلثثدمثثات  معظم  تقدمي  يتم  حيث  ث 
ال�سباب. واإن كانت هذه الربامج مالئمة بالقدر الكافى 
بتجزوء  تبتلى  اأن  ميكن  فاإنها  الفيدرالية،  النظم  فى 
اخلدمات  يقدم  حني  خا�سة  التن�سيق،  و�سوء  اجلهود 
اأكر من م�ستوى حكومى. )مثل التعليم فى الربازيل( 
الولئية  الخت�سا�سات  عرب  ثثثار  الآ تتداخل  حيث  اأو 
ومر�ص  فريو�ص  مكافحة  حمالت  فى  يحدث  )مثلما 
طار وطنى وا�سح اأن يوجه التن�سيق. يدز(. وميكن لإ الإ

ية ال�سيا�سة على م�ستوى البلد ث وكثريا  غري اأن روؤ
الوطنية  ال�سيا�سة  خثثالل  من  عنها  التعبري  يتم  ما 
عام  وفى  جدا.  النطاق  �سيقة  عادة  تكون  ث  لل�سباب 
البلدان  جميع  من  املائة  فى   82 لدى  كان   ،2001
�سيا�سة وطنية لل�سباب، ولدى 89 فى املائة منها اآلية 
تن�سيق وطنيا لل�سباب، وكان 60 فى املائة منها ينفذ 
برنامج عمل وطنى لل�سباب. ولكن فى 70 فى املائة 
منها كانت ال�سيا�سة الوطنية لل�سباب تركز على نطاق 
مع  قليلة  روابط  مع  ال�سباب،  اإدارة  �سواغل  من  �سيق 
مثل  لل�سباب،  خدمات  تقدم  التى  خثثرى  الأ الثثوزارات 
التعليم، وال�سحة، والعمل.)9( وحتى لو كانت  وزارات 
هذه الروابط وا�سعة النطاق، فقد ل تكون ا�سرتاتيجية، 
ال�سيا�سات  من  تافهة  بقائمة  �سبها  اأكثثر  وتكون 

املرغوبة منها بربنامج عمل ا�سرتاتيجى.
هذه  بيانات  فى  النظر  اإعثثثادة  تثثوؤدى  اأن  وميكن 
يتعلق  فيما  ال�سباب  على  الرتكيز  ت�سديد  اإىل  ال�سيا�سة 
ببناء دوائر منا�رشة وا�سعة للنتائج التى تهم ال�سباب. 
القت�ساد  هما  اأ�سا�سيتني  وزارتثثني  اإ�ثثرشاك  يتم  وحني 
بني  لل�سيا�سة  اأو�سع  تبنيا  يحقق  هثثذا  فثثاإن  واملالية 
النجاح فى  العامة وهو ما يبدو وا�سحا من  الوكالت 
امل�ساواة بني  مراعاة  ال�سيا�سة فى جمالت مثل  و�سع 
اجلن�سني وهو ث مثل جمال ال�سباب ث يتقاطع عرب خطوط 
طار 9-2(. وميكن لوا�سع �سيا�سة ال�سباب  القطاعات )الإ

اأن ي�ستفيد كثريا فى امل�ساورات مع ال�سباب.)10(
ال�سيا�سات  ممار�سة  ميكن  الوطنى،  طثثار  الإ وفى 
التى توؤثر على النتائج املتعلقة بال�سباب على اف�سل 
املثال،  �سبيل  فعلى  فرادى.  قطاعات  نطاق  فى  وجه 
ميكن معاجلة م�ساألة تو�سيع نطاق اخليارات املفتوحة 
وزيادة  العليا،  الثانوية  املدار�ص  فى  ال�سباب  اأمثثام 

بكني  فى  املراأة  ب�ساأن  الرابع  العاملى  املوؤمتر  عقد  منذ 
اآ�سيا  �ثثرشق  فثثى  احلكومات  و�سعت   ،1995 عثثام  فثثى 
اجلن�سني.  بني  امل�ساواة  لدعم  وموؤ�س�سية  قانونية  اأطرا 
لتحقيق  عمل  خطط  على  و�ثثسثثادق  معظمها  حثثدد  وقثثد 
ل�سمان  وهيئات  اآليات  واأن�ساأت  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
مراحل  كل  فى  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ل�سواغل  الت�سدى 
دارات  الإ ترقية  مت  وقثثد   . وتنفيذها  ال�سيا�سة  تخطيط 
وزارات  اإىل  القوة  اأ�سباب  الن�ساء من  لتمكني  املخ�س�سة 
مثلما حدث فى كمبوديا واإندوني�سيا، ومت ت�سكيل اأجهزة 
عالية امل�ستوى للتن�سيق بني القطاعات مثلما حدث فى 
جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية، والفلبني، وفيت نام.

ما �لذى ينبغى حت�شينه ؟
التقييم  وفثثى  الر�سد  وفثثى  التنفيذ  فى  ال�سعف  اأوجثثه 
اإىل الكثري من املوؤ�س�سات  اأرجاء املنطقة  �سائعة فى كل 
املوارد  اإىل  وتفتقر  �سعيفة،  تزال  ل  ال�سلة  ذات  العامة 
القطاعات  فى  اأدوارهثثا  لتحديد  وت�سارع  القدرة،  واإىل 

كر ر�سوخا. الأ

ما �لذى مت تعلمه ؟
اأربعة درو�ص:

امل�ساواة  لتحقيق  �ساملة  ا�سرتاتيجية  ت�سميم  اإن 
اأن ثمة  الرئي�سية. ذلك  الوزارات  ي�سمل كل  بني اجلن�سني 
امل�ساواة  �ساملة لتحقيق  ا�سرتاتيجية  اإىل ت�سميم  حاجة 
بينهما  امل�ساواة  حتقيق  ل�سواغل  للت�سدى  اجلن�سني  بني 
ت�سارك  اأن  وينبغى  ال�سامل.  التنمية  برنامج  فى  مقدما 
فى ذلك جميع الوزارات التنفيذية والوكالت املتخ�س�سة 
فى  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حتقيق  م�ساألة  ت�سب  لكى 
النهاية فى وزارة �سوؤون املراأة. وت�سمن م�ساركة وزارتا 
بني  امل�ساواة  ق�سايا  معاجلة  تكفل  واملالية،  القت�ساد 
الوطنية.  املوازنة  وتنفيذ  بفاعلية عند ت�سميم  اجلن�سني 
الوزارات  فعلى �سبيل املثال، ت�رشك فرق عمل فيما بني 
التى اأن�سئت فى كمبوديا، الوزارات التنفيذية فى ت�سميم 
حمددة  اأعمال  وفى  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ا�سرتاتيجية 
خا�سة بذلك. وقد حددت ال�سرتاتيجية الوطنية للنهو�ص 
بالن�ساء فى فيت نام املو�سوعة فى 2002، م�سوؤوليات 

دارات احلكومية املختلفة فى هذا ال�سدد.  الإ

�شىء«.   كل  فى  �لق�شية  �إدر�ج  على  �لقدرة  »بناء 
حتتاج الوكالة امل�سوؤولة عن التيقن من اأن �سواغل حتقيق 
امل�ساواة بني اجلن�سني ت�سكل جزءا من �سيا�سة القطاع، اإىل 
قدرات قوية، مثلما حتتاجه الوزارات القطاعية والهيئات 
فى  الق�سية  دراج  لإ ن�سيطة  اآليات  خالل  من  ث  خثثرى  الأ
والتدريب  املوازنة،  من  الكافية  والعتمادات  �سىء،  كل 
حتديد  يكن  مل  )كمبوديا(  البلدان  بع�ص  وفى  التقنى. 
امل�ساواة  ق�سايا  اإدماج  عن  امل�سوؤولة  الت�سال  حلقات 
بني اجلن�سني فى جدول اأعمال القطاع فعال اإل ب�سورة 
خذ  باآليات بديلة اأو مكملة )فرقة  جزئية فقط، ويجرى الأ
مت  البلدان  معظم  وفثثى  الثثثثوزارات(.  بني  م�سرتكة  عمل 
ب�سهولة اإدماج التدريب التقنى على ق�سايا امل�ساواة بني 

اجلن�سني ب�سهولة فى برامج التدريب العامة.
اأن  رغم  �ملدنى.  �ملجتمع  فى  �لن�شاء  حركة  دعم 
خالل  تغري  قلما  الوطنية  الربملانات  فى  الن�ساء  و�سع 
توؤثر  التى  ال�سيا�سات  اأنه حدث تقدم كبري فى  اإل  العقد، 
على املراأة. وكان الكثري من هذا التقدم ناجما من زيادة 
اآرائهن فى املجتمع املدنى  قدرة الن�ساء فى التعبري عن 
اإندوني�سيا،  ففى  التغيري.  اأجثثل  من  ال�سغط  ملمار�سة 
احلركات  حققت  وتايلند،  والفلبني،  ومنغوليا،  وكوريا، 
تنفيذ  فى  و�ساعدت  ال�سيا�سات  فى  تغيريات  الن�سائية 

�رشة، والعنف املنزىل، والتهريب. قواعد العمل، والأ
�لر�شد و�لتقييم.  اأعدت بلدان قليلة اأنظمة مالئمة لتقييم 
الزمن. وينبغى تطوير موؤ�رشات  التاأثري فى املكان وفى 
واآليات مالئمة جلمع البيانات وحتليلها، من البداية، مبا 
ح�ساء الوطنية وموؤ�س�سات البحوث.  فى ذلك موؤ�س�سات الإ
ال�سعبية،  الدميقراطية  لو  وجمهورية  كمبوديا،  وفى 
التق�سيم  دماج  لإ وطنية  اإح�سائية  اأنظمة  تطويع  يجرى 

ح�سائيات الوطنية. ح�سب اجلن�ص فى الإ

�سيوى والبنك الدوىل )2005(؛  امل�سادر: بنك التنمية الأ
دى  وحافات   ،)2005( نييف  باز  ودى  وحمد،  بثثراون، 
ديو�ص )2002(، والبنك الدوىل )2005(؛ والبنك الدوىل 

.)2005(

طار 9-2  هل توؤدى معاجلة ق�شايا �مل�شاو�ة بني �جلن�شني  �لإ
�إىل توفر �لدرو�س ل�شيا�شة �ل�شباب ؟ وجهة �لنظر 

من �رشق �آ�شيا.
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املرونة بينهم فى نطاق قطاع التعليم اأ�سا�سا، وهو ما 
مت التو�سية به فى الف�سل الثالث. كما ميكن معاجلة 
لل�سباب،  �سداقة  اأكر  الوقائية  ال�سحة  خدمات  جعل 
وهو ما مت الن�سح به فى الف�سل اخلام�ص، فى نطاق 
بالن�سبة  اإليه  احلاجة  مت�ص  ومما  ال�سحى.  القطاع 
اأو  الثثوزارات  ت�ساعد  اأن  هو  ال�سيا�سات،  من  كثري  اإىل 
�سيلى  وفى  تعرقلها.  اأن  ل  خرين  الآ جهود  الوكالت 
تقوم اإدارة ال�سباب باإجراء بحث فى اأحوال ال�سباب كل 
الوزارات  اإىل  اأعوام، وتقدم تغذية مرتدة ثمينة  ثالثة 
ال�سباب  واإدارات  براجمها.  فعالية  حول  التنفيذية 
حمدودة اخلربة فى تنفيذ ال�سيا�سات املتعلقة بال�سحة 
اأن بع�سها لديه خربة كبرية فى عقد  التعليم. غري  اأو 
اجتماعات ملجموعات ال�سباب ومنظماتهم. وميكن اأن 
يو�سع ذلك حتت ت�رشف الوزارات التنفيذية التقليدية 
التغذية  اأو  امل�سورة  على  احل�سول  فى  ترغب  قد  التى 
املقدمة  اخلدمات  نوعية  ب�ساأن  ال�سباب  من  املرتدة 

لهم.
ا�سرتاتيجية  لو�سع  �ثثرشورى  التن�سيق  اأن  غري 
�ساملة حتقق نتائج لل�سباب؛ وحتديد اأدوار وم�سوؤوليات 
والوكالت  الوزارات  التنفيذ؛ وجعل  اأجل  وا�سحة من 
تعمل  اخلا�ص،  والقطاع  املدنى،  املجتمع  ومنظمات 
مع بع�سها البع�ص؛ ور�سد التقدم مع ا�ستمرار التنفيذ، 

وو�سع ال�سيا�سة. ول يختلف التن�سيق فى هذا املجال 
هداف لل�سيا�سة الوطنية  مع ما هو مطلوب لتحقيق الأ
تتقاطع عرب القطاعات، مثل حت�سني النتائج املتعلقة 
اأن مراحل انتقال  بامل�ساواة بني اجلن�سني. ونظرا اإىل 
اأي�سا  يجب  فاإنه  البع�ص،  بع�سها  فى  توؤثر  ال�سباب 

تن�سيق تقييم ال�سيا�سات والربامج.

دماج فى تخطيط ال�صيا�صة الوطنية الإ
ليات تنفيذها واآ

رجح اأن حتقق ال�سيا�سات النجاح اإذا اأدجمت ق�سايا  الأ
ال�سباب فى تخطيط ال�سيا�سة الوطنية واآليات تنفيذها، 
ن معظمها تنفذه وزارات تنفيذية تقليدية. و�سمان  لأ
منا�رشة  دوائر  يخلق  وم�سوؤولياتها  دوارها  لأ فهمها 

لق�سايا ال�سباب وتبقى عليها.
التنمية  �سبكات  فى  ال�سباب  �سيا�سات  واإدمثثاج 
الوطنية ل يزال فى م�ستهله فى معظم البلدان النامية. 
وفى البلدان منخف�سة الدخل، كثريا ما تكون ق�سايا 
ال�سباب مبناأى عن عملية و�سع ا�سرتاتيجية تخفي�ص 
اأعداد الفقراء، مما يجعلها تف�سل فى ا�ستغالل الدوائر 
املنا�رشة التى تدعم النتائج املتعلقة با�سرتاتيجيات 
وثائق  مثثن  الكثري  اأن  ومثثع  الثثفثثقثثراء.  اأعثثثداد  خف�ص 

بالن�سبة اإىل جمموعة ت�سكل ن�سبة كبرية من ال�سكان فى معظم 
م�ستوى  نق�ص  من  ال�سباب  يعانى  الدخل،  منخف�سة  البلدان 

متثيلهم فى عملية و�سع ا�سرتاتيجية تخفي�ص اأعداد الفقراء.
 

م�صاركة ال�صباب فى امل�صاورات
اأعداد  تخفي�ص  ا�سرتاتيجية  عن  وثيقة   31 �سملت  درا�سة  فى 
ن�سف  نحو  اأن  تبني  �سبتمرب 2003،  بحلول  واكتملت  الفقراء 
عدد الوثائق )14 وثيقة( مت و�سعها دون الت�ساور مطلقا مع 
الت�ساور  عملية  من  كجزء  طثثالق  الإ على  ال�سباب  جمموعات 

ال�سامل اخلا�سة بها.

م�شاركة �ل�شباب فى ت�شخي�س �لفقر
حددت وثيقة واحدة من خم�ص وثائق )من جمموع 6 وثائق( 
يزيد  ما  وحدد  الفقر.  من  تعانى  جمموعة  بو�سفهم  ال�سباب 
من  ال�سباب  معاناة  وثيقة(   12( الوثائق  ثلث  على  قليال 
وثائق(   6( اآخر  خم�ص  حدد  حني  فى  قا�رشة،  ب�سورة  الفقر 
ال�سباب باأنهم اإحدى جمموعات عديدة تعانى من الفقر )انظر 
اجلدول 1(. وفيما يتعلق، جزئيا، بق�سية كيف ميكن ت�سنيف 
اتخذت وثائق عديدة وجهة  العمر  النطاق من  النا�ص فى هذا 
دينامية،  كر  الأ النظر  اأما وجهة  الفقر.  من  ن�سبيا  ثابتة  نظر 
فراد للفقر على املدى  فالبد اأن تتناول العوامل التى تعر�ص الأ

خفاق فى احل�سول على التعليم. الطويل، مثل الإ

�ل�شباب فى خطط �لعمل ملعاجلة �لفقر
احتياجات  جتاه  متكاملة  نظر  وجهة  قليلة  وثائق  اتخذت 
ال�سباب فى خمططات العمل املتعلقة بها. وقد ذكر ثالثة اأرباع 
الوثائق فح�سب )24 وثيقة( ال�سباب فى خمططات عملها، فى 
حني تناول ن�سف الوثائق فقط ق�سايا ال�سباب كهدف اأ�سا�سى. 
)انظر  طثثالق  الإ على  ال�سباب  العمل  خمططات،  ربع  يذكر  ول 
اجلدول 2(. وهذا ل يعنى القول اإن ال�سيا�سات التى توؤثر على 
بارز.  ب�سكل  تذكر  ل  التعليم،  مثل  بال�سباب،  املتعلقة  النتائج 
القطاعات  لي�ص كنهج متما�سك بني  فهى تذكر بالفعل، ولكن 
يتناول احتياجات ال�سباب. وحتى حني ي�سار اإىل ال�سباب فى 

تخفي�ص  ا�سرتاتيجية  وثائق  تت�سمنها  التى  العمل  خمططات 
يتعلق  فيما  املتابعة  من  قليل  �سوى  جند  ل  الفقراء،  اأعثثداد 

هداف املحددة اأو اعتمادات املوازنة الالزمة للتنفيذ. بالأ
ويحدد  خمتلط.   2003 عثثام  منذ  حثثدث  الثثذى  والتقدم 
التحليل املوؤقت خلم�ص وخم�سني وثيقة ا�ستكملت بحلول عام 
غري  الفقر.  تعانى  النا�ص  من  جمموعة  باأنهم  ال�سباب   2006
خذ بنهج متما�سك لتناول ق�سايا ال�سباب ل يزال مفتقدا  اأن الأ

ن. حتى الآ
مم املتحدة )2003(. امل�سدر: كريتن )2006( الأ

�شىء مل ير ومل ي�شمع عنه �ل�شباب فى عملية و�شع ��شرت�تيجية تخفي�س �أعد�د �لفقر�ء طار 3-9  �لإ

�جلدول 1:  هل مت حتديد �ل�شباب كمجموعة تعانى من �لفقر

جماىلمل يذكر �شىءو�حد من كثرتركيز �أقلتركيز قوى �لإ
6126731عثثثثثثدد

19391923100ن�سبة مئوية

�جلدول 2:  هل تناولت خطط عمل وثائق ��شرت�تيجيات تخفي�س �أعد�د �لفقر�ء؟
�لرتكيز �لقوى على �لهدف 

جماىلمل يذكر �شىءتركيز �أقل على �لهدف �لرئي�شى�لرئي�شى �لإ

177731عثثثثثثدد
552323100ن�سبة مئوية
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حققت  خثثرية  الأ الفقراء  اأعثثداد  تخفي�ص  ا�سرتاتيجية 
اإدماج  ال�سابقة فى  وراق  الأ اأف�سل مما حققته  جناحا 
النتائج املتعلقة بال�سباب، فاإن التغطية ل تزال بعيدة 

طار 3-9(. عن اأن تكون �ساملة )الإ
ويعانى الكثري من البلدان متو�سطة الدخل من نف�ص 
�سعف التكامل مع اأطر التنمية الوطنية، ورمبا يعزى 
لل�سيا�سة  والتاريخى  قليمى  الإ الطابع  قوة  اإىل  ذلك 
الحتاد  فثثاإن  راء،  الآ اأحثثد  وح�سب  لل�سباب.  الوطنية 
تقليديا  �سجعا  الربيطانى  والكومنولث  وروبثثثى  الأ
حني  فى  واملتكاملة،  القطاعات  عرب  املمتدة  النهج 
وموؤمتر  العرب  والريا�سة  ال�سباب  وزراء  اأوىل جمل�ص 
الناطقة  املجتمعات  فى  والريا�سة  ال�سباب  وزراء 
والريا�سة  لل�سباب  ا�ستدامة  اأكر  اهتماما  بالفرن�سية 
دماج.)11( ومن ثم فاإن حتقيق تقدم فى  من �سيا�سة الإ
حتقيق التكامل مع ال�سيا�سة الوطنية يعترب مهما فى 

جمموعة وا�سعة من ال�سياقات.
والتكامل مع اأطر و�سع املوازنة �سعيف بامليل. 
وتقوم حفنة فقط قليل من البلدان املتقدمة بتتبع قدر 
ما يتم اإنفاقه على ال�سباب، ناهيك عن ربطه بالنتائج 
النظر  وجهة  من  النوع  وهذا  بال�سباب.)12(  املتعلقة 
يتعلق  فيما  تقدم  لتحقيق  �رشوريا  يعترب  املتكاملة 

ل�سيا�سة ال�سباب.

بناء القدرات
قدرات  ومتكامل،  متما�سك  وطنى  اإطار  تنفيذ  يتطلب 
والتنفيذ،  ال�سيا�سة،  وتطوير  التحليل،  ت�سمل  ث  كبرية 
القدرات  هذه  اأن  غري  والتقييم.  والر�سد،  والتن�سيق، 
النامية.  البلدان  فى  تقليدية  ب�سورة  �سعيفة  كانت 
وفى البلدان التى لها تاريخ طويل فى �سيا�سة ال�سباب، 
تلعب اإدارة ال�سباب دور »ن�سري« ورجل �رشطة �سيا�سة 
طار  ال�سباب ب�سورة فعالة، كما يحدث فى ال�سويد )الإ
تعانى  النامية  البلدان  من  كثري  فى  ولكن   9-4(؛ 
ث  للموظفني  املالية  املواد  نق�ص  من  ال�سباب  اإدارات 

ومن ثم تفتقد القدرة على اأن تكون فعالة.
ومن الوا�سح اأن بناء هذه القدرة حا�سمة ويحتاج 
ال�سباب  على  ينفق  ما  اإىل  نظرا  ولكن  مثثوارد،  على 
املوارد  فاإن  التقليدية،  التنفيذية  الوزارات  خالل  من 
ينفق  مما  �سئيلة  ن�سبة  ت�سكل  اأن  يحتمل  �سافية  الإ
مهارات  ذوى  موظفني  تعيني  على  وللقدرة  بالفعل. 
مهارات  اإىل  �سافة  وبالإ ق�سوى.  اأهمية  مالئمة 
فعال  نحو  على  الت�سال  للموظفني  ينبغى  التحليل، 
التقليدية  طثثر  الأ عرب  والعمل  ومنظماتهم،  بال�سباب 
يعملون  من  مع  العمل  اأي�سا  املهم  ومن  للقطاعات. 
ث مبا فى ذلك قطاع ال�رشكات،  خارج نطاق احلكومة 
تعمل  والتى  الربح،  اأجل  من  تعمل  ل  التى  والهيئات 

وهو  ال�سباب،  اأجثثل  من  متما�سك  وطنى  اإطثثار  ال�سويد  لثثدى 
متكامل مع اآليات لتخطيط وتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية، وله قدرة 

عالية على التنفيذ

�إطار �ل�شيا�شة
ترجع ال�سيا�سة ال�سويدية لل�سباب اإىل اأكر من 50 عاما م�ست. وفى 
ن�سطة  البداية كان املطمح الرئي�سى هو خلق جمال جيد ملا بعد الأ
مام. واأر�سيت  املدر�سية. ومنذ ذلك الوقت م�ست ال�سيا�سة قدما اإىل الأ
القرن  من  الثمانينيات  فى  لل�سباب  متكاملة  وطنية  �سيا�سة  اأ�س�ص 

املا�سى، وا�ستمر تطويرها منذ ذلك الوقت.
جديد  قانون  �سكل  فى  ث  لل�سيا�سة  تعديل  اآخثثر  ويوفر 
عام  فى  ال�سادر  القرار«،  اتخاذ  على  »القوة  ال�سباب  ل�سيا�سة 
2004 ث هيكال جديدا لل�سيا�سة الوطنية لل�سباب بهدف توفري 
اأ�سباب  من  ومتكينهم  للتطور،  ال�سباب  لكل  مت�ساوية  فر�ص 
اليومية،  حياتهم  على  التاأثري  على  القدرة  لكت�ساب  القوة 
الفئة  اأحالمهم. وكانت  قادرين على حتقيق  يكونون  ثم  ومن 
اأعمارهم بني 13 و25  الذين ترتاوح  ال�سباب  امل�ستهدفة هى 
لت�سهيل  جديدة  رئي�سية  جمثثالت  خم�سة  وا�ستحدثت  �سنة. 
وال�سحة  ال�سخ�سية،  وتنمية  التعلم،  ث  والتن�سيق  التحليل 

والدعم  النيابى(،  و)التمثيل  والتاأثري  للمعاناة،  والتعر�ص 
النتقال  جمثثالت  وهثثذه  ث  الفراغ  ووافقت  والثقافة  الذاتى، 

اخلم�سة باأ�سلوب »�سويدى«.

�لتكامل مع �آليات �لتخطيط �لوطنى و�لتنفيذ
�سىء  باأنها مدرجة فى كل  لل�سباب  ال�سويدية  ال�سيا�سة  تتميز 
الوطنية  ال�سيا�سة  تخطيط  مع  التكامل  وقوية  كبرية  بدرجة 
من  ذلك  اإىل  ما  اأو  ع�رش  وتتوىل  املثثوازنثثة.  و�سع  وعمليات 
املقررة.  ال�سباب  �سيا�سة  اأهثثداف  حتقيق  م�سوؤولية  الثثوزارات 
اأن�سطة  تنق�سم  خثثثرى  الأ البلدان  معظم  فى  يحدث  ومثلما 
اأهدافها وميزانيتها  احلكومة بني قطاعات خمتلفة لكل منها 
اخلا�سة بها. ويتوقع من كل القطاعات التى توؤثر على ال�سباب 

اأن ت�ساعد فى حتقيق اأهداف ال�سيا�سة الوطنية لل�سباب.
فيما  القطاعات  من  كل  نطاق  فى  مدرجة  هثثثداف  والأ
يتعلق بعمليات النتقال اخلم�ص املدرجة فى القانون اجلديد. 
وهذا يدمج �سيا�سة ال�سباب فى القطاعات ذات ال�سلة وي�سهل 
ن�سطة اليومية العادية  هداف فى اإطار الأ حتقيق ور�سد كل الأ
لل�سباب  الوطنية  ال�سيا�سة  فى  ي�سهم  ولكل قطاع  املجال.  فى 

موؤ�رشاته اخلا�سة لقيا�ص كيف يعمل من منظور ال�سباب.

�لقدرة 
تقدم موؤ�س�سات قوية يد امل�ساعدة فى تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية 
التعليم  وزارة  فى  ال�سباب  �سيا�سة  ق�سم  وين�سق  لل�سباب. 
ويقود  احلكومة.  داخثثل  ال�سباب  �سيا�سة  والثقافة  والبحوث 
و�سوؤون  احل�سانة،  مرحلة  فى  بالتعليم  املخت�ص  الثثوزيثثر 
هيئة  ع�رشين  من  اأكر  فيه  يتوىل  نظاما  والرا�سدين  ال�سباب 

حكومية من ظروف معي�سة ال�سباب.
معي�سة  بثثاأحثثوال  املتعلقة  امل�سوؤوليات  معظم  ويقع 
ال�سباب فى ال�سويد على كاهل املجال�ص البلدية. وتدعم وكالة 
خا�سة، هى »املجل�ص الوطنى ال�سويدى ل�سوؤون ال�سباب« و�سع 
�سيا�سة ال�سباب الوطنية ور�سد اأهدافها. وهو يوفر معرفة حتى 
املحلى  امل�ستويني  على  ال�سباب  معي�سة  لظروف  حلظة  اآخر 
للمعرفة  امل�ستندة  ال�سباب  ل�سيا�سة  الدعم  والوطنى. كما يوفر 
البلدية مع درجة  فيما بني القطاعات على م�ستوى املجال�ص 

عالية من تاأثري ال�سباب.

وروبى ل�سيا�سة ال�سباب. امل�سدر: املنتدى 21، املجل�ص الأ

كيف تعالج �لبلد�ن �ملتقدمة ق�شايا �ل�شباب؟ �نظر �إىل مثال �ل�شويد طار 4-9  �لإ
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ال�سباب.  اإىل  بالن�سبة  النتائج  حت�سني  اأجل  من  كلها 
ال�سباب  اإدارات  عمل  تعزيز  ميكن  اأنثثثه  واملثثرجثثح 
م�سالح  متثل  التى  املنظمات  من  قوية  مبدخالت 
فى  القدرات  بناء  اأي�سا  املهم  من  فاإنه  ولذا  ال�سباب. 

املنظمات غري احلكومية التى تقدم خدمات لل�سباب.
العهد  حديثة  تزال  ل  ال�سباب  �سيا�سة  ن  لأ ونظرا 
قليلة  اأمثلة  ثمة  فاإن  النامية،  البلدان  من  كثري  فى 
نحو  على  فيها  القدرات  بناء  اأمكن  التى  ماكن  الأ عن 
فعال. غري اأن هيئات ال�سباب فى بع�ص بلدان اأمريكا 
الالتينية ت�سري فى الجتاه ال�سحيح، وتركز بنحو اأقل 
على تنفيذ الربامج، وتركز اأكر على حت�سني ال�سيا�سة، 
اأن  الوا�سح  ومن   .)5-9 طار  )الإ والر�سد  والتن�سيق، 
احلكومات فى حاجة اإىل التجريب والبتكار، خا�سة 
القدرات  اأنها تبداأ فى بناء  حينما يكون من املحتمل 
حماولت  من  امل�ستفادة  الدور�ص  وتبني  ال�سفر.  من 
خرى التى متتد عرب القطاعات، مثل  عالج الق�سايا الأ
عرب  الكثري  حتقيق  ميكن  اأنه  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 

طار 2-9(. عقد من الزمن )انظر الإ
وطنى  اإطار  اإعثثداد  مردود  بيان  بو�سوح  مت  وقد 
وله  الوطنية  ال�سيا�سة  مع  متكامل  لل�سباب  متما�سك 
الف�سل  املذكور فى  النموذج  التنفيذ، فى  القدرة على 
يدز  ول، والذى يقدر م�ستقبليا اأثر فريو�ص ومر�ص الإ الأ
ول،  فى كينيا. ووفقا ملا جرى مناق�سته فى الف�سل الأ
�سيقت�سى  يثثدز  الإ فريو�ص  وبثثاء  بثثاأن  النموذج  يتنباأ 
ب�سبب  وذلثثك  كينيا  فثثى  النمو  مثثن  فثثادحثثة  �رشيبة 
خا�سة  الب�رشى،  املال  راأ�ص  تراكم  على  ال�سديد  اأثره 
الثانوية.  املدار�ص  فى  الدرا�سة  اإمتثثام  معدلت  على 
فاإن  باملدار�ص،  اللتحاق  على  الوباء  اأثر  وملكافحة 
احلكومة ميكن اإما اأن تعمل ب�سورة مبا�رشة على دعم 
لت�سجيع  دعم  تقدمي  خالل  من  باملدار�ص  اللتحاق 
النتظام فى املدار�ص، اأو ب�سورة غري مبا�رشة لتح�سني 
ملعدلت  وفقا  اأنثثه  النموذج  ويذكر  ال�سباب.  �سحة 
الناجمة  الفوائد  قيمة  �سافى  يبلغ  املالئمة،  اخل�سم 
مثل  و3.5   1.7 بثثني  يثثثرتاوح  مثثا  التعليم  دعثثم  مثثن 
التكاليف. ووفقا لربنامج موحد ث يتم مبوجبه تق�سيم 
الن�سفني  اأحد  اإىل ن�سفني، بحيث ينفق  التعليم  اإعانة 
وعالج  الثثوبثثاء  ملكافحة  الثث�ثثرشوريثثة  التدابري  على 
اأكرب  للفوائد  احلالية  القيمة  �سافى  فاإن  ث  �سحاياه 
طار  )الإ التكاليف  مثل  و13.3   8.9 بني  يرتاوح  مبا 
9-6(. ول يرجع هذا التح�سن الالفت للنظر اإىل اإنقاذ 
اأرواح نتيجة للتدخل امل�سرتك فح�سب، بل يرجع اأي�سا 
الوفيات املتوقعة  اأن النخفا�ص فى عدد  اإىل حقيقة 

يوفر حافزا اإ�سافيا قويا لال�ستثمار فى التعليم.

فعل �ل�شو�ب � من خالل
�ل�شتماع �إىل �ل�شباب

من  املنتفعني  اأهثثم  ميثلون  ال�سباب  اأن  اإىل  نظرا 
ال�سيا�سات واخلدمات املوجهة لهم، فاإن قدرتهم على 
التعبري عن اآرائهم، اأو احل�سول على قوة العميل، ميكن 
التى  اخلدمات  نوعية  ل�سمان  ثمينة  و�سيلة  تكون  اأن 
اأن تكون منفتحة  تقدم لهم. من ثم ينبغى للحكومات 
مرتدة  تغذية  على  واحل�سول  مع،  امل�ساورات  جراء  لإ
توؤثر  التى  ال�سيا�سات  وتنفيذ  ت�سميم  فى  ال�سباب  من 
ال�سيا�سات الوطنية  عليهم. ويجرى ت�سميم الكثري من 
اإجراء م�ساورات كافية معهم.  بال�سباب دون  اخلا�سة 
وجهات  تعك�ص  اأن  بها  ق�سد  التى  املوؤ�س�سات  وحتى 
نظر ال�سباب، مثل املجال�ص الوطنية لل�سباب، كثريا ما 
البلدان  الكثري من  اأن  ذلثثك.)13( كما  تخفق فى حتقيق 
منخف�سة الدخل لتت�ساور مع جمموعات ال�سباب كجزء 
من عملية و�سع الوثائق ال�سرتاتيجية لتخفي�ص اأعداد 
الق�سور،  هذا  عالج  وينبغى   .)3-9 طثثار  )الإ الفقراء 
كرب �سنا، الذين قد يعربون  خا�سة من اأجل ال�سباب الأ
خالل  من  اأكرب  بدرجة  مبا�رش  غري  بطريق  اآرائهم  عن 
�سناديق القرتاع. ويتعني اأن مت�سى اجلهود املبذولة 
عراب عن وجهات نظرهم اإىل ما  لتمكني ال�سباب من الإ

اأمريكا  بلدان  معظم  كانت  املا�سيني  العقدين  خثثالل 
الالتينية ت�ستهدف تقوية اإدارات ال�سباب )وكانت ت�سمى 
اأو برامج رئا�سية( وال�سجل  اأو نيابات للوزارات،  اأمانات 
�سالحات الواعدة  خمتلط. والدر�ص العام امل�ستفاد من الإ
اأكر من غريها هو اأن اإدارات ال�سباب ينبغى اأن تركز على 

توجيه ث ولي�ص على تنفيذ ث املخططات الوطنية لل�سباب.
اأحرزت  ونيكاراجوا  ال�سلفادور  مثل  بلدان  وفى 
�سياغة  فى  امل�ساهمة  فى  كبريا  جناحا  ال�سباب  اإدارات 
فى  وامل�ساعدة  ولويات،  الأ الوطنية، وحتديد  املخططات 

تن�سيق �سيا�سات القطاعات.
وزارات  فيها  حتثثدد  التى  البلدان  من  كثري  وفثثى 
القطاعات بالفعل اأولوياتها ب�ساأن �سيا�سة ال�سباب، كانت 
اأكر م�ساهمات اإدارات ال�سباب مالءمة هى امل�ساعدة فى 

تن�سيق هذه ال�سيا�سات.
وطويلة  طموحا  روؤى  اأعلنت  التى  البلدان  وفثثى 
املخططات  هذه  ترجمة  ينبغى  ال�سباب،  لتنمية  جل  الأ
جل اإذا اأردنا حماولة حقيقية  اإىل عمل ق�سري ومتو�سط الأ

للتنفيذ.
ا�ستغرقت عامني  ا�ستكملت خطة عمل  �سيلى،  وفى 

وميكن  عاجلة،  تدخالت  واقرتحت  اأجال  طول  الأ ية  الروؤ
حمددة  موازنة  تدخل  ولكل  لتقييمها.  وقابلة  قيا�سها، 
ويعتمد فى تنفيذه على وزارات قطاعات وكالت معينة. 
بني  التن�سيق  على  لل�سباب  الوطنية  املوؤ�س�سة  وتركز 
ن معظم الربامج  القطاعات واملتابعة احلا�سمة، وذلك لأ
جتريه  الثثذى  امل�سح  ويوفر  تنفيذية.  وزارات  تنفذها 
معرفة  القطاعات  لثثوزارات  اأعثثوام،  ثالثة  كل  املوؤ�س�سة 
ال�سباب.  ت�ستهدف  التى  الربامج  عليها  تقوم  حا�سمة 
وت�سهم اأي�سا املوؤ�س�سة الوطنية لل�سباب من خالل بحوثها 
وتقييماتها حول برامج ال�سباب، فى �سياغة ال�سيا�سات 
التى توؤثر على ال�سباب. و�ستتطلب اخلطوة التالية املزيد 
من التعاون مع وزارات القطاعات ملعاجلة الق�سايا التى 
يتعلق  وفيما  بال�سباب.  املتعلقة  التقييمات  فى  حددت 
الوطنية  املوؤ�س�سة  فيها  مبا  ال�سباب،  هيئات  من  بكثري 
لل�سباب، �سيتطلب الو�سول اإىل ال�سباب اأي�سا التعاون مع 

املنظمات غري احلكومية ومنظمات ال�سباب.

 Instituto Mexicano de la Juventud (IM)J), امل�سدر: 
 Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)
(2006) and authors.

من  �أدل��ة  �لعمل:  �ل�شباب  �إد�ر�ت  ت�شدرت  طار 9-5  حيث  �لإ
�أمريكا �لالتينية

ونتطلع  عاطفيون  ك�سباب  إننا  ا »حيث 
مثل  فاإننا  خمتلف،  �سىء  حتقيق  اإىل 
اال�ستماع  هو  نريده  ما  كل  املحاربني، 
�سىء  لتحقيق  الفر�سة  نا  إعطاوؤ وا إلينا  ا

خمتلف«.
�ساب ليبريى اأمريكى يبلغ من
العمر 21 عاما
حزيران/ يونيه  2006  



تقرير عن التنمية فى العامل 2007   220

مثل  بها  تت�سم  ما  كثريا  التى  الرمزية  �ساليب  الأ وراء 
هذه املحاولت. ول تقت�رش احلاجة فقط على ممار�سة 
اآراء ال�سباب، بل هناك  اإىل  اإىل ال�ستماع  عملية ترمى 
حاجات اأخرى اإىل عملية تاأخذ فى العتبار باهتمام 

ما يقدم من مقرتحات وما يربز من تغذية مرتدة.
للنهج  عنه  عثثثراب  الإ يتم  ما  كثريا  نقد  وهناك 
القائمة على امل�ساركة بدرجة اأكرب، هو اخلطر املتمثل 
اجلماعات  اأو  ال�سباب  نخب  ا�ستحواذ  احتمال  فى 
خرى التى ل متثلهم، على هذه العملية. غري اأنه مع  الأ
التخطيط ال�سليم ميكن متثيل ال�سباب على نطاق وا�سع، 
وحتقيق منافع ل�سنع ال�سيا�سة ولل�سباب على ال�سواء. 
ال�سباب من  يوؤدى حرمان  اأن  طار 9-7(. وميكن  )الإ

بطريقة  راأيهم  عن  تعبريهم  اإن  اآرائهم  اإىل  ال�ستماع 
اأقل ات�ساما بالطابع البناء.

ال�سباب  عراب عن وجهة نظر  اأن يوؤدى الإ وميكن 
الر�سد  خثثالل  من  اخلدمات  اأداء  حت�سني  اإىل  اأي�سا 
وتقدمي التغذية املرتدة ب�ساأن نوعية اخلدمات.  فمثال، 
اأوروبا  �ثثرشق  فى  الطالب  ومنظمات  الطالب  حقق 
جناحات كبرية مبكرة فى حماربة الف�ساد فى جمال 
الراأى.  عن  التعبري  ممار�سة  خالل  من  العاىل  التعليم 
املنظمات  من  اإقليمية  �سبكة  تكوين  مت   ،2003 وفى 
غري احلكومية للطلبة من األبانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، 
وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا، ومولدوفا، 
التعليم  فى  احلوكمة  لتح�سني  ومونتنجرو،  وال�رشب، 

ول منوذجا يو�سح كيف اأن  طار 1-3 فى الف�سل الأ ناق�ص الإ
املال  راأ�ص  تراكم  فى  يوؤثر  اأن  ميكن  يثثدز  الإ ومر�ص  فريو�ص 
با�ستخدام  معايرة  بعملية  يقوم  هذا  وفى  ومنثثوه،  الب�رشى 
بخطوة  النموذج  هذا  يقوم  وهنا  كينيا.  من  م�ستمدة  بيانات 
تراكم  على  ثثثر  الأ عليه  يكون  اأن  ميكن  عما  ويت�ساءل  اأخثثرى 
راأ�ص املال الب�رشى ومنو ال�سيا�سات لزيادة اللتحاق باملدار�ص 

وخف�ص معدلت العدوى بني ال�سباب.
 50 اأن  بافرتا�ص  التعليم  دعثثم  منثثاذج  و�سع  مت  وقثثد 
وميوله  الدولة  تتحمله  الثانوى  التعليم  تكلفة  من  املائة  فى 
اإىل  املقدم  الدعم  خف�ص  هو  لذلك  بديل  وهناك  املانحون. 
التعليم على الن�سف وتخ�سي�ص نف�ص التدفق من املخ�س�سات 
ب�سورة  التعليم  تدعم  التى  التدابري  وتزيد  الوباء.  ملكافحة 
راأ�ص  بزيادة  الدخل  الدرا�سة،  فى  النتظام  دعم  مثل  مبا�رشة 
الوباء،  مكافحة  اإىل  الرامية  التدابري  تقلل  ول  الب�رشى  املال 
اأ�سا�سا من خالل تقليل العدوى بني من ترتاوح اأعمارهم بني 
اأي�سا  تعزز  ولكن  والوفيات  املعاناة  �رشيبة  �سنة،  و24   15
املتاحة  املثثوارد  زيثثادة  خالل  من  التعليم  فى  ال�ستثمارات 

�رش طوال عمرها والعائدات املتوقعة ل�ستثمارات التعليم. لالأ

على  التدخالت  هذه  اأثر   )2( وال�سكل   )1( ال�سكل  ويعني 
وكال  الفرد.  دخثثل  وعلى  البتدائى  بعد  بالتعليم  اللتحاق 
التعليم  بعد  بالدرا�سة  اللتحاق  معدل  يرفعان  جثثراءيثثن  الإ
التعليم  لدعم  وكان  خمتلفة.  زمنية  ب�سمات  ولكن  البتدائى 
فى  جماىل  الإ املحلى  الناجت  من  املائة  فى   0.9 تكلف  الذى 
اأكرب   2020 عام  فى  املائة  فى   1.8 اإىل  ارتفع   2000 عام 
ولو   .2020 عام  حتى  باملدار�ص  اللتحاق  زيثثادة  فى  ثثثر  الأ
كانت بع�ص هذه النفقات قد خ�س�ست بدل من ذلك لتح�سني 
ث  الوفيات  خف�ص  على  ترتتب  التى  الثثثار  كل  فثثاإن  ال�سحة، 
وتوقع انخفا�ص الوفيات ث على ال�ستثمار فى التعليم الثانوى 
التعليم،  لدعم  املبا�رش  العمل  مع  وباملقارنة  اأثرها  �ستحدث 
البداية، ولكنها ترتاكم مع  ثار تكون �سغرية فى  الآ فاإن هذه 
م�سى الوقت بحيث يتزايد اللتحاق باملدار�ص وفقا للربنامج 
ابتداء من عام 2020 ف�ساعدا، وذلك  كما يتبدى فى النموذج 
فى  يتكلف  املوحد  الربنامج  اأن  والواقع  معايرته.  متت  الذى 
الناجت  من  املائة  فى   0.8 ث  طفيفة  ب�سورة  اأقل  مبلغا  الواقع 
فى   1.8 نحو  اإىل  لريتفع   ،2000 عام  فى  جماىل  الإ املحلى 
اللتحاق  زيثثادة  اإىل  يثثوؤدى  ولكنه   .2020 عثثام  فى  املائة 
باملدار�ص الثانوية بحلول العام 2030 اأكر مما يحققه دعم 

مد  التعليم وحده. وهذا يبني وجود عالقة تاآزر مهمة طويلة الأ
بني التعليم وال�سيا�سة املتعلقة بال�سوؤون ال�سحية.

اإىل  وعودته  الفرد  دخل  بانتعا�ص  التدخلني  كال  ويعجل 
يدز. ويكون  م�ستويات عام 1990 ث اأى اأنهما يقلالن اأثر �سدمة الإ
امل�سرتك  التدخل  اأن  ومع  التعليم.  دعم  ظل  فى  اأ�رشع  النتعا�ص 
يوؤدى على ازدياد اللتحاق بالتعليم بعد البتدائى وزيادة راأ�ص 
املال الب�رشى على املدى الطويل، فاإن اأوجه التخلف فى النظام 
�سقاطات،  اأنه فى عام 2040 وهو العام اخلارج من الإ تبلغ حد 

ي�سبح ن�سيب الفرد من الناجت اأعلى من دعم التعليم.
وفى �سوء الختالف ال�سديد فى م�سارات الزمن اخلا�سة 
فاإن  التدخلني،  بكال  يتعلق  فيما  واملنافع  التكلفة  بتدفقات 
ملعدل  وفقا  خ�سمهما  يتطلب  الجتماعية  ربحيتهما  تقييم 
فى   4 يبلغ  اخل�سم  معدل  اأن  افرتا�ص  ومع  )حقيقى(.  مالئم 
من  كثريا  اأكرب  منافع  يحققان  الربناجمني  كال  فاإن  املائة، 
التكاليف )انظر اجلدول اأدناه(. غري اأن التدخل الذى يرمى اإىل 
النهو�ص بال�سحة ينطوى على ن�سبة للمنفعة اإىل التكلفة تبلغ 
من ثالثة اإىل اأربعة اأمثال الن�سبة اخلا�سة بالتدخل الذى ي�سمل 

دعم التعليم وحده.

طار 9-6  �لتن�شيق و�لتنفيذ �لناجح لل�شيا�شات: �شيا�شات �ل�شحة و�لتعليم ميكن �أن تعمل معا ملكافحة  �لإ
يدز �شدمة �لإ

�ل�شكل 1 تاأثر �لتدخالت على دخل �لفرد

دى إن حرمان ال�سباب من امل�ساركة يوؤ »ا
اإىل فقدان ال�سعور باالنتماء اإىل املجتمع

دى بدوره اإىل االغرتاب«. والذى يوؤ

�ساب فى تايلند
ول/ دي�سمرب 2005 كانون الأ

�ملدر�شة  بعد  مبا  �للتحاق  فى  �لتدخالت  تاأثر   2 �ل�شكل 
�لبتد�ئية

�لربحية �لجتماعية من بر�مج �لتعليم و�ل�شحة

موؤ�رش
�إجماىل فو�ئد 

وتكاليف �لناجت 
جماىل �ملحلى �لإ

ن�شيب �لفرد من 
فو�ئد وتكاليف 
�لناجت �ملحلى 

جماىل �لإ

النتظام  دعثثثثثثم 
باملدر�سة

3.52.9

م�سرتك  بثثرنثثامثثج 
النتظام  لثثثدعثثثم 
باملدار�ص وال�سحة.

13.311.7

امل�سدر: بيل، وبرونز وجريماك )2006(
ملحوظة: الفوائد والتكاليف حم�سوبة مبعدل 4 فى املائة �سنويا
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حتكم  التى  التنظيمات  تغيري  على  وركثثزت  العاىل. 
وتوفري  للطالب،  حقوق  وتطبيق  الثثعثثاىل،  التعليم 
وكانت  الف�ساد.  من  واحلثثد  الطلبة،  حلماية  اآلثثيثثات 
اأكر  حمققني  تعيني  ث  ذلك  على  ترتبت  التى  النتائج 
الطلبة فى جامعات عديدة،  ال�سكاوى من  فاعلية فى 
)التى  العهد  قدمية  الطلبة  احتثثادات  احتكار  وانتهاء 
مع  حوار  وبداأ  احلاكمة(؛  النخبة  عليها  ت�سيطر  كانت 
التعليم، ومديرى اجلامعات  اأع�ساء الربملان، ووزراء 
ولئن  العاىل.  التعليم  فى  الف�ساد  من  للحد  والكليات 
كانت  اإذا  عما  القول  للغاية  وانثثه  لآ ال�سابق  من  كان 
هذه العملية �ستوؤدى اإىل حت�سينات دائمة فى الق�سايا 
اأن هذه هى  اإل  التى توؤثر بوجه خا�ص على الطالب، 

البداية.)14(
وي�ستطيع ال�سباب اأي�سا اأن يفعلوا ل�ستحداث فر�ص 
يعقب  الذى  ي�ساح  والإ نظرهم.  وجهات  عن  للتعبري 
الف�سل من  اأ�سواء على، وهو هذا  الف�سل بعنوان  هذا 
جانب ال�سباب ومن اأجل ال�سباب، يت�سمن اأمثلة ب�ساأن 

ما ينبغى عمله فى هذا ال�سدد.

�أد�ء ذلك بطريقة �شائبة 
من خالل �لر�شد و�لتقييم

اإن ما يف�سد �سيا�سة ال�سباب، كما ذكر من قبل، هو نق�ص 
والربامج  ال�سيا�سات  على  يوؤثر  الذى  ال�سليم  التقييم 
املتعلقة بالنتائج املتعلقة بال�سباب وثمة اأي�سا توافق 
قليل فى الراأى ب�ساأن ما هى اأكر النتائج اأهمية. ولذا 

الدلئل  النتائج وح�سد جمع من  اأولويات  فاإن حتديد 
اأمر  ظثثروف،  اأى  وفى  ينجح،  ل  وما  ينجح  ما  ب�ساأن 

حا�سم فى حتقيق جناح ال�سيا�سة.

الر�صد
مهمة  املرتابطة  النتائج  مثثن  الكثري  اأن  اإىل  نظرا 
النمو،  وحتقيق  الفقراء  عدد  تخفي�ص  اإىل  بالن�سبة 
فاإن هذا الف�سل يورد طائفة من املوؤ�رشات التى تظهر 
طار  )الإ  8-3 الف�سول  فى  الثثواردة  املناق�سات  من 
هذا  نهاية  فى  املدرجة  اجلداول  )وتعر�ص   )17()8-9
التقرير بيانات عن كثري من هذه املوؤ�رشات بالن�سبة 
اإىل كثري من هذه البلدان مق�سمة ح�سب اجلن�ص(. وتتيح 
البلدان،  بني  مقارنات  واإجثثراء  القيا�ص  املثثوؤ�ثثرشات، 
ا�ستخدامها  وميكن  خمتلفة.  اأبعاد  فى  التقدم  لر�سد 
تواجه  التى  الرئي�سية  للق�سايا  تقييم  اإىل  للتو�سل 
مبكر«  »كاإنذار  يفيد  احلالت، مما  بع�ص  فى  ال�سباب 
ب�ساأن امل�سكالت )ال�سلوك اخلطر على ال�سحة، الفتقار 
اإىل هوية قانونية(. وحيث توجد تفاوتات كبرية بني 
هذه  من  اأكر  اإىل  التعمق  املهم  من  �سيكون  البلدان، 
تقديرات  اإىل  القطرى  النطاق  على  املطبقة  التدابري 

اإقليمية وحملية.
التو�سية  مت  املدر�سة،  فى  التعليم  همية  لأ ونظرا 
فى  مبا  التعليم،  عملية  لر�سد  تدابري  عثثدة  باتخاذ 
الدرا�سة، ونوعية  واإمتام  املدر�سة،  امل�ساركة فى  ذلك 
ا�ستعداد  تقييم  ميكن  دنثثثى،  الأ احلثثد  وفثثى  التعليم. 

ينبغى األ يثري الده�سة اأن املجتمع املدنى القوى فى الربازيل 
احلكومة  جهود  من  وكجزء  لل�سباب.  ن�سيطة  حركة  اأفثثرز 
اخلا�ص  للتحدى  ت�سدت  املثثدنثثى،  املجتمع  على  لالنفتاح 
وا�ستكمال  ال�سيا�سة.  و�سع  عملية  فى  ال�سباب  راأى  باإدماج 
)اأ�سوات  ال�سباب  مع  حوارا  الدوىل  البنك  اأجرى  العملية  لهذه 
الدوىل  البنك  ا�سرتاتيجية  و�سع  فى  للم�ساعدة  ال�سباب( 

للم�ساعدة القطرية فى الربازيل.
ومع م�سى الوقت تطورت ا�سرتاتيجية )اأ�سوات ال�سباب( 
اإىل حوار وا�سع النطاق حول ق�سايا ال�سباب، م�ستقال عن البنك 
والكوجنر�ص،  الربازيلية  للحكومة  ممثلني  وي�سمل  الثثدوىل، 
خرى،  الأ املدنى  املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية،  حثثزاب  والأ
ن�ساء اأمانة وطنية  والقطاع اخلا�ص. وقد وفر مدخالت قيمة لإ
امل�ستويات  كل  على  ال�سباب  �سيا�سات  تن�سيق  تتوىل  لل�سباب 

احلكومية.
عن  فثث�ثثسثثاح،  الإ لل�سباب،  ال�سباب«،  »اأ�ثثسثثوات  وتتيح 
ال�سباب،  منظمات  من  الكثري  جهود  وتدعم  احتياجاتهم، 
تعزيز  على  موؤ�س�سى  طابع  اإ�سفاء  �سىء،  اأهم  وهو  وتتوىل، 
الوطنى  املجل�ص  فى  امل�ساركة  خثثالل  من  ال�سباب  �سوت 

لل�سباب  الوطنية  مانة  الأ فى  احلاكمة  الهيئة  وهو  لل�سباب، 
والذى يتاألف من ممثلى احلكومة ومنظمات املجتمع املدنى. 
وقد  ال�سباب،  اأ�سوات  منهج  ن  الآ الوليات  حكومات  وتطبق 
مهرجانات  اأخثثريا  وبرنامبوكو«  »�سبريا  وليتا  ا�ست�سافت 
اأكر  ي�سارك  ن  والآ املحلية.  ال�سيا�سات  لدعم  ال�سباب  اأ�سوات 
من 300 منظمة �سبابية فى عمليات ال�سيا�سة املحلية، ودون 

الوطنية والوطنية.
وقد حققت هذه العملية فوائد لكل من احلكومة وال�سباب. 
مانة العامة  ووفقا ملا قاله الوزير لويز دول�سى، الع�سو فى الأ
�سوات ال�سباب دور اأ�سا�سى فى امل�ساهمة فى  للرئا�سة » كان لأ
من  الربازيلى  ال�سباب  لتمكني   ... الرئي�ص  اأجراه  الذى  احلوار 
اأ�سباب القوة، مما اأ�سفر عن و�سع �سيا�سات �سليمة ل�سباب البلد 
مثل برنامج الفر�سة الثانية )برو جوفيم(، واملجل�ص الوطنى 
تقلد  من  �سنتني  خالل  لل�سباب  الوطنية  مانة  والأ لل�سباب، 

الرئي�ص »لول« من�سبه.)15( 
وقد لحظ جوزبريتنى كليمنتينو رئي�ص اجلمعية املدنية 
لل�سباب وع�سو املجل�ص الوطنى لل�سباب، اأننا ا�ستطعنا تكوين 

�سبكتنا اخلا�سة لل�سباب، 

اأ�سوات  اأتاحت  وقد  لل�سباب،  الوطنى  املجل�ص  فى  املمثلة 
ال�سباب لزعماء ال�سباب فر�سة امل�ساركة فى املجل�ص الوطنى 
التى  ال�سباب  �سيا�سات  و�سع  ي�ستطيعون  حيث  لل�سباب، 

حتتاجها الربازيل.)16(
�سيا�سة  و�سع  اأن  اإذ  قائمة.  تزال  ل  التحديات  اأن  غري 
وطنية لل�سباب فى الربازيل يتطلب التن�سيق بني ح�سد متنوع 
على  اأ�ثثسثثواء  )انظر  وال�سيا�سية  الجتماعية  امل�سالح  من 
اأي�سا  ال�سباب  ي�ستحدث  كما  اخلام�ص(.  الف�سل  عقب  الربازيل 
فى  خمتلفة  �سبل  خمتلفة،  لغة  ث  عمال  الأ داء  لأ جديدة  طرقا 
التنظيم، وطرق خمتلفة فى عر�ص املربرات والنتائج ث يتعني 
حاجة  وهناك  الربامج.  واإعثثداد  ال�سيا�سة  و�سع  فى  اإدماجها 
م�ستويات  خمتلف  على  اأكرب  بدرجة  ال�سيا�سة  لتكامل  اأي�سا 
بل  ال�سيا�سات،  عرب  اأف�سل  بطريقة  ولويات  الأ وحتديد  احلكم، 
والت�سليم بدرجة اأكرب بتنوع الحتياجات بني �سباب الربازيل.

امل�سدر: املوؤلفون

طار 9-7  ��شو�ت �ل�شباب: فتح باب �ل�شيا�شة �لوطنية �أمام �ل�شباب للتعبر  عن �آر�ئهم و�مل�شاركة فى  �لإ
�لرب�زيل
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على  البتدائية،  الدرا�سة  بعد  فيما  للتعليم  طفال  الأ
اأ�سا�ص معدلت معرفة القراءة والكتابة فى نهاية دورة 
عدادى(. وميكن  التعليم البتدائى )اأو بداية التعليم الإ
تلك  للتعليم مثل  اأكر تطورا  ا�ستخدام مقايي�ص  اأي�سا 
ودرا�سة  الطلبة  لتقييم  الدوىل  الربنامج  من  امل�ستقة 
والعلوم،  الريا�سيات  تعليم  فى  الدولية  الجتاهات 
التى تر�سد التعليم فى نهاية دورة التعليم البتدائى 
وهذا  عثثدادى(.  الإ )التعليم  جبارى  الإ التعليم  ونهاية 
يتطلب التو�سع كثريا فى مدى �سمول هذه الختبارات 

فى البلدان النامية.
ونظرا اإىل اأن ال�ستخدام املنتج لعمل ال�سباب مهم 
فراد واملجتمع على حدا �سواء، فاإن النتقال املبكر  لالأ
ب�سورة �سارة، اإىل قوة العمل ميكن ر�سدها من خالل 
النتقال  ر�سد  ميكن  كما  طثثفثثال.  الأ ت�سغيل  انت�سار 
راأ�ص  تنمية  منظور  من  اأي�سا  مكلف  وهو  املوؤجل، 
ودواعى  البطالة  قيا�سات  خالل  من  الب�رشى،  املال 
خارج  اأو  عمل  بثثدون  املثثرء  يكون  )حثثني  حثثبثثاط  الإ
املدر�سة(. ول يكفى معرفة اأن ال�سباب يعملون، اإذ اأن 

البلدان  فى  خا�سة  اأهميتها،  اأي�سا  لها  العمل  نوعية 
من  نوعا  البطالة  تكون  قد  حيث  الدخل،  منخف�سة 
الرتف، غري اأنه من ال�سعب ب�سورة ت�سىء اإىل ال�سمعة 

عدم ممار�سة عمل.
ولذا  ل�سحتهم،  عديدة  تهديدات  ال�سباب  ويواجه 
التى  واملثثواد  واملخدرات  التبغ،  ا�ستخدام  ر�سد  فاإن 
املاأمونة،  غري  اجلن�سية  ن�سطة  والأ ا�ستن�ساقها،  يجرى 
والبدانة، واحتمال الوفاة قبل بلوغ �سن ال�ستني، يتيح 
هذه  ومن  املخاطر.  هذه  ملدى  تقديرات  اإىل  التو�سل 
موؤ�رشات  عن  ح�ساءات  الإ جمع  يتم  ل  املقايي�ص، 
بانتظام  وهى  والبدانة  امل�ستن�سقة  واملواد  املخدرات 
فعالية  ن  لأ ونظرا  النامية.  البلدان  من  كبري  عدد  فى 
عمار  تقدمي اخلدمة ال�سحية فى هذه املجموعة من الأ
الذى ينطوى على  ال�سلوك  التاأثري على  اأهمية فى  لها 
املمار�سات  معرفة  عن  مثثوؤ�ثثرشات  وتقرتح  خماطر، 
منة وو�سائل الوقاية من فريو�ص  �ساليب اجلن�سية الآ والأ
الولدة(  قبل  ما  )رعاية  وا�ستخدام  يثثدز(،  الإ ومر�ص 
تكوين  عند  الرتكيز  ين�سب  اأن  وينبغى  ال�سباب.  بني 

يتم الرتكيز فى موؤ�رشات خمتارة على املوؤ�رشات املعنية فى خف�ص اأعداد الفقراء ومنظور النمو. وقد ليكون البع�ص متاحا للتو من بني م�سادر البيانات القائمة ويتم متييزها بنجمة؛ وميكن 
احل�سول على معظمها بقدر ب�سيط من اجلهد من خالل اإ�سافة اأ�سئلة اإىل امل�سح القائم ووثائق تعداد ال�سكان.)18(

بطاقة درجات لل�شباب؟ �ملوؤ�رش�ت �لعديدة لتنمية �ل�شباب طار 8-9  �لإ

)1( اللتحاق باملدر�سة ح�سب نوع اجلن�ص التعليم 
عدادية، والثانوية ح�سب نوع اجلن�ص* )2( معدلت امتام املدر�سة البتدائية، الأ  

)3( التح�سيل التعليمى ث اإمتام الدرا�سة البتدائية والثانوية ث ح�سب نوع اجلن�ص*  
)4( مدى انت�سار ت�سغيل الطفل، ح�سب نوع اجلن�ص ممار�سة العمل 

)5( معدلت امل�ساركة فى قوة العمل، ح�سب نوع اجلن�ص  
)6( معدلت البطالة، ح�سب نوع اجلن�ص، بالن�سبة ل�سباب الريف واحل�رش  

)7( الن�سبة املئوية ملن ل يعملون ول ينتظمون فى املدار�ص، ح�سب نوع اجلن�ص  
)8( الن�سبة املئوية ملن ي�ستخدمون التبغ حاليا، ح�سب نوع اجلن�ص البقاء فى �سحة جيدة 

)9( الن�سبة املئوية ملن ي�ستعملون املخدرات حاليا مبا فى ذلك من ي�ستخدمونها عن طريق ال�سم، ح�سب نوع اجلن�ص*  
)10( موؤ�رش البدانة، ح�سب نوع اجلن�ص*  

)11( الن�سبة املئوية لل�سباب النا�سط جن�سيا والذى ميار�ص اجلن�ص دون حماية، ح�سب نوع اجلن�ص، وح�سب احلالة فيما يتعلق بالزواج  
يدز، ح�سب نوع اجلن�ص )12( الن�سبة املئوية لل�سباب الذى يعرف كيف يحمى نف�سه من فريو�ص ومر�ص الإ  

)13( ن�سبة ال�سباب الذى يبلغ من العمر 15 عاما وميوت قبل بلوغ �سن ال�ستني ح�سب نوع اجلن�ص  
)14( معدلت اخل�سوبة النوعية ح�سب العمر تكوين اأ�رش 

)15( الن�سبة املئوية لل�سابات الالتى يلدن قبل بلوغ �سن الثامنة ع�رش  
)16( الن�سبة املئوية لل�سابات الالتى يلجاأن اإىل رعاية ما قبل الولدة  

)17( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين عملوا مع اآخرين اأو مع جمموعة معينة حلل م�سكلة ما فى املجتمع الذى يعي�سون فيه، ح�سب نوع اجلن�ص* املواطنة 
)18( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين يجيبون بال�سواب عن �سوؤال يتعلق باملعرفة ال�سيا�سية املالئمة للبلد، ح�سب نوع اجلن�ص  

)19( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين ل يحوزون بطاقات هوية، ح�سب نوع اجلن�ص*  
)20( عدد ال�سبان املحتجزين قبل احلكم عليهم، بالن�سبة لكل 100 األف من ال�سكان، ح�سب نوع اجلن�ص*  

)21( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين يدر�سون فى اخلارج، ح�سب نوع اجلن�ص* التحرك عرب احلدود والت�سال 
)22( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين يعملون باخلارج، ح�سب نوع اجلن�ص*  

)23( الن�سبة املئوية لل�سباب املهاجرين وعادوا خالل 10 �سنوات من هجرتهم، ح�سب نوع اجلن�ص*  
نرتنت فى ال�سهر املا�سى، ح�سب نوع اجلن�ص* )24( الن�سبة املئوية لل�سباب الذين ا�ستخدموا الإ  

امل�سدر: تو�سيات املوؤلفني على اأ�سا�ص املناق�سات املدرجة فى الف�سول 3-8 من هذا الكتاب.
* - مل يتي�رش جتميع املوؤ�رشات على اأ�سا�ص منتظم.
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مومة املبكرة )قبل �سن الثامنة  �رشة على حدوث الأ الأ
ع�رشة(.

العمليات  فى  امل�ساركة  على  ال�سباب  ت�سجيع  اإن 
املجتمع  فى  نطاقا  و�سع  الأ والدميقراطية  ال�سيا�سية 
امل�ساركة  فاإن  ولذا  م�سوؤولة،  مواطنة  بناء  اإىل  يوؤدى 
و�سع نطاقا  فى املجتمع املحلى والوعى ال�سيا�سى الأ
يجابية  الإ للمواطنة  مقايي�ص  باعتبارهما  يقرتحان 
وال�سلبية، ومن املهم اأي�سا توثيق اأوجه ف�سل احلكومة 
فى توفري الهوية القانونية لل�سباب ث وعقوبات رادعة 

حكام(. لل�سباب )الحتجاز قبل اإ�سدار الأ
وفى ظل الهجرة والت�سالت، فاإن ن�سبة ال�سباب 
لها  والدرا�سة  العمل  اأجل  من  اخلارج  فى  املوجودين 
اأهميتها، وكذلك ن�سبة الذين يعودون بعد وقت ق�سري 
مر ر�سد ا�ستخدام  على نحو معقول. كما قد يتطلب الأ

نرتنت. الإ
بطريقة  جمعها  يتم  اأنه  اإما  املوؤ�رشات  هذه  وكل 
بتكلفة  روتينية  بطريقة  جمعها  ميكن  اأو  روتينية 
قليلة. ومن ثم فاإن الر�سد اجليد للنتائج امل�ستخل�سة 
عن ال�سباب فى املتناول ب�سهولة، وميكن اأن ي�سهم اإىل 

حد كبري فى اإر�ساء اأ�سا�ص حتليلى لتح�سني ال�سيا�سة.

التقييم
نه اأكر احتياجا  التقييم لي�ص فى املتناول ب�سهولة لأ
بثثذل جهود  ولكن  واملثثثثوارد.  املثثهثثارات  مثثن  كثثل  اإىل 
ل�سياغة  املتاحة  املعرفة  يح�سن  اأن  ميكن  مت�سافرة 

ال�سيا�سة.
اإىل  ما  حالة  من  ال�سباب  حتول  نتائج  وفي�ص 
التقييم. فعلى  اإجراء  اأخرى يجعل من ال�سعب  حالت 
عن  الناجم  ثثثثر  الأ تقييم  يتطلب  قثثد  املثثثثثال،  �سبيل 
بعد  البنات  تعليم  من  اإ�سافية  �سنة  فى  ال�ستثمار 
املكا�سب  احل�سبان  فى  يوؤخذ  األ  البتدائية  الدرا�سة 
�سافية املحتملة فح�سب )التى قد تكون �سغرية فى  الإ
فى  الن�ساء  م�ساركة  فيها  تنخف�ص  التى  املجتمعات 
م )خالل احتمال  القوة العاملة(، ولكن اأي�سا �سحة الأ
ووفياتهم.)19(  طفال  الأ و�سحة  اخل�سوبة(،  انخفا�ص 
بني  اجلرمية  تقليل  اأثثثر  اأن  وهثثو  اآخثثر،  مثال  وثمة 
املبا�رش  التح�سني  تتجاوز  عائدات  يحقق  قد  ال�سباب 
ن املواطنني املحليني، وقد ي�سمل فوائد غري مبا�رشة  لأ
جنبى.  من خالل زيادة ال�سياحة الدولية وال�ستثمار الأ
ثار فى العتبار من  ومن املهم اأن يوؤخذ في�ص هذه الآ

اأكر  اأحد  وهو  �سابقا(،  )النقدية  الفر�ص  توفري  برنامج  يقدم 
الفقرية  �رش  لالأ نقدية  منافع  املك�سيك  فى  �سهرة  العالمات 
اأن تن�سم فى ا�ستخدام اخلدمات التعليمية وال�سحية،  �رشيطة 
طفال وال�سباب. وي�سمل هذا الربنامج  خا�سة فيما يتعلق بالأ
الذى طبق فى عام 1997، كجزء من اجلهود املبذولة لوقف 
جيال، حاليا نحو 25 مليونا من اأفقر  انتقال الفقر فيما بني الأ
فى   0.36 نحو  بلغت  مبوازنة  البالد،  اأنحاء  كافة  فى  النا�ص 
مت  وقد   .2005 عام  فى  جماىل  الإ املحلى  الناجت  من  املائة 
ت�سميم تقييم الربنامج فى نف�ص الوقت مثل تنفيذه، مما ي�سمح 

باإجراء تقييم �سارم لربنامج معقد يحوى عنا�رش عديدة.
    

ما �لذى حققه �لربنامج ؟
عزز الربنامج اللتحاق باملدار�ص �سيق الفجوة بني اجلن�سني 
على  يثثجثثابثثى  الإ ثثثثر  الأ جثثل  ويكمن  الثانوية.  املثثدار�ثثص  فثثى 
اللتحاق باملدار�ص فى ارتفاع معدلت ال�ستمرار فى الدرا�سة 
طفال الذين تركوا املدر�سة. وقد  باأكر مما يكمن فى عوائد الأ
انخف�ص معدل اإعادة ال�سنوات الدرا�سية، مثلما انخف�ص معدل 
الت�رشب من املدار�ص، وخا�سة فى النتقال احلرج من املدر�سة 
البتدائية اإىل املدر�سة الثانوية. وينخرط املراهقون فى �سلوك 
الربنامج  باأن  النوعى  التحليل  ويوحى  بال�سحة.  اإ�رشارا  اأقل 
ن ي�سبحن  قد عزز طموحات ال�سباب، خا�سة طموح البنات، لأ
اأن ي�سبحن قادرات  اإىل  الزواج  مدر�سات وممر�سات وتاأجيل 

على اكت�ساب املهارات ال�رشورية.

ملاذ� جنح �لربنامج ؟
تنفيذها  ي�سعب  القطاعات  متعددة  الربامج  اأن  املعروف  من 
ذات  القطاعية  الثثوزارات  عرب  العمليات  تن�سيق  تعقد  ب�سبب 
فكيف  املت�ساربة  هداف  الأ ذات  واأحيانا  املختلفة،  الوليات 
النجاح فى  الفر�ص«  برامج مثل برنامج »حتقيق  اإذن حققت 

تنفيذها؟
امل�ساندة املركزية.  حاز برنامج »حتقيق الفر�ص« منذ 
البداية م�ساندة مركزية قوية جدا، مبا فى ذلك الثقة الكاملة من 
الفرع التنفيذى للحكومة، بدءا من الرئي�ص حتى امل�سوؤول فى 
وزارة املالية الذى كان اأحد امل�ساركني فى تاأ�سي�سه. وقد اأتاح 
الكافى  التمويل  و�سمان  البريوقراطية  العقبات  اقتحام  ذلك 
للموازنة.  ال�سنوية  العتمادات  فى  املعهودة  التقلبات  رغم 

واأتاح البعد املاىل للربنامج اأن ينمو مع مرور الزمن.
مت  اأماكنهم.  فى  للم�ستهدفني  والو�سول  الدليل  حتديد 
ث  مر عالجها  الأ التى يتطلب  العملية  الق�سايا  حتديد كثري من 
والتقييم على نحو  الر�سد  اإىل  الكفء، واحلاجة  التوجيه  مثل 
اأف�سل. والتن�سيق فيما بني الوكالت ... فى دليل مبكر. وقد بذل 
راء  الآ اإىل توافق فى  اإ�سدار الربنامج للتو�سل  جهد كبري قبل 
خالل  من  خا�سة  املجهود،  هذا  ويتوا�سل  الربنامج.  ودعم 

توعية امل�ستفيدين بحقوقهم.
التخفي�سات ال�سيا�سية. يبذل الربنامج جهدا كبريا لتجنب 
دارة التى تتوىل  ة اأو الروابط الوثيقة مع الإ اأى انطباع باملمالأ

الوزارات  مع  التن�سيق  تتوىل  جديدة  وكالة  وتديره  ال�سلطة. 
الربملان  ويحدد  احلكومية.  اخلدمات  خمتلف  عن  امل�سوؤولة 
الوطنى موازنة الربنامج وين�رش �سنويا قواعده التنفيذية وعدد 
�رش امل�سجلة فى الربنامج. ويغلق باب الت�سجيل قبل اإجراء  الأ
اأى مدفوعات قبل  الوطنية بعدة �سهور، ول تقدم  النتخابات 
بال�سفافية  الربنامج  ويتميز  ولية.  اأية  فى  القرتاع  من  اأيام 

وبنظام غري �سيا�سى لتخ�سي�ص املنافع.)21(
اأكب الربنامج منذ بدايته على  الر�سد والتقييم الدقيق.  
وبيانات  �سا�سية  الأ البيانات  وجمع  الدقيق  والتقييم  الر�سد 
جمموعات  مع  اخلدمات  ومثثوردى  �ثثرشة  الأ عن  املدى  طويلة 
خارجية  هيئة  مع  بالتعاقد  ول  الأ التقومي  ومت  للمقارنة. 
اليوم  حتى  يزال  ول  الغذاء(  �سيا�سة  لبحوث  الدوىل  )املعهد 

ي�سم اأكادمييني من ثالث قارات.
بامل�سداقية  يحظى  الثثذى  التجريبى  للربهان  وكثثان 
الربنامج.  بقاء  طول  فى  اأ�سا�سى  دور  الربنامج  جنثثازات  لإ
اإن  بل  الدولة،  رئا�سات  فى  التغيري  اأمام  الربنامج  �سمد  وقد 

احلكومة اجلديدة و�سعت نطاقه.

امل�سادر: بيت )2004(، بيهمان، و�سنجوبتا، وترد )2001(، 
و�سولتز   ،)2004( ومثثوراى   ،)2004( ورودريجيز  وليفى 

.)2000(

� حالة برنامج  ��شتمر�ره  �أن يكفل  �أن جناح برنامج ما ميكن  طار 9-9  �لربهان له م�شد�قيته على  �لإ
�لفر�س
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فى  ال�ستثمار  على  املرتتبة  الفوائد  كامل  تفهم  اأجل 
ال�سباب.

ثار يزيد اأي�سا �سعوبة تقييم  وهذا الفي�ص من الآ
ا�ستثمارات ال�سباب با�ستخدام حتليل مردودية التكلفة 
التقليدى. وهذا التحليل ث مثال لتكلفة حتا�سى كل حالة 
عجز ملدة عام اأو تكلفة كل م�ستفيد يدرج فى العمالة 
فى  ال�ستثمارات  لتقييم  وا�سع  نطاق  على  ي�ستخدم  ث 
ن�سطة. وهو يتطلب  ال�سحة، والتدريب، وغري ذلك من الأ
مقيا�سا واحدا للفعالية ملقارنة ال�ستثمارات البديلة، 
متعددة  النتائج  تكون  حني  عملى،  غري  اأمثثر  وهثثو 
ومتباينة.)20( وميكن اأن يكون البديل ا�ستخدام حتليل 
التكلفة ث الفائدة، ومقارنة التكلفة مببلغ الفوائد حمددا 
فاعلية  معرفة  يتطلب  ذلثثك  ولكن  نقدى،  �سكل  فى 
التدخالت عرب طائفة من النتائج املحتملة التى قلما 
تكون متوافرة. وعلى �سبيل املثال، ل تهتم تقييمات 
بقيا�ص  الالتينية  اأمريكا  فى  ال�سباب  تدريب  برامج 

التاأثري على ال�سحة، وامل�ساركة املدنية، اأو اجلرمية.
اأنها  هو  ال�سباب  �سيا�سات  من  اآخر  جانب  وثمة 
بطريقة  تثثدار  عندما  فعالية  اأكثثر  تكون  اأن  ميكن 
حمددة  عنا�رش  لها  تكون  قد  النتائج  ن  لأ م�سرتكة 
املثال،  �سبيل  وعلى  معا.  ا�ستهدافها  يتعني  م�سرتكة 
والتدريب  بال�سحة  املتعلقة  املعلومات  فاعلية  فاإن 
على مهارات العمل ب�سمان ح�سول ال�سباب على عمل 
والحتفاظ به عندما يتم تقدميهما ب�سورة م�سرتكة، 
احل�سول  ن  لأ ث  حدة  على  منهما  كل  فاعلية  من  اأكرب 
على عمل هو دالة لل�سحة والتاأهل له على حد �سواء. 
املبكر  الزواج  البنات على  ت�سجيع  فاإن عدم  وباملثل 
هم(  قد يكون اأكر فعالية حني يكن فى  )وكذلك اآباوؤ
 ،6-9 طثثار  الإ فى  املو�سح  النموذج  وفى  املدر�سة: 
على  وال�سحة  التعليم  توفري  نتائج  ا�ستهداف  يكون 

املال  راأ�ص  تنمية  فى  فعالية  اأكر  لل�سباب  �سواء  حد 
الب�رشى. من تدخالت التعليم وحده.

واأوجه  ثثثثار  الآ في�ص  ث  ال�سمات  هثثذه  وتثثوحثثى 
يتعلق  عندما  باأنه  ث  النتقال  عمليات  عرب  التكامل 
جراء عمليات  مر بال�سباب، فقد يكون هناك مربر لإ الأ
التقييم  عمليات  وتركز  للنتائج.  املن�سقة  التقييم 
التقليدية على الربامج وحتكم على اأثر الربنامج وفقا 
لل�سباب  اأهمية  كثثر  الأ يكون  ورمبثثا  معينة.  لنتيجة 
نتيجة  اإىل  للو�سول  فعالية  الو�سائل  اأكثثر  معرفة 
عرب  من�سقة  تقييم  عمليات  يتطلب  قد  وهثثذا  معينة؟ 

جمموعة من التدخالت ذات ال�سلة.
لتطوير  اأ�سا�سية  م�ساألة  التحدى  مواجهة  وتعترب 
ن  لأ ولكن  مكلف،  التقييم  اإن  حقا،  ال�سيا�سات  و�سع 
مربر  فثمة  عامة،  �سلعة  متثل  امل�ستفادة  املعرفة 
للم�ساعدة  املانحني  قبل  من  اأكرب  جمهود  لبذل  قوى 
بالفعل  املانحني  م�ساعدة  ي�رشت  وقد  التقييم.  فى 
حتقيق التقدم فى تقييم ال�سيا�سات والربامج، ولكن ل 
يزال هناك الكثري الذى ينبغى عمله )انظر اأ�سواء على 

املانحني بعد الف�سل الثامن(.
املعارف  جممع  اإىل  ت�ساف  مثثا  راأ�ثثثص  وعثثلثثى 
للتقييم  مهملة  نتيجة  هناك  بال�سيا�سة،  ال�سلة  ذات 
احلازم، هى املنفعة املحتملة لعزل الربامج القوية عن 
النقدية  للتحويالت  »الفر�ص«  برنامج  اإن  ال�سيا�سات. 
هذا  فى  جيدا  مثال  يقدم  املك�سيك  فى  امل�رشوطة 
ال�ساأن. فبعدما تبينت فعالية تقييم نتائجه فى تعزيز 
البداية.  اإدراجه منذ  الثانوية، مت  اللتحاق باملدار�ص 
طار  وقد �ساعد ذلك على �سمان طول عمر الربنامج )الإ
9-9(. ومل توؤد التغريات فى القيادة ال�سيا�سية خالل 
ن فعاليته الرا�سخة  تنفيذ الربنامج اإىل تغيري م�ساره لأ
من  كثثان  للفقر  مثثد  الأ طويلة  �سباب  الأ معاجلة  فى 

ال�سعب اأن تت�سكك احلكومة اجلديدة ب�ساأنها.
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االلتقاء  اأو  ـ  املهنة  واختيارات  ال�صحية،  اخلدمة 
ق�صية  حول  معهم  مناق�صات  واإجــراء  �صدقاء  االأ مع 
يدز(. اإن ما تقرر  تهمهم )البيئية، فريو�ض ومر�ض االإ
تفعله يتوقف على مهاراتك، وعلى  تفعله وكيف  اأن 
واملوارد  تهمك،  التى  الق�صايا  وعلى  �صخ�صيتك، 

املتاحة لك، والظروف التى تعي�ض فيها.

العمل على النظام
اتخاذ  فى  ي�صرتكون  �صبانا  قليلة  جمتمعات  ت�صم 
القرارات ال�صيا�صية )الف�صالن 7 و9(، ولكن كثريا من 
ال�صبان يتغلبون على هذا التحدى بالتطوع اأو العمل 
فى املنظمات غري احلكومية القائمة، اأو التعاون مع 
احلكومات لتح�صني ال�صيا�صات. ومن خالل منظمات 
وباك�صتان،  كينيا،  مثل  بلدان  فى  ال�صباب،  خدمة 
والفلبني، و�صع ال�صباب ونفذ حلوال بناءة مل�صكالت 
املجتمع املحلى وللم�صكالت الوطنية. ففى املك�صيك 
القراءة  على  القدرة  لتح�صني  �صاب   2000 تطوع 
الربامج  اأحد  خالل  من  املدنية  وامل�صاركة  والكتابة 
الكثرية الكبرية التى ي�صارك فيها ال�صباب. ولل�صباب 
خ�صاع  الإ كعمالء«  »قوتهم  ممار�صة  فى  مهم  دور 
فى  ال�صباب  فعل  مثلما  للم�صاءلة،  احلــكــومــات 
مقدونيا  وجمهورية   ،)4-2 طــار  االإ )انظر  الربازيل 
اليوغو�صالفية �صابقا، ورو�صيا )الف�صل 3(. وت�صتطيع 

» احلكومة« اأن تكون اأى �صىء، من مدر�ض حملى اإىل 
موؤ�ص�صة عاملية.

امل�ضى اإىل ما وراء النظام
كاأن  جديدا،  عمال  يبداأوا  اأن  ال�صباب  من  كثري  يقدر 
العدالة  حتقيق  اأجــل  من  حملة  فى  ن�صطاء  يكونوا 
بالدراجات  للنقل  مــ�ــروع  فــى  اأو  االجتماعية، 
التى  املــ�ــروعــات  وهــذه   .)7 )الف�صل  البخارية 
عادة  وجه  اأف�صل  على  تنجح  �صباب  اإدارتها  يتوىل 
التاىل«  »اجليل  ويدربون  معا  ال�صباب  يعمل  حني 
ملوا�صلة جهودهم. وقد بداأ الطلبة فى اإحدى الكليات 
متعدد  بحوث  معهد  اأول  اإن�صاء  املتحدة  بالواليات 
الطلبة فى عام 2004، وحينئذ  يديره  التخ�ص�صات 
لل�صبكة  باالن�صمام  اأخرى  كلية   50 فى  الطلبة  قام 

وبادر �صانعوا القوانني اإىل ا�صتخدام بحوثهم.
حتد  كل  ولكن  كثرية،  حتديات  ال�صباب  ويواجه 
ومعظم  العمل.  ــاز  جن الإ فر�صة  ميثل  لعمل  للقيام 
مبثابة  العمل  فر�ض  توافر  عدم  اأن  يــرون  ال�صباب 
من  عديدة  كبرية  جماعات  واعتربته  للتوظف.  حتد 
مواتية  فر�صة  �صرياليون  فى  القدماء  املحاربني 
ال�راع  فى  املتقابلة  اجلوانب  عرب  معا  وان�صموا 
البخارية.  بالدراجات  النقل  عمال  الأ م�روع  لبدء 
وبالبدء فى مهنة جديدة )اإذ مل يكن النقل بالدراجات 
ال�صباب  اأولئك  جتنب  احلــرب(  قبل  قائما  البخارية 
املهن  اقتحام  فى  ال�صباب  يواجهها  التى  التحديات 
الرا�صخة من قبل، بدال من ذلك حققوا جناحا كبريا. 
وعالوة على ذلك، فقد وجدوا عمال ا�صتمتعوا به على 
وجه خا�ض ك�صباب. وكما قال اأحد راكبى الدراجات 
مثرية  ــرب  احل كانت  »لقد  �صنة(،   18( البخارية 
قائدا  املرء  يكون  اأن  ولكن  �صيئة.  ولكنها  للم�صاعر 
غري  معا«.  وطيب  امل�صاعر  يثري  �صىء  نارية  لدراجة 
اأنه كان يتعني عليهم العمل لك�صب ثقة العمالء وتعلم 
الفعل  رد  من  وبدال  التقليدى:  النظام  مع  التعاون 
بعنف على املعاملة غري العادلة املتوقعة من جانب 

ال�رطة، وكلوا عنهم حماميا.)2(

اأدوات للعمل: كيف يتم اإجناز العمل؟
مثل  معقدة،  حتــديــات  ال�صباب  يــواجــه  مــا  كــثــريا 
ال�صلطات  و�صكوك  واخلربة،  املعلومات  اإىل  االفتقار 
تف�صل  التى  البريوقراطية  واأ�صاليب  ومقاومتها، 
واالفتقار  واملهارات،  ال�صاق  العمل  على  املوؤهالت 
اإىل املوارد، واالفتقار على االعرتاف بعملهم. ورغم 

اأن  للحكومات  ينبغى  باأنه  التقرير  هــذا  ويو�صى 
ال�صباب وتعرتف بهم. ولكى ي�صبح هذا  ت�صتثمر فى 
اأن مي�صك بزمام  مر حقيقة واقعة، ينبغى لل�صباب  االأ
قدراتكم  بتنمية  ـ  اال�صتثمار  فى  وي�رع  املبادرة 
ا�صتثمارات  تكلل  اأن  ــل  اأج مــن  والعمل  اخلا�صة، 
النكا  �رى  �صباب  يعرتف  وكى  بالنجاح.  ال�صباب 
الهادفة  اال�صتثمارات  كل  فاإن  اأعاله(  طار  االإ )انظر 
على  اإيجابيا  ثــر  تــوؤ اأن  ميكن  التنمية  جمــال  فــى 

ال�صباب. فما الذى ميكن عمله وكيف يتم ذلك ؟

بادر اإىل العمل: ماذا ميكن عمله؟
ال يهم من تكونون، اإذ ميكنكم اأن تبادروا اإىل العمل 
وفى  اأنف�صكم،  اأجل  من  اأف�صل  احلياة  جلعل  ك�صباب 
خرين من حولكم. فقد �صكل  االآ اأجل  الوقت من  نف�ض 
�صنة( فى  والبنات )15-12  والد  االأ اأفقر  بع�ض من 
رغم  ال�صحى  لل�رف  نوادى  مثال،  ونيبال،  مالوى 
و�صيانة  مراحي�ض،  قامة  الإ ـ  منهم  اأندادهم  �صخرية 
م�صخات للمياه من اأجل مدار�صهم، وحت�صني خربتهم 

اليومية و�صحة جمتمعاتهم املحلية.
متالأ  ال�صباب  حققها  التى  العديدة  �صياء  االأ اإن 
ملا  قليلة  حــدود  وثمة  باأكملها،)1(  وتقارير  كتبا 

�صهام به فى التنمية. ي�صتطيع ال�صباب االإ
والعمل قد يكون ب�صيطا مثل تنمية املرء لقدراته 
ومن  منه،  واال�صتفادة  تدريبى  برنامج  من  التعلم  ـ 

الر�صالة الب�صيطة التى يت�صمنها هذا التقرير واملوجهة اإىل احلكومات و�صانعى ال�صيا�صى هى اأن اال�صتثمار فى ال�صباب ينطوى على اأهمية بالغة للتنمية ـ ولكى 
ق�صى حد، ينبغى اإ�راك ال�صباب باعتبارهم اأ�صحاب م�صلحة فى اتخاذ القرارات التى توؤثر عليهم. ولكن ما الذى يت�صطيع  تكون هذه اال�صتثمارات على فعالة الأ
ي�صاح ال�صباب مبا�رة عن كيف ينمون قدراتهم لكى يقتن�صوا الفر�ض املتاحة لهم، ولكن لكى ي�صتطيعوا بوجه خا�ض خلق  ال�صباب اأن يفعله ؟ يخاطب هذا االإ
ي�صاح اإىل حد كبري من امل�صاورات مع ال�صباب املنتمني على بلدان كثرية، الذين عملوا بنجاح من  خرين وللجميع. وقد ا�صتفاد االإ نف�صهم، لل�صبان االآ الفر�ض الأ

ي�صاح ال�صباب من اأجل ال�صباب. اأجل التنمية. وقد كتب هذا االإ

النا�ض يقررون جمرى حياتهم
النا�ض �صيحددون م�صكالتهم.

النا�ض �صيعملون على حتقيق االعتماد على النف�ض
النا�ض �صيتقا�صمون الثمار

هذا هو �صعار �صاميلال، وكاميلى، ووا�صريى، ومليمينى ـ وهن 
وكل  ال�صباب  ي�صاعد  النكا  �رى  فى  قرى  من  �صابات  اأربع 
الفتاه كاميلى،  الفقر. وتقول  للتغلب على  قراهم  النا�ض فى 
وم�صكالت  القرى،  م�صكالت  هى  م�صكالتنا  »اإن  عاما(   22(
تتعر�ض  وهــى  املـــوارد  ــن  راأي لقد  م�صكالتنا«.  هى  القرى 
الذين  اأولئك  قبل  من  تنفيذها  ي�صاء  وامل�روعات  لل�صياع، 
ميان  يحاولون م�صاعدة قراهم ولكنهم بدال من ذلك فقدوا االإ
عملهن  خل�صن  وقد  فيه  ينخرطون  الذى  منائى  االإ بالعمل 
الفردية  القرية بزيادة قدراتكم  بقولهن: »اعملوا على تقوية 

اخلا�صة«.

كرب �صنا دائما م�صاركتهن فى العمل:  ومل يقدر القرويون االأ
فحني انتخبت �صاميلال )19 �صنة( فى جمل�ض القرية، مل ت�صمح 
املحلى  املجتمع  ولكن  �صابة.  اأنها  ب�صبب  املن�صب  بتوىل  لها 
تطوعت  حني  وتعاونها  املا�صى  فى  ال�صاق  عملها  تذكر  الذى 
بدال  اال�صتقالة  على  كله  املجل�ض  اأرغم  القرية،  م�روعات  فى 

منها. وحينئذ اأعيد تعيني �صاميلال فى املجل�ض اجلديد.
ال�صباب  الربع جمرد ب�صعة من مئات  الفتيات  واأولئك 
الذين  �صنة(  و25   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح  )الذين  الفقراء 
املجتمع  تنمية  حتقيق  اأجل  من  معا  العمل  فى  يتطوعون 

املحلى فى �رى النكا.

 . ال�صيد كون�صتانت و�صارات ك  امل�صدر: مقابلة مع �صامانتا 
جوتيكاندا. ور�صة عمل حول اخل�صوع للم�صاءلة االجتماعية. 

م�روع جيمى ديريا )�رى النكا، مار�ض 2005(.

ال�شباب يحدث فرقا

ال�شباب تقع على كاهله العمل من اأجل التنميةاأ�شـــــواء علــى



العمل  على  قــادرا  ال�صباب  ــزال  ي ال  العقبات  هــذه 
واال�صتعداد  الت�صميم  خالل  من  ـ  قدراته  تنمية  على 

ملمار�صة التجربة، وا�صتخدام اأربع اأدوات اأ�صا�صية.

التعلم
ت�صتطيعه من معلومات عن كيف  اإىل كل ما  تو�صل 
اأجل  ومن  وحياتك،  عملك  اأجل  من  مهاراتك  تبنى 
كال جانبى ق�صايا التنمية التى نتحم�ض لها، وب�صاأن 

خمتلف الو�صائل الالزمة للقيام بعمل.
فى  مندوبا  يعمل  هولندا  من  �صاب  اأنفق  وقد 
اأقناع  يحاول  وهــو  �صنة«  »ن�صف  املتحدة  مم  االأ
لفية،  حكومته لت�صمح له باال�صرتاك فى موؤمتر قمة االأ
القناع  املطروحة  الق�صايا  فى  خربته  على  واعتمد 

حكومته بتنفيذ رغبته:
مل  اأن  وعرفوا  عرفونى  معني  وقت  م�صى  »بعد 
اإننى  بل  ال�صباب،  وميثل  يبت�صم  �صخ�ض  جمرد  اأكن 
اأ�صتطيع اأي�صا حقا اأن اأ�صاعدهم مع خرباء فى خمتلف 
ق�صايا ال�صباب، وهو ما كنت اأعرف عنه الكثري ب�صبب 
حمر فى جمال مكافحة فريو�ض  عملى فى ال�صليب االأ
�صغار  مع  التحدث  اأرادوا  اإذا  ولكن  يــدز.  االأ ومر�ض 

طفال فاإنى اأ�صتطيع م�صاعدتهم.)3( اجلنود االأ

كيف ميكن حتقيق ذلك ؟
على  »للح�صول  نرتنت«  االإ �صبكة  قوة  »اأ�صتخدم  	•
فى  متطوع  �ــصــاب  كتبه  مــا  ــذا  ه مــعــلــومــات«، 
نيجرييا )الف�صل 8(. ولكى تبداأ تعلم من »مواقع 
املتحدة،  مم  واالأ التنمية«،  »بوابة  مثل  ال�صبكة« 
معينة  لق�صايا  الكثرية  واملواقع  الدوىل،  والبنك 

واملنظمات الدولية.*
ا�صتفد من الربامج التى تقدم معلومات لل�صباب،  	•
لل�صباب فى جنوب   umsobomun مثل �صندوق 
ب�صاأن  معلومات  تقدم  التى  الربامج  اأو  اأفريقيا، 
اخلدمات التى تقدم لل�صباب )التعليم، الوظائف( 

مثل م�روع »اآ�ر« فى الهند )الف�صل 3(.*
تعلم كيف تقدم طلبا للح�صول على منح �صغرية  	•
النا�ض،  مع  اإعمل  م�روعات،  اإقامة  اأجــل  من 
التى  الكثرية  ــوارد  امل ب�صاأن  مقرتحات  واأكتب 
ال�صباب  »حتالف  مثل  ال�صباب،  منظمات  تقدمها 
التى  ــدز«،  ي االإ وفريو�ض   مر�ض  ب�صاأن  العاملى 
املقرتحات،  كتابة  ب�صاأن  مبا�رة  دورات  تنظم 
والدفاع عن وجهات النظر، الخ، »وهو ما ن�صح 

به زعيم �صاب«.*

التقييم
حولك،  التى  الظروف  اهتماماتك،  ناق�ض  ناقدا.  كن 
و�صيا�صات واأعمال من يفرت�ض اأن يخدموك ويخدموا 

جمتمعك املحلى. اأعد النظر فيما تعرفه وما ت�صمعه. 
كانت  اإذا  ما  لتقييم  بحوثا  اجر  اإجــراء،  تتخذ  وحني 
جهودك حتدث فرحا بالن�صبة ملن تريد اأن ت�صاعدهم.

»طلبنا للن�صحية هو اأهم اأداة منلكها ك�صبان....«  	•
اال  هى  خــريــن  االآ ال�صبان  للزعماء  ون�صيحتى 
يعرفون  اأحيانا  فهم  النا�ض....  �صغار  يتجاهلوا 
اأكرث مما يعرفه الذين يعتلون القمة«، هذا ما قاله 

زعيم �صاب من ليبرييا.
امل�صمى  عمال  االأ بدليل  م�صرت�صدا  مور،  االأ راجع  	•
اأدلة  عن  اإبحث  العامل،  فى  عامليا  العمل  »اجعل 

اأخرى، اأو اأن�صئ لنف�صك دليال.«.
اأن  ترى  الذين  النا�ض  مع  متفتح  بذهن  حتدث  	•
اإليه  يحتاجون  عما  واإبحث  �صي�صاعدهم،  عملك 
قابال  جلعله  خمططك  تكييف  على  اعمل  ثم  ـ 

للتنفيذ.
ر�صد  فى  ال�صباب  م�صاركة  اإمكانية  اكت�صف  	•

وتقييم الربامج التى �صممت خلدمة ال�صباب.

خرين التعاون مع الآ
اإذا كنت تريد اأن جتعل التغيري فعاال، ينبغى اأن تعمل 
ب�صورة  اعمل  تعاون،  حتالفات،  اعقد  خرين.  االآ مع 
القدرة  لهم  اأنا�ض  مع  تعمل  اأن  املهم  ومن  جماعية. 

على امل�صاعدة.
�صابة  مندوبة  اأول  كينيا  من  فتاة  اأ�صبحت  لقد 
مم املتحدة فى عام 2005 باتخاذها املبادرة  فى االأ
م�صوؤولني  مع  والتعاون  مهمة  ق�صايا  عن  للتعبري 

كينيني:
التنظيمى،  م�صتواى  ومــن  الــعــام،  بــدايــة  مــن 
اإ�راك ال�صباب فى كل عمليات  �صغطت ودافعت عن 
مطلقا  نتخلف  مل  ونحن   ... منائية  االإ لفية  االأ اأهداف 
وبذلنا جهودا م�صنية من  احتماعاتهم،  عن ح�صور 
اأجل عر�ض اآرائنا واأفكارنا. وحني حان الوقت الذى 
فاإنها  ميثلها،  الــذى  الوفد  الــوزارة  على  فيه  تعني 

كرث ن�صاطا ومثابرة.)4( �صخا�ض االأ عينت االأ
اأو  لل�صباب  وطنية  اأو  حملية  منظمة  اإىل  ان�صم 
عامليا«،  العمل  »اجعل  مثل  لل�صباب  عاملية  �صبكة 
العمل  و�صبكة  للتوظيف  العاملية  القيمة  وحملة 
العاملية لل�صباب، التى تبذل جهودا فى هذا املجال.

وهذه فر�صة متاحة لاللتقاء ب�صبان اآخرين ت�صتطيع 
�صماع  الإ وو�صيلة  معهم  وتعمل  منهم  نتعلم  اأن 

�صوتك.*

ا�ضتخدم �ضوتك
والعاملني  املدنيني،  املوظفني  جتعل  اأن  و�صعك  فى 
االجتماعيني، و�صانعى ال�صيا�صة خا�صعني للم�صاءلة. 

وهى  �صوتك  ال�صتخدام  مهمة  اأخــرى  طريقة  وثمة 
خرين والتعلم منهم. تقدمي معلومات لل�صباب االآ

طريقة  اإيطاليا  فى  �صابة  نا�صطة  وجــدت  وقد 
بديلة للتعبري عن راأيها فى وجه التحديات:

الت�صاور  عمليات  فــى  ــرتاك  ــص اال� مــن  »تعبت 
املنا�رة لل�صباب، والتى ال تنتهى اإىل �صىء، وتعبت 
اأحد.  ي�صغى  اأن  دون  ولكن  احلديث  موا�صلة  من 
اأجل حتقيق  اأغري هذا، وعملت من  اأن  وحينئذ قررت 
اأجل  من  ال�صباب  »عمل  لل�صباب،  حمفل  اإقامة  هدف 
اإ�صماع  اأجل  ـ ومن  اإ�صماع �صوتى  اأجل  التغيري« من 
اأثبت  وقد  املو�صوع...  هذا  فى  اآخر  �صاب  اأى  �صوت 

امل�روع جناحا كبريا....)5(

ويقول قائد �ضاب فى �ضنغافورة:
تعمل.  كيف  اع��رف  بال�صوت:  يتعلق  »فيما 
كنت  إذا  ا حقيقى  تغيري  ى  اأ حتقيق  ال�صعب  من 
حتدث  ال�صيا�صية...  �صا�صية  الأ البيئة  تعرف  ل 
ال�صباب بروح املنا�رصين لل�صباب الذين يعملون 
و املنظمات غري احلكومية  اأ فى اخلدمة املدنية 

التى ت�صارك بفاعلية فى احلكومة.

ربع هى جمرد البداية. ا�صتخدم  دوات االأ وهذه االأ
وتنمية  خمططاتك  لتفعيل  وغريها  دوات  االأ هــذه 

قدراتك من اأجل العمل.

يد  ــدمي  ــق ت ي�شتطيع  الــــذى  مــن 
امل�شاعدة

توجد جمموعات كثرية ت�صتطيع م�صاعدة ال�صباب على 
بامل�صاعدة،  ميدوك  اأن  فى  ترغب  كنت  فاإذا  العمل. 
اجعل �صوتك م�صموعا. وعلى غرار الق�صة التى رويت 
اأحيان  فى  لل�صباب  يكون  اأن  ميكن  النكا  �رى  من 
ومتثل  املحلى.  امل�صتوى  على  كبري  تاأثري  كثرية 
منظمات ال�صباب العاملية )�صالفة الذكر( �صبكة عمل 
عملت  وقد  املحلية.  ال�صغرية  املنظمات  من  لكثري 
والعاملى  املحلى  امل�صتويني  على  املتحدة  مم  االأ
احتواء  فى  ــدوىل  ال البنك  ــداأ  وب ال�صباب.  �صم  على 
بالدورات  تزويدها  خــالل  مــن  ال�صباب  منظمات 
براجمهم.  حول  ال�صباب  مع  وبالت�صاور  الدرا�صية، 
مع  ــط  رواب املحلى  امل�صتوى  على  ــدوىل  ال وللبنك 
املجتمع املدنى وال�صباب فى مكاتبه القطرية. وعلى 
امل�صتوى العاملى، انظر عمل �صبكة ال�صباب »والتنمية 

وال�صالم«.
مـــر يرجع اإلــيــك ـ  ــاإن االأ ــر املــطــاف، ف وفــى اآخ
تعزيز  فى  حا�صمة  اأهمية  لها  م�صاركتك  اإن  حيث 
املبذولة  اجلهود  فى  ال�صباب  وق�صايا  ال�صباب  دور 

للتخفيف من حدة الفقر.
*See	the	following	Web	sites:	Development	Gateway:	www.developmentgateway.org/youth,	GYCA:	www.youthaidscoalition.org,	Taking	IT	Global:		
www.takingitglobal.org,	Umsobomvu	Youth	Fund:	www.uyf.org.za,	UN:	www.un.org/youth,	World	Bank:	www.worldbank.org/childrenandyouth,		
www.youthink.org,	Youth	Employment	Summit	Campaign:	www.yesweb.org.
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(Garces, Thomas and Currie (2002))
Glewwe, Jacoby and King (2001) -6

Kagitcibasi, Sunar and Bekman (2001)  -7
8-  البنك الدوىل )2005 و(
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9- من ال�شعب معرفة مقدار ما قد يتكلفه ذلك، ولكن ميكن ا�شتنباط م�شتوى 
 (Binder) بندر  اأخــريا  بها  قام  التكلفة  لتحديد  عملية  من  احلجم  من  تقريبي 
الثانوي مببلغ 28 مليار  التعليم  ال�شنوية لتعميم  العاملية  التكلفة  )2005( قدر 
دولر �شنويا على مدى 25 �شنة )22 مليار دولر اإذا ما اتبعت مكا�شب الكفاءة 
الناجمة عن جتربة »اأف�شل البلدان ممار�شة« على �شعيد عاملي(. واإذا ما كانت 
على، فاإن حتقيق ا�شتفادة  دنى من التعليم الثانوي بطول ال�رضيحة الأ ال�رضيحة الأ
تبلغ 11-14 مليار دولر �شنويا قد ل يكون بعيد املنال. وخل�س كوهني وبلوم 

 (Cohen and Bloom))2005( اإىل اأن هذه املبالغ ميكن حتملها.
10-  البنك الدويل )2003 واو(

الب�رضي، مقي�شا بتاأثريه على  راأ�س املال  اأن معدل تراكم  الدرا�شات  11- تبني 
جور، يف معظم البلدان، يبلغ اأعاله اأثناء فرتة ال�شباب ويتناق�س باأكرث  نتاجية والأ الإ

من الثلث عند بلوغ 30 )40( �شنة من العمر. انظر الف�شل 4.
12-  اليون�شكو )2005( �س: 174.

Lee and Rhee (1999)  -13
McKenzie (2004) -14

Bloom and Canning (2005) -15
 Maloney and Nunez Mendez (2004) and Montenegro and   -16
Pages (2004)

Heckman and Pages (2000) -17
الن�شاء  عمل  ثلثي  اأن   )1995( منائي  الإ املتحدة  مم  الأ برنامج  يقدر   -18

عبارة عن عمل غري مدفوع ويخرج عن احل�شابات الوطنية
19- البنك الدويل )2006 ز(

O’Donoghue and Rabin (2001) -20
Knowles and Behrman (2005)  -21

Dupas (2006) -22
Jensen (2006)  -23

Ali and others (2006) P.11 -24
Jacoby and Skoufias (2002) -25

يقاع  Marthur, Greene, and Jamhotra (2003) -26. وهذا النوع من »الإ
اأن  فى ال�رضك« يحد من احلراك الجتماعى للعرائ�س ال�شغريات باإجبارهن على 

ي�شبحن متدرجات من اأجل العمل املنزىل.
Hanushek and Wobmann (2005)  -27

وفى  »الـــربدة«،  ــداء  ارت �شكل  امل�شلمة  املجتمعات  فى  القيود  تاأخذ   -28
البنك  انظر  لل�شفر مبفردها.  اأو حظر  املراأة  اأخرى جمرد فر�س جتول  جمتمعات 

الدوىل )2004ب( والبنك الدوىل )2005اأ(
Singh (1998)  -29

30-  منظمة ال�شحة العاملية )2002ب(
   Buvinic and others (2006) -31

National Research Council and Institute of Medicine (2005) -32
Lloyd, Mensch and Clark (2000) -33

Growm, Rao Gupta and Kes (2005)  -34
Ritchie, Lloyd and Grant (2004)  -35
Levison, Moe and Knaul (2001)  -36
Lavy (1996)  -37 والبنك الدوىل )2005اأ(

Amin and others (1998)  -38
Ministerio del Trabajo Peru (1998)  -39

40- البنك الدوىل )2003 و(
طفال  لالأ التفاو�شية  القوى  در�س  الذى  مويلنغ  ذلك  ا�شتثناءات  من   -41

خري. العاملني فى الوليات املتحدة خالل مطلع القرن الأ
– جورج  نوبل  بجائزة  الفائزين  من  العديد  فكار  الأ بتطوير هذه  قام   -42
اأكريلوف وجيم�س هيكمن ودانيل كاهنمان ومي�شيل �شنين�س وجوزيف �شتيغليتز، 

من جملة اأ�شخا�س اآخرين.

43- فى ماليزيا، زادت م�شاركة الن�شاء البالغات من العمر 20 اإىل 24 �شنة 
فى القوة العاملة بن�شبة 23 باملائة فيما بني عامى 1970 و2000، انظر اأي�شا 

.)1995( Joekes

الف�صل الثالث
 Carneiro and Keckman (2003) and Cunha and others  -1
(2005)

Knudsen (2004); and Shonkoff and Philips (2000) -2
 Heckman, LaLonde and املتحدة.  الوليات  من  جتريبية  �شواهد   -3
Smith (1999)

Currie and Thomas (1995) -4
دبيات فى البلدان املتقدمة والنامية، انظر:  5- لالطالع على ا�شتعرا�شات لالأ
 Alderman, Hoddinott and Knsey (forthcoming); Paxon and Schady
(forthcoming); and Carneiro and Heckman (2003)

   Paxon and Schady (forthcoming) -6
7- وجدت الدرا�شات التجريبية فى الهند واإندوني�شيا تاأثريات كبرية ملكمالت 
طفال امل�شابني  داء املدر�شى فيما بني الأ احلديد الغذائية على تنمية املعرفة والأ
 (Soewondo, Hussaini and Pollitt (1989) and Seshadri and بفقر الدم
والفلبني،  رجنتني  والأ جامايكا  فى  للربامج  وبالن�شبة   Gopaldas (1989)).
 Walker and others (2005)P Berlinsky, Galiani and التواىل:  انظر على 
 Gertler (2006); and Armecina and others (2006)
http://stats.uis.unesco. لليون�شكو:  التابع  ح�شاءات  الإ بيانات معهد   -8
 org/
التاأثري  هــذا  ويعمل   .Canals-Cerda and Ridao-Cano (2004)  -9
وىل عن طريق زيادة احتمال العمل اأثناء الدرا�شة البتدائية والثانوية.  بالدرجة الأ

متام الدرا�شة الثانوية فقط. ويتحدد تاأثري اإعادة ال�شف بالن�شبة لإ
10- تت�شمن تلك الختبارات ال�شلوك غري الجتماعى، واحرتام الذات الذى 

و�شعه روزنربج، وحمور موؤ�رضات ال�شيطرة الذى و�شعه روتر.
Woessmann and Hanushek (forthcoming) -11

(Loch- لزامي تزيد من احل�شيلة التعليمية 122- تبني اأن قوانني التعليم الإ
(Patrinos and Sakellari- الرا�شدين  ومكا�شب   ،ner and Moretti (2004)))
(ous (2005)، وال�شحة وال�شتخدام (Oreopoulos (2005))، وحمل املراهقات 

.(Black, Devereaux, and Salvanes (2004))
Knight and Sabot (1990) and Mete (2004) -13

14- البنك الدوىل )2005 (
Filmer (forthcoming) -15

ح�شاءات التابع لليون�شكو )2005(. 16- معهد الإ
ح�شاءات التابع لليون�شكو )2005( 17- البنك الدوىل )2002 اأ( ومعهد الإ

18- معظم املدار�س اخلا�شة فى مرحلة  التعليم العاىل م�شتقلة )91 باملائة( 
انق�شام  يوجد  حني  فى  احلكومة،  على  املعتمدة  اخلا�شة  املدار�س  اإىل  بالن�شبة 

ح�شاءات )2005(. مت�شاو اإىل حد كبري فى التعليم الثانوى. معهد اليون�شكو لالإ
http://www.onderwijsraad.nl/Doc/English/masterofmar-  -199
 ket.pdf.

20- البنك الدوىل )2002اأ(.
ح�شاءات التابع لليون�شكو )2005(. 21- معهد الإ

بني  كاليفورنيا  فى  على  الأ التعليم  نظام  يجمع  املثال،  �شبيل  وعلى   -22
انفتاحا  اأكرث  قبول  عمليات  وبني  المتياز  ملراكز  النتقائية  القبول  عمليات 
http://www. ملوؤ�ش�شات  مرحلة التعليم العاىل ملدة �شنتني واأربع �شنوات. انظر
 cpec.ca.gov/

23- البنك الدوىل )2005و(
Benavot (2004) -24

25- البنك الدوىل )2002اأ( والبنك الدوىل )2005 ل(
Levy and Murnane (2004) -26
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Lee and Wong (2005) -27
28- اليون�شكو )2004ب(

خرى،  الأ التقليدية  غري  التدري�س  طرائق  جتريب  بعد  اجنلرتا،  قامت   -29
�شافة اإىل ذلك، فاإن بع�س  بتنفيذ منوذج التدري�س املهيكل فى الت�شعينيات. وبالإ
كما  كبري.  بنجاح  النموذج  هذا  نفذت  املتحدة  الوليات  فى  اأداء  املدار�س  اأ�شواأ 
ي�شتخدم برنامج التعليم الت�شحيحي الناجح »بال�شاخي« طرائق مماثلة. لالطالع 

 Gauthier and Dembele (2004) :على ا�شتعرا�س انظر
بنغالدي�س  فى   BRAC الر�شمى  غري  البتدائي  التعليم  مدار�س  تعترب   -30
للتقدم   الدورية  والتقييمات  التفاعلي  التدري�س  اأ�شول  بني  ما  للجمع  مثال 
تقدمي مدخالت من  ت�شتحث على  التي  الدرا�شية  واملناهج  الطالب،  الذي يحققه 
طار 11/3(. ووفرت جتربة فى الفلبني  مواد  الطالب واملدر�شني اأنف�شهم )انظر الإ
 Tan, Lane and انظر:  التعليم.  تعليمية وتدريبا للمدر�شني على حت�شني نتائج 
Lassibilee (1999)
املوا�شيع  ملجالت  املخ�ش�س  الوقت  بتقليل  ذلــك  حتقيق  ميكن   -31
ولوية اأو زيادة وقت التدري�س. انظر اليون�شكو )2004ب( لالطالع  املنخف�شة الأ

على مناق�شة تف�شيلية ل�شتخدام الوقت. 
البلدان  فى  التجريبية  الدرا�شات  تو�شح  )2003ب(.  الــدويل  البنك   -32
احلوا�شيب  با�شتخدام  جور  الأ قوية على  احل�شول على عالوات  ارتباط  املتقدمة 
(Autor, Katz and Krueger (1998)). ووجدت الدرا�شات التي قارنت نتائجها 
مع تغاير اخلوا�س غري امللحوظ اآثارا اإيجابية واإن تكن اأ�شغر وتو�شح اأن املهم 
(Pablionia and Zoghi (forth- ىل ححقيقة هو املهارات فى ا�شتخدام احلا�شب الآ
.coming))
ت�شع  من  بيانات   kuku, Orazem and Singh (2005) ي�شتخدم   -33
ب�شكل  يرتبط   الجنليزية  اإتقان  اأن  ليو�شحوا  النتقال  مرحلة  فى  اقت�شادات 
العامل  بني  تقرن  التى  البيانات  وتو�شح  ىل.  الآ احلا�شب  با�شتخدام  اإيجابى 
ي�شعر  التي  املهارة  هي  جنليزية  الإ اللغة  اإتقان  اأن  ملاليزيا  بالن�شبة  وال�رضكة 
العمال اأنهم يفتقدونها اأكرث من غريها )48 باملائة(، تليها مهارات تكنولوجيا 
(Mun- ااملعلومات. وثمة عالوة �شوق عمل مرتبطة باللغات فى التجارة الدولية
مية  (shi and Rosensweig (2003). انظر اليون�شكو )2004ب( ب�شاأن حمو الأ

واللغات املحلية.
حمو  اأن  اإىل  الربامج  هذه  ب�شاأن  املتحدة  الوليات  من  ال�شواهد  ت�شري   -34
مية املالية يح�شن من معارف ال�شباب املالية و�شلوكهم املاىل، بجعل النقود  الأ

.(Varcoe and others (2005)) اأبعد تاأثريا
Cox (2004) -35

Kemple and Scott-Clayton (2004) -36
Johnason and Adams (2004) -37

Chen and Kenney (2005) -38
39- اليون�شكو )2004ب(

 Chaudhury and others 40- لالطالع على م�شكلة تغيب املدر�شني، انظر
(2006).  ويعترب العجز فى املدر�شني م�شكلة على وجه اخل�شو�س فى الريا�شيات 
والعلوم والتكنولوجيا، عالوة على كونه م�شكلة فى املناطق الريفية. البنك الدوىل 

)2005و(
.Jacob and Lefgren (2002) :41- انظر على �شبيل املثال

42- لالطالع على املزيد عن تدريب املدر�شني، انظر: اليون�شكو )2004ب( 
والبنك الدوىل )2005ك(

 Vegas :43- لالطالع على دليل فى اأمريكا الالتينية وبلدان الكاريبى، انظر
 .and Umansky (2005)
 Banerjee and Duflo (2006) and Vegas and Umansky (2005) -44
. من بني التحديات التى تواجه تنفيذ برامج رقابة نافعة مع الوالدين انخفا�س 
اإخ�شاع  فى  ال�شباب  اإ�رضاك  جتريب  يتعني  يزال  ل  اأنه  غري  التعليم،  على  الطلب 
وقد  العاىل(،  التعليم  مرحلة  م�شتوى   فى  مت  ما  )با�شتثناء  للم�شاءلة  املدر�شني 

حيان طلب اأعلى على التعليم مما لدى والديهم. يكون لهم فى بع�س الأ
Lavy (2002) -45

46- »با�شتى« باللغة البنغالية تعنى الع�شوائيات
47- البنك الدوىل )2003ب(

Pratham Resource Centre (2005) -48
اأي�شا على تقدمي الكتب  49- البنك الدوىل )2005ك(. ا�شتمل هذا امل�رضوع 

املدر�شية وحت�شينات فى املرافق.
Caldwell, Levacic and Ross (1999) :50- انظر مثال

Fuchs and Woessmann (2004) -51
52- البنك الدوىل )2006د(، Reinikka and Svensson (2002). بيد اأن 
طابع التمويل املحدد ال�شيغة القائم على قواعد ل يجعله حم�شنا من ال�شتالب. 
اأن ت�شمل  اآليات الرقابة والر�شد املالئمة مو�شع التنفيذ. ويتعني  ويتيعن و�شع 
لت�شغيل املدر�شة. كما  الثابتة  التكاليف  اإليه  املنح املدر�شية مكونا ثابتا تعزى 
اأن املدخالت غري املنظورة، مثل املدر�شني، تعالج ب�شكل اأف�شل من خالل قنوات 

خرى. التمويل الأ
Bray (2004) -53

Woessmann (2003); Woessmann and Hanushek (forthcom- -544
ing)

Patrinos (2005) 55- البنك الدوىل )2005ب(؛
Angrist and Lavy (2002); and Angrist, Bettinger and Kre- -566
mer (forthcoming)

Filer and Munich (2002) -57
Patrinos (2005) and Barrera Osorio (2005) -58

Behrman and others (2002) -59
De Walque (2005) -60

De Fraja, Oliveira and Zanchi (2005) -61
Sacerdote (2001) and Fertig (2003) -62. كان اإثبات التاأثري ال�شيئ 
ت�شكيل  ن  لأ ل�شيما  ال�شعوبة،  بالغ  اأمرا  فراد  الأ �شلوك  على  نداد  الأ ملجموعات 

نداد كثريا ما يكون غري متجان�س. جمموعات الأ
التى  الكيفية  Fertig (2003) لالطالع على  و   Lazear (2001) انظر   -63
مثل تبعا لتغاير اخلوا�س.  ميكن اأن يتباين بها حجم اأو ت�شكيل الف�شل الدرا�شى الأ
انظر Fryer and Torelli (2005) و Akerlof and Kranton (2005b) لالطالع 

على اآثار تغاير خوا�س التالميذ على م�شتوى املدر�شة.
Ding and Lehrer (forthcoming) -64

Slavin (1996) -65 م�شت�شهد به فى اليون�شكو )2004ب(
Boisjoly and others (2004) -66

 Slavin and Cooper (1999) and Steinberg and Cauffman  -67
(1996)

Kremer, Miguel and Thornton (2004) -68
Akerlof and Kranton (2002) -69

70- منظمة التنمية والتعاون فى امليدان القت�شادى )2005ب(
Blum and Libbey (2004) -71

Catalano and others (1995) -72
Kessler and others (1995) -73

de Long and others (2001) -74
Blum and Libbey (2004) -75

الطب  ومعهد  الوطنية  البحوث  وجمل�س  )2004اأ(  اليون�شكو  انظر   -76
)2005( لالطالع على ا�شتعرا�شات م�شتفي�شة.

 Dreze and Gazdar (1997) و   Hoff and Pandey (2004) انظر   -77
 National Research council and Institute of الهند؛  فى  الطائفة  ب�شاأن 
Akerlof and Kran- ب�شاأن الفتيات فى الكثري من البلدان؛ Medcine (2005))

ton (2002) ب�شاأن العديد من اجلماعات املختلفة فى الوليات املتحدة.
ب�شاأن  مقارنة  الدرا�شة  تقيم   Lloyd, Mensch and Clark (2000)  -78
ت�شكيلة من العوامل التي تنبئ على نحو منوذجى بالت�رضب، مبا فيها خ�شائ�س 
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اإىل  الوالدين  ن�شب  مثل  النموذجية  الدرا�شة  نوعية  ومتغريات  الوالدين  تربية 
املدر�شني.

Hoff and Pandey (2004) -79
Davies, Williams and Yamashita (2006) -80 فى درا�شة من اجنلرتا، 
حققت 12 مدر�شة بها م�شاركة اأعلى نتائج اأعلى مما كان متنباأ به بفعل خ�شائ�س 

.(Hannam (2002) الطالب
Davies, Williams and Yamashita (2006) -81

Brett and Specht (2004) -82
 Pro-Rector for Student Affairs at the Plekhanov Academy -83
of Moscow, Professor Oleg Cherkov, March 13th, 2006 seminar.
مواز  موقع  وجود  مع   ،www.aimhigher.ac.uk الرئي�شية:  البوابة   -84
(http://www.aim- تتوقف«  »ل  ي�شمى  العمر  من  �شنة   16-14 يبلغون  ململن 
(/higher.ac.uk/dontstop/home. وي�شتند التقييم اإىل تعر�س ملدة �شنة واحدة 
 (Emmerson and others فراد البالغني من العمر 16 �شنة للموقع فيما بني الأ

((2005). ويجري القيام بتقيم اأ�شمل للربنامج.
Carneiro and Ridao-Cano (2005). ويجرى القيام بنف�س ال�شىء   -85
 Aakvik, Salvanes, and Vagge (2003) اأي�شا  انظر  املك�شيك.  اأجــل  من 
ب�شاأن الرنويج. بيد اأن العوائد املتوقعة جمرد عامل واحد فى حتديد املكت�شبات 
املتحدة  للوليات  )انظر  Carneiro and Lee (2005)بالن�شبة  التعليمية 

وFleisher and others (2004) بالن�شبة لل�شني.
.(Jensen (2006)) 86- كانت جتربة ع�شوائية فى املناطق احل�رضية

الكارهني  ــراد  ف الأ عند  التيقن  تاأثري  تعدل  اأن  التكاليف  لهذه  ميكن   -87
�شواهد  وثمة  التعليم.  فى  ال�شتثمارات  زيادة  اإىل  مييل  قد  ما  وهو  للمخاطرة، 
كرها  اأكــرث  هم  فقرية  اأ�ــرض  من  خلفيات  من  فـــراد  الأ اأن  تبني  متينة  جتريبية 
للمخاطرة ممن ينتمون اإىل اأ�رض مو�رضة Dohmen and others (2005)). ومن 
التيقن  لعدم  التعليم نتيجة  ال�شتثمار فى  اإىل بخ�س  الفقراء قد مييلون  فاإن  ثم، 

كرب.   دنى، وقيود ال�شيولة الأ كرب، والطموحات الأ كرب، وكراهية املخاطرة الأ الأ
88- يعود ذلك اإىل اأن ت�شديد القرو�س املرتهنة بالدخل يتوقف على حتقيق 
بالدخل لحقا فى هذا  املرتهنة  القرو�س  باأثر رجعى. ويجرى تغطية  املكا�شب 

الف�شل.
قد  الئتمانية  القيود  اأن  بيد   .Carneiro and Heckman (2002)  -89
فراد يواجهون قيودا  تكون اأهم مما يقرتحه املوؤلفان، وذلك ل�شببني. فقد يكون الأ
ائتمانية حتى عندما ل تكون اأ�رضهم كذلك ولكنها غري م�شتعدة لتمويل تعليمهم. 
كما اأن النتيجة م�رضوطة ببيئة �شيا�شات معينة: وقد يكون جزء من �شبب الدور 

جل هو جناح ال�شيا�شات التى تعاجلها. ال�شغري للقيود الئتمانية الق�شرية الأ
غري  ارتباطا  وجدا  اللذين   Lillard and Willis (1994) مثال،  انظر،   -90
 Berhrman and ذي �شاأن بني الدخل والنتقال اإىل التعليم الثانوي وما بعده، و
طفال البالغني  Knowles (1999) اللذين وجدا اآثارا قوية على الدخل بالن�شبة لالأ
من العمر 6-17 �شنة فى فييت نام. وBehrman and Knowles (1999) اللذين 
�رضة  يوجزان نتائج 42 درا�شة فى 21 بلدا. والتقديرات ب�شاأن العالقة بني دخل الأ

والتعليم املدر�شى مهمة ولكنها �شغرية فى معظم احلالت.
 Sawada and ب�شاأن املك�شيك و Jacoby and Skoufias (2002) 91- انظر

Lokshin (2001) ب�شاأن باك�شتان.
طفال العاملون اأن يجمعوا به بني العمل  92- يتوقف املدى الذي ي�شتطيع الأ
�رضة املعي�شية )الفقر(، وفر�س ال�شتخدام بالن�شبة  واملدر�شة على عوامل طلب الأ

طفال، والختالفات املوؤ�ش�شية فى النظم التعليمية )طول اليوم الدرا�شى(. لالأ
Levison, Moe and Knaul (2001) -93

Beegle, Dehejia and Gatti (2004) -94
Canals-Cerda and Ridao-Cano (2004) -95

Gunnarson, Orazem and Sanchez (2006) -96
 Greene and Merrick (2005); Singh (1998); and National  -97
Research Council and Institute of Medicine (2005)

Eloundou-Enyegue (2004) -98

Behrman and others (2006) -99
 Rawlings and Rubio (2005) انظر  ا�شتعرا�شات،  على  100- لالطالع 
and Morley and Coady (2003)
 Skoufias and Parker (2001); Schultx (2004) and Skoufias, -101
Davis and de la Vega (2001)

Todd and Wolpin (2003) -102
Coady (2000) -103

فى  الكفاءة  مكا�شب  اأن   Sadoulet and de Janvry (2006) يبني   -104
طفال  الفقراء متعلقا بالأ الربنامج ميكن حتقيقها باأن يكون الختيار فيما بني 
امل�شتحثني على الذهاب اإىل املدار�س باملنح الدرا�شية ومعايرة حجم التحويالت 

طفال على الذهاب اإىل املدار�س. بحيث تكون كافية بال�شبط حلث الأ
فى  مماثال  برناجما  اأن  وتبني   .Skoufias and Parker (2001)  -105
�شنة   13-12 العمر  من  البالغني  بني  فيما  العمل  حدوث  من  ينق�س  نيكاراغوا 
اأن   Raallion and Wodon (2000) ووجد   .(Maluccio (forthcoming))
طفال ولكن تاأثريه  برنامج الغذاء مقابل التعليم فى بنغالدي�س قلل من ت�شغيل الأ
de Janvry and oth- ميميثل 25 باملائة من الزيادة فى ن�شبة قيد ال�شبيان. انظر

ers (2006) بالن�شبة لل�شدمة.
Yap, Sedlacek and Orazem (2001) -106

Arends-Kuenning and Amin (2000) -107
 Angrist and others (2002); Angrist, Bettinger and Kremer -108
(forthcoming)
الو�شيلة  بح�شب  املختربة  الدرا�شية  املنح  برنامج  تاأثري  تقييم  يبني   -109
املدار�س  فى  القيد  على  تاأثري  وجود  عدم   (Sparrow (2004)) اإندوني�شيا  فى 

الثانوية.
برناجما  يكون  اأن  اإتباعه  عند  اخللد  فى  يدر  ومل  الربنامج  وقف  مت   -110

.Lavinas, Barbosa and Tourinho (2001) .وطنيا
Carneiro and Keckman (2003) -111

112- ويرجع ذلك اإىل حد ما اإىل عملية منو الذهن. فاملهارات املختلفة لها 
فاإن  لحقة  مرحلة  فى  تفقد  وعندما  التعلم،  عملية  فى  خمتلفة  ح�شا�شة  مراحل 

العالج ل يكون ممكنا.
Bray (2004) -113

Lavy and Schlosser (2005) -114
Banerjee and others (2005) -115

116- لالطالع على �شل�شلة من الدرا�شات عن ال�شالت العاطفية باملدر�شة 
ومعدلت الت�رضب، انظر: Blum and Libbey (2004)؛ والبنك الدويل )2006د( 

بالن�شبة للفلبني؛ و  GRECE (2005) بالن�شبة لكولومبيا.
Abadzi (2003) -117

 Heckman, LaLonde, and Smith (1999( and Betcherman, -118
Olivas and Dar (2004)

Heckman, Smith and Clements (1997) -119
Betcherman, Olivas and Dar (2004) -120

121- تقارير عن الت�شاور مع ال�شباب الذى اأجرى من اأجل تقرير عن التنمية 
فى العامل 2007.
الف�صل الرابع

1- املجل�س القومى ومعهد الطلب )2005(.
ت�شغيل  ا�شتخدام  يتم  الف�شل  هذا  فى   .)2006( الدولية  العمل  منظمة   -2
طفال الن�شيطون اقت�شاديا  طفال الن�شيطني اقت�شاديا بالتبادل. والأ طفال والأ الأ
�شبوع خالل �شنة  يتم تعريفهم باأنهم الذين قاموا ولو ب�شاعة عمل واحدة فى الأ
م�رضوعات  فى  املدفوع  وغري  املدفوع  العمل  العمل  وي�شمل  منتظمة.  مدر�شية 
�رضة. وملنظمة العمل الدولية تعريف حمدد لت�شغيل الطفل الذى  مملوكة لبيت الأ

طفال الن�شيطني اقت�شاديا، تبعا لل�شن وم�شتويات �شاعة العمل. يتدرج حتت الأ
Duryea and others (forthcoming). -3

Fares and Raju (2006). -4
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 Yap, Sedlacek, and Orazem (2001) and Emerson and Souza -5
(2002).
 Kaushik and Tzannatos (2003) and Betcherman and others -6
(2001).
7- انظر Gunnarson, Orazem, and Sanchez (2006) للدلئل اخلا�شة 
لباك�شتان  بالن�شبة  الالتينية؛  اأمريكا  فى  املدر�شى  داء  والأ طفال  الأ بعمالة 

.Heady (2003) وبالن�شبة لغانا Rosati and Rossi (2003) ونيكاراغوا
 Ilahi, Orazem, and Sedlacek (2005), Emerson and Souza  -8
(2006).
با�شتخدام  للك�شب  منوذج  من  ب�شيط  نوع  من  م�شتمدة  التقديرات  هذه   -9
(Fares, Montenegro, and Orazem (2006b). بيانات من 61 م�شحا اأ�رضيا

Emerson and Souza (2003). -10
Kassouf, McKee, and Mossialos (2001). -11

Fares, Montenegro, and Orazem (2006a). -12
األبانيا  ت�شمل  البلدان  وعينة   Borgarello and Others (2005)  -13
رجنتني وجورجيا وهنغاريا وبولندا والحتاد الرو�شى واأوكرانيا وجمهورية  والأ

فنزويال البوليفارية
تقديرات  الدولية  العمل  منظمة  تعد   .)2004( الدولية  العمل  منظمة   -14
الوطنية ومنوذج اجتاهات  ال�شتق�شاءات  اإىل عدد من  ا�شتنادا  واإقليمية  عاملية 

التوظيف العاملية اخلا�س مبنظمة العمل الدولية.
Kabbani and Kothari (2005). -15

16- منظمة العمل الدولية )2005(
17- البنك الدوىل )د 2003(
O’Higgins (2003). -18

Fares and Montenegro (2006). -19
Fares and Tiongson (2006). -20

Mroz and Savage (2001) and Card and Lemieux (2000b) -21
 Freeman (2000) and Fougère, Kramarz, and Pouget  -22
(2006).

Hettige, Mayer, and Salih (2004) -23
Topel and Ward (1992). -24

Parent (2006). -25
Hemmer and Mannel (1989). -26
Borgarello and others (2005). -27

Audas, Berde, and Dolton (2005) -28
Guarcello, Mealli, and Rosati (2003) and Parent (2006). -29
O’Higgins (2003) and Korenman and Neumark (2000) -30

Fares and Montenegro (2006). -31
 O’Higgins (2003). Also Korenman and Neumark (2000)  -32
for developed countries

Rosati (forthcoming) ،33- انظر
34- املجل�س القومى للبحوث ومعهد الطلب )2005(

 Mammen and Paxson (2000); Huffman and Orazem  -35
(2004); and Greenwood, Seshadri, and Vandenbroucke (2005).
والنقدية  املالية  وال�شيا�شات  التجارية؛  املقايي�س  املوؤ�رض  يت�شمن   -36
و�س  والعمالية والتنظيمية؛ وملكية الدولة؛ وتدخل احلكومة فى املالية وتدفق روؤ

موال؛ وحقوق امللكية؛ واأهمية القت�شاد الرمادى الأ
)ج  الدوىل  والبنك   )2004 )ج  الدوىل  والبنك   )1995( الدوىل  البنك   -37

)2005
طفال بعد الف�شل 4  38- انظر اأ�شواء على ازدهار الأ

Hopenhayn and Rogerson (1993). -39
 Pagés and Montenegro (1999) and  Montenegro and Pagés -40
(2004).

Heckman and Parges (2000). Jimeno and Rodriguez-  -41
والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  من  حلقة  م�شتخدمني   Palenzuela (2002)
و�شاع املوؤ�ش�شية )مبا فى ذلك قوانني  فى امليدان القت�شادى كما وجدوا اأن الأ
حماية التوظيف( اإمنا تزيد من جمود �شوق العمل وجتنح اإىل زيادة معدل بطالة 

ال�شباب.
 Cunningham and Siga (2006) for Brazil; Montenegro and -42
 Pagés (2004) for Chile; and Neumark and Wascher (1999) for
cross-country comparison for OECD.

Maloney and Nuñez Mendez (2004). -43
امليدان  فى  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  بني  فيما  ملقارنة  وذلك   -44

القت�شادى
45- البنك الدوىل )د 2003(

Serneels (2004). -46
Gorpe, Fares, and Montenegro (2006). -47

جر فى القطاع العام تكون اإيجابية  Paniza (2000) -48 يبني اأن عالوة الأ
ذوى  الذكور  للعمال  بالن�شبة  و�شلبية  املنخف�شة  املهارات  �شحاب  لأ بالن�شبة 
 Filmer and ويو�شح  ناث.  لالإ بالن�شبة  عك�شى  اجتاه  مع  العالية،  املهارات 
اإندوني�شيا  فى  املنخف�شة  املهارات  اأ�شحاب  العمال  اأن   Hindauer (2001)
جر احلكومى، ولكن الفوارق مل تكن ذات اأهمية  يح�شلون على عالوة اأكرب فى الأ

ح�شائية. من الناحية الإ
Tzannatos (1999). -49

Ragui and Arntz (2005). -50
 O’Higgins (2003) for cross-country comparison; Fares and -51
 Montenegro (2006) for Brazil and Chile; Rosati (forthcoming).
با�شتخدام  املوؤلف  اأجراها  ح�شابات  هى  اأعاله  الواردة  رقام  الأ جميع   -52

م�شوح مناخ ال�شتثمار، بالن�شبة للربازيل واإندوني�شيا وفييت نام.
 Noorkôiv and others (1998). -53

54- وهناك نتائج اأخرى م�شتمدة من �رضق اآ�شيا واأفريقيا جنوب ال�شحراء 
ثار. تو�شح بدورها هذه الآ

55- بنك اليابان للتعاون الدوىل )2006(
Gruben and McLeod (2006). -56

57- البنك الدوىل )هـ 2004(
Kugler (2004). -58

Cahuc and Carcillo (2006) and Blanchard (2006). -59
60- البنك الدوىل )هـ 2004(

61- مذكرة احلماية الجتماعية، البنك الدوىل، حتت الطبع. : وظائف اأف�شل 
واأكرب فى القت�شادات النامية والبازغة«.

Neumark and Wascher (1999). -62
63- منظمة التنمية والتعاون فى امليدان القت�شادى )اأ 2005(

OECD (2005a). -64
Kluve (2006). -65

Fretwell, Benus, and O’Leary (1999) and Kluve (2006). -66
Cockx and Göbel (2004). -67

Hazell and Haggblade (1993). -68
Huffman and Orazem (2004). -69

Haggblade, Hazell, and Reardon (forthcoming). -70
Köbrich and Dirven (2006). -71

 Ferreira and Lanjouw (2001) and Kijima and Lanjouw  -72
(2004).

Haggblade, Hazell, and Reardon (forthcoming). -73
Otsuka (forthcoming). -74

 Kijima and Lanjouw (2004), Ferreira and Lanjouw  -75
(2001).
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اخلا�شة  بروبيت  مناذج  اإىل  ا�شتنادا  احل�شابات  باإجراء  املوؤلف  قام   -76
للذين  بالن�شبة  تقديرية  والنماذج  العاملة.  القوة  وم�شاركة  والبطالة  بالتوظيف 
نوع  وموؤ�رض  التعليم  ي�شمل  والتن�شي�س  �شنة.   24-15 العمرية  املرحلة  فى 
ثار التى تلحق ببلد معني. وقد مت جتميع البيانات من ا�شتق�شاء اأجرى  اجلن�س والآ

لعائالت فى 29 بلدا.
World Bank (2005n). -77

Au and Herderson -78 )حتت الطبع(.
اأن ما يقرب من 12 فى  اأجرى فى عام 2000  79- تبني من التعداد الذى 

قامة القانونية. املائة من ال�شكان مل يكن لهم و�شع الإ
 State council policy paper, “Opinion of the state council on -80
the issue of rural migrant workers.” Beijing (2006).

Pritchett (2006). -81
Ryan (2001). -82

Johanson and Adams (2004). -83
van Eekelen, de Luca, and Ismail (2001). -84

Adams (2006). -85
Atchoarena and Delluc (2001). -86

Haan and Serriere (2002). -87
Johanson and Adams (2004). -88

Riley and Steel (1999). -89
Tan (2005). -90

Tan and Batra (1995). -91
Johanson and Adams (2004). -92

93- البنك الدوىل )هـ 2006(
Johanson and Adams (2004) and Cinterfor/ILO (2001) -94

Llisterri and others (2006). -95
التعريف  هو  الفر�شة«  بحكم  اأو  ال�رضورة  بحكم  امل�شاريع  »اأ�شحاب   -96
ي�شبحون  الذين  دوافــع  بني  للتفرقة  للم�شاريع  العاملى  املر�شد  تبناه  الــذى 
اأ�شحاب م�شاريع Reynolds and others (2002) وي�شتخدم نف�س املفهوم هنا 
العاملى  الر�شد  اأن  حني  فى  م�شاريع،  اأ�شحاب  فعال  هم  من  على  ينطبق  بحيث 

للم�شاريع ي�شري اإليهم بت�شنيفهم باأنهم يعملون فى اإيجاد اأعمال.
بيانات  على  مريكية  الأ للبلدان  التنمية  بنك  بيانات  قاعدة  ت�شتمل   -97
وبريو  واملك�شيك  وال�شلفادور  وكو�شتاريكا  و�شيلى  والربازيل  رجنتني  الأ من 
واأوروغواى. وهناك درا�شة مو�شعة تقارن اإن�شاء وتطور امل�رضوعات الديناميكية 
فى  عليها  الوقوف  ميكن  اأوروبـــا  وجنوب  اآ�شيا  و�ــرضق  الالتينية  اأمريكا  فى 

)2006(
Kantis (2003). -98

Betcherman, Olivas, and Dar (2004). -99
Elway (1999).  -100

Betcherman and others (2002) يوفر جدول التدخالت احلالية   -101
التى ت�شتهدف ال�شباب فى �شوق العمل توفر دليال مطلوبا يهتدى به فى امل�شتقبل 

ملعرفة ما الذى ينجح وما الذى يف�شل.
Ravallion and others (2005).  -102

Galasso, Ravallion, and Salvia (2001).  -103
Pound and Knight (2006). http://www.usnews.com/  -104
usnews/biztech/articles/060403/3worldbank.htm

Galasso, Ravallion, and Salvia (2001).  -105
اليوني�شيف )2000( اجلدول 11-4  -106

See http://www.jobsnet.lk/.  -107
Lasida and Rodríguez (2006).  -108

 Devia (2003) and Santiago Consultores Asociados  -109
(1999).

طفال فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى امليدان  �صواء على ازدهار الأ اأ
القت�صادى:

Korenman and Neumark (2000). – 1
Ryan (2001). – 2

Buress and others (2003). – 3
Card and Lemieux (2000a). – 4

Blanco and Kluve (2002). – 5
 Gould, Weinberg, and Mustard (1998); Grogger (1998); –  6
and Machin and Meghir (2004).

Fougere, Kramarz, and Pouget (2006). – 7
 Blanchard and Wolfers (2000); Nickell and Layard (1999); – 8
التى  دبيات  لالأ �شاملة  ا�شتعرا�شات  يقدمون   and Blau and Kahn (1999)

تتناول كيف توؤثر موؤ�ش�شات �شوق العمل فى �شوق العمل.
Jimeno and Rodriguez-Palenzuela (2002). – 9

جور كان  دنى لالأ Neumark and Wascher (1999) – 10 تبني اأن احلد الأ
له اآثار �شديدة احلدة عند فر�شه مقرتنا بقواعد اأخرى حلماية التوظيف.

Bertola, Blau, and Kahn (2002). – 11
Ryan (2001). – 12

Kluve (2006) and Martin and Grubb (2001). – 13

الف�صل اخلام�ض
1 – املجل�س القومى للبحوث ومعهد الطب )2005(.

2 – منظمة ال�شحة العاملية )اأ 2002( – اإن احتمالت بقاء البنات على قيد 
احلياة اأعلى ب�شورة عامة، واإن تكن املقارنات فيما بني البلدان مت�شابهة. 

López and others (2006). – 3
Lule and others (2005). – 4

See Mullahy and Sindelar (1991), DeSimone (2002). – 5
 Rodríguez Ospina, Duque Ramirez, and Rodríguez García – 6
(1993).

7 – البنك الدوىل )د 2005(
 Hibbell and others (2000) and Bloomfield and others  –  8
(2003).

9 – منظمة ال�شحة العاملية والبنك الدوىل )2005(
 Lundberg, Over, and Mujinja (2003) and Yamano and  -10
Jayne (2004).

Kalemli-Ozcan (2001); Kalemli-Ozcan (2005). -11
Witoelar, Rukumnuaykit, and Strauss (2005). -12

Ezzati and Lopez (2004). -13
 Ebbeling, Pawlak, and Ludwig (2002) and Koplan,  -14
Liverman, and Kraak (2005).

Slaymaker and others (2004). -15
16- البنك الدوىل )جـ 1999(
17- البنك الدوىل )ب 1993(
18- البنك الدوىل )ب 1999(

Russell (2000). -19
يدز )2000( مم املتحدة ملكافحة الإ 20- برنامج الأ

21- البنك الدوىل )اأ 1999(
 Bateman (2001); Chandra, Jairam, and Jacob (2004); and -22
Visinntini and others (1996).

Montoya Díaz (2002). -23
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اجلدول اأ - 1 التعلــــم
معــــدل االلتحـــاق

جماىل عدادىاإنــاثذكــ�راالإ معدل اإمتام ال�شف الثالث االإ

�شنة 
امل�شح

عمار االأ
12-14 �شنة

عمار االأ
15-17 �شنة

عمار االأ
18-24 �شنة

عمار االأ
12-14 �شنة

عمار االأ
15-17 �شنة

عمار االأ
18-24 �شنة

عمار االأ
12-14 �شنة

عمار االأ
15-17 �شنة

عمار االأ
جماىل18-24 �شنة اإنــاثذكــ�راالإ

فراد باملدار�س فى الوقت الراهن ممن يبلغون من العمر 10 - 19 عاما اإبان اإجراء امل�صح. وت�صتند التقديرات اإىل طريقة  �رس املمثلة على ال�صعيد الوطنى عن اآخر �صف درا�صى جرى اإمتامه والتحاق االأ ح�صاءات با�صتخدام معلومات م�صتقاة من م�صوح االأ اأ - ح�صبت اأرقام االإ
كابالن - ماير التى تاأخذ فى االعتبار ما اإذا كان الفرد مازال ملتحقا باملدر�صة.
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.. 	.. 	.. 	17 	83 	100 	17 	79 	100 	17 	81 	100 	2002 اأذربيجان	
81 	76 	78 	48 	87 	98 	43 	84 	97 	46 	86 	97 	2001 رجنتني	 االأ
72 	67 	69 	32 	86 	87 	30 	84 	86 	31 	85 	87 	2002 ردن	 االأ

.. 	.. 	.. 	25 	77 	99 	13 	68 	98 	19 	73 	98 	1999 اأرمينيا	
82 	80 	81 	41 	95 	99 	43 	92 	100 	42 	93 	99 	2000 اإ�صتونيا	

6 	31 	20 	3 	8 	19 	18 	42 	54 	11 	25 	36 	2003 اأفغان�صتان	
63 	61 	62 	35 	69 	85 	32 	66 	85 	33 	68 	85 	2004 اإكوادور	
34 	36 	35 	13 	45 	88 	9 	47 	90 	11 	46 	89 	2002  األبانيا	
43 	44 	43 	15 	61 	88 	18 	62 	87 	16 	62 	88 	2002 اإندوني�صيا	
10 	11 	10 	16 	41 	53 	20 	48 	56 	18 	45 	55 	1999 اأنغوال	
76 	69 	72 	48 	84 	96 	41 	78 	95 	44 	81 	96 	2003 اأوروغواى	
42 	51 	46 	13 	70 	92 	30 	74 	93 	20 	72 	92 	2002 اأوغندا	
58 	53 	55 	29 	67 	87 	28 	61 	87 	28 	64 	87 	2001 باراغواى	
18 	30 	24 	7 	27 	43 	13 	46 	63 	10 	37 	53 	2001 باك�صتان	
78 	75 	76 	31 	91 	96 	30 	86 	95 	31 	88 	96 	2000 باالو	
57 	57 	57 	34 	80 	95 	34 	82 	95 	34 	81 	95 	2001 الربازيل	
50 	56 	53 	25 	74 	93 	22 	80 	92 	24 	77 	92 	1995 بلغاريا	
41 	38 	40 	11 	54 	72 	24 	40 	62 	17 	46 	67 	2000 بنغالدي�س	
68 	61 	64 	38 	79 	92 	33 	73 	92 	35 	76 	92 	2003 بنما	
39 	55 	48 	14 	41 	56 	34 	56 	72 	23 	49 	65 	2003 بنن	
40 	53 	46 	16 	44 	63 	29 	61 	71 	22 	52 	67 	2003 بوتان	
16 	19 	18 	7 	18 	28 	12 	21 	36 	9 	20 	32 	2003 بوركينا فا�صو	
22 	30 	26 	17 	34 	47 	21 	39 	59 	19 	36 	52 	1998 بوروندى	

.. 	.. 	.. 	34 	87 	99 	22 	93 	98 	28 	90 	98 	2001 البو�صنة والهر�صك	

.. 	.. 	.. 	57 	99 	100 	52 	98 	100 	54 	99 	100 	2002 بولندا	
31 	31 	31 	32 	49 	55 	35 	52 	54 	34 	51 	54 	2002 بوليفيا	
56 	56 	56 	29 	71 	93 	29 	75 	95 	29 	73 	94 	2002 بريو	
72 	62 	67 	30 	82 	95 	29 	71 	93 	29 	77 	94 	2002 تايلند	

.. 	.. 	.. 	7 	40 	78 	16 	59 	91 	11 	49 	85 	2002 تركيا	

.. 	.. 	.. 	21 	72 	93 	17 	64 	87 	19 	68 	90 	1992 ترينداد وتوباغو	
11 	9 	10 	6 	46 	77 	11 	52 	79 	9 	49 	78 	2000 تنزانيا	
73 	67 	70 	24 	81 	96 	24 	74 	94 	24 	77 	95 	1996 تونغا	
50 	42 	46 	10 	78 	99 	7 	70 	97 	9 	74 	98 	2002 جامايكا	
29 	36 	33 	15 	53 	73 	24 	63 	76 	19 	58 	74 	1999 جزر �صليمان	
56 	55 	55 	27 	70 	87 	32 	69 	85 	29 	70 	86 	1999 جزر مار�صال	
75 	76 	75 	42 	84 	96 	37 	81 	96 	40 	83 	96 	2004 اجلمهورية الدومينيكية	

.. 	.. 	.. 	35 	90 	96 	24 	89 	96 	30 	90 	96 	2002 جمهورية القريغيز	
61 	68 	64 	23 	65 	81 	29 	73 	88 	26 	69 	84 	1998 جمهورية م�رس العربية	
60 	58 	59 	22 	64 	91 	20 	62 	91 	21 	63 	91 	2000 خ�رس	 الراأ�س االأ
74 	77 	75 	42 	90 	96 	45 	91 	96 	43 	90 	96 	2000 جنوب اأفريقيا	
23 	23 	23 	13 	39 	78 	15 	42 	77 	14 	40 	77 	1997 رواندا	

0 	0 	0 	24 	81 	95 	19 	80 	95 	21 	80 	95 	1994 رومانيا	
42 	48 	44 	19 	64 	84 	30 	75 	84 	24 	69 	84 	2002 زامبيا	
34 	36 	35 	14 	45 	76 	15 	50 	75 	14 	48 	76 	2000 �صاو تومى وبرن�صيبى	
49 	50 	50 	24 	65 	87 	26 	68 	86 	25 	66 	87 	2002 ال�صلفادور	
35 	43 	38 	19 	34 	59 	28 	42 	79 	23 	38 	68 	1995 ال�صنغال	
57 	64 	60 	18 	75 	91 	34 	78 	89 	25 	76 	90 	2000 �صوازيلندا	
43 	59 	51 	21 	52 	72 	43 	68 	81 	31 	61 	77 	2003 �صرياليون	
79 	80 	79 	38 	91 	99 	41 	91 	98 	40 	91 	98 	2003 �صيلى	

.. 	.. 	.. 	6 	54 	88 	15 	72 	94 	10 	63 	91 	1999 طاجيك�صتان	

.. 	.. 	.. 	16 	61 	81 	28 	72 	88 	22 	67 	85 	1998 غانا	
29 	41 	35 	15 	40 	63 	26 	52 	79 	20 	46 	71 	2002 غواتيماال	
47 	42 	45 	0 	66 	95 	0 	62 	92 	0 	64 	94 	2000 غيانا	
24 	44 	34 	6 	19 	26 	22 	37 	44 	13 	29 	36 	1994 غينيا	
62 	57 	59 	28 	78 	95 	23 	74 	92 	26 	76 	93 	2004 فنزويال	
63 	60 	61 	13 	71 	93 	15 	65 	91 	14 	68 	92 	1996 فيجى	
54 	58 	56 	24 	60 	87 	26 	66 	89 	25 	63 	88 	2001 فييت نام	
49 	61 	55 	22 	55 	80 	34 	71 	86 	28 	63 	83 	2001 الكامريون	
34 	43 	38 	11 	55 	86 	21 	66 	89 	15 	61 	88 	2004 كمبوديا	
26 	46 	36 	12 	29 	51 	23 	50 	69 	17 	39 	61 	2002 كوت ديفوار	
62 	58 	60 	38 	68 	87 	36 	64 	88 	37 	66 	87 	2001 كو�صتاريكا	
51 	49 	50 	26 	68 	86 	28 	64 	84 	27 	66 	85 	2000 كولومبيا	

.. 	.. 	.. 	9 	65 	91 	8 	52 	87 	9 	58 	89 	2000 كرييباتى	
38 	51 	45 	17 	73 	92 	28 	80 	92 	22 	77 	92 	1997 كينيا	
38 	40 	38 	16 	61 	91 	21 	58 	80 	19 	60 	86 	2002 لي�صوتو	
45 	43 	44 	24 	71 	92 	19 	73 	93 	21 	72 	92 	1998 املالديف	
45 	48 	47 	25 	61 	89 	28 	61 	90 	26 	61 	90 	2002 املك�صيك	

.. 	.. 	.. 	22 	74 	88 	47 	85 	91 	33 	80 	90 	1997 مالوى	
33 	31 	32 	19 	36 	51 	22 	43 	56 	20 	39 	53 	2000 موريتانيا	

8 	13 	10 	4 	28 	52 	17 	44 	64 	10 	37 	58 	1996 موزامبيق	
.. 	.. 	.. 	25 	78 	98 	23 	69 	99 	24 	74 	98 	2002 مولدوفا	
.. 	.. 	.. 	37 	84 	94 	43 	83 	94 	40 	84 	94 	1993 ناميبيا	
0 	0 	0 	9 	36 	51 	18 	51 	71 	14 	43 	61 	1995 نيبال	

44 	44 	44 	22 	43 	68 	27 	43 	70 	25 	43 	69 	2002 النيجر	
43 	44 	44 	30 	58 	65 	42 	59 	64 	36 	58 	64 	2003 نيجرييا	
53 	42 	48 	29 	63 	86 	25 	54 	79 	27 	59 	82 	2001 نيكاراجوا	

.. 	.. 	.. 	11 	43 	65 	21 	57 	77 	16 	51 	71 	2000 الهند	
50 	45 	47 	25 	52 	78 	21 	45 	77 	23 	48 	77 	2003 هندورا�س	

.. 	.. 	.. 	51 	97 	100 	50 	98 	100 	50 	98 	100 	2002 هنغاريا	
52 	47 	49 	21 	71 	88 	20 	64 	84 	21 	68 	86 	2000 واليات ميكرونيزيا االحتادية	



اجلدول اأ - 2 برنامج لتقييم الطالب على ال�شعيد الدوىل
معدل معرفة القراءة والكتابة

15 �شنة، 2003
الريا�شيات

15 �شنة، 2003
مقيا�س حل امل�شائل الريا�شية

15 �شنة، 2003

جماىل جماىلاإنــاثذكــ�راالإ جماىلاإنــاثذكــ�راالإ اإنــاثذكــ�راالإ
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477 	480 	479 	463 	474 	468 	456 	428 	442 االحتاد الرو�صى	
485 	479 	482 	481 	490 	485 	500 	461 	480 اأ�صبانيا	
533 	527 	530 	522 	527 	524 	545 	506 	526 اأ�صرتاليا	
517 	511 	513 	499 	508 	503 	513 	471 	492 اأملانيا	
520 	490 	505 	523 	508 	515 	522 	464 	493 اي�صلندا	
365 	358 	361 	359 	362 	360 	394 	370 	382 اإندوني�صيا	
409 	412 	411 	416 	428 	422 	453 	414 	434 اأوروغواى	
498 	499 	498 	495 	510 	503 	530 	501 	516 اأيرلندا	
471 	467 	469 	457 	475 	466 	495 	455 	475 اإيطاليا	
368 	374 	371 	348 	365 	357 	419 	384 	402 الربازيل	
470 	470 	470 	460 	472 	466 	495 	459 	477 الربتغال	
527 	522 	525 	525 	533 	529 	526 	489 	508 بلجيكا	
487 	486 	487 	488 	493 	490 	516 	477 	497 بولندا	
431 	418 	425 	419 	415 	417 	439 	396 	418 تايلند	
343 	346 	345 	353 	365 	359 	387 	362 	374 تون�س	
406 	408 	408 	415 	430 	423 	459 	426 	443 تركيا	
513 	520 	516 	509 	524 	516 	504 	473 	489 اجلمهورية الت�صيكية	
546 	554 	550 	528 	552 	540 	547 	526 	536 جمهورية كوريا الدميقراطية	
488 	495 	492 	489 	507 	498 	486 	453 	470 اجلمهورية ال�صلوفاكية	
514 	519 	517 	506 	523 	514 	505 	479 	492 الدمنراك	
514 	504 	509 	506 	512 	509 	533 	496 	514 ال�صويد	
424 	416 	420 	436 	438 	437 	433 	390 	412 �صود	 �رسبيا واجلبل االأ
523 	520 	521 	518 	535 	526 	518 	482 	500 �صوي�رسا	
520 	519 	519 	507 	515 	511 	514 	476 	495 فرن�صا	
553 	543 	548 	541 	548 	544 	565 	521 	543 فنلندا	
532 	533 	529 	530 	541 	535 	546 	514 	530 كندا	
484 	481 	483 	482 	485 	483 	509 	470 	490 التفيا	
382 	387 	384 	380 	391 	385 	410 	389 	399 املك�صيك	
494 	486 	490 	492 	498 	495 	525 	475 	500 الرنويج	
508 	505 	506 	502 	509 	506 	514 	467 	491 النم�صا	
534 	531 	533 	516 	531 	524 	535 	508 	522 نيوزيلندا	
550 	545 	548 	548 	552 	550 	525 	494 	510 هوجن كوجن ال�صينية	
503 	499 	501 	486 	494 	490 	498 	467 	483 هنغاريا	
518 	522 	520 	535 	540 	538 	524 	503 	513 هولندا	
478 	477 	477 	480 	486 	483 	511 	479 	495 الواليات املتحدة	
548 	546 	547 	530 	539 	534 	509 	487 	498 اليابان	
448 	450 	448 	436 	455 	445 	490 	453 	472 اليونان	



اجلدول اأ - 3 االنخراط فى ممار�شة عمل
معدل امل�شاركة فى الق�ة العاملة،

معدل البطالة15 - 24 �شنة
لي�س �شمن الق�ة العاملة وغري ملتحق 

مبدر�شة، 15 - 24 �شنة

ح�شب ن�ع اجلن�س، 15-24�شنةح�شب املجم�عة العمرية
ح�شب احل�رش/الريف،

15 - 24 �شنة

جماىل اإنــاثذكــ�راالإ

�شباب، 
 24-15

�شنة
جماىل االإ

كبار، 
 49-25

�شنة
جماىل جماىلريفىح�رشىاإنــاثذكــ�راالإ اإنــاثذكــ�راالإ
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.. 	.. 	.. 	35.4 	21.7 	27.4 	24.2 	11.5 	25.7 	37.0 	38.5 	37.8 	2002 االحتاد الرو�صى	

.. 	.. 	.. 	0.6 	27.9 	5.3 	2.8 	1.8 	3.9 	50.1 	75.0 	62.0 	2000 اأثيوبيا	
31.9 	19.2 	25.6 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	30.3 	41.6 	35.9 	2002 اأذربيجان	
19.4 	6.8 	13.1 	.. 	28.8 	31.1 	27.4 	12.0 	28.8 	29.9 	47.4 	38.6 	2001 رجنتني	 االأ
35.6 	3.0 	18.9 	48.7 	40.4 	58.8 	37.6 	17.0 	42.2 	15.1 	51.2 	33.6 	2002 ردن	 االأ
14.6 	4.2 	9.1 	25.6 	19.1 	16.9 	24.2 	11.5 	21.2 	32.7 	44.3 	38.8 	2000 اإ�صتونيا	
26.9 	6.7 	16.6 	3.8 	17.5 	15.6 	10.1 	4.7 	12.2 	38.3 	62.9 	50.8 	2004 اإكوادور	
14.4 	5.7 	10.0 	.. 	.. 	44 	33.5 	13.4 	38 	45.3 	59.8 	52.6 	2003 اأوروغواى	
77.1 	18 	46.1 	.. 	.. 	12.8 	6 	3.9 	7.5 	17.3 	60.8 	39.9 	2003 اأفغان�صتان	
34.6 	37.7 	36.2 	4.6 	45.2 	12.1 	16.3 	9.6 	14.2 	43.0 	42 	42.5 	2002 األبانيا	
32.6 	9.2 	21.0 	16.8 	28.1 	24.1 	20.6 	3.3 	22.0 	39.4 	60.1 	49.7 	2002 اإندوني�صيا	
34.1 	26.9 	30.7 	0.4 	9.3 	5.6 	10.5 	3.8 	8 	44.9 	48.1 	46.4 	1999 اأنغوال	
11.3 	5.5 	8.6 	2.5 	23.2 	7.2 	4.2 	1.8 	6.0 	60.1 	49.1 	55.0 	2002 اأوغندا	

.. 	.. 	.. 	51.4 	33.3 	40.9 	37.8 	18.2 	39.1 	27.6 	36.8 	32.4 	2003 اأوكرانيا	
25.9 	24.6 	25.2 	.. 	.. 	10.4 	9.5 	3.4 	9.9 	25.8 	29.0 	27.5 	2000 باالو	
26.9 	6.2 	16.3 	7.7 	18.4 	17.3 	11.7 	5.6 	13.8 	45.8 	75.7 	61.1 	2001 باراغواى	
62.1 	13.1 	37.9 	8.6 	14.9 	16.5 	8.0 	4.4 	10.4 	24.9 	65.1 	44.7 	2001 باك�صتان	
21.0 	5.8 	13.5 	5.2 	20.5 	22.4 	14.6 	7.2 	17.9 	51.2 	72.7 	61.8 	2001 الربازيل	
20.4 	17.6 	19.0 	40.7 	37.4 	40.1 	37.2 	12.7 	38.6 	38.4 	40.9 	39.7 	1995 بلغاريا	
69.9 	11.8 	39.9 	3.3 	6.8 	11.6 	3.2 	1.1 	4.1 	7.3 	58.9 	33.9 	2000 بنغالدي�س	
26.8 	5.4 	15.9 	11.3 	27.3 	27.4 	18.4 	7.8 	21.4 	31.5 	60.2 	46.1 	2003 بنما	
16.5 	12.4 	14.5 	4.5 	8.8 	5.9 	6.0 	3.0 	5.9 	61.8 	46.3 	53.9 	2003 بنن	
15.4 	7.2 	11.6 	0.8 	5.1 	1.5 	1.1 	0.5 	1.4 	59.3 	51.8 	55.8 	2003 بوتان	
13.7 	3.1 	8.7 	0.7 	22.1 	3.6 	3.9 	1.8 	3.8 	76.2 	82.4 	79.1 	2003 بوركينافا�صو	

3.9 	3.8 	3.9 	.. 	25.3 	0.3 	0.6 	0.5 	0.4 	73.1 	67.8 	70.7 	1998 بوروندى	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	43.6 	42.5 	19.9 	43.0 	.. 	.. 	46.0 	2004 البو�صنة والهر�صك	

10.2 	10.2 	10.2 	16.2 	22.1 	18.8 	19.9 	15.3 	19.4 	54.8 	56.4 	55.6 	2002 بولندا	
10.4 	7.7 	9.0 	5.5 	20.0 	18.4 	9.9 	7.0 	13.7 	51.3 	66.9 	58.9 	2002 بوليفيا	
19.4 	7.4 	13.3 	.. 	.. 	14.2 	13.0 	6.9 	13.5 	50.3 	64.3 	57.4 	2002 بريو	

.. 	.. 	.. 	21.3 	21.9 	20.7 	22.9 	6.3 	21.8 	30.3 	30.5 	30.4 	2002 بيالرو�س	
9.0 	2.6 	5.9 	7.4 	12.8 	7.8 	10.4 	1.1 	9.2 	46.0 	57.8 	51.8 	2002 تايلند	

48.7 	11.8 	31.9 	23.7 	12.5 	13.6 	21.5 	5.5 	18.2 	34.1 	58.8 	45.3 	2002 تركيا	
38.2 	21.4 	29.8 	18.5 	21.2 	22.4 	18.2 	12.9 	19.6 	26.8 	50.9 	38.9 	1992 ترينداد وتوباغو	
17.5 	6.8 	12.7 	1.1 	10.9 	1.4 	4.6 	0.8 	2.8 	65.2 	69.1 	66.9 	2000 تنزانيا	
27.1 	6.2 	16.4 	.. 	.. 	27.0 	31.9 	8.7 	30.2 	29.7 	53.9 	42.1 	1996 تونغا	
44.6 	35.7 	40.1 	18.7 	17.8 	26.3 	14.5 	6.6 	18.9 	22.6 	37.2 	30.0 	2002 جامايكا	
48.6 	39.4 	44.0 	16.9 	24.2 	28.9 	16.4 	5.7 	21.2 	.. 	.. 	.. 	1999 جزر مار�صال	
27.0 	14.5 	20.7 	.. 	.. 	10.1 	12.7 	4.8 	11.5 	52.2 	57.3 	54.8 	1999 جزر �صليمان	
65.0 	32.5 	48.7 	17.6 	22 	28.2 	16.6 	8.8 	20.6 	35.0 	67.5 	51.3 	2004 اجلمهورية الدومينيكية	
22.9 	7.9 	15.5 	19.8 	15.3 	18.4 	20.5 	7.3 	19.6 	36.2 	47.2 	41.7 	1992 اجلمهورية ال�صلوفاكية	
15.4 	13.6 	14.5 	10.5 	37.8 	14.5 	18.4 	3.9 	16.7 	30.9 	39.3 	35.1 	2002 جمهورية القريغيز	
25.8 	12.2 	18.7 	19.6 	32.5 	25.7 	22.1 	5.2 	23.7 	39.5 	44.8 	42.3 	1998 جمهورية م�رس العربية	

.. 	.. 	.. 	10.9 	34.7 	5.7 	17.9 	5.3 	14.5 	14.9 	37.4 	26.3 	1998 اجلمهورية اليمنية	
21.8 	8.2 	15.1 	21.1 	30.5 	28.3 	24.5 	8.7 	26.1 	43.1 	58.7 	50.8 	2000 خ�رس	 الراأ�س االأ
18.9 	13.4 	16.2 	54.9 	53.8 	59.1 	49.6 	25.4 	54.1 	26.1 	29.5 	27.8 	2000 جنوب اأفريقيا	

6.1 	5.6 	5.9 	8.0 	27.6 	9.2 	10.1 	9.1 	9.6 	74.1 	71.5 	72.9 	1997 رواندا	
.. 	.. 	.. 	22.4 	26.3 	24.4 	24.0 	17.9 	24.2 	63.1 	63.6 	63.3 	2002 رومانيا	



اجلدول اأ - 3 االنخراط فى ممار�شة عمل )تـــــابع(
معدل امل�شاركة فى الق�ة العاملة،

معدل البطالة15 - 24 �شنة
لي�س �شمن الق�ة العاملة وغري ملتحق 

مبدر�شة، 15 - 24 �شنة

ح�شب ن�ع اجلن�س، 15-24�شنةح�شب املجم�عة العمرية
ح�شب احل�رش/الريف،

15 - 24 �شنة

جماىل اإنــاثذكــ�راالإ

�شباب، 
 24-15

�شنة
جماىل االإ

كبار، 
 49-25

�شنة
جماىل جماىلريفىح�رشىاإنــاثذكــ�راالإ اإنــاثذكــ�راالإ
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31.2 	21.0 	26.2 	4.2 	46.2 	21.8 	28.4 	6.1 	25.0 	35.8 	33.8 	34.8 	2002 زامبيا	
57.0 	24.2 	40.5 	10.1 	7.2 	11.6 	7.1 	1.4 	8.5 	20.0 	50.3 	35.2 	2000 �صاوتومى وبرن�صيبى	

.. 	.. 	.. 	44.9 	47.3 	52.9 	39.9 	10.3 	45.2 	40.6 	59.5 	50.0 	2002 �رسى النكا	
36.6 	7.8 	22.5 	11.1 	11.7 	8.4 	13.1 	4.9 	11.5 	31.4 	60.8 	45.7 	2002 ال�صلفادور	

0.5 	0.7 	0.6 	.. 	.. 	34.6 	27.4 	10.9 	30.3 	32.8 	43.4 	38.4 	1999 �صلوفينيا	
51.0 	12.6 	33.6 	.. 	.. 	6.0 	12.3 	9.0 	10.1 	24.2 	53.1 	37.5 	1995 ال�صنغال	
30.9 	14.3 	22.8 	15.4 	10.2 	10.6 	16.6 	5.8 	13.8 	32.1 	37.2 	34.6 	2000 �صوازيلندا	

1.2 	1.1 	1.2 	34.4 	29.6 	30.4 	33.3 	6.1 	32.0 	53.6 	57.9 	55.8 	2000 ال�صويد	
23.5 	14.7 	19.2 	1.0 	3.6 	1.5 	2.2 	3.0 	1.8 	46.0 	34.2 	40.3 	2003 �صرياليون	
21.1 	7.8 	14.4 	14.0 	22.3 	26.1 	17.8 	8.3 	21.2 	30.3 	41.7 	36.1 	2003 �صيلى	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	56.5 	64.3 	26.0 	61.0 	31.9 	41.1 	36.6 	2005 �صود	 �رسبيا واجلبل االأ
37.2 	18.5 	28.1 	26.3 	23.8 	23.4 	27.9 	12.9 	25.8 	43.6 	54.5 	48.9 	1999 طاجيك�صتان	
38.4 	30.7 	34.6 	2.9 	26.6 	6.4 	12.9 	3.4 	9.2 	40.2 	32.4 	36.4 	1998 غامبيا	
24.9 	20.4 	22.6 	11.5 	26.0 	15.2 	16.1 	3.4 	15.7 	50.8 	47.5 	49.1 	1998 غانا	
44.7 	17.6 	30.9 	14.9 	18.1 	24.2 	12.9 	4.3 	16.2 	21.2 	49.7 	35.7 	1996 فيجى	
15.8 	5.1 	10.5 	0.2 	7.4 	1.6 	2.5 	2.2 	2.1 	74.2 	67.9 	71.1 	1994 غينيا	
30.1 	10.7 	20.2 	.. 	.. 	21.9 	17.9 	11.1 	19.3 	33.2 	59.3 	46.5 	2004 فنزويال	

6.3 	3.7 	5.0 	3.6 	14.6 	5.0 	5.8 	1.1 	5.4 	64.0 	63.7 	63.9 	2001 فييت نام	
.. 	.. 	.. 	24.3 	17.6 	23.4 	19.0 	7.3 	20.8 	37.9 	48.3 	43.3 	2002 كازاخ�صتان	

24.8 	8.4 	17.0 	4.5 	29.5 	10.6 	14.7 	5.8 	12.6 	46.7 	51.0 	48.7 	2001 الكامريون	
6.2 	7.8 	7.1 	35.5 	36.7 	41.1 	32.2 	13.5 	36.0 	31.5 	37.6 	34.7 	2004 كرواتيا	

13.2 	6.3 	9.8 	0.8 	4.2 	1.2 	1.5 	0.5 	1.4 	76.5 	79.3 	77.9 	2004 كمبوديا	
4.2 	4.3 	4.2 	.. 	.. 	2.0 	2.0 	1.3 	2.0 	74.4 	77.7 	76.1 	2000 كرييباتى	
7.3 	6.7 	7.0 	.. 	.. 	21.2 	22.0 	11.4 	21.7 	24.9 	36.0 	30.6 	2004 التفيا	

39.0 	16.5 	28.4 	1.3 	12.9 	3.8 	6.0 	3.9 	5.0 	44.3 	53.0 	48.4 	2002 كوت ديفوار	
28.1 	5.7 	16.5 	12.7 	14.0 	16.4 	11.9 	4.0 	13.4 	37.0 	64.8 	51.4 	2001 كو�صتاريكا	
22.4 	5.6 	14.2 	20.1 	36.0 	39.3 	23.1 	13.6 	30.2 	48.6 	66.1 	57.1 	2000 كولومبيا	
33.0 	15.9 	24.7 	17.4 	31.5 	19.1 	22.1 	6.3 	20.7 	36.5 	43.1 	39.7 	1997 كينيا	

.. 	.. 	.. 	8.2 	9.6 	7.2 	11.1 	10.5 	9.2 	.. 	.. 	.. 	2000 ليتوانيا	
23.8 	18.5 	21.2 	56.3 	42.2 	58.0 	46.7 	32.4 	52.4 	46.8 	48.7 	47.7 	2002 لي�صوتو	

.. 	.. 	.. 	2.7 	9.3 	4.2 	3.9 	3.3 	4.1 	55.3 	64.6 	59.9 	2001 مدغ�صقر	
35.2 	5.3 	20.3 	5.3 	7.2 	4.9 	7.6 	1.9 	6.7 	33.6 	64.8 	49.0 	2002 املك�صيك	
44.2 	17.4 	31.3 	5.5 	21.0 	4.9 	10.6 	2.1 	7.9 	.. 	.. 	.. 	1997 مالوى	
56.0 	36.1 	46.5 	3.2 	26.9 	10.1 	11.2 	7.9 	10.8 	19.2 	33.6 	26.1 	2000 موريتانيا	
19.6 	13.8 	16.9 	0.3 	7.2 	0.2 	2.4 	0.6 	1.1 	68.8 	59.2 	64.2 	1996 موزامبيق	
10.9 	13.0 	11.9 	0.7 	12.5 	5.6 	5.8 	4.4 	5.7 	67.6 	66.1 	66.8 	2002 مولدوفا	
19.1 	9.9 	14.7 	22.8 	49.0 	37.7 	32.6 	18.2 	35.1 	33.1 	37.8 	35.3 	1993 ناميبيا	
23.7 	22.4 	23.0 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	65.0 	59.6 	62.3 	1995 نيبال	
45.7 	22.6 	35.3 	.. 	.. 	20.4 	21.0 	8.7 	20.8 	26.8 	48.6 	36.6 	2002 النيجر	
40.1 	30.9 	35.4 	3.5 	10.2 	5.3 	5.9 	1.1 	5.6 	.. 	.. 	.. 	2003 نيجرييا	
38.5 	9.6 	24.0 	2.6 	7.3 	7.0 	4.4 	3.3 	5.2 	30.1 	70.2 	50.2 	2001 نيكاراجوا	

.. 	.. 	.. 	39.5 	70.6 	61.7 	48.8 	22.5 	54.6 	35.2 	42.9 	39.0 	2001 هاييتى	
55.3 	5.1 	29.2 	5.9 	15.6 	7.0 	8.4 	1.6 	8.1 	24.1 	63.0 	44.3 	2000 الهند	
56.6 	8.5 	31.6 	4.2 	12.0 	12.1 	6.1 	4.7 	7.9 	31.5 	73.5 	52.2 	2003 هندورا�س	

5.1 	3.9 	4.4 	14.6 	9.7 	10.2 	12.6 	7.6 	11.5 	32.5 	34.6 	33.6 	2002 هنغاريا	
31.6 	25.2 	28.3 	.. 	.. 	35.3 	27.4 	14.3 	30.7 	34.0 	43.5 	38.9 	2000 واليات ميكرونيزيا االحتادية	

2.3 	1.5 	1.9 	.. 	.. 	3.9 	3.7 	2.0 	3.8 	57.8 	49.7 	53.6 	1999 هولندا	



طفال  اجلدول اأ - 4 عمالة االأ
ن�شطة اقت�شادية طفال املمار�ش�ن الأ االأ

طفال فى عمر 7 - 14 �شنة طفال فى عمر 7 - 14 �شنةالن�شبة املئ�ية لالأ الن�شبة املئ�ية لالأ

جماىل�شنة امل�شح عمل ودرا�شةعمل فقطاإنــاثذكــ�راالإ

طفال فى املرحلة العمرية 10 - 14 �صنة. اأ - ت�صري البيانات اإىل االأ
طفال فى املرحلة العمرية 12 - 14 �صنة. ب- ت�صري البيانات اإىل االأ
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36.5 	63.5 	45.9 	67.9 	57.1 	2001 اأثيوبيا	
95.8 	4.2 	7.3 	12.0 	9.7 	2000 اأذربيجان	
91.4 	8.6 	16.0 	25.4 	20.7 	1997 رجنتني	 االأ
75.0 	25.1 	13.6 	22.1 	17.9 	2001 اإكوادور	
56.9 	43.1 	31.8 	41.1 	36.6 	2000 األبانيا	
22.4 	77.6 	5.6 	4.9 	5.2 	1995 اأنغوال	
95.9 	4.1 	14.0 	22.0 	18.1 	2000 اأوزبك�صتان	
81.7 	18.3 	11.3 	15.0 	13.1 	03/2002 اأوغندا	
75.7 	24.2 	4.4 	11.7 	8.1 	1999 باراغواى	
94.2 	5.8 	4.6 	9.5 	7.1 	2003 الربازيل	
96.4 	3.6 	2.6 	4.6 	3.6 	2001 الربتغال	
36.7 	63.3 	13.9 	20.9 	17.5 	2003 بنغالدي�س	
62.5 	37.5 	1.4 	6.4 	4.0 	2000 بنما	

4.1 	95.9 	67.7 	65.4 	66.5 	1998 بوركينافا�صو)اأ(	
51.7 	48.3 	35.7 	38.4 	37.0 	2000 بوروندى	
96.0 	4.0 	17.6 	22.8 	20.2 	2000 البو�صنة والهر�صك	
80.3 	19.7 	18.0 	20.4 	19.2 	2000 بوليفيا	
92.7 	7.3 	15.2 	20.4 	17.7 	1994 بريو	
33.2 	66.8 	3.8 	5.2 	4.5 	1999 تركيا	
87.2 	12.8 	2.8 	5.2 	3.9 	2000 ترينداد وتوباغو	
55.4 	44.6 	66.5 	73.5 	69.9 	2000 ت�صاد	
60.0 	40.0 	39.2 	41.5 	40.4 	2001 تنزانيا	
71.6 	28.4 	71.6 	73.4 	72.5 	2000 توجو	
45.1 	54.9 	67.6 	66.5 	67.0 	2000 جمهورية اأفريقيا الو�صطى	
64.3 	35.7 	39.8 	39.9 	39.8 	2000 جمهورية الكونغو الدميقراطية	
92.8 	7.2 	8.1 	16.7 	12.5 	2000 اجلمهورية الدومينيكية	
93.0 	7.0 	7.6 	9.7 	8.6 	1998 جمهورية القريغيز	
39.1 	60.9 	8.9 	4.0 	6.4 	1998 جمهورية م�رس العربية	
35.7 	64.3 	14.0 	12.4 	13.1 	1999 اجلمهورية اليمنية	
94.9 	5.1 	26.4 	29.0 	27.7 	1999 جنوب اأفريقيا	
72.5 	27.5 	30.3 	36.1 	33.1 	2000 رواندا	
27.2 	72.8 	13.9 	15.0 	14.4 	1999 زامبيا	
80.5 	19.5 	8.1 	17.1 	12.7 	2003 ال�صلفادور	
43.8 	56.2 	27.7 	43.2 	35.4 	2000 ال�صنغال	
86.0 	14.0 	10.9 	11.4 	11.2 	2000 �صوزايلندا	
44.1 	55.9 	16.8 	21.5 	19.1 	2000 ال�صودان	
46.2 	53.8 	72.7 	24.7 	74.0 	2000 �صرياليون	
96.0 	4.0 	6.9 	10.5 	8.8 	2003 �صيلى	
48.3 	51.7 	9.7 	17.4 	13.7 	2000 العراق	
58.4 	41.6 	25.3 	25.4 	25.3 	2000 غامبيا	
63.6 	36.4 	28.4 	28.5 	28.5 	2000 غانا	
61.5 	38.5 	13.9 	25.9 	20.1 	2000 غواتيماال	

1.4 	98.6 	49.5 	47.2 	48.3 	1994 غينيا	
36.3 	63.7 	67.5 	67.4 	67.5 	2000 غينيا بي�صاو	
85.2 	14.8 	10.0 	16.3 	13.3 	2001 الفلبني	
82.4 	17.6 	6.6 	11.4 	9.1 	2003 فنزويال	
95.6 	4.4 	29.1 	30.3 	29.7 	1996 كازاخ�صتان	
47.5 	52.5 	17.4 	14.5 	15.9 	2001 الكامريون)اأ(	
83.5 	16.5 	52.1 	52.4 	52.3 	2001 كمبوديا	
53.6 	46.4 	40.5 	40.9 	40.7 	2000 كوت ديفوار	
79.2 	20.8 	3.5 	9.7 	6.7 	2002 كو�صتا ريكا	
77.0 	23.0 	7.7 	16.6 	12.2 	2001 كولومبيا	
55.2 	44.8 	6.4 	6.9 	6.7 	1999 كينيا	
82.4 	17.6 	27.5 	34.2 	30.8 	2000 لي�صوتو	
31.3 	68.7 	18.6 	32.3 	25.3 	2001 ماىل	
14.9 	85.1 	25.1 	26.1 	25.6 	2001 مدغ�صقر	

6.8 	93.2 	12.8 	13.5 	13.2 	99/1998 املغرب	
54.4 	45.6 	9.5 	20.0 	14.7 	1996 املك�صيك)ب(	
82.9 	17.1 	11.6 	9.4 	10.6 	2000 مالوى	
71.8 	28.2 	20.6 	23.5 	22.0 	2000 منغوليا	
96.2 	3.8 	32.8 	34.1 	33.5 	2000 مولدوفا	
90.5 	9.5 	14.7 	16.2 	15.4 	1999 ناميبيا	
64.4 	35.6 	52.4 	42.2 	47.2 	1999 نيبال	
66.7 	33.3 	6.5 	17.5 	12.1 	2001 نيكاراجوا	
10.2 	89.8 	5.1 	5.3 	5.2 	2000 الهند	
58.1 	41.9 	6.1 	16.5 	11.4 	2002 هندورا�س	



اجلدول اأ - 5 احلفاظ على ال�شحة

تدخني التبغ بني البالغني
�شخا�س البالغني من العمر 15 عاما قبل احتمال وفاة االأ

بل�غهم �شن 60 عاما، 2003

لكل 1000 ن�شمةذكــ�راإنــاث

�شنة امل�شح
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

13 - 15 �شنة
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

ذكــ�راإنــاث13 - 15 �شنة
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480 	182 	41 	29 	2001 	
450 	386 	12 	6 	2003 	
220 	120 	.. 	.. 	 	
176 	90 	31 	34 	2000 	
189 	120 	28 	12 	2004 	
240 	108 	.. 	.. 	 	
359 	301 	.. 	.. 	 	
116 	46 	.. 	.. 	 	
89 	51 	.. 	.. 	 	

319 	114 	35 	30 	2002 	
92 	51 	.. 	.. 	 	

510 	448 	 	 	 	
212 	127 	21 	17 	2001 	
167 	92 	16 	9 	2006 	
115 	59 	.. 	.. 	 	
168 	121 	30 	13 	2002 	
107 	41 	.. 	.. 	 	
193 	122 	16 	11 	2000 	
241 	204 	37 	5 	2000 	
584 	488 	.. 	.. 	 	
180 	87 	22 	26 	2001 	
226 	142 	.. 	.. 	 	
533 	459 	22 	16 	2002 	
384 	142 	46 	35 	1999 	
100 	60 	.. 	.. 	 	

81 	53 	.. 	.. 	 	
93 	47 	.. 	.. 	 	

309 	246 	.. 	.. 	 	
171 	119 	24 	23 	2003 	
225 	199 	.. 	.. 	 	
226 	205 	55 	62 	2001 	
117 	81 	34 	12 	2001 	
240 	129 	21 	18 	2002 	
189 	106 	16 	13 	2002 	
150 	63 	.. 	.. 	 	
114 	86 	.. 	.. 	 	
125 	66 	.. 	.. 	 	
216 	91 	33 	42 	2002 	
257 	153 	24 	14 	2003 	
251 	258 	.. 	.. 	 	
146 	84 	19 	16 	2002 	
393 	332 	24 	10 	2003 	
261 	202 	.. 	.. 	 	
850 	839 	17 	12 	2001 	
533 	462 	18 	7 	2001 	
654 	525 	.. 	.. 	 	
190 	89 	19 	12 	2003 	
202 	81 	33 	24 	1999 	
247 	180 	35 	24 	2000 	
193 	133 	24 	16 	2001 	
370 	130 	.. 	.. 	 	
267 	153 	.. 	.. 	 	
352 	171 	.. 	.. 	 	
176 	111 	.. 	.. 	 	
249 	155 	20 	12 	2000 	
513 	444 	.. 	.. 	 	
587 	550 	.. 	.. 	 	
448 	377 	20 	10 	2002 	
167 	113 	29 	7 	2001 	
165 	123 	24 	15 	2001 	
155 	125 	.. 	.. 	 	
257 	146 	23 	14 	2000 	
254 	182 	.. 	.. 	 	
333 	280 	.. 	.. 	 	
641 	590 	.. 	.. 	 	
201 	125 	14 	5 	2003 	
166 	74 	36 	33 	2002 	
250 	147 	.. 	.. 	 	
188 	126 	24 	15 	2002 	
339 	160 	.. 	.. 	 	
155 	61 	.. 	.. 	 	
434 	381 	.. 	.. 	 	
578 	452 	.. 	.. 	 	
335 	303 	18 	4 	2003 	
242 	157 	23 	16 	2001 	
202 	86 	12 	8 	2002 	
298 	227 	21 	14 	2002 	
642 	579 	38 	27 	2003 	

االحتاد الرو�صى
اإثيوبيا

اأذربيجان
رجنتني االأ

ردن االأ
اأرمينيا
اإريرتيا
اأ�صبانيا
اأ�صرتاليا
ا�صتونيا
اإ�رسائيل

اأفغان�صتان
اإكوادور
األبانيا
اأملانيا

مارات العربية املتحدة االأ
اندورا

انتيغوا بربودا
اإندوني�صيا

اأنغوال
اأوروغواى

اأوزبك�صتان
اأوغندا

اأوكرانيا
اأيرلندا
اي�صلندا
اإيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواى
باك�صتان

باالو
البحرين
الربازيل

بربادو�س
الربتغال

برونى
بلجيكا
بلغاريا

بليز
بنغالدي�س

بنما
بنن

بوتان
بوت�صوانا

بوركينا فا�صو
بوروندى

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بوليفيا
بريو

بيالرو�س
تايلند

تركمان�صتان
تركيا

ترينيداد وتوباغو
ت�صاد

تنزانيا
توغو

تون�س
جامايكا

اجلزائر
جزر البهاما

جزر القمر
جزر مار�صال

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
�صالمية جمهورية اإيران االإ

اجلمهورية الت�صيكية
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية ال�صلوفاكية

جمهورية كوريا الدميقراطية
 اجلمهورية العربية ال�صورية

جمهورية القريغيز
جمهورية كوريا

جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

 جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
جمهورية م�رس العربية

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
اجلمهورية اليمنية

جنوب اأفريقيا



اجلدول اأ - 5 احلفاظ على ال�شحة

تدخني التبغ بني البالغني
�شخا�س البالغني من العمر 15 عاما قبل احتمال وفاة االأ

بل�غهم �شن 60 عاما، 2003

لكل 1000 ن�شمةذكــ�راإنــاث

�شنة امل�شح
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

13 - 15 �شنة
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

ذكــ�راإنــاث13 - 15 �شنة
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376 	311 	.. 	.. 	 	
195 	76 	34 	13 	2002 	
121 	73 	.. 	.. 	 	
210 	118 	24 	16 	2000 	
213 	129 	.. 	.. 	 	
541 	455 	.. 	.. 	 	
239 	107 	27 	20 	2006 	
719 	685 	25 	24 	2002 	
830 	819 	19 	14 	2001 	
235 	203 	.. 	.. 	 	
295 	244 	.. 	.. 	 	

73 	32 	.. 	.. 	 	
233 	192 	27 	20 	2001 	
200 	145 	20 	16 	2002 	
224 	131 	19 	10 	2001 	
235 	120 	3 	1 	2006 	
248 	138 	25 	15 	2003 	
165 	69 	27 	29 	2003 	

87 	51 	11 	8 	2006 	
350 	280 	25 	6 	2002 	
894 	790 	21 	10 	2001 	
348 	248 	20 	13 	2001 	

79 	50 	.. 	.. 	 	
90 	50 	.. 	.. 	 	

597 	517 	.. 	.. 	 	
235 	92 	36 	25 	2002 	
133 	66 	33 	42 	2000 	
186 	99 	16 	17 	2003 	
164 	103 	14 	6 	2003 	
225 	169 	.. 	.. 	 	
466 	205 	.. 	.. 	 	
163 	91 	27 	9 	2003 	
397 	323 	.. 	.. 	 	
332 	262 	.. 	.. 	 	
352 	295 	20 	19 	2000 	
258 	220 	18 	14 	2000 	
289 	165 	18 	12 	2002 	
290 	255 	15 	5 	2004 	
403 	342 	.. 	.. 	 	
479 	405 	.. 	.. 	 	
132 	59 	.. 	.. 	 	
271 	149 	21 	8 	2003 	
181 	97 	15 	12 	2003 	
134 	57 	.. 	.. 	 	
275 	173 	24 	13 	1999 	

99 	47 	.. 	.. 	 	
93 	76 	.. 	.. 	 	

419 	187 	.. 	.. 	 	
503 	461 	.. 	.. 	 	
173 	70 	19 	15 	2002 	
441 	285 	11 	3 	2003 	
137 	87 	17 	18 	2001 	

93 	57 	.. 	.. 	 	
558 	450 	.. 	.. 	 	
129 	76 	20 	19 	2002 	
231 	97 	30 	29 	2001 	

73 	53 	33 	18 	2001 	
304 	191 	.. 	.. 	 	
495 	521 	21 	14 	2003 	
306 	120 	41 	33 	2002 	
199 	138 	46 	40 	2001 	
115 	63 	.. 	.. 	 	
590 	484 	.. 	.. 	 	
172 	101 	19 	9 	2003 	
302 	106 	40 	32 	2001 	
912 	781 	32 	20 	2002 	

84 	49 	.. 	.. 	 	
486 	427 	45 	13 	2001 	
195 	108 	.. 	.. 	 	
337 	260 	.. 	.. 	 	
159 	103 	17 	9 	2001 	
166 	95 	24 	20 	2002 	
652 	615 	20 	15 	2001 	
196 	119 5أ	 	.. 	2006 	
103 	64 	.. 	.. 	 	
310 	179 	.. 	.. 	 	
408 	312 	34 	23 	2001 	
218 	115 	.. 	.. 	 	
621 	543 	11 	10 	2002 	
110 	47 	.. 	.. 	 	

جيبوتى
جورجيا
الدامنرك

دومينيكا
خ�رس الراأ�س االأ

رواندا
رومانيا

زامبيا
زمبابوى

�صاموا
�صان تومى وبرن�صيبى

�صان مارينو
�صانت ف�صنت وجزر غرينادين

�صانت كيت�س ونيفي�س
�صانت لوت�صيا

�رسى النكا
ال�صلفادور
�صلوفينيا

�صنغافورة
ال�صنغال

�صوازيلندا
ال�صودان

ال�صويد
�صوي�رسا

�صرياليون
�صي�صل
�صيلى

�صود �رسبيا واجلبل االأ
ال�صني

طاجيك�صتان
العراق
عمان

الغابون
غامبيا

غانا
غرينادا

غواتيماال
غيانا
غينيا

غينيا بي�صاو
فرن�صا

الفلبني
فنزويال

فنلندا
فيجى

قرب�س
قطر

كازاخ�صتان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كوبا
كندا

كوت ديفوار
كو�صتاريكا

كولومبيا
الكويت

كرييباتى
كينيا
التفيا
لبنان

لك�صمربغ
ليربيا
ليبيا

ليتوانيا
لي�صوتو
مالطا
ماىل

ماليزيا
مدغ�صقر
املغرب

املك�صيك
مالوى

اململكة العربية ال�صعودية
اململكة املتحدة

منغوليا
موريتانيا

موري�صيو�س
موزامبيق

مولدوفا

)تـــــابع(



اجلدول اأ - 5 احلفاظ على ال�شحة

تدخني التبغ بني البالغني
�شخا�س البالغني من العمر 15 عاما قبل احتمال وفاة االأ

بل�غهم �شن 60 عاما، 2003

لكل 1000 ن�شمةذكــ�راإنــاث

�شنة امل�شح
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

13 - 15 �شنة
عمار الن�شبة املئ�ية لالأ

ذكــ�راإنــاث13 - 15 �شنة

اأ - ت�صري البيانات اإىل مدن العوا�صم فقط.
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206 	172 	.. 	.. 	 	
337 	222 	37 	5 	2001 	
619 	529 	.. 	.. 	 	
448 	303 	.. 	.. 	 	

96 	58 	.. 	.. 	 	
115 	59 	.. 	.. 	 	
290 	284 	15 	6 	2001 	
508 	477 	27 	14 	2001 	
511 	470 	24 	17 	2001 	
209 	138 	.. 	.. 	 	

98 	65 	.. 	.. 	 	
450 	385 	18 	18 	2001 	
283 	213 	29 	20 	2001 	
248 	181 	27 	19 	2003 	
257 	111 	34 	33 	2002 	

93 	66 	.. 	.. 	 	
139 	82 	26 	20 	2000 	
206 	172 	.. 	.. 	 	

96 	45 	.. 	.. 	 	
118 	48 	.. 	.. 	 	

موناكو
ميامنار
ناميبيا

ناورو
الرنويج
النم�صا
نيبال

النيجر
 نيجرييا

نيكاراغوا
نيوزيلندا

هايتى
الهند

هندورا�س
هنغاريا

هولندا
الواليات املتحدة

واليات ميكرونيزيا املتحدة
اليابان
اليونان

)تـــــابع(



اجلدول اأ - 6 احلفاظ على ال�شحة 
ا�شتخدام ال�اقى الذكرى بني ال�شباب الن�شيطني جن�شيا

املعرفة بطرق ال�قاية من فريو�س
نق�س املناعة الب�رشية املكت�شب

ذكــ�راإنــاثذكــ�راإنــاث

�شنة امل�شح
الن�شبة املئ�ية ملن 
يبلغ�ن 15-19 �شنة

الن�شبة املئ�ية ملن 
يبلغ�ن 20-24 �شنة

الن�شبة املئ�ية ملن 
يبلغ�ن 15-19 �شنة

الن�شبة املئ�ية ملن 
�شنة امل�شحيبلغ�ن 20-24 �شنة

الن�شبة املئ�ية ملن 
يبلغ�ن 15-24 �شنة

الن�شبة املئ�ية ملن
يبلغ�ن 15-24 �شنة

اأ - ت�صمنت العينة الن�صاء الالئى �صبق لهن الزواج والرجال املتزوجني حاليا.  ب- عينة مرجحة ذاتيا.   جـ- ت�صمنت العينة كل من �صبق له الزواج من الن�صاء والرجال.   د- مل يتم انتقاء العينة ع�صوائيا.

280

.. 	.. 	 	3.4 	1.6 	0.7 	0.3 	2000 اإثيوبيا	

.. 	9 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 اأذربيجان
52 	37 	2000 	.. 	.. 	4.0 	0.2 	2000 اأرمينيا	

.. 	58 	2002 	.. 	.. 	0.4 	0.4 	2002 اإريرتيا	

.. 	39 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 32اأاألبانيا 21اأ	 	03/2002 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 اإندوني�صيا

.. 	71 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 بت�صوانا
40 	25 	2002 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 اأوزبك�صتان
77 	66 	01/2000 	.. 	.. 	4.9 	5.7 	01/2000 اأوغندا	
45 	40 	2001 	27.0 	16.8 	4.5 	3.6 	2001 بنن	
54 	45 	2003 	36.7 	11.2 	8.9 	6.3 	2003 بوركينا فا�صو	

.. 	52 	2000 	.. 	.. 	4.3 	1.2 	2003 بوليفيا	

.. 	.. 	 	.. 	.. 	3.3 	0.9 	2000 بريو	

.. 	15 	2000 	.. 	.. 	0.4 	0.1 	2000 تركمان�صتان	

.. 	48 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 ترينيداد وتوباغو

.. 	.. 	 	11.0 	4.6 	0.9 	0.4 	2004 ت�صاد	
65 	61 	04/2003 	20.9 	10.6 	6.0 	3.7 	1999 تنزانيا	

.. 	58 	2000 	30.4 	12.8 	6.7 	6.9 	1998 توجو	

.. 	42 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 جمهورية الكونغو الدميقراطية	

.. 	74 	1998 	.. 	.. 	3.5 	2.0 	1998 جنوب اأفريقيا	
63 	52 	2000 	.. 	.. 	0.8 	0.3 	2000 رواندا	

.. 	.. 	 	.. 	.. 	5.2 	4.0 	02/2001 زامبيا	
69 	64 	1999 	27.7 	9.4 	2.8 	1.8 	1999 زميبابوى	

.. 	20 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 �صاو تومى وبرن�صيبى	

.. 	46 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 ال�صنغال

.. 	27 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 �صرياليون

.. 4ب	 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 طاجيك�صتان

.. 	.. 	 	48.4 	40.8 	13.0 	10.9 	2000 الغابون	

.. 	45 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 غامبيا
75 	72 	2003 	.. 	.. 	7.7 	5.2 	2003 غانا	

.. 	.. 	 	.. 	.. 	1.1 	0.8 	99/1998 غواتيماال	

.. 	60 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 غيانا

.. 	.. 	 	27.8 	14.4 	2.7 	2.3 	1999 غينيا	

.. 	24 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 غينيا بي�صاو

.. 	46 	2000 	.. 	.. 	1.0 	0.1 	2003 الفلبني	

.. 	52 	1997 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 فييت نام

.. 	.. 	 	35.1 	20.7 	5.1 	2.2 	1999 كازاخ�صتان	
73 	64 	2004 	.. 	.. 	16.0 	11.3 	2004 الكامريون	

.. 	59 	2000 	.. 	.. 	9.6 	6.1 	2000 كمبوديا	

.. 	46 	2000 	30.8 	21.6 	7.7 	6.0 	99/1998 كوت ديفوار	

.. 	.. 	2000 	.. 	.. 	0.6 	0.1 	2000 كولومبيا	
65 	55 	2003 	.. 	.. 	1.6 	1.8 	2003 كينيا	

.. 	47 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 لي�صوتو
43 	33 	2001 	17.6 	5.0 	1.1 	1.0 	2001 ماىل	

.. 	32 	2000 	6.4 	5.4 	1.7 	1.1 	04/2003 مدغ�صقر	

.. 	36 	04/2003 	.. 	.. 	0.4 	0.0 	04/2003 املغرب	
65 	57 	2000 	.. 	.. 	2.9 	2.8 	2000 مالوى	

.. 	.. 	 	3.4 	1.2 	0.4 	0.0 	01/2000 موريتانيا	

.. 71ب	 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 منغوليا
63 	47 	2003 	.. 	.. 	5.8 	9.2 	2003 موزامبيق	

.. 	47 	2000 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 مولدوفا
81 	65 	2000 	.. 	.. 	11.0 	10.8 	2000 75جـناميبيا	 38جـ	 	2001 	.. 	.. 	.. 	.. 	 	 نيبال

.. 	28 	2000 	8.9 	2.6 	0.2 	0.0 	1998 النيجر	
58 	40 	2003 	.. 	.. 	6.0 	2.6 	2003 نيجرييا	

.. 	.. 	 	.. 	.. 	2.6 	1.0 	2001 نيكاراجوا	
69 	44 	2000 	.. 	.. 	4.9 	2.0 	2000 هاييتى	



�رش اجلدول اأ - 7 تك�ين االأ
الن�شاء الالئى اأجننب قبل �شن 18 عامامعدل اخل�ش�بة لكل 1000 من الن�شاء

�شنة امل�شح15-24 �شنة�شنة امل�شح
الن�شاء البالغات من العمر 15-24�شنة

%
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24.2 	2000 	335 	2000 اإثيوبيا	
7.0 	2006 	.. 	.. اأذربيجان	
5.0 	2002 	178 	2002 ردن	 االأ
8.0 	2000 	199 	2000 اأرمينيا	

25.4 	2002 	262 	2002 اأريرتيا	
18.0 	.. 	.. 	..  اكوادور	

.. 	2006 	.. 	.. اندوني�صيا	
4.0 	2006 	.. 	.. اأوزبك�صتان	

42.0 	01/2000 	509 	01/2000 اأوغندا	
13.0 	2006 	.. 	.. باراغواى	
45.5 	2004 	328 	2004 بنغالدي�س	
23.8 	2001 	370 	2001 بنن	
27.1 	2003 	384 	2003 بوركينا فا�صو	
19.0 	2003 	267 	2003 بوليفيا	
14.2 	2000 	206 	2000 بريو	

1.8 	2000 	214 	2000 تركمان�صتان	
8.0 	2006 	.. 	.. تركيا	

48.0 	2004 	.. 	.. ت�صاد	
26.0 	2006 	406 	1999 تنزانيا	
19.0 	2006 	.. 	.. توجو	
25.0 	2002 	306 	2002 اجلمهورية الدومينيكية	

.. 	.. 	.. 	.. اجلمهورية العربية ال�صورية	
9.5 	2000 	247 	2000 جمهورية م�رس العربية	

.. 	.. 	.. 	.. اجلمهوربية اليمنية	
24.0 	2006 	.. 	.. خ�رس	 الراأ�س االأ
11.9 	2006 	.. 	.. جورجيا	

.. 	.. 	.. 	.. جنوب اأفريقيا	

.. 	2006 	.. 	.. جيبوتى	
9.2 	2000 	292 	2000 رواندا	
5.0 	2006 	.. 	.. رومانيا	

34.6 	02/2001 	426 	02/2001 زامبيا	
20.0 	2006 	311 	1999 زميبابوى	
24.0 	2006 	.. 	.. ال�صلفادور	
27.0 	2006 	.. 	.. ال�صنغال	
35.4 	2000 	338 	2000 الغابون	
14.9 	2003 	250 	2003 غانا	
24.0 	2006 	393 	99/1998 غواتيماال	
47.0 	2006 	406 	1999 غينيا	

6.9 	2003 	231 	2003 الفلبني	
3.9 	2002 	163 	2002 فييت نام	
6.0 	2006 	207 	1999 كازاخ�صتان	

33.0 	2004 	374 	2004 الكامريون	
12.1 	2000 	222 	2000 كمبوديا	

.. 	2006 	.. 	.. كوت ديفوار	
19.5 	2005 	227 	2000 كولومبيا	
22.7 	2003 	357 	2003 كينيا	
45.0 	2001 	475 	2001 ماىل	
31.3 	04/2003 	395 	04/2003 مدغ�صقر	

7.5 	04/2003 	136 	04/2003 املغرب	
30.3 	2000 	477 	2000 مالوى	
25.0 	2006 	246 	01/2000 موريتانيا	
42.0 	2006 	424.2 	2003 موزامبيق	
20.5 	2000 	254 	2000 ناميبيا	
26.0 	2001 	358 	2001 نيبال	
47.0 	2006 	.. 	.. النيجر	
28.0 	2003 	355 	2003 نيجرييا	
28.1 	2001 	297 	2001 نيكاراجوا	
15.2 	2000 	269 	2000 هاييتى	
28.0 	2006 	317 	99/1998 الهند	
28.0 	2006 	.. 	.. هندورا�س	



�رش اجلدول اأ - 8 تك�ين االأ
ن�شــــاء ح�امــــل

�شنة امل�شح

ب�ين اأ  الن�شبة املئ�ية ملن مل يحظني برعاية االأ
البالغات 15 - 24 �شنة

�شنة امل�شح%

الن�شبة املئ�ية ملن مل يتم اإخطارهن بامل�شاعفاتب 
البالغات من العمر 15 - 24 �شنة

%

جناب فى ال�صنوات الثالث ال�صابقة على تاريخ اإجراء امل�صح. اأ - تقت�رس البيانات على حاالت االإ
طفال الر�صع خالل ال�صنوات الثالث ال�صابقة على تاريخ اإجراء امل�صح. خر من اأجننب من االأ ب- تقت�رس البيانات على من تلقني رعاية ما قبل الوالدة بالن�صبة الآ
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20.4 	2000 	74.7 	2000 اإثيوبيا	
50.4 	2000 	7.0 	2000 اأرمينيا	
28.6 	03/2002 	7.5 	03/2002 اإندوني�صيا	
15.8 	2001 	4.8 	2001 اأوغندا	
50.1 	2004 	38.1 	2004 بنغالدي�س	
17.3 	2001 	9.3 	2001 بنن	
15.1 	2003 	23.7 	2003 بوركينا فا�صو	
62.9 	2003 	16.5 	2003 بوليفيا	
81.2 	2004 	5.0 	2004 بريو	

.. 	 	 28.0 	1998 تركيا	
14.1 	2004 	52.0 	2004 ت�صاد	
60.2 	2002 	1.0 	2002 اجلمهورية الدومينيكية	
41.1 	2000 	.. 	 	 جمهورية م�رس العربية

5.7 	2000 	7.1 	2000 رواندا	
.. 	 	 4.2 	2001 زامبيا	

43.8 	1999 	7.2 	1999 زميبابوى	
.. 	 	 3.1 	2000 الغابون	

57.3 	2003 	5.1 	2003 غانا	
.. 	 	 11.7 	99/1998 غواتيماال	
.. 	 	 18.8 	1999 غينيا	

46.9 	2003 	5.3 	2003 الفلبني	
.. 	 	 20.2 	2002 فييت نام	
.. 	 	 4.5 	1999 كازاخ�صتان	

36.5 	2004 	16.8 	2004 الكامريون	
.. 	 	 10.4 	1998 كوت ديفوار	

80.8 	2000 	10.1 	2000 كولومبيا	
34.2 	2003 	8.9 	2003 كينيا	
23.6 	2001 	40.5 	2001 ماىل	
37.3 	04/2003 	35.2 	04/2003 املغرب	
69.5 	2002 	4.1 	2002 مالوى	
51.6 	2003 	12.0 	2003 موزامبيق	
46.5 	2000 	5.0 	2000 ناميبيا	
52.0 	2001 	42.1 	2001 نيبال	
76.1 	2001 	11.6 	2001 نيكاراجوا	
29.0 	2000 	18.6 	2000 هاييتى	

.. 	 	 30.3 	99/1998 الهند	
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مالحظات فنية

اجلدول اأ -1 التعلم
ت�ستند معدالت االلتحاق باملدار�س ح�سب املجموعة العمرية على م�صوح 
تقي�س  القومى. وهى  النطاق  على  التمثيلى  الطابع  ذات  املعي�صية  �رسة  االأ
اإجراء  النا�س فى مدى عمر معني املنتظمني فى املدار�س فى وقت  ن�صبة 

�رس املعي�صية. م�صح االأ
وحت�صب معدالت اإمتام ال�صف التا�صع با�صتخدام معلومات م�صتمدة من 
�رس املعي�صية ذات الطابع التمثيلى على النطاق القومى فى اآخر  م�صوح االأ
فراد من �صن 10 اإىل 19 فى املدار�س  �صف درا�صى جرى اإمتامه وم�صاركة االأ
الذى  ماير  ـ  كابالن  منهج  اإىل  التقديرات  وت�صتند  امل�صح.  اإجراء  وقت  فى 

يراعى ما اإذا كان الفرد ال يزال فى املدر�صة اأم ال.

اجلدول 2 اأ ـ برنامج التقييم الدوىل للطالب
اأداء الطالب البالغني من العمر 15  الدوىل للطالب  التقييم  يقيم برنامج 
من  امل�صاكل  حل  وكذلك  العلمية  واملعرفة  والريا�صيات  القراءة  فى  �صنة 
املهام  مواجهة  فى  املعرفة  وا�صتخدام  الدرا�صى  املقرر  ا�صتيعاب  حيث 

والتحديات اليومية.

اجلدول اأ 3 – االن�سمام للعمل
معدل امل�شاركة فى ق�ة العمل هو ن�صبة اإعداد ال�صبان الن�صيطني اقت�صاديا، 

�صواء كانوا م�صتخدمني اأو غري م�صتخدمني.
املرء  والعتبار  العاطلة.  العاملة  الق�ة  ن�شبة  ه�  البطالة  ومعدل 

عاطال، ينبغى اأال يكون م�صتخدما ولكنه يبحث عن عمل ب�صورة ن�صيطة.
ومن هم خارج قوة العمل وخارج املدار�س، هم اأعداد ال�صبان غري امللتحقني 

بقوة العمل وال باملدار�س.

طفال اجلدول اأ 4- عمالة االأ
وهو  طفال،  لالأ االقت�صادى  الن�صاط  اإىل  اجلدول  فى  الــواردة  املادة  ت�صري 
اأخذ  الراأى  طفال. ومبقت�صى توافق فى  االأ اأو�صع من مفهوم عمالة  مفهوم 
من  فرعية  جمموعة  هى  طفال  االأ عمالة  فــاإن  تدريجية،  ب�صورة  يبزغ 
طفال الذى يعد موؤذيا ومن ثم فمن  طفال اأو عمل االأ الن�صاط االقت�صادى لالأ

امل�صتهدف الق�صاء عليه.
الذى  الطفل  فــاإن  العمالة،  لتوظيف  الــدوىل  التعريف  مع  وات�صاقا 
املرجعى  �صبوع  االأ خالل  اقت�صادى  ن�صاط  فى  قل  االأ على  �صاعة  يق�صى 
نظام  يحدده  االقت�صادى  والن�صاط  اقت�صاديا.  ن�صيطا  باعتباره  ي�صنف 
ال�صادر فى 1993 ويتفق  القومية )التنقيح 3(  مم املتحدة للح�صابات  االأ
مع التعريف الدوىل لتوظيف العمالة الذى اعتمده املوؤمتر  الدوىل الثالث 
ع�رس خلرباء اإح�صاءات العمالة فى 1982. ويغطى الن�صاط االقت�صادى كل 
نتاج لغري ال�صوق، مبا فى ذلك  نتاج من اأجل ال�صوق واأنواعا معينة من االإ االإ
الروتينية  املنزلية  عمال  االأ وي�صتبعد  ال�صخ�صى.  لال�صتخدام  ال�صلع  انتاج 
الن�صاط  اأ�صكال  وبع�س  املعي�صية.  اأ�رسهم  فى  طــفــال  االأ يوؤديها  التى 
ترتاءى  ال  ثم  ومن  املعي�صية  �رس  االأ م�صوحات  ت�صتوعبها  ال  االقت�صادى 
طفال، مثل  فى التقديرات. وت�صمل هذه اأ�صكاال غري م�رسوطة من عمالة االأ
تقت�صى  والتى  طفال،  االأ وعبودية  طفال  لالأ التجارى  اجلن�صى  اال�صتغالل 

مناهج خمتلفة جلمع البيانات.
�رس  االأ م�صوح  من  م�صتمدة  املوؤ�رسات  لو�صع  امل�صتخدمة  والبيانات 
املتحدة  مم  االأ و�صندوق  الدولية  العمل  منظمة  جتريها  التى  املعي�صية 
وتغل  القومية.  ح�صاء  االإ ومكاتب  الدوىل،  والبنك  )اليوني�صيف(،  للطفولة 

العمالة  وتوظيف  التعليم  جمال  فى  البيانات  من  ت�صكيلة  امل�صوح  هذه 
توفر  وال  طفال؛  االأ بعمالة  ترتبط  التى  واال�صتهالك  نفاق  واالإ وال�صحة 

طفال. �صكال غري امل�رسوطة لعمل االأ معلومات عن االأ
�رس املعي�صية عادة معلومات عن نوع العمل ـ مثال،  وت�صمل م�صوح االأ
ما اإذا كان الطفل يعمل مقابل اأجر نقدى اأو عينى اأو ينخرط فى عمل بال 
�رسة املعي�صية،  اإذا كان الطفل يعمل ل�صخ�س لي�س ع�صوا فى االأ اأجر، وما 
�رسى )فى مزرعة اأو  وما اإذا كان الطفل منخرطا فى اأى نوع من العمل االأ
امل�صوح  فى  امل�صتخدمة  عمار  االأ وترتاوح  ذلك.  اإىل  وما  اأعمال(،  م�رسوع 
طفال بني 5 و14 �صنة من العمر وقد اأعيد ح�صاب  القطرية لتحديد عمالة االأ
البيانات الواردة فى اجلدول لتعر�س اإح�صاءات عن اأطفال تبلغ اأعمارهم 

7-14 �صنة.
عن  �صئلة  واالأ العمالة  توظيف  تعريف  لتن�صيق  جهود  تبذل  اأنه  ورغم 
الفروق  بع�س  تبقى  امل�صوح،  ا�صتبيانات  فى  امل�صتخدمة  العمالة  توظيف 
طفال العاملني. وال  اأدوات امل�صح امل�صتخدمة جلمع املعلومات عن االأ فى 
البلد فح�صب،  نف�س  املعي�صية فى  �رس  االأ الفروق بني خمتلف م�صوح  توجد 
واإمنا توجد اأي�صا داخل نف�س النوع من امل�صح الذى يتم تنفيذه فى بلدان 

خمتلفة.
امل�صوح،  بيانات  وفى  �صا�صية  االأ امل�صوح  اأدوات  فى  الفروق  وب�صبب 
طفال الن�صيطني اقت�صاديا ال تقبل املقارنة ب�صورة  فاإن تقديرات اأعداد االأ
كاملة عرب البلدان. وينبغى توخى احلذر فى ا�صتخال�س النتائج املتعلقة 
طفال عرب البلدان اأو املناطق  بامل�صتويات الن�صبية للن�صاط االقت�صادى لالأ

ا�صتنادا للتقديرات املن�صورة.
طفال املنخرطني فى  طفال الن�شيطني اقت�شاديا اإىل االأ وي�شري تعبري االأ
�صبوع امل�صار اإليه فى امل�صح.  قل فى االأ ن�صاط اقت�صادى ملدة �صاعة على االأ
طفال املنخرطني فى ن�صاط اقت�صادى وال  وي�صري تعبري العمل فقط اإىل االأ
طفال املنتظمني  ينتظمون فى مدار�س. وي�صري تعبري العمل والدرا�صة اإىل االأ

فى مدار�س، اإ�صافة لن�صاط اقت�صادى.

اجلدول اأ 5 البقاء معافى )1(
ترتاوح  الذين  ال�صبان  ن�صبة  هو  املراهقني  لدى  التبغ  ا�شتخدام  وتعبري 
اأعمارهم بني 3 و15 �صنة الذين ي�صتخدمون التبغ حاليا. وت�صتند البيانات 
ال�صحة  منظمة  اأجرته  الذى  للتبغ  ال�صباب  ال�صتخدام  العاملى  امل�صح  اإىل 
القائمة  من  ا�صتكمالها  ومت  منها  والوقاية  مرا�س  االأ مكافحة  ومراكز 
املرجعى  املكتب  اأ�صدرها  التى   2006 فى  ال�صباب  لبيانات  العاملية 

لل�صكان.
واحتمال وفاة �شاب يبلغ من العمر 15 عاما، قبل بل�غ �شن ال�شتني 
ال�صكان بني �صن 15 و60 �صنة،  األف من  الوفاة بالن�صبة لكل  هو احتمال 
ا�صتنادا اإىل اأرقام ح�صبتها منظمة ال�صحة العاملية )تقرير عن ال�صحة فى 
ح�صاءات التى قد ت�صتخدم مناهج  العامل 2005( والتى قد تختلف عن االإ

اأكرث �رسامة.

اجلدول اأ 6- البقاء معافى )2(
الن�شيط جن�شيا هو ن�صبة الرجال  ال�شباب  الذكرى بني  ال�اقى  وا�شتخدام 
البالغني  جن�صيا  الن�صيطني  املتزوجني  غري  اأو  حاليا  املتزوجني  والن�صاء 
من العمر 15-19 �صنة و20-24 �صنة الذين ي�صتخدمون الواقى الذكرى. 

وت�صتند البيانات اإىل امل�صنف اجلامع
ون�شبة املعرفة باأ�شاليب ال�قاية من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية 
املكت�شب هى ن�صبة القائمني بالرد، الذين قالوا فى اإجابة عن �صوؤال وليد 
�صابة بهذا الفريو�س  اأنف�صهم من االإ اإن النا�س ي�صتطيعون حماية  اللحظة، 
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�رسيك  على  اجلن�س  ممار�صة  فى  باالقت�صار  اأو  الذكرى  الواقى  با�صتخدام 
الذين  بالرد  القائمني  عدد  هو  والب�صط  م�صاب.  وغري  خمل�س  فقط  واحد 
حددوا ب�صورة �صحيحة فى اإجابة عن �صوؤال وليد اللحظة ا�صتخدام الواقى 
واحد خمل�س وغري  اجلن�س على �رسيك  االقت�صار فى ممار�صة  اأو  الذكرى 
جمموع  هو  واملقام  بالفريو�س  �صابة  االإ من  للوقاية  كو�صيلة  م�صاب 

القائمني بالرد. وت�صتند البيانات اإىل امل�صنف اجلامع

�رس )1( اجلدول 7 اأ تكوين االأ
معدل اخل�ش�بة لكل األف امراأة فى عمر 15-24 �شنة هو معدل اخل�صوبة 
النوعية لعمر معني )الن�صاء فى عمر 15-24 �صنة( ملدة ثالث �صنوات قبل 

امل�صح، ا�صتنادا اإىل امل�صنف اجلامع
ون�شبة الن�شاء الالتى ولدن قبل �شن الثامنة ع�رشة هى ن�صبة جميع 

الن�صاء فى �صن 15-24 الالتى ولدن حتى �صن 18 �صنة. 

لل�صكان  العاملى  امل�صح  بيانات  قائمة  واإىل  اجلامع  للم�صنف  ا�صتنادات 
2006، للمكتب املرجعى لل�صكان.

�رس )2( اجلدول اأ 8 تكوين االأ
 24-15 �شن  فى  احلمل  الرعاية خالل  يتلقني  ال  التى  احل�امل  والن�شاء 
الرعاية  ا�صتخدمن  الالتى  مهات فى �صن 15-24 �صنة  االأ هى ن�صبة  �شنة 
خر طفل ولدنه فى ال�صنوات الثالث ال�صابقة لتاريخ  خالل العمل بالن�صبة الآ

امل�صح. وت�صتند البيانات اإىل امل�صوح الدميجرافية وال�صحية.
�شن  فى  بامل�شاعفات  علما  املحيطات  غري  احل�امل  الن�شاء  ون�شبة 
ا�صتخدمن  الالتى  �صنة  مهات فى �صن 24-15  االأ �شنة هى ن�صبة   24-15
الثالث  ال�صنوات  خالل  ولدنه  ر�صيع  خر  الآ بالن�صبة  احلمل  خالل  الرعاية 
احلمل،  مب�صاعفات  علما  يحطن  يكن  مل  ولكنهن  امل�صح  لتاريخ  ال�صابقة 

ا�صتنادا اإىل امل�صوح الدميجرافية وال�صحية.

الرم�ز
تعنى اأن البيانات غري متاحة

0 اأو 0.0
تعنى �صفرا اأو اأقل من ن�صف الوحدة املبينة

/
فى تواريخ، مثل 1991/1990، تعنى اأن الفرتة الزمنية، عادة 12 �صهرا، 
اأو  كادميية،  االأ ال�صنة  امل�صح،  �صنة  اإىل  وت�صري  �صم�صيتني  �صنتني  عرب  متتد 

ال�صنة املالية.
البيا�س يعنى اأنه ال ينطبق.
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وردت  العاملية،  التنمية  من  خمتارة  موؤ�رسات  من  العام  هذا  طبعة  فى   
اقت�صادية  اجتماعية  بيانات  تعر�س  جــداول  �صتة  فى  التنمية  بيانات 
عنها  تتوافر  �صنة  حــدث  الأ بالن�صبة  اقت�صادا   130 من  اأكرث  عن  مقارنة 
اإ�صافى  جدول  ويقدم  املوؤ�رسات  لبع�س  بالن�صبة  �صابقة  و�صنة  البيانات 
�صوى  عنهtا  تتوافر  ال  اقت�صادا   75 عن  �صا�صية  االأ املوؤ�رسات  عن  بيانات 

بيانات متناثرة اأو يقل عدد �صكانها عن مليونى ن�صمة.
وقد مت اختيار املوؤ�رسات املعرو�صة هنا من بني اأكرث من 800 موؤ�رس 
العاملية  التنمية  وموؤ�رسات   .2006 العاملية  التنمية  موؤ�رسات  فى  وردت 
الف�صل  ويــورد  التنمية.  لعملية  �صاملة  يــة  روؤ تعك�س  �صنة  كل  تن�رس  التى 
منائية امل�صتمدة من اتفاقيات وقرارات  لفية االإ االفتتاحى فيها اأهداف االأ
اجلمعية  واأقرتها  املا�صى  القرن  من  الت�صعينيات  فى  العاملية  املوؤمترات 
باالجماع  ع�صاء  االأ الدول  اعتمدت  اأن  بعد  ر�صميا  املتحدة  مم  لالأ العامة 
لفية التى عقدتها فى اأيلول / �صبتمرب  منائية فى قمة االأ لفية االإ اأهداف االأ
جمددا  املتحدة  مم  لالأ العاملية  القمة  اأكدت   ،2005 �صبتمرب  وفى   .2000
اإىل ا�صرتاتيجيات قومية  لفية 2000 واعرتفت باحلاجة  اإعالن االأ مبادئ 
ق�صام اخلم�صة الرئي�صية  طموحة للتنمية ي�صاندها دعم دوىل متزايد. وتقر االأ
خرى باإ�صهام طائفة عري�صة من العوامل: هى تنمية راأ�س املال الب�رسى،  االأ
ومناخ  اخلا�س  القطاع  تنمية  الكلى.  االقت�صاد  واأداء  البيئية.  اال�صتدامة 
للتنمية.  اخلارجية  البيئة  فى  توؤثر  التى  العاملية  والروابط  اال�صتثمار، 
ب�صورة  من�صورة  بيانات  بقاعدة  العاملية  التنمية  موؤ�رسات  وت�صتكمل 
منف�صلة تتيح فر�س احل�صول على اأكرث من 1000 جدول بيانات و800 
موؤ�رس لل�صال�صل الزمنية عن 222 اقت�صادا واإقليما. وقاعدة البيانات هذه 
ليكرتونى )Line	on	WDI( اأو على اأقرا�س  متاحة من خالل االكتئاب االأ

.CD-Rom

م�شادر البيانات ومنهجها
من  م�صتمدة  هنا  املعرو�صة  والبيئية  االقت�صادية  االجتماعية  البيانات 
اإح�صائية  ومطبوعات  الدوىل،  البنك  جمعها  اأولية  بيانات  م�صادر:  عدة 
ومطبوعات  بحوث  موؤ�ص�صات  ومطبوعات  ع�صاء،  االأ بالبلدان  خا�صة 
و�صندوق  املتخ�ص�صة،  ووكاالتها  املتحدة  مم  االأ مثل  دولية  منظمات 
طالع  النقد الدوىل، ومنظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقت�صادى. )لالإ
على قائمة كاملة، انظر م�صادر البيانات التى تعقب املالحظات الفنية(. 

ورغم اأن معايري التغطية الدولية، والتعريف والت�صنيف تنطبق على معظم 
ح�صاءات التى تبلغها البلدان والوكاالت الدولية، فهناك حتما فروق فى  االإ
مدى حداثة البيانات واإمكان التعويل عليها نا�صئة عن الفروق فى القدرات 
�صا�صية وت�صنيفها. وبالن�صبة لبع�س  االأ البيانات  واملوارد املكر�صة جلمع 
البنك  موظفو  يقوم  اأن  البيانات  م�صادر  تعار�س  يقت�صى  املو�صوعات، 
با�صتعرا�صها ل�صمان عر�س اأكرث البيانات املتاحة جدارة بالتعويل عليها 
غري اأن البيانات مل تعر�س فى بع�س احلاالت التى اعتربت فيها البيانات 
للم�صتويات  عليها  التعويل  ميكن  مقايي�س  تقدم  اأن  من  اأ�صعف  املتاحة 

واالجتاهات اأو اأنها ال تلتزم باملعايري الدولية ب�صورة كافية.
فى  الــواردة  البيانات  مع  عامة  ب�صفة  املعرو�صة  البيانات  وتت�صق 
وحتديثها  البيانات  تنقيح  مت  اأنه  بيد   ،2006 العاملية  التنمية  موؤ�رسات 
تنقيحات  اأي�صا  الــفــروق  تعك�س  وقــد  جــديــدة.  معلومات  تــوافــرت  كلما 
التاريخية والتغريات فى املنهج. ومن ثم، قد تن�رس بيانات من  ال�صال�صل 
اآجال خمتلفة فى الطبعات املختلفة من مطبوعات البنك الدوىل. ونن�صح 
القراء بعدم جتميع ومقارنة �صال�صل بيانات من املطبوعات املختلفة ومن 
زمنية  �صال�صل  بيانات  وتتوافر  املطبوعة.  نف�س  من  املختلفة  الطبعات 
من�صقة على CD-Rom اأقرا�س ومن خالل Line	on	WDI ت�صم مطبوعة 

موؤ�رسات التنمية العاملية 2006.
ما  مريكى،  االأ للدوالر  اجلارية  بالقيمة  واردة  الدوالرية  رقام  االأ وكل 
املختلفة  للطرق  و�صف  التقنية  املالحظات  فى  ويرد  ذلك  غري  يذكر  مل 

امل�صتخدمة فى التحويل من اأرقام العملة الوطنية.
وتقدمي  قــرا�ــس  االإ هى  الــدوىل  للبنك  �صا�صية  االأ املهمة  كانت  وملا 
ع�صاء منخف�صة ومتو�صطة الدخل، فاإن  امل�صورة ب�صاأن ال�صيا�صات للبلدان االأ
االقت�صادات. وحيثما  التى تغطيها هذه اجلداول تركز على هذه  الق�صايا 
اأمكن، ثم اأي�صا تقدمي املعلومات عن االقت�صادات مرتفعة الدخل من اأجل 
ح�صائية الوطنية  املقارنة. وقد يرغب القراء فى الرجوع اإىل املطبوعات االإ
واالحتاد  االقت�صادى  امليدان  فى  والتنمية  التعاون  منظمة  ومطبوعات 
االقت�صادات  عن  املعلومات  من  مزيد  على  احل�صول  اأجل  من  وروبــى  االأ

مرتفعة الدخل.
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ت�شنيف االقت�شادات واملقايي�س امل�جزة
االقت�صادات  جدول  كل  فى  �صفل  االأ اجلزء  فى  املوجزة  املقايي�س  ت�صمل 
قليم. وقد ا�صتخدم ن�صيب  م�صنفة تبعا لن�صيب الفرد من الدخل وتبعا لالإ
التالية،  الدخل  ت�صنيفات  لتحديد  جماىل  االإ القومى  الدخل  من  الفرد 
الدخل  ومتو�صطة   ،2005 �صنة  فى  اأقل  اأو  دوالرا   875 الدخل  منخف�صة 
876 دوالرا اإىل 10725 دوالرا، ومرتفعة الدخل 10726 دوالرا اأو اأكرث، 
وهناك تق�صيم اإ�صافى عند م�صتوى 3465 دوالرا للفرد من الدخل القومى 
العليا  ال�رسيحة  واقت�صادات  الدنيا  ال�رسيحة  اقت�صادات  بني  جماىل،  االإ
فى  باالقت�صادات  قائمة  على  ولالطالع  املتو�صط.  الدخل  اقت�صادات  من 
كل جمموعة )مبا فى ذلك االقت�صادات التى يقل عدد �صكان كل منها عن 
مليونى ن�صمة( انظر اجلدول اخلا�س بت�صنيف االقت�صادات فى نهاية هذا 

املجلد.
واملقايي�س املوجزة اإما اأن تكون جماميع )اإجماليات( )مميزة بحرف 
مل  وبلدانا  الناق�صة  للبيانات  تقديرات  ت�صمل  جماليات  االإ كانت  اإذا   )t
املتاحة  للبيانات  ال�صئيلة  للمجاميع  بالن�صبة   s حرف  اأو  بالغ،  باالإ تقم 
من  ملجموعات  حم�صوبة   m و�صيطة  قيم  اأو   ،w مرجعة  متو�صطات  اأو 
االقت�صادات، وقد اأدرجت بيانات البلدان امل�صتبعدة من اجلداول الرئي�صية 
توافرت  حيثما  املوجزة  املقايي�س  من   5 اجلــدول  فى  املعرو�صة  )تلك 
بالغ.  البيانات، اأو بافرتا�س اأنها تتبع نف�س اجتاه البلدان التى تقوم باالإ
ويحقق هذا مقيا�صا اإجماليا اأكرث ات�صاقا عن طريق توحيد التغطية القطرية 
التقدير  ثلث  الناق�صة  املعلومات  متثل  حينما  اأنه  غري  مبينة.  فرتة  لكل 
الق�صم  ويوفر  متاح.  غري  املجموعة  مقيا�س  اأن  يذكر  اأكرث،  اأو  جماىل  االإ
املعلومات  الفنية مزيدا من  ح�صائية فى املالحظات  االإ بالطرق  اخلا�س 
جماليات واردة  عداد االإ وزان امل�صتخدمة الأ جماىل واالأ اإعداد االإ عن طريق 

فى املالحظات التقنية بالن�صبة لكل جدول.
خر مراجعة ت�صنيف اقت�صاد ما ب�صبب حدوث تغيريات  ويتم من وقت الآ
فى القيم الفارقة املذكورة اأعاله اأو فى امل�صتوى املقي�س لن�صيب الفرد من 
جماىل فى ذلك االقت�صاد. وعندما حتدث هذه التغيريات  الدخل القومى االإ
املا�صية  للفرتة  الت�صنيفات  تلك  اإىل  امل�صتندة  جماليات  االإ ح�صاب  يعاد 

حيث يتم احلفاظ على �صل�صلة زمنية مت�صقة.

امل�شطلحات والتغطية القطرية
اإىل  ي�صري  قد  واإمنــا  ال�صيا�صى  اال�صتقالل  �صمنا  »بلد«  م�صطلح  يعنى  ال 
اقت�صادية  اأو  اجتماعية  اإح�صاءات  عنه  امل�صوؤولة  ال�صلطة  تقدم  اإقليم  اأى 
عام  فى  قائمة  كانت  مثلما  االقت�صادات  عن  البيانات  وتظهر  منف�صلة. 
ال�صيا�صية  الرتتيبات  لتعك�س  التاريخية  البيانات  تنقيح  ويتم   2004

غري  يذكر  مل  وما  اجلــداول.  كل  فى  اال�صتثناءات  اإىل  اأ�صري  وقد  احلالية. 
ذلك، فاإن البيانات عن ال�صني ال ت�صمل بيانات عن هوجن كوجن ومكاو اأو 
اإندوني�صيا، تيمور ال�رسقية حتى 1999، ما  تايوان. وت�صمل البيانات عن 

مل تذكر غري ذلك.

الرم�ز
جماليات ال ميكن ح�صابها ب�صبب  االإ اأن  اأو  البيانات غري متاحة  اأن  تعنى 

البيانات املفقودة فى ال�صنوات املبينة
0 اأو 0.0

تعنى �صفرا اأو اأقل من ن�صف الوحدة املبينة
/

فى تواريخ، مثل 1991/1990، تعنى اأن الفرتة الزمنية، عادة 12 �صهرا، 
اأو  كادميية،  االأ ال�صنة  امل�صح،  �صنة  اإىل  وت�صري  �صم�صيتني  �صنتني  عرب  متتد 

ال�صنة املالية.
  $

مريكى احلاىل، ما مل يذكر غري ذلك تعنى الدوالر االأ
>

تعنى اأكرث من
<

تعنى اأقل من
له  �صاأن  ال  اأن  جماىل،  لالإ بالن�صبة  اأو  ينطبق،  ال  ــه  اأن يعنى  البيا�س 

اإح�صائيا.

مالحظات تقنية
ن نوعية البيانات واملقارنات فيما بني البلدان تثري عادة اإ�صكاال  نظرا الأ
ت�صنيف  وجدول  التقنية  املالحظات  اإىل  الرجوع  على  القراء  نحث  فاإننا 
على  ولالطالع  اجلداول،  ومالحظات  قليم،  واالإ للدخل  تبعا  االقت�صادات 

توثيق اأكرث اإ�صهاما انظر موؤ�رسات التنمية العاملية 2006.
 ،2006 WDI املعلومات عن  اأن يعرثوا على مزيد من  للقراء  وميكن 

وميكن اإر�صال الطلبات مبا�رسة، بالتليفون اأو بالفاك�س كما يلى:
للح�صول  على مزيد من املعلومات ولطلب املطبوعات مبا�رسة:

http://www.worldbank.org/data/wdi2006/index.htm.
-1580 اأو   1-800-645-7247 الفاك�س:  اأو  بالتليفون  وللطلب 

1703-661
اأو الفاك�س: 1703-661-1501

	The	World	Bank,	P.O.	Box	960,	Herndon, :اأو للطلب بالربيد
VA	20172-0960,	USA.



قليم والدخل، ال�شنة املالية 2007 ت�شنيف االقت�شادات ح�شب االإ

�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ
اإندوني�صيا

بابوا غينيا اجلديدة
باالو

تايلند
تيمور ال�رسقية

تونغا
جزر �صليمان
جزر مار�صال

جزر ماريانا ال�صمالية
جمهورية كوريا الدميقراطية

جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
�صاموا

مريكية �صاموا االأ
ال�صني

فانواتو
الفلبني
فيجى

فييت نام
كمبوديا

كرييباتى
ماليزيا
منغوليا
ميامنار

واليات ميكرونيزيا املوحدة

LMC
LIC
UMC
LMC
LIC
LMC
LIC
LMC
UMC
LIC
LIC
LMC
UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC
LIC
LMC
UMC
LIC
LIC
LMC

اأمريكا الالتينية والكاريبى
رجنتني االأ

اإكوادور
انتيغوا وبربودا

اأوروغواى
باراغواى

الربازيل
بربادو�س

بليز
بنما

بوليفيا
بريو

ترينيداد وتوباغو
جامايكا

اجلمهورية الدومينيكية
جمهورية فنزويال البوليفارية

دومينيكا
�صانت فين�صنت وجزر غرينادين

�صانت كيت�س ونيف�س
�صانت لوت�صيا

ال�صلفادور
�صورينام

�صيلى
غرينادا

غواتيماال
غيانا
كوبا

كو�صتاريكا
كولومبيا
املك�صيك

نيكاراغوا
هاييتى

هندورا�س

UMC
LMC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
UMC
LMC
UMC
LIC
LIC
LMC

جن�ب اآ�شيا
اأفغان�صتان

باك�صتان
بنغالدي�س

بوتان
�رسى النكا

ملديف
نيبال
الهند

LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC

بلدان منظمة التعاون والتنمية فى 
امليدان االقت�شادى مرتفعة الدخل

اأ�صبانيا
ا�صرتاليا

اأملانيا
اأيرلندا
اأي�صلندا
اإيطاليا

الربتغال
بلجيكا

جمهورية كوريا
الدامنرك

ال�صويد
�صوي�رسا

فرن�صا
فنلندا

كندا
لك�صمربغ

اململكة املتحدة
الرنويج
النم�صا

نيوزيلندا
هولندا

الواليات املتحدة
اليابان
اليونان

اأفريقيا جن�ب ال�شحراء
اإثيوبيا
اإريرتيا
اأنغوال
اأوغندا

بنن
بوت�صوانا

بوركينا فا�صو
بوروندى

ت�صاد
تنزانيا

توغو
جزر القمر

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو الدميقراطية
جنوب اأفريقيا

خ�رس الراأ�س االأ
رواندا
زامبيا

زمبابوى
�صان تومى وبرن�صيبى

ال�صنغال
�صوازيالند

ال�صودان
�صرياليون

�صي�صيل
ال�صومال

غابون
غامبيا

غانا
غينيا

غينيا اال�صتوائية
غينيا - بي�صاو

الكامريون
كوت ديفوار

كينيا
ليربيا

لي�صوتو
ماىل

مايوت
مدغ�صقر

مالوى
موريتانيا

موري�صيو�س
موزامبيق

ناميبيا
النيجر

نيجرييا

LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
UMC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
UMC
LIC
LMC
LIC
LIC

اأوروبا واآ�شيا ال��شطى
االحتاد الرو�صى

اأذربيجان
اأرمينيا
ا�صتونيا
األبانيا

اأوزبك�صتان
اأوكرانيا
بلغاريا

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بيالرو�س
تركمان�صتان

تركيا
اجلمهورية الت�صيكية

اجلمهورية ال�صلوفاكية
جمهورية القريغيز

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
جورجيا
رومانيا

�صود �رسبيا واجلبل االأ
طاجيك�صتان
كازاخ�صتان

كرواتيا
التفيا

ليتوانيا
مولدوفا
هنغاريا

UMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LIC
LMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
LIC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC
LMC
UMC
UMC
UMC
LIC
UMC

بلدان اأخرى مرتفعة الدخل
مارات العربية املتحدة االإ

البحرين
اأروبا

اإ�رسائيل
اأندورا

برمودا
بروناى

بورتوريكو
البهاما

بولينيزيا الفرن�صية
تايوان، ال�صني

جزر االنتيل الهولندية
جزر ت�صانل

جزر فريجني
جزر فايرو

جزر كاميان
جزر ماريانا ال�صمالية

جزر مان
�صان مارينو

�صلوفينيا
�صنغافورة
غرينالند

غوام
قرب�س

قطر
كاليدونيا اجلديدة

الكويت
ليختن�صتاين

مالطا
ماكاو، ال�صني

اململكة العربية ال�صعودية
موناكو

هونغ كونغ، ال�صني

و�شط و�شمال اأفريقيا ال�رشق االأ
ردن االأ
تون�س

اجلزائر
�صالمية جمهورية اإيران االإ

اجلمهورية العربية ال�صورية
جمهورية م�رس العربية

اجلمهورية اليمنية
جيبوتى

ال�صفة الغربية وقطاع غزة
العراق
عمان
لبنان
ليبيا

املغرب

LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC
LMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
LMC

امل�صدر: بيانات البنك الدوىل.
خرى التى يزيد �صكانها على 30 األف ن�صمة. وقد ق�صمت االقت�صادات بني جمموعات الدخل طبقا لن�صيب الفرد من  ع�صاء فى البنك الدوىل، وجميع االقت�صادات االأ مالحظة: يت�صمن هذا اجلدول ت�صنيفا جلميع اقت�صادات البلدان االأ
جماىل فى عام 2005، حم�صوبا با�صتخدام طريقة اأطل�س البنك الدوىل. واملجموعات هى: االقت�صادات منخف�صة الدخل )LIC( 875 دوالرا اأو اأقل؛ ال�رسيحة الدنيا من االقت�صادات متو�صطة الدخل )LMC( 876 اإىل  الدخل القومى االإ

3465 دوالرا؛ ال�رسيحة العليا من االقت�صادات متو�صطة الدخل )UMC( 3466 اإىل 10725 دوالرا؛ واالقت�صادات مرتفعة الدخل 10726 دوالرا اأو اأكرث
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ال�شكان
الرتكيبة العمرية 

لل�شكان
الدخل الق�مى 

جماىل)اأ( االإ

تكاف�ؤ الق�ى ال�رشائية 
للدخل الق�مى 

جماىل)ب( الناجت املحلى االإ
جماىل االإ

الن�شبة املئ�ية 
لنم� ن�شيب 

الفرد
2005-2004

العمر املت�قع
عند امل�لد

الن�شبة املئ�ية 
ملعدل معرفة 
القراءة والكتابة

بالن�شبة لل�شكان 
البالغني

من العمر 15 �شنة 
فاأكرث

2004-2000

ن�شيب الفرد 
من انبعاثات 
ثانى اأك�شيد 

الكرب�ن 
طنان  باالأ

املرتية
2002

باملاليني
2005

مت��شط 
الن�شبة املئ�ية

ملعدل النم� ال�شن�ى
2005-2000

كثافة ال�شكان 
فى كل كم 

مربع
2005

الن�شبة املئ�ية 
عمار من ي�م  لالأ
واحد - 14 �شنة

2005

مليار
دوالر
2005

ن�شيب الفرد 
بالدوالر
2005

مليار
دوالر
2005

ن�شيب 
الفرد 
بالدوالر
2005

الذك�ر
�شن�ات
2004

ناث االإ
�شن�ات
2004

رقام املائلة عن �صنوات غري تلك املذكورة. مالحظة: بالن�صبة لقابلية البيانات للمقارنة ومدى تغطيتها، اأنظر املالحظات التقنية. االأ
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9.8 	99 	72 	59 	6.9 	10,640 	1,523 	4,460 	639.1 	15 	9 	0.4– 	143
0.1 	.. 	43 	42 	6.8 1,000جـ	 71جـ	 	160 	11.1 	45 	71 	2.1 	71
3.4 	99 	75 	70 	25.0 	4,890 	41 	1,240 	10.4 	26 	102 	0.8 	8
3.5 	97 	79 	71 	8.2 	13,920 	539 	4,470 	173.0 	26 	14 	1.0 	39
3.3 	90 	73 	70 	4.5 	5,280 	29 	2,500 	13.5 	37 	61 	2.6 	5
1.0 	99 	75 	68 	14.4 	5,060 	15 	1,470 	4.4 	21 	107 	0.4– 	3
0.2 	.. 	56 	53 	0.8 1,010جـ	 4جـ	 	220 	1.0 	45 	44 	4.4 	4
7.4 	.. 	84 	77 	1.7 	25,820 	1,120 	25,360 	1,100.1 	14 	87 	1.4 	43

18.1 	.. 	83 	77 	1.5 	30,610 	622 	32,220 	654.6 	20 	3 	1.2 	20
10.6 	97 	81 	77 	3.5 	25,280 	175 	18,620 	128.7 	28 	318 	1.9 	7

2.0 	91 	78 	72 	2.5 	4,070 	54 	2,630 	34.8 	32 	48 	1.5 	13
0.8 	99 	77 	71 	4.9 	5,420 	17 	2,580 	8.1 	27 	114 	0.5 	3

10.3 	.. 	81 	76 	0.9 	29,210 	2,409 	34,580 	2,852.30 	14 	236 	0.1 	82
1.4 	90 	69 	66 	4.2 	3,720 	820 	1,280 	282.2 	28 	122 	1.3 	221
0.5 	67 	43 	40 	11.5 2,210جـ	 35جـ	 	1,350 	21.5 	46 	13 	2.9 	16
1.2 	.. 	79 	72 	5.8 	9,810 	34 	4,360 	15.1 	24 	20 	0.7 	3
4.8 	.. 	70 	64 	5.5 	2,020 	54 	510 	13.5 	33 	63 	1.5 	27
0.1 	67 	50 	48 	1.9 1,500جـ	 43جـ	 	280 	7.9 	50 	146 	3.5 	29
6.4 	99 	74 	63 	3.3 	6,720 	317 	1,520 	71.4 	15 	81 	0.9– 	47
11 	.. 	81 	76 	2.6 	34,720 	144 	40,150 	166.6 	20 	60 	1.7 	4

7.5 	98 	83 	77 	0.2 	28,840 	1,657 	30,010 	1,724.90 	14 	195 	0.1– 	57
0.4 	57 	57 	55 	1.0 2,370جـ	 14جـ	 	660 	3.9 	40 	13 	2.1 	6
0.7 	.. 	74 	69 	0.4 4,970جـ	 31جـ	 	1,280 	7.9 	38 	16 	2.4 	6
0.7 	50 	66 	64 	5.2 	2,350 	366 	690 	107.3 	38 	202 	2.4 	156
1.8 	89 	75 	67 	0.9 	8,230 	1,534 	3,460 	644.1 	28 	22 	1.4 	186
6.0 	.. 	81 	74 	0.2– 	19,730 	208 	16,170 	170.7 	16 	115 	0.6 	11
8.9 	.. 	82 	76 	0.7 	32,640 	342 	35,700 	373.8 	17 	319 	0.4 	10
5.3 	98 	76 	69 	5.8 	8,630 	67 	3,450 	26.7 	14 	70 	0.8– 	8
0.3 	.. 	64 	63 	3.5 	2,090 	296 	470 	66.2 	35 	1,090 	1.9 	142
2.0 	92 	78 	73 	4.5 7,310جـ	 24جـ	 	4,630 	15.0 	30 	43 	1.8 	3
0.3 	35 	55 	54 	0.7 	1,110 	9 	510 	4.3 	44 	76 	3.2 	8
0.1 	22 	49 	47 	1.6 1,220جـ	 16جـ	 	400 	5.2 	47 	48 	3.2 	13
0.0 	59 	45 	43 	2.6– 640جـ	 5جـ	 	100 	0.7 	45 	294 	3.1 	8
4.7 	97 	77 	72 	5.4 	7,790 	30 	2,440 	9.5 	17 	76 	0.2 	4
7.7 	.. 	79 	70 	3.3 	13,490 	515 	7,110 	271.4 	16 	125 	0.2– 	38
1.2 	87 	67 	62 	2.1 	2,740 	25 	1,010 	9.3 	38 	9 	2.0 	9
1.0 	88 	73 	68 	5.1 	5,830 	163 	2,610 	73.0 	32 	22 	1.5 	28
6.0 	100 	74 	63 	9.8 	7,890 	77 	2,760 	27.0 	15 	47 	0.5– 	10
3.7 	93 	74 	67 	3.6 	8,440 	542 	2,750 	176.9 	24 	126 	0.9 	64
9.1 	99 	67 	59 	.. 	.. 	.. ..ط	 	.. 	32 	10 	1.4 	5
3.0 	87 	71 	69 	6.0 	8,420 	612 	4,710 	342.2 	29 	94 	1.5 	73
0.0 	26 	45 	43 	2.3 	1,470 	14 	400 	3.9 	47 	8 	3.5 	10
0.1 	69 	47 	46 	5.0 	730 	28 340ح	 12.7ح	 	43 	43 	2 	38
0.3 	53 	57 	53 	0.2 1,550جـ	 10جـ	 	350 	2.2 	43 	113 	2.7 	6
2.3 	74 	75 	71 	3.3 	7,900 	79 	2,890 	29.0 	26 	65 	0.9 	10
4.1 	80 	73 	69 	1.3 	4,110 	11 	3,400 	9 	31 	245 	0.5 	3
2.9 	70 	73 	70 	3.7 6,770جـ	 222جـ	 	2,730 	89.6 	30 	14 	1.5 	33
0.1 	49 	40 	39 	0.9 1,140جـ	 5جـ	 	350 	1.4 	43 	7 	1.3 	4
5.5 	77 	72 	69 	4.9 	8,050 	545 	2,770 	187.4 	29 	41 	1.2 	68
0.6 	.. 	54 	51 	6.0 	810 	3 	950 	3.8 	47 	12 	3.1 	4
0.0 	67 	45 	43 	3.5 720جـ	 	41c 	120 	6.9 	47 	25 	2.8 	58

11.2 	.. 	79 	73 	6.2 	20,140 	205 	10,710 	109.2 	15 	132 	0.1– 	10
2.5 	87 	71 	64 	3.0 7,150جـ	 64جـ	 	2,370 	21.1 	33 	184 	1.5 	9
6.8 	100 	78 	70 	5.9 	15,760 	85 	7,950 	42.8 	17 	112 	0.0 	5
2.8 	80 	75 	72 	1.7 	3,740 	71 	1,380 	26.3 	37 	104 	2.5 	19
4.3 	93 	77 	71 	7.5 	6,440 	171 	4,810 	127.8 	31 	30 	1.8 	27
1.0 	99 	72 	64 	1.8– 	1,870 	10 	440 	2.3 	31 	27 	0.9 	5
9.4 	.. 	81 	74 	3.5 	21,850 	1,055 	15,830 	764.7 	19 	489 	0.5 	48
0.2 	69 	57 	54 	4.6 	2,020 	12 	440 	2.6 	41 	26 	2.3 	6
2.1 	71 	73 	68 	2.9 	4,440 	329 	1,250 	92.9 	34 	74 	1.9 	74
5.1 	96 	76 	71 	3.8 	7,080 	14 	2,830 	5.8 	20 	80 	0.2 	2
0.7 	.. 	63 	60 	1.0 	920 	19 	600 	12.7 	46 	40 	3.2 	21
7.6 	82 	45 	44 	5.6 12,120جـ	 548جـ	 	4,960 	224.1 	33 	37 	0.5 	45
0.7 	.. 	75 	67 	10.4 3,270جـ	 15جـ	 	1,350 	6 	19 	64 	1.1– 	4
8.8 	.. 	80 	75 	2.8 	33,570 	182 	47,390 	256.8 	19 	128 	0.3 	5
0.1 	65 	46 	42 	3.2 1,320جـ	 12جـ	 	230 	2.1 	43 	366 	2.3 	9
4.0 	97 	75 	68 	4.4 	8,940 	193 	3,830 	82.9 	15 	94 	0.7– 	22
0.2 	68 	38 	39 	3.4 	950 	11 	490 	5.7 	46 	16 	1.7 	12
1.0 	.. 	37 	38 	7.6– 	1,940 	25 	340 	4.5 	40 	34 	0.6 	13
0.5 	91 	77 	72 	4.4 	4,520 	89 	1,160 	22.8 	24 	303 	0.5 	20
1.0 	.. 	74 	68 	1.0 5,120جـ	 35جـ	 	2,450 	16.8 	34 	332 	1.8 	7
7.7 	.. 	81 	73 	3.8 	22,160 	44 	17,350 	34.7 	14 	99 	0.1 	2

13.7 	93 	81 	77 	3.7 	29,780 	130 	27,490 	119.6 	20 	6,495 	1.4 	4
0.4 	39 	57 	55 	3.7 1,770جـ	 21جـ	 	710 	8.2 	43 	61 	2.4 	12
0.3 	61 	58 	55 	5.9 	2,000 	72 	640 	23.3 	39 	15 	1.9 	36

االحتاد الرو�صى
اإثيوبيا

اأذربيجان
رجنتني االأ

ردن االأ
اأرمينيا
اإريرتيا
اأ�صبانيا
اأ�صرتاليا
اإ�رسائيل
اإكوادور
األبانيا
اأملانيا

اإندوني�صيا
اأنغوال

اأوروغواى
اأوزبك�صتان

اأوغندا
اأوكرانيا

اأيرلندا
اإيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواى
باك�صتان
الربازيل
الربتغال

بلجيكا
بلغاريا

بنغالدي�س
بنما
بنن

بوركينا فا�صو
بوروندى

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بوليفيا
بريو

بيالرو�س
تايلند

تركمان�صتان
تركيا
ت�صاد

تنزانيا
توجو
تون�س

جامايكا
اجلزائر

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
�صالمية جمهورية اإيران االإ

جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلمهورية الت�صيكية
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية ال�صلوفاكية

اجلمهورية العربية ال�صورية
جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية القريغيز
جمهورية كوريا

جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
جمهورية م�رس العربية

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
اجلمهورية اليمنية

جنوب اأفريقيا
جورجيا
الدامنرك

رواندا
رومانيا

زامبيا
زمبابوى

�رسى النكا
ال�صلفادور
�صلوفينيا

�صنغافورة
ال�صنغال
ال�صودان



اجلدول 1 م�ؤ�رشات اأ�شا�شية عن التنمية

ال�شكان
الرتكيبة العمرية 

لل�شكان
الدخل الق�مى 

جماىل)اأ( االإ

تكاف�ؤ الق�ى ال�رشائية 
للدخل الق�مى 

جماىل)ب( الناجت املحلى االإ
جماىل االإ

الن�شبة املئ�ية 
لنم� ن�شيب 

الفرد
2005-2004

العمر املت�قع
عند امل�لد

الن�شبة املئ�ية 
ملعدل معرفة 
القراءة والكتابة

بالن�شبة لل�شكان 
البالغني

من العمر 15 �شنة 
فاأكرث

2004-2000

ن�شيب الفرد 
من انبعاثات 
ثانى اأك�شيد 

الكرب�ن 
طنان  باالأ

املرتية
2002

باملاليني
2005

مت��شط 
الن�شبة املئ�ية

ملعدل النم� ال�شن�ى
2005-2000

كثافة ال�شكان 
فى كل كم 

مربع
2005

الن�شبة املئ�ية 
عمار من ي�م  لالأ
واحد - 14 �شنة

2005

مليار
دوالر
2005

ن�شيب الفرد 
بالدوالر
2005

مليار
دوالر
2005

ن�شيب 
الفرد 
بالدوالر
2005

الذك�ر
�شن�ات
2004

ناث االإ
�شن�ات
2004

خر برنامج للمقارنات الدولية )د( التقديرات ت�صتند اإىل مقارنة ثنائية بني ال�صني والواليات  مالحظة: )اأ( ح�صبت با�صتخدام طريقة اأطل�س البنك الدوىل. )ب( تكافوؤ القوة ال�رسائية، اأنظر التعريفات )جـ( ي�صتند التقدير اإىل االنحدار؛ ومت تقدير غري ذلك ا�صتقرائيا من التقديرات املعيارية الآ
دارات الفرن�صية فيما وراء البحار  جماىل ون�صيب الفرد منه ي�صمل االإ خرى. و�صيتم مراجعة هذه املنهجية املوؤقتة فى غ�صون ال�صنوات القليلة املقبلة. )هـ( تقديرات الدخل القومى االإ املتحدة عام 1986 )روين وكاى، 1995( با�صتخدام منهجية خمتلفة عن تلك امل�صتخدمة للبلدان االأ

لغيانا الفرن�صية وغوادلوب واملارتينيك وريونيون. )جـ( با�صتبعاد بيانات تران�صني�صرتيا. )هـ( با�صتبعاد بيانات كو�صوفو )ح( ت�صري البيانات اإىل الرب الرئي�صى لتنزانيا فقط. )ط( يقدر اأنها ال�رسيحة الدنيا من االقت�صادات متو�صطة الدخل )876 - 3465 دوالرا(..

)تابـــع(
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5.8 	.. 	83 	78 	2.3 	31,420 	284 	41,060 	370.5 	17 	22 	0.4 	9
5.6 	.. 	84 	79 	1.2 	37,080 	276 	54,930 	408.7 	16 	186 	0.7 	7
0.1 	35 	43 	40 	3.8 	780 	4 	220 	1.2 	43 	77 	4.2 	6
3.6 	96 	81 	75 	5.2 	11,470 	187 	5,870 	95.7 	25 	22 	1.1 	16

.. 	96 	76 	71 	5.7 	.. 	.. 3,280ز	 	26.8 	18 	80 	0.1 	8
2.7 	91 	73 	70 	9.2 6,600د	 8,610د	 	1,740 	2,263.80 	21 	140 	0.6 	1,305
5.2 	.. 	85 	79 	6.3 	34,670 	241 	27,670 	192.1 	14 	.. 	0.8 	7

.. 	92 	75 	71 	.. 	.. 	.. 	1,120 	3.8 	45 	.. 	4.1 	4
0.7 	99 	67 	61 	6.2 	1,260 	8 	330 	2.2 	39 	47 	1.1 	7

12.1 	81 	76 	73 	.. 	14,680 	37 	9,070 	23 	35 	8 	1.0 	3
0.4 	58 	58 	57 	3.7 2,370جـ	 52جـ	 	450 	10 	39 	97 	2.2 	22
0.9 	69 	71 	64 	0.8 4,410جـ	 56جـ	 	2,400 	30.3 	43 	116 	2.4 	13
0.1 	29 	54 	54 	0.8 	2,240 	21 	370 	3.5 	44 	38 	2.2 	9
6.2 	.. 	84 	77 	0.9 	30,540 	1,855 34,810هـ	 2,177.7هـ	 	18 	110 	0.6 	61
0.9 	93 	73 	69 	3.3 	5,300 	440 	1,300 	108.3 	35 	279 	1.9 	83

12.0 	.. 	82 	75 	1.8 	31,170 	163 	37,460 	196.5 	17 	17 	0.3 	5
0.8 	90 	73 	68 	7.4 	3,010 	250 	620 	51.7 	30 	255 	1.1 	83
9.9 	100 	71 	60 	8.4 	7,730 	117 	2,930 	44.4 	23 	6 	0.3 	15
0.2 	68 	47 	45 	0.8 	2,150 	35 	1,010 	16.5 	41 	35 	1.9 	16
4.7 	98 	79 	72 	4.2 	12,750 	57 	8,060 	35.8 	16 	80 	0.2 	4
0.0 	74 	60 	53 	5.0 2,490جـ	 35جـ	 	380 	5.3 	37 	80 	2 	14

16.5 	.. 	83 	77 	2.0 	32,220 	1,040 	32,600 	1,051.90 	18 	4 	1 	32
0.4 	49 	47 	45 	1.9– 	1,490 	27 	840 	15.3 	42 	57 	1.6 	18
1.4 	95 	81 	76 	2.3 9,680جـ	 42جـ	 	4,590 	19.9 	28 	85 	1.9 	4
1.3 	93 	76 	70 	3.6 7,420جـ	 338جـ	 	2,290 	104.5 	31 	44 	1.6 	46

25.6 	93 	80 	75 	5.3 24,010جـ	 59جـ	 	24,040 	59.1 	24 	142 	2.9 	3
0.2 	74 	48 	49 	0.4 	1,170 	40 	530 	18.0 	43 	60 	2.2 	34
2.7 	100 	78 	66 	10.8 	13,480 	31 	6,760 	15.5 	15 	37 	0.6– 	2
4.7 	.. 	75 	70 	0.0– 	5,740 	21 	6,180 	22.1 	29 	350 	1.0 	4
3.6 	100 	78 	66 	8.0 	14,220 	49 	7,050 	24.1 	17 	55 	0.5– 	3
0.0 	19 	49 	48 	2.3 	1,000 	14 	380 	5.1 	48 	11 	3.0 	14
6.3 	89 	76 	71 	3.4 	10,320 	262 	4,960 	125.8 	32 	77 	2.0 	25
0.1 	71 	57 	54 	1.8 	880 	16 	290 	5.4 	44 	32 	2.8 	19
1.5 	52 	72 	68 	0.4 	4,360 	132 	1,730 	52.3 	31 	68 	1.7 	30
3.8 	91 	78 	73 	1.9 	10,030 	1,034 	7,310 	753.4 	31 	54 	1.0 	103
0.1 	64 	40 	40 	0.4 	650 	8 	160 	2.1 	47 	137 	2.3 	13

15.0 	79 	74 	70 	3.9 14,740جـ	 362جـ	 	11,770 	289.2 	37 	11 	2.7 	25
9.2 	.. 	81 	76 	1.2 	32,690 	1,968 	37,600 	2,263.70 	18 	249 	0.2 	60
3.4 	98 	68 	62 	4.6 	2,190 	6 	690 	1.8 	30 	2 	1.3 	3
1.1 	51 	55 	52 	2.3 2,150جـ	 7جـ	 	560 	1.7 	43 	3 	3.0 	3
0.1 	.. 	42 	41 	5.7 1,270جـ	 25جـ	 	310 	6.1 	44 	25 	2.0 	20
1.6 	98 	72 	65 	7.3 	2,150 	9 880و	 3.2و	 	18 	128 	0.3– 	4
1.1 	85 	48 	47 	2.4 7,910جـ	 16جـ	 	2,990 	6.1 	42 	3 	1.4 	2

13.9 	.. 	82 	78 	1.7 	40,420 	187 	59,590 	275.2 	20 	15 	0.6 	5
7.9 	.. 	82 	76 	1.4 	33,140 	272 	36,980 	303.6 	16 	100 	0.5 	8
0.2 	49 	63 	62 	0.3 	1,530 	42 	270 	7.3 	39 	190 	2.1 	27
0.1 	29 	45 	45 	1.1 800جـ	 11جـ	 	240 	3.3 	49 	11 	3.4 	14
0.4 	.. 	44 	43 	4.7 1,040جـ	 137جـ	 	560 	74.2 	44 	144 	2.3 	132
0.7 	77 	73 	68 	1.9 	3,650 	20 	910 	5.0 	39 	45 	2 	5
8.6 	.. 	82 	77 	0.7 	23,030 	95 	25,960 	106.7 	21 	15 	1.4 	4
0.2 	.. 	53 	51 	0.5 1,840جـ	 16جـ	 	450 	3.9 	37 	309 	1.4 	9
1.2 	61 	64 	63 	7.1 3,460جـ	 3,787جـ	 	720 	793.0 	32 	368 	1.5 	1,095
0.9 	80 	70 	66 	2.3 2,900جـ	 21جـ	 	1,190 	8.6 	39 	64 	2.3 	7
5.6 	.. 	77 	69 	4.3 	16,940 	171 	10,030 	101.2 	16 	110 	0.2– 	10
9.3 	.. 	81 	76 	0.8 	32,480 	530 	36,620 	598 	18 	482 	0.5 	16

20.2 	.. 	80 	75 	2.5 	41,950 	12,438 	43,740 	12,969.6 	21 	32 	1.0 	296
9.4 	.. 	85 	78 	2.6 	31,410 	4,019 	38,980 	4,988.2 	14 	351 	0.2 	128
8.5 	96 	81 	77 	3.4 	23,620 	262 	19,670 	218.1 	14 	86 	0.3 3.9م11	 80م	 69م	 65م	 2.4م	 9,420م	 	60,644t 6,987م	 	44,983.3t 28م	 50م	 1.2م	 	6,438s
0.8 	62 	60 	58 	5.6 	2,486 	5,849 	580 	1,363.9 	36 	83 	1.9 	2,353
3.3 	90 	73 	68 	5.4 	7,195 	22,115 	2,640 	8,113.1 	26 	45 	0.9 	3,073
2.6 	89 	73 	68 	5.9 	6,313 	15,622 	1,918 	4,746.5 	25 	63 	1.0 	2,475
6.2 	94 	73 	66 	5.0 	10,924 	6,541 	5,625 	3,367.9 	24 	21 	0.6 	599
2.2 	80 	67 	63 	5.2 	5,151 	27,954 	1,746 	9,476.8 	30 	56 	1.3 	5,426
2.4 	91 	72 	68 	7.8 	5,914 	11,149 	1,627 	3,067.4 	24 	119 	0.9 	1,885
6.7 	97 	73 	64 	5.9 	9,142 	4,324 	4,113 	1,945.0 	20 	20 	0.0 	473
2.4 	90 	75 	69 	3.1 	8,111 	4,472 	4,008 	2,209.7 	30 	28 	1.4 	551
3.2 	72 	71 	68 	2.8 	6,076 	1,856 	2,241 	684.6 	33 	34 	1.9 	305

1 	60 	64 	63 	6.4 	3,142 	4,618 	684 	1,005.3 	33 	308 	1.7 	1,470
0.7 	.. 	47 	46 	3.1 	1,981 	1,469 	745 	552.2 	44 	31 	2.3 	741

12.8 	.. 	82 	76 	2.1 	32,524 	32,893 	35,131 	35,528.80 	18 	31 	0.7 	1,011

ال�صويد
�صوي�رسا

�صرياليون
�صيلى

�صود �رسبيا واجلبل االأ
ال�صني

هوجن كوجن ال�صينية
ال�صفة الغربية وقطاع غزة

طاجيك�صتان
عمان
غانا

غواتيماال
غينيا
فرن�صا

الفلبني
فنلندا

فييت نام
كازاخ�صتان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كندا
كوت ديفوار
كو�صتاريكا

كولومبيا
الكويت

كينيا
التفيا
لبنان

ليتوانيا
ماىل

ماليزيا
مدغ�صقر
املغرب

املك�صيك
مالوى

اململكة العربية ال�صعودية
اململكة املتحدة

منغوليا
موريتانيا
موزامبيق

مولدوفا
ناميبيا
الرنويج
النم�صا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراجوا
نيوزيلندا

هاييتى
الهند

هندورا�س
هنغاريا

هولندا
الواليات املتحدة

اليابان
اليونان
العامل

الدخل املنخف�س
الدخل املت��شط

دنى الدخل املتو�صط االأ
على الدخل املتو�صط االأ

الدخل املنخف�س واملت��شط
�رسق اآ�صيا واملحيط الهادئ

اأوروبا واآ�صيا الو�صطى
اأمريكا الالتينية والكاريبى

و�صط و�صمال اأفريقيا ال�رسق االأ
جنوب اآ�صيا

اأفريقيا جنوب ال�صحراء
الدخل املرتفع



اجلدول 2 الفقــــر
حد الفقر الدوىلحد الفقر ال�طنى

ال�شكان حتت حد الفقرال�شكان حتت حد الفقر
ال�شكان دون 
دوالر ي�ميا

%

فج�ة الفقر عند 
دوالر ي�ميا

%

ال�شكان دون 
دوالرين ي�ميا

%

فج�ة الفقر عند 
دوالرين ي�ميا

%
�شنة 
امل�شح

الريفى
%

احل�رشى
%

ال�طنى
%

�شنة 
امل�شح

الريفى
%

احل�رشى
%

ال�طنى
%

�شنة
امل�شح
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3.1 	12.1 	0.5< 	2< 2002اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	30.9 	.. 	.. 	1994 االحتاد الرو�صى	
29.6 	77.8 	4.8 	23 1999–00اأ	 	44.2 	37 	45 	00–1999 	45.5 	33.3 	47 	96–1995 اإثيوبيا	

9.1 	33.4 	0.6 	3.7 2001اأ	 	49 	55 	42 	2001 	68.1 	.. 	.. 	1995 اأذربيجان	
8.4 	23 	2 	7 2003ب	 	.. 	29.9 	.. 	1998 	.. 	28.4 	.. 	1995 رجنتني	 االأ
1.5 	7 	0.5< 	2< 2002–03اأ	 	11.7 	.. 	.. 	1997 	15 	.. 	.. 	1991 ردن	 االأ
7.1 	31.1 	0.5< 	2< 2003اأ	 	50.9 	51.9 	48.7 	2001 	55.1 	58.3 	50.8 	99–1998 اأرمينيا	

.. 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	53 	.. 	.. 	94–1993 اإريرتيا	
1.9 	7.5 	0.5< 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	8.9 	6.8 	14.7 	1995 اإ�صتونيا	

15.8 	37.2 	6.3 	15.8 1998ب	 	46 	30 	69 	1998 	34 	19 	56 	1995 اإكوادور	
2 	11.8 	0.5< 	2< 2002اأ	 	.. 	.. 	.. 		 	25.4 	19.8 	29.6 	2002 األبانيا	

15.7 	52.4 	0.9 	7.5 2002اأ	 	27.1 	16.1 	34.4 	1999 	15.7 	.. 	.. 	1996 اإندوني�صيا	
1.6 	5.7 	0.5< 	2< 2003ب	 	.. 	24.7 	.. 	1998 	.. 	20.2 	.. 	1994 اأوروغواى	

	 	 	 	 	.. 	.. 	.. 	 	27.5 	22.5 	30.5 	2000 اأوزبك�صتان	
.. 	.. 	.. 	.. 	 	37.7 	12.2 	41.7 	03–2002 	33.8 	9.6 	37.4 	00–1999 اأوغندا	

0.9 	4.9 	0.5< 	2< 2003ب	 	19.5 	 	28.4 	2003 	31.5 	 	34.9 	2000 اأوكرانيا	
.. 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	37.5 	16.1 	41.3 	1996 بابوا غينيا اجلديدة	

16.2 	33.2 	7.4 	16.4 2002ب	 	.. 	.. 	.. 	 	21.8 	19.7 	28.5 	1991 باراغواى	
26.1 	73.6 	3.1 	17 2002اأ	 	32.6 	24.2 	35.9 	99–1998 	28.6 	17.2 	33.4 	1993 باك�صتان	

8.5 	21.2 	3.4 	7.5 2003ب	 	22 	14.7 	51.4 	1998 	23.9 	15.4 	54 	1996 الربازيل	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 1994ب	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 الربتغال

1.5 	6.1 	0.5< 	2< 2003اأ	 	12.8 	.. 	.. 	2001 	36 	.. 	.. 	1997 بلغاريا	
36.3 	82.8 	8.1 	36 2000اأ	 	49.8 	36.6 	53 	2000 	51 	29.4 	55.2 	96–1995 بنغالدي�س	

6.9 	17.1 	2.3 	6.5 	2002b 	.. 	.. 	.. 	 	37.3 	15.3 	64.9 	1997 بنما	
31.7 	73.7 	8.2 	30.9 2003اأ	 	29 	23.3 	33 	1999 	26.5 	28.5 	25.2 	1995 بنن	
22.8 	50.1 	7.7 	23.5 1993اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 بوت�صوانا
30.4 	71.8 	7.3 	27.2 2003اأ	 	46.4 	19.2 	52.4 	2003 	54.6 	22.4 	61.1 	1998 بوركينا فا�صو	
48.9 	87.6 	22.7 	54.6 1998اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	36.4 	43 	36 	1990 بوروندى	

.. 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	19.5 	13.8 	19.9 	02–2001 البو�صنة والهر�صك	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 2002اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	23.8 	.. 	.. 	1993 بولندا	
23.2 	42.2 	13.6 	23.2 2002ب	 	62.7 	50.6 	81.7 	1999 	63.2 	53.8 	77.3 	1997 بوليفيا	
13.4 	31.8 	4.4 	12.5 2002ب	 	49 	40.4 	64.7 	1997 	53.5 	46.1 	67 	1994 بريو	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 2002اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	41.9 	.. 	.. 	2000 بيالرو�س	

6.2 	25.1 	0.5< 	2< 2002اأ	 	13.1 	10.2 	15.5 	1992 	18 	.. 	.. 	1990 تايلند	
5.7 	18.7 	0.8 	3.4 2003اأ	 	27 	21.9 	34.5 	2002 	28.3 	.. 	.. 	1994 تركيا	
6.3 	20 	1 	4 1992ب	 	 	 	 	 	21 	24 	20 	1992 توينيداد وتوباغو	

.. 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	64 	63 	67 	96–1995 ت�صاد	
49.3 	89.9 	20.7 	57.8 2000–01اأ	 	35.7 	29.5 	38.7 	01–2000 	38.6 	31.2 	40.8 	1991 تنزانيا	

.. 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	32.3 	.. 	.. 	89–1987 توجو	
1.3 	6.6 	0.5< 	2< 2000اأ	 	7.6 	3.6 	13.9 	1995 	7.4 	3.5 	13.1 	1990 تون�س	
2.7 	13.3 	0.5< 	2< 2000اأ	 	18.7 	12.8 	25.1 	2000 	27.5 	18.7 	37 	1995 جامايكا	
3.8 	15.1 	0.5< 	2< 1995اأ	 	22.6 	14.7 	30.3 	1995 	12.2 	7.3 	16.6 	1988 اجلزائر	

58.4 	84 	38.1 	66.6 1993اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 جمهورية اأفريقيا الو�صطى
1.5 	7.3 	0.5< 	2< 1998اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 �صالمية جمهورية اإيران االإ

0.5< 	2< 	0.5< 	2< 1996ب	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 اجلمهورية الت�صيكية
3.6 	11 	0.8 	2.5 2003ب	 	28.6 	20.5 	42.1 	1998 	33.9 	19.3 	49 	1992 اجلمهورية الدومينيكية	
0.8 	2.9 	0.5< 	2< 1996ب	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 اجلمهورية ال�صلوفاكية
4.4 	21.4 	0.5< 	2< 2003اأ	 	47.6 	41.2 	51 	2001 	52 	43.9 	56.4 	2000 جمهورية القريغيز	

0.5< 	2< 	0.5< 	2< 1998ب	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 جمهورية كوريا
30.2 	74.1 	6.1 	27 2002اأ	 	38.6 	26.9 	41 	98–1997 	45 	33.1 	48.7 	1993 جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية	
11.3 	43.9 	0.5< 	3.1 1999–00اأ	 	16.7 	.. 	.. 	00–1999 	22.9 	22.5 	23.3 	96–1995 جمهورية م�رس العربية	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 جمهورية مقدونيا اليوغو�صالفية ال�صابقة	

15 	45.2 	2.3 	10.2 1998اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	41.8 	30.8 	45 	1998 اجلمهورية اليمنية	
12.6 	34.1 	1.7 	10.7 2000اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 جنوب اأفريقيا

8.6 	25.3 	2.1 	6.5 2003اأ	 	54.5 	56.2 	52.7 	2003 	52.1 	48.5 	55.4 	2002 جورجيا	
45.5 	83.7 	20 	51.7 1999–00اأ	 	60.3 	14.3 	65.7 	00–1999 	51.2 	.. 	.. 	1993 رواندا	



اجلدول 2 الفقــــر
حد الفقر الدوىلحد الفقر ال�طنى

ال�شكان حتت حد الفقرال�شكان حتت حد الفقر
ال�شكان دون 
دوالر ي�ميا

%

فج�ة الفقر عند 
دوالر ي�ميا

%

ال�شكان دون 
دوالرين ي�ميا

%

فج�ة الفقر عند 
دوالرين ي�ميا

%
�شنة 
امل�شح

الريفى
%

احل�رشى
%

ال�طنى
%

�شنة 
امل�شح

الريفى
%

احل�رشى
%

ال�طنى
%

�شنة
امل�شح
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)تابـــع(

3 	12.9 	0.5 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	21.5 	20.4 	27.9 	1994 رومانيا	
62.2 	94.1 	36.4 	75.8 2002–03اأ	 	72.9 	56 	83.1 	1998 	69.2 	46 	82.8 	1996 زامبيا	
48.2 	83 	24.2 	56.1 1995–96اأ	 	34.9 	7.9 	48 	96–1995 	25.8 	3.4 	35.8 	91–1990 زمبابوى	
11.9 	41.6 	0.8 	5.6 2002اأ	 	25 	15 	27 	96–1995 	20 	15 	22 	91–1990 �رسى النكا	
17.7 	40.5 	9.3 	19 2002ب	 	.. 	.. 	.. 	 	48.3 	43.1 	55.7 	1992 ال�صلفادور	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 1998اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 �صلوفينيا
25.2 	63 	5.7 	22.3 1995اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	33.4 	23.7 	40.4 	1992 ال�صنغال	
51.8 	74.5 	39.5 	57 1989اأ	 	70.2 	56.4 	79 	04–2003 	82.8 	.. 	.. 	1989 �صرياليون	

2.5 	9.6 	0.5< 	2< 2000ب	 	17 	.. 	.. 	1998 	19.9 	.. 	.. 	1996 �صيلى	
18.4 	46.7 	3.9 	16.6 2001اأ	 	4.6 	2< 	4.6 	1998 	6 	2< 	7.9 	1996 ال�صني	

13 	42.8 	1.3 	7.4 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 طاجيك�صتان
25.2 	54.3 	8.8 	26.5 1998اأ	 	57.6 	48 	61 	1998 	64 	.. 	.. 	1992 غامبيا	
40.8 	78.5 	17.3 	44.8 1998–99اأ	 	39.5 	18.6 	49.9 	99–1998 	50 	.. 	.. 	1992 غانا	
13.8 	31.9 	5.5 	13.5 2002ب	 	56.2 	27.1 	74.5 	2000 	57.9 	33.7 	71.9 	1989 غواتيماال	

	 	 	 	 	.. 	.. 	.. 	 	40 	.. 	.. 	1994 غينيا	
17.8 	47.5 	3 	15.5 2000اأ	 	36.8 	21.5 	50.7 	1997 	40.6 	28 	53.1 	1994 الفلبني	
10.2 	27.6 	2.8 	8.3 2000ب	 	.. 	.. 	.. 	 	31.3 	.. 	.. 	1989 فنزويال	

	 	 	 	 	28.9 	6.6 	35.6 	2002 	37.4 	9.2 	45.5 	1998 فييت نام	
3.8 	16 	0.5< 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	34.6 	30 	39 	1996 كازاخ�صتان	

19.3 	50.6 	4.1 	17.1 2001اأ	 	40.2 	22.1 	49.9 	2001 	53.3 	41.4 	59.6 	1996 الكامريون	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 2001اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 كرواتيا
34.5 	77.7 	9.7 	34.1 1997اأ	 	35.9 	13.9 	40.1 	1999 	36.1 	21.1 	40.1 	1997 كمبوديا	
18.4 	48.8 	4.1 	14.8 2002اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 كوت ديفوار

2.8 	7.5 	0.8 	2.2 2001ب	 	.. 	.. 	.. 	 	22 	19.2 	25.5 	1992 كو�صتاريكا	
7.7 	17.8 	3.1 	7 2003ب	 	64 	55 	79 	1999 	60 	48 	79 	1995 كولومبيا	

23.9 	58.3 	5.9 	22.8 	1997a 	52 	49 	53 	1997 	40 	29 	47 	1994  كينيا	
1.2 	4.7 	0.5< 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 التفيا
1.8 	7.8 	0.5< 	2< 2003اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 ليتوانيا

33.1 	56.1 	19 	36.4 1995اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 لي�صوتو
60.5 	90.6 	37.4 	72.3 1994اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	63.8 	30.1 	75.9 	1998 ماىل	

2 	9.3 	0.5< 	2< 1997ب	 	.. 	.. 	.. 	 	15.5 	.. 	.. 	1989 ماليزيا	
51.8 	85.1 	27.9 	61 2001اأ	 	71.3 	52.1 	76.7 	1999 	73.3 	63.2 	76 	1997 مدغ�صقر	

3.1 	14.3 	0.5< 	2< 1999اأ	 	19 	12 	27.2 	99–1998 	13.1 	7.6 	18 	91–1990 املغرب	
6.5 	20.4 	1.2 	4.5 2002اأ	 	20.3 	11.4 	34.8 	2002 	37.1 	26.5 	52.4 	1996 املك�صيك	

38.3 	76.1 	14.8 	41.7 1997–98اأ	 	65.3 	54.9 	66.5 	98–1997 	54 	.. 	.. 	91–1990 مالوى	
30.6 	74.9 	8.1 	27 1998اأ	 	35.6 	39.4 	32.6 	1998 	36.3 	38.5 	33.1 	1995 منغوليا	
26.8 	63.1 	7.6 	25.9 2000اأ	 	46.3 	25.4 	61.2 	2000 	50 	30.1 	65.5 	1996 موريتانيا	
36.8 	78.4 	12 	37.9 1996اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	69.4 	62 	71.3 	97–1996 موزامبيق	
25.1 	63.7 	5.8 	22 2001اأ	 	48.5 	42.6 	67.2 	2002 	62.4 	58 	64.1 	2001 مولدوفا	
30.4 	55.8 	14 	34.9 1993ب	 	.. 	.. 	.. 	 	.. 	.. 	.. 	 	 ناميبيا
26.8 	68.5 	5.4 	24.1 2003–04اأ	 	30.9 	9.6 	34.6 	04–2003 	41.8 	21.6 	43.3 	96–1995 نيبال	
54.6 	85.8 	34 	60.6 1995اأ	 	.. 	.. 	.. 	 	63 	52 	66 	93–1989 النيجر	
59.5 	92.4 	34.5 	70.8 2003اأ	 	34.1 	30.4 	36.4 	93–1992 	43 	31.7 	49.5 	1985 نيجرييا	
41.2 	79.9 	16.7 	45.1 2001اأ	 	47.9 	30.5 	68.5 	1998 	50.3 	31.9 	76.1 	1993 نيكاراغوا	
47.4 	78 	26.6 	53.9 2001ب	 	.. 	.. 	66 	1995 	65 	.. 	.. 	1987 هاييتى	
35.3 	79.9 	8.2 	34.7 1999–00اأ	 	28.6 	24.7 	30.2 	00–1999 	36 	32.4 	37.3 	94–1993 الهند	
20.2 	44 	7.5 	20.7 1999ب	 	48 	37 	58 	1999 	47 	35 	58 	1997 هندورا�س	
0.5< 	2< 	0.5< 	2< 2002اأ	 	17.3 	.. 	.. 	1997 	14.5 	.. 	.. 	1993 هنغاريا	

اأ - قاعدة امل�رسوفات. ب - قاعدة الدخل.



منائية ا�شتئ�شال الفقر وحت�شني م�شت�ى املعي�شة لفية االإ اجلدول 3 اأهداف االأ

�شنة امل�شح

الن�شبة املئ�ية 
حل�شة اأفقر خم�س 
من ال�شكان فى 

اال�شتهالك اأو الدخل 
الق�مى

ا�شتئ�شال الفقر املدقع 
واجل�ع

حتقيق التعليم 
االبتدائى ال�شامل

النه��س بامل�شاواة 
بني اجلن�شني

تخفي�س وفيات 
طفال مهاتاالأ حت�شني �شحة االأ

مكافحة فريو�س 
يدز  ومر�س االإ

خرى مرا�س االأ واالأ

تف�شى �ش�ء التغذية 
طفال بني االأ

طفال دون  % من االأ
اخلام�شة

معدل امتام الدرا�شة 
االبتدائية

)%(

ن�شب التكاف�ؤ بني 
اجلن�شني فى التعليم 

االبتدائى والثان�ى
طفال  معدل وفيات االأ
دون اخلام�شة لكل األف

مهات  معدل وفيات االأ
لكل 100 األف من 

امل�اليد اأحياء
تقديرات متت 

منذجتها

ال�الدات التى ح�رشها 
عامل�ن �شحي�ن مهرة

جماىل % من االإ

تف�شى الفريو�س 
% من ال�شكان من 

�شن 49-15

–1989
94اأ

–2000
041991200419912004199020042000اأ

–1990
94اأ

–2000
042005اأ

رقام املائلة عن �صنوات غري تلك املذكورة. مالحظة: بالن�صبة لقابلية البيانات للمقارنة ومدى تغطيتها، اأنظر املالحظات التقنية. االأ
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1.1 	99 	.. 	67 	21 	29 	99 	104 	.. 	.. 	6 	4 	6.1 2002ب	
.. 	6 	.. 	850 	166 	204 	73 	68 	55 	.. 	47 	48 	9.1 1999–2000ب	

0.1 	84 	.. 	94 	90 	105 	97 	100 	96 	.. 	7 	.. 	12.2 2002ب	
0.6 	99 	96 	82 	18 	29 	103 	.. 	100 	.. 	.. 	2 	3.2 2003جـ، د	

.. 	100 	87 	41 	27 	40 	101 	101 	97 	73 	4 	6 	6.7 2002–03ب	
0.1 	97 	.. 	55 	32 	60 	103 	.. 	107 	.. 	3 	.. 	8.5 2003ب	
2.4 	28 	.. 	630 	82 	147 	71 	.. 	43 	.. 	40 	41 	.. 	
0.6 	.. 	.. 	4 	5 	9 	102 	104 	.. 	.. 	.. 	.. 	7.0 2000د	
0.1 	.. 	100 	8 	6 	10 	98 	101 	98 	.. 	.. 	.. 	5.9 1994د	

.. 	.. 	.. 	17 	6 	12 	100 	105 	104 	.. 	.. 	.. 	5.7 2001د	
0.3 	.. 	.. 	130 	26 	57 	100 	.. 	101 	.. 	12 	.. 	3.3 1998ب	

.. 	98 	.. 	55 	19 	45 	97 	96 	99 	.. 	14 	.. 	9.1 2002ب	
0.1 	.. 	.. 	8 	5 	9 	99 	.. 	96 	.. 	.. 	.. 	8.5 2000د	
0.1 	72 	37 	230 	38 	91 	99 	93 	101 	91 	28 	.. 	8.4 2002ب	
3.7 	45 	.. 	1,700 	260 	260 	.. 	.. 	.. 	35 	31 	20 	.. 	
0.5 	.. 	.. 	27 	17 	25 	106 	.. 	91 	94 	.. 	4 	5 2003جـ، د	
0.2 	96 	.. 	24 	69 	79 	98 	94 	97 	.. 	8 	.. 	9.2 2000ب	
6.7 	39 	38 	880 	138 	160 	97 	82 	57 	.. 	23 	23 	5.9 1999ب	
1.4 	100 	.. 	35 	18 	26 	99 	.. 	100 	92 	1 	.. 	9.2 2003ب	
0.2 	100 	.. 	5 	6 	9 	102 	104 	101 	.. 	.. 	.. 	7.4 2000د	
0.5 	.. 	.. 	5 	5 	9 	99 	100 	101 	104 	.. 	.. 	6.5 2000ب	
1.8 	41 	.. 	300 	93 	101 	87 	80 	54 	47 	.. 	.. 	4.5 1996ب	
0.4 	77 	67 	170 	24 	41 	98 	99 	91 	71 	5 	4 	2.2 2002د	
0.1 	23 	19 	500 	101 	130 	73 	.. 	.. 	.. 	38 	40 	9.3 2002ب	
0.5 	96 	72 	260 	34 	60 	103 	.. 	109 	.. 	.. 	7 	2.6 2003د	
0.4 	100 	98 	5 	5 	14 	102 	103 	.. 	95 	.. 	.. 	5.8 1997د	
0.3 	.. 	.. 	10 	5 	10 	98 	101 	.. 	79 	.. 	.. 	8.5 2000د	

0.1< 	99 	.. 	32 	15 	19 	96 	99 	98 	85 	.. 	.. 	8.7 2003ب	
0.1< 	13 	10 	380 	77 	149 	106 	.. 	76 	.. 	48 	68 	9 2000ب	

0.9 	93 	86 	160 	24 	34 	101 	.. 	97 	.. 	.. 	6 	2.5 2002ب	
1.8 	66 	.. 	850 	152 	185 	71 	50 	49 	21 	23 	.. 	7.4 2003ب	
2.0 	38 	42 	1,000 	192 	210 	76 	62 	29 	21 	38 	33 	6.9 2003ب	
3.3 	25 	.. 	1,000 	190 	190 	82 	82 	33 	46 	45 	.. 	5.1 1998ب	

0.1< 	100 	97 	31 	15 	22 	.. 	.. 	.. 	.. 	4 	.. 	9.5 2001ب	
0.1 	100 	.. 	13 	8 	18 	100 	101 	100 	98 	.. 	.. 	7.5 2002ب	
0.1 	67 	47 	420 	69 	125 	98 	.. 	100 	.. 	8 	15 	1.5 2002د	
0.6 	59 	.. 	410 	29 	80 	100 	96 	100 	.. 	7 	11 	3.2 2002ب	
0.3 	100 	.. 	35 	11 	17 	100 	.. 	101 	95 	.. 	.. 	8.5 2002ب	
1.4 	99 	.. 	44 	21 	37 	98 	95 	.. 	.. 	.. 	19 	6.3 2002ب	

0.1< 	97 	.. 	31 	103 	97 	.. 	.. 	.. 	.. 	12 	.. 	6.1 1998ب	
.. 	83 	76 	70 	32 	82 	86 	81 	88 	90 	4 	10 	5.3 2003ب	

3.5 	14 	.. 	1,100 	200 	203 	58 	41 	29 	18 	37 	.. 	.. 	
6.5 	46 	44 	1,500 	126 	161 	.. 	97 	54 	61 	.. 	29 	7.3 2000–01ب	
3.2 	61 	.. 	570 	140 	152 	73 	59 	66 	35 	.. 	.. 	.. 	
0.1 	90 	.. 	120 	25 	52 	102 	86 	97 	74 	4 	.. 	6 2000ب	
1.5 	97 	79 	87 	20 	20 	101 	102 	84 	90 	4 	5 	6.7 2000ب	
0.1 	96 	77 	140 	40 	69 	99 	83 	94 	79 	10 	9 	7 1995ب	

10.7 	44 	.. 	1,100 	193 	168 	.. 	60 	.. 	27 	24 	.. 	2 1993ب	
0.2 	90 	.. 	76 	38 	72 	100 	85 	95 	91 	.. 	.. 	5.1 1998ب	
5.3 	.. 	.. 	510 	108 	110 	90 	85 	66 	54 	.. 	.. 	.. 	
3.2 	61 	.. 	990 	205 	205 	.. 	.. 	.. 	46 	31 	.. 	.. 	
0.1 	100 	.. 	9 	4 	13 	100 	98 	104 	.. 	.. 	1 	10.3 1996د	
1.1 	98 	93 	150 	32 	65 	105 	.. 	91 	.. 	5 	10 	3.9 2003د	

0.1< 	99 	.. 	3 	9 	14 	101 	.. 	99 	.. 	.. 	.. 	8.8 1996د	
.. 	.. 	77 	160 	16 	44 	94 	85 	107 	89 	7 	12 	.. 	

0.7 	94 	.. 	96 	19 	27 	103 	105 	89 	43 	4 	5 	4.7 2000د	
0.1 	99 	.. 	110 	68 	80 	101 	.. 	93 	.. 	7 	.. 	8.9 2003ب	

0.1< 	.. 	98 	20 	6 	9 	100 	99 	105 	98 	.. 	.. 	7.9 1998د	
0.1 	19 	.. 	650 	83 	163 	84 	75 	74 	.. 	40 	40 	8.1 2002ب	

0.1< 	69 	41 	84 	36 	104 	95 	81 	95 	.. 	9 	10 	8.6 1999–2000ب	
0.1< 	99 	.. 	23 	14 	38 	99 	99 	96 	.. 	.. 	.. 	6.1 2003ب	

.. 	27 	16 	570 	111 	142 	63 	.. 	62 	.. 	46 	39 	7.4 1998ب	
18.8 	.. 	.. 	230 	67 	60 	101 	104 	96 	75 	.. 	.. 	3.5 2000ب	

0.2 	.. 	.. 	32 	45 	47 	99 	98 	91 	.. 	.. 	.. 	5.6 2003ب	
0.2 	.. 	.. 	5 	5 	9 	102 	101 	99 	98 	.. 	.. 	8.3 1997د	
3.1 	31 	26 	1,400 	203 	173 	100 	96 	37 	33 	24 	29 	.. 1983–85ب	

0.1< 	99 	99 	49 	20 	31 	100 	99 	93 	.. 	3 	6 	8.1 2003ب	
17.0 	43 	51 	750 	182 	180 	93 	.. 	66 	.. 	23 	25 	6.1 2002–03ب	
20.1 	.. 	69 	1,100 	129 	80 	96 	92 	80 	99 	.. 	16 	4.6 1995ب	
0.1< 	96 	94 	92 	14 	32 	102 	102 	.. 	97 	30 	38 	8.3 1999–2000ب	

0.9 	92 	51 	150 	28 	60 	98 	102 	86 	41 	10 	11 	2.7 2002د	
0.1< 	100 	100 	17 	4 	10 	100 	.. 	114 	.. 	.. 	.. 	9.1 1998–99د	

0.3 	.. 	.. 	30 	3 	8 	.. 	95 	.. 	.. 	3 	.. 	5.0 1998د	
0.9 	58 	47 	690 	137 	148 	90 	69 	45 	.. 	23 	22 	6.4 1995ب	
1.6 	87 	86 	590 	91 	120 	88 	78 	49 	41 	41 	34 	.. 	

االحتاد الرو�صى
اإثيوبيا

اأذربيجان
رجنتني االأ

ردن االأ
اأرمينيا
اإريرتيا
اأ�صبانيا
اأ�صرتاليا
اإ�رسائيل
اإكوادور
األبانيا
اأملانيا

اإندوني�صيا
اأنغوال

اأوروغواى
اأوزبك�صتان

اأوغندا
اأوكرانيا

اأيرلندا
اإيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواى
باك�صتان
الربازيل
الربتغال

بلجيكا
بلغاريا

بنغالدي�س
بنما
بنن

بوركينا فا�صو
بوروندى

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بوليفيا
بريو

بيالرو�س
تايلند

تركمان�صتان
تركيا
ت�صاد

تنزانيا
توجو
تون�س

جامايكا
اجلزائر

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
�صالمية جمهورية اإيران االإ

جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلمهورية الت�صيكية
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية ال�صلوفاكية

اجلمهورية العربية ال�صورية
جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية القريغيز
جمهورية كوريا

جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
جمهورية م�رس العربية

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
اجلمهورية اليمنية

جنوب اأفريقيا
جورجيا
الدامنرك

رواندا
رومانيا

زامبيا
زمبابوى

�رسى النكا
ال�صلفادور
�صلوفينيا

�صنغافورة
ال�صنغال
 ال�صودان



منائية ا�شتئ�شال الفقر وحت�شني م�شت�ى املعي�شة لفية االإ اجلدول 3 اأهداف االأ

�شنة امل�شح

الن�شبة املئ�ية 
حل�شة اأفقر خم�س 
من ال�شكان فى 

اال�شتهالك اأو الدخل 
الق�مى

ا�شتئ�شال الفقر املدقع 
واجل�ع

حتقيق التعليم 
االبتدائى ال�شامل

النه��س بامل�شاواة 
بني اجلن�شني

تخفي�س وفيات 
طفال مهاتاالأ حت�شني �شحة االأ

مكافحة فريو�س 
يدز  ومر�س االإ

خرى مرا�س االأ واالأ

تف�شى �ش�ء التغذية 
طفال بني االأ

طفال دون  % من االأ
اخلام�شة

معدل امتام الدرا�شة 
االبتدائية

)%(

ن�شب التكاف�ؤ بني 
اجلن�شني فى التعليم 

االبتدائى والثان�ى
طفال  معدل وفيات االأ
دون اخلام�شة لكل األف

مهات  معدل وفيات االأ
لكل 100 األف من 

امل�اليد اأحياء
تقديرات متت 

منذجتها

ال�الدات التى ح�رشها 
عامل�ن �شحي�ن مهرة

جماىل % من االإ

تف�شى الفريو�س 
% من ال�شكان من 

�شن 49-15

–1989
94اأ

–2000
041991200419912004199020042000اأ

–1990
94اأ

–2000
042005اأ

اأ. تعرب البيانات عن اأحدث �صنة متاحة. ب. ت�صري اإىل ح�ص�س امل�رسوفات ح�صب اأع�صار الن�صب املئوية لل�صكان، مرتبة وفقا لن�صيب الفرد من امل�رسوفات. جـ. بيانات عن احل�رس. د. ت�صري اإىل ح�ص�س الدخل ح�صب اأع�صار الن�صب املئوية لل�صكان، مرتبة وفقا لن�صيب الفرد من الدخل. 
هـ.	تعرب البيانات عن الفرتة 1995 - 2004. و. تعرب البيانات عن الفرتة 1989 - 1994. ز.	تعرب البيانات عن الفرتة 2000 - 2005.
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)تابـــع(

ال�صويد
�صوي�رسا

�صرياليون
�صيلى

�صود �رسبيا واجلبل االأ
ال�صني

  هوجن كوجن ال�صينية
 ال�صفة الغربية وقطاع غزة

طاجيك�صتان
عمان
غانا

غواتيماال
غينيا
فرن�صا

الفلبني
فنلندا

فييت نام
كازاخ�صتان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كندا
كوت ديفوار
كو�صتاريكا

كولومبيا
الكويت

كينيا
التفيا
لبنان

ليتوانيا
ماىل

ماليزيا
مدغ�صقر
املغرب

املك�صيك
مالوى

اململكة العربية ال�صعودية
اململكة املتحدة

منغوليا
موريتانيا
موزامبيق

مولدوفا
ناميبيا
الرنويج
النم�صا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراجوا
نيوزيلندا

هاييتى
الهند

هندورا�س
هنغاريا

هولندا
الواليات املتحدة

اليابان
اليونان
العامل

الدخل املنخف�س
الدخل املت��شط

دنى الدخل املتو�صط االأ
على الدخل املتو�صط االأ
الدخل املنخف�س املت��شط

�رسق اآ�صيا واملحيط الهادئ
اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

اأمريكا الالتينية والكاريبى
و�صط و�صمال اأفريقيا ال�رسق االأ

جنوب اآ�صيا
اأفريقيا جنوب ال�صحراء

الدخل املرتفع

0.2 	.. 	.. 	2 	4 	7 	102 	102 	.. 	96 	.. 	.. 	9.1 2000د	
0.4 	.. 	.. 	7 	5 	9 	96 	97 	97 	53 	.. 	.. 	7.6 2000د	
1.6 	42 	.. 	2,000 	283 	302 	74 	67 	.. 	.. 	27 	29 	.. 1989ب	
0.3 	100 	100 	31 	8 	21 	98 	100 	95 	.. 	1 	1 	3.3 2000د	
0.2 	93 	.. 	11 	15 	28 	101 	.. 	96 	.. 	2 	.. 	.. 	
0.1 	96 	.. 	56 	31 	49 	100 	87 	.. 	103 	8 	17 	4.7 2001ب	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	95 	103 	111 	102 	.. 	.. 	5.3 1996د	

.. 	97 	.. 	.. 	.. 	.. 	103 	.. 	98 	.. 	.. 	.. 	.. 	
0.1 	71 	.. 	100 	93 	119 	89 	.. 	92 	.. 	.. 	.. 	7.9 2003ب	

.. 	95 	.. 	87 	13 	32 	98 	89 	91 	.. 	.. 	24 	.. 	
2.3 	47 	44 	540 	112 	122 	91 	79 	72 	63 	22 	27 	5.6 1998–99ب	
0.9 	41 	.. 	240 	45 	82 	91 	.. 	70 	.. 	23 	.. 	2.9 2002د	
1.5 	56 	31 	740 	155 	240 	72 	46 	49 	17 	33 	27 	6.4 1994ب	
0.4 	.. 	99 	17 	5 	9 	100 	102 	99 	104 	.. 	.. 	7.2 1995د	

0.1< 	60 	53 	200 	34 	62 	102 	100 	97 	.. 	28 	30 	5.4 2000ب	
0.1 	100 	100 	6 	4 	7 	102 	109 	100 	97 	.. 	.. 	9.6 2000د	
0.5 	90 	.. 	130 	23 	53 	94 	.. 	101 	.. 	28 	45 	7.5 2002ب	
0.1 	.. 	.. 	210 	73 	63 	98 	102 	110 	.. 	.. 	.. 	7.4 2003ب	
5.4 	62 	58 	730 	149 	139 	81 	83 	63 	56 	18 	15 	5.6 2001ب	

0.1< 	100 	.. 	8 	7 	12 	101 	102 	91 	.. 	.. 	1 	8.3 2001ب	
1.6 	32 	.. 	450 	141 	115 	87 	73 	82 	.. 	45 	.. 	6.9 1997ب	
0.3 	98 	.. 	6 	6 	8 	100 	99 	.. 	.. 	.. 	.. 	7.2 2000د	
7.1 	68 	45 	690 	194 	157 	68 	65 	43 	43 	17 	24 	5.2 2002ب	
0.3 	98 	98 	43 	13 	18 	102 	101 	92 	79 	.. 	2 	3.9 2001د	
0.6 	86 	82 	130 	21 	36 	104 	108 	94 	70 	7 	10 	2.5 2003د	

.. 	.. 	.. 	5 	12 	16 	104 	97 	91 	.. 	.. 	.. 	.. 	
6.1 	42 	45 	1,000 	120 	97 	94 	94 	91 	.. 	20 	23 	6 1997ب	
0.8 	.. 	.. 	42 	12 	18 	99 	100 	92 	.. 	.. 	.. 	6.6 2003ب	
0.1 	.. 	.. 	150 	31 	37 	102 	.. 	94 	.. 	.. 	.. 	.. 	
0.2 	100 	.. 	13 	8 	13 	99 	.. 	98 	.. 	.. 	.. 	6.8 2003ب	
1.7 	41 	.. 	1,200 	219 	250 	74 	59 	44 	11 	33 	.. 	4.6 1994ب	
0.5 	97 	.. 	41 	12 	22 	106 	101 	91 	91 	11 	22 	4.4 1997د	
0.5 	51 	57 	550 	123 	168 	.. 	98 	45 	33 	42 	45 	4.9 2001ب	
0.1 	63 	31 	220 	43 	89 	88 	70 	75 	47 	10 	10 	6.5 1998–99ب	
0.3 	95 	.. 	83 	28 	46 	102 	98 	99 	86 	.. 	17 	4.3 2002ب	

14.1 	61 	55 	1,800 	175 	241 	99 	81 	59 	28 	22 	28 	4.9 1997ب	
.. 	.. 	.. 	23 	27 	44 	92 	84 	62 	56 	.. 	15 	.. 	
.. 	.. 	.. 	13 	6 	10 	102 	98 	.. 	.. 	.. 	.. 	6.1 1999د	

0.1< 	99 	.. 	110 	52 	108 	108 	109 	96 	.. 	13 	12 	5.6 1998ب	
0.7 	57 	40 	1,000 	125 	133 	96 	67 	43 	33 	32 	48 	6.2 2000ب	

16.1 	48 	.. 	1,000 	152 	235 	82 	72 	30 	.. 	24 	.. 	6.5 1996–97ب	
1.1 	.. 	.. 	36 	28 	40 	102 	105 	91 	.. 	.. 	.. 	7.8 2003ب	

19.6 	76 	68 	300 	63 	86 	104 	108 	81 	.. 	24 	26 	1.4 1993د	
0.1 	.. 	.. 	16 	4 	9 	101 	102 	101 	100 	.. 	.. 	9.6 2000د	
0.3 	.. 	100 	4 	5 	10 	96 	95 	.. 	.. 	.. 	.. 	8.6 2000د	
0.5 	15 	7 	740 	76 	145 	85 	59 	75 	.. 	48 	.. 	6 2003–04ب	
1.1 	16 	15 	1,600 	259 	320 	71 	57 	25 	17 	40 	43 	2.6 1995ب	
3.9 	35 	31 	800 	197 	230 	84 	79 	75 	.. 	29 	39 	5.1 2003ب	
0.2 	67 	.. 	230 	38 	68 	103 	109 	73 	44 	10 	11 	5.6 2001ب	
0.1 	.. 	95 	7 	7 	11 	105 	101 	.. 	100 	.. 	.. 	6.4 1997ب	
3.8 	24 	23 	680 	117 	150 	.. 	95 	.. 	27 	17 	27 	2.4 2001د	
0.9 	43 	34 	540 	85 	123 	88 	70 	89 	.. 	.. 	53 	8.9 1999–2000ب	
1.5 	56 	45 	110 	41 	59 	107 	108 	79 	65 	17 	18 	3.4 2003د	
0.1 	100 	.. 	16 	8 	17 	99 	100 	95 	93 	.. 	.. 	9.5 2002ب	
0.2 	.. 	.. 	16 	6 	9 	98 	97 	100 	.. 	.. 	.. 	7.6 1999د	
0.6 	.. 	99 	17 	8 	11 	99 	100 	.. 	.. 	2 	1 	5.4 2000د	

0.1< 	.. 	100 	10 	4 	6 	100 	101 	.. 	101 	.. 	.. 	10.6 1993د	
0.2 	.. 	.. 	9 	5 	11 	100 	99 	.. 	.. 	.. 	.. 	6.7 2000د	

1.0 م 62 م	 43 م	 410 م	 79 م	 95 م	 93 م	 86 م	 ..م	 ..م	 e,م25	 ..م	 	 	
1.7 	41 	32 	684 	122 	147 	85 	73 78ر	 64و	 39هـ	 	.. 	 	
0.6 	87 	.. 	150 	39 	58 	99 	91 96ر	 91و	 11هـ	 	.. 	 	
0.3 	86 	.. 	163 	42 	62 	99 	89 97ر	 93و	 12هـ	 	.. 	 	
2.2 	95 	.. 	91 	28 	41 	98 	98 95ر	 87و	 7هـ	 	.. 	 	
1.1 	60 	40 	450 	86 	103 	92 	84 87ر	 80و	 26هـ	 	.. 	 	
0.2 	86 	.. 	117 	37 	59 	99 	89 98ر	 97و	 15هـ	 	19 	 	
0.7 	94 	.. 	58 	34 	49 	96 	97 94ر	 92و	 5هـ	 	.. 	 	
0.6 	88 	77 	194 	31 	54 	102 	.. 96ر	 84و	 7هـ	 	.. 	 	
0.1 	72 	46 	183 	55 	81 	92 	82 88ر	 75و	 13هـ	 	.. 	 	
0.7 	37 	30 	564 	92 	129 	85 	70 87ر	 73و	 45هـ	 	53 	 	
6.2 	42 	43 	921 	168 	185 	83 	80 61ر	 51و	 29هـ	 	.. 	 	
0.4 	99 	.. 	14 	7 	11 	99 	100 	.. 	.. 3هـ	 	.. 	 	



اجلدول 4 الن�شاط االقت�شادى

جماىل نتاجية الزراعيةالناجت املحلى االإ االإ
القيمة امل�شافة حت�شب كن�شبة مئ�ية من 

جماىل الناجت املحلى االإ

�رشة  م�رشوفات االأ
على اال�شتهالك 

النهائى

امل�رشوفات 
احلك�مية العامة 
على اال�شتهالك 

النهائى

اإجماىل 
تك�ين راأ�س 

املال

امليزان 
اخلارجى 
لل�شلع 

واخلدمات

املكم�س ال�شمنى 
للناجت املحلى 

جماىل االإ

ماليني 
الدوالرات

الن�شبة املئ�ية 
ملعدل النم� 

ال�شن�ى

ن�شيب العامل الزراعى 
من القيمة امل�شافة 2000 

اخلدماتال�شناعــــةالزراعـــةدوالر

كن�شبة مئ�ية من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ
الن�شبة املئ�ية 
ملت��شط النم�

200505–200094–199204–2002200520052005200520052005200505–2000

رقام املائلة عن �صنوات غري تلك املذكورة. مالحظة: بالن�صبة لقابلية البيانات للمقارنة ومدى تغطيتها، اأنظر املالحظات التقنية. االأ
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16.8 	14 	21 	16 	50 	56 	38 	6 	2,297 	1,746 	6.2 	763,720
4.2 	23– 	26 	14 	82 	39 	13 	48 	144 	147 	4.2 	11,174
6.0 	24– 	53 	11 	59 	32 	55 	12 	1,061 	922 	12.7 	12,561

12.5 	7 	19 	11 	63 	54 	36 	10 	9,311 	7,335 	2.2 	183,309
2.6 	34– 	27 	16 	91 	69 	29 	2 	1,192 	1,810 	5.9 	12,861
4.2 	13– 	30 	11 	73 	35 	44 	21 	2,722 	1,464 	12.3 	4,903

15.1 	48– 	20 	45 	82 	55 	23 	23 	56 	91 	3.6 	986
4.2 	4– 	28 	18 	58 	67 	29 	3 	19,132 	12,611 	3.1 	1,123,691
3.2 	3– 	25 	18 	60 	71 	26 	3 	27,058 	20,693 	3.3 	700,672
1.3 	5– 	19 	28 	59 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1.9 	123,434

11.7 	2– 	26 	8 	68 	66 	28 	6 	1,478 	1,027 	5.0 	36,244
4.0 	23– 	25 	9 	88 	55 	20 	25 	1,469 	916 	5.3 	8,379
0.9 	5 	17 	19 	59 	70 	29 	1 	23,616 	13,908 	0.7 	2,781,900
8.2 	5 	23 	8 	64 	45 	41 	14 	564 	498 	4.7 	287,217

80.0 	15 	13 	a.. 	73 	26 	66 	8 	168 	99 	9.1 	28,038
11.4 	2 	13 	11 	74 	60 	29 	11 	7,102 	6,213 	1.0 	16,792
29.0 	8 	25 	16 	51 	43 	29 	28 	1,567 	1,263 	5.3 	13,667

5.1 	13– 	23 	14 	77 	46 	21 	34 	231 	192 	5.4 	8,712
10.7 	8 	19 	18 	55 	55 	34 	11 	1,442 	1,235 	8.0 	81,664

3.5 	16 	25 	15 	44 	56 	41 	3 	.. 	.. 	5.0 	196,388
2.8 	1 	20 	19 	60 	70 	28 	3 	21,553 	13,672 	0.7 	1,723,044
9.4 	.. 	.. 	.. 	.. 	30 	45 	26 	482 	451 	1.3 	4,731

12.3 	3– 	24 	7 	72 	49 	24 	27 	2,453 	2,165 	1.8 	8,152
6.0 	5– 	17 	8 	80 	53 	25 	22 	688 	603 	4.8 	110,732

10.1 	8 	19 	15 	58 	52 	38 	10 	3,111 	1,839 	2.2 	794,098
3.3 	8– 	23 	21 	63 	70 	27 	4 	5,735 	4,414 	0.3 	173,085
2.0 	3 	20 	23 	54 	73 	25 	1 	41,536 	27,442 	1.5 	364,735
4.0 	17– 	28 	17 	72 	60 	30 	9 	6,635 	2,152 	5.0 	26,648
4.3 	7– 	24 	6 	77 	52 	28 	21 	309 	251 	5.3 	59,958
1.6 	2– 	20 	13 	69 	75 	18 	8 	3,570 	2,450 	4.3 	15,467
2.9 	13– 	20 	15 	78 	54 	13 	32 	591 	391 	4.0 	4,287
2.7 	15– 	19 	13 	83 	50 	20 	31 	166 	157 	5.1 	5,171
8.3 	28– 	12 	28 	87 	45 	20 	35 	79 	104 	2.2 	800
3.5 	29– 	21 	23 	85 	61 	28 	12 	5,709 	3,028 	5.1 	9,369
2.3 	0– 	19 	19 	63 	65 	31 	5 	2,003 	1,510 	3.1 	299,151
4.8 	4 	12 	15 	69 	53 	31 	16 	749 	678 	3.0 	9,334
2.7 	5 	19 	10 	66 	58 	33 	9 	1,764 	1,169 	4.2 	78,431

35.8 	1 	30 	20 	50 	49 	41 	10 	2,612 	1,964 	7.6 	29,566
2.3 	2– 	31 	10 	61 	44 	47 	10 	599 	481 	5.4 	176,602

.. 	9 	25 	14 	52 	34 	45 	21 	.. 	1,179 	.. 	6,774
25.5 	7– 	25 	13 	69 	65 	24 	12 	1,793 	1,772 	5.2 	363,300

7.6 	20 	17 	5 	58 	26 	51 	23 	225 	191 	14.5 	5,469
6.3 	9– 	19 	14 	77 	38 	18 	45 	287 	242 	6.9 	12,111
1.2 	13– 	18 	10 	86 	35 	23 	42 	409 	360 	2.7 	2,203
2.3 	3– 	25 	14 	63 	59 	28 	13 	2,415 	2,365 	4.5 	28,683

10.7 	17– 	31 	14 	72 	62 	33 	5 	1,916 	2,162 	1.5 	9,696
7.8 	22 	32 	7 	39 	29 	62 	8 	1,983 	1,743 	5.1 	102,257
2.0 	.. 	.. 	.. 	.. 	25 	21 	54 	415 	292 	1.4– 	1,369

18.8 	5 	32 	14 	51 	46 	44 	10 	2,438 	2,042 	5.8 	196,343
0.6– 	28 	24 	14 	34 	48 	46 	6 	337 	295 	3.9 	5,091
43.7 	8– 	14 	7 	87 	29 	25 	46 	153 	183 	4.4 	6,974

2.8 	0 	28 	22 	50 	58 	39 	3 	4,543 	3,531 	3.5 	122,345
20.4 	2– 	19 	7 	76 	60 	27 	13 	4,169 	2,482 	2.1 	28,303

4.1 	4– 	29 	20 	56 	67 	29 	3 	.. 	.. 	4.9 	46,412
4.7 	1 	20 	13 	65 	53 	26 	21 	2,977 	2,356 	4.0 	26,320

28.6 	16 	21 	13 	50 	44 	52 	5 	5,899 	4,781 	1.3 	138,857
4.7 	20– 	20 	18 	82 	45 	21 	34 	942 	625 	4.0 	2,441
2.4 	4 	30 	13 	52 	55 	41 	4 	9,996 	6,257 	4.6 	787,624

11.0 	4– 	17 	.. 	.. 	26 	28 	46 	461 	376 	6.2 	2,855
5.6 	0– 	17 	13 	70 	47 	39 	14 	2,007 	1,575 	3.7 	89,336
2.1 	18– 	21 	20 	77 	59 	29 	12 	3,034 	2,104 	1.7 	5,762
6.9 	10– 	17 	13 	80 	52 	35 	13 	511 	383 	5.9 	14,452
6.6 	4 	18 	20 	59 	66 	31 	3 	2,463 	1,764 	3.7 	240,152
6.0 	10– 	27 	18 	65 	56 	27 	17 	1,442 	2,127 	7.4 	6,395
1.9 	5 	20 	27 	48 	73 	25 	2 	37,443 	22,271 	1.5 	254,401
5.9 	22– 	21 	13 	88 	38 	20 	42 	229 	183 	4.9 	2,131

21.8 	10– 	24 	12 	74 	55 	35 	10 	3,519 	2,312 	5.8 	98,559
20.4 	9– 	26 	13 	70 	56 	25 	19 	206 	160 	4.7 	7,257

223.4 	35– 	38 	29 	68 	50 	28 	22 	242 	238 	6.1– 	3,364
8.7 	12– 	26 	9 	77 	57 	26 	17 	743 	713 	4.2 	23,479
2.9 	18– 	15 	11 	92 	60 	30 	11 	1,618 	1,639 	2.2 	16,974
5.4 	0– 	25 	20 	55 	62 	35 	3 	34,447 	12,339 	3.4 	34,030
0.5 	30 	19 	11 	41 	66 	34 	0 	32,267 	28,729 	4.2 	116,764
2.0 	14– 	23 	13 	76 	63 	20 	17 	235 	236 	4.9 	8,318
9.8 	4– 	22 	17 	65 	37 	30 	34 	728 	384 	6.1 	27,699

االحتاد الرو�صى
اإثيوبيا

اأذربيجان
رجنتني االأ

ردن االأ
اأرمينيا
اإريرتيا
اأ�صبانيا
اأ�صرتاليا
اإ�رسائيل
اإكوادور
األبانيا
اأملانيا

اإندوني�صيا
اأنغوال

اأوروغواى
اأوزبك�صتان

اأوغندا
اأوكرانيا

اأيرلندا
اإيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواى
باك�صتان
الربازيل
الربتغال

بلجيكا
بلغاريا

بنغالدي�س
بنما
بنن

بوركينا فا�صو
بوروندى

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بوليفيا
بريو

بيالرو�س
تايلند

تركمان�صتان
تركيا
ت�صاد

تنزانيا
توجو
تون�س

جامايكا
اجلزائر

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
�صالمية جمهورية اإيران االإ

جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلمهورية الت�صيكية
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية ال�صلوفاكية

اجلمهورية العربية ال�صورية
جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية القريغيز
جمهورية كوريا

جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
جمهورية م�رس العربية

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
اجلمهورية اليمنية

جنوب اأفريقيا
جورجيا
الدامنرك

رواندا
رومانيا

زامبيا
زمبابوى

�رسى النكا
ال�صلفادور
�صلوفينيا

�صنغافورة
ال�صنغال
ال�صودان



اجلدول 4 الن�شاط االقت�شادى

جماىل نتاجية الزراعيةالناجت املحلى االإ االإ
القيمة امل�شافة حت�شب كن�شبة مئ�ية من 

جماىل الناجت املحلى االإ

�رشة  م�رشوفات االأ
على اال�شتهالك 

النهائى

امل�رشوفات 
احلك�مية العامة 
على اال�شتهالك 

النهائى

اإجماىل 
تك�ين راأ�س 

املال

امليزان 
اخلارجى 
لل�شلع 

واخلدمات

املكم�س ال�شمنى 
للناجت املحلى 

جماىل االإ

ماليني 
الدوالرات

الن�شبة املئ�ية 
ملعدل النم� 

ال�شن�ى

ن�شيب العامل الزراعى 
من القيمة امل�شافة 2000 

اخلدماتال�شناعــــةالزراعـــةدوالر

كن�شبة مئ�ية من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ
الن�شبة املئ�ية 
ملت��شط النم�

200505–200094–199204–2002200520052005200520052005200505–2000

�رسة لال�صتهالك النهائى. اأ. البيانات اخلا�صة عن امل�رسوفات احلكومية العامة على اال�صتهالك النهائى غري متوافرة على حدة وهى مدرجة فى م�رسوفات االأ
ب. تغطى البيانات الرب الرئي�صى لتنزانيا فقط..
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ال�صويد
�صوي�رسا

�صرياليون
�صيلى

�صود �رسبيا واجلبل االأ
ال�صني

  هوجن كوجن ال�صينية
 ال�صفة الغربية وقطاع غزة

طاجيك�صتان
عمان
غانا

غواتيماال
غينيا
فرن�صا

الفلبني
فنلندا

فييت نام
كازاخ�صتان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كندا
كوت ديفوار
كو�صتاريكا

كولومبيا
الكويت

كينيا
التفيا
لبنان

ليتوانيا
ماىل

ماليزيا
مدغ�صقر
املغرب

املك�صيك
مالوى

اململكة العربية ال�صعودية
اململكة املتحدة

منغوليا
موريتانيا
موزامبيق

مولدوفا
ناميبيا
الرنويج
النم�صا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراجوا
نيوزيلندا

هاييتى
الهند

هندورا�س
هنغاريا

هولندا
الواليات املتحدة

اليابان
اليونان
العامل

الدخل املنخف�س
الدخل املت��شط

دنى الدخل املتو�صط االأ
على الدخل املتو�صط االأ

الدخل املنخف�س واملت��شط
�رسق اآ�صيا واملحيط الهادئ

اأوروبا واآ�صيا الو�صطى
اأمريكا الالتينية والكاريبى

و�صط و�صمال اأفريقيا ال�رسق االأ
جنوب اآ�صيا

اأفريقيا جنوب ال�صحراء
الدخل املرتفع

1.6 	8 	16 	28 	48 	69 	29 	2 	31,716 	21,654 	2.2 	354,115
0.9 	7 	20 	12 	61 	.. 	.. 	.. 	22,190 	21,565 	0.9 	365,937
6.8 	19– 	15 	13 	90 	30 	24 	46 	.. 	.. 	13.7 	1,193
5.3 	8 	23 	12 	57 	48 	47 	6 	3,222 	4,235 	3 	115,250

25.3 	22– 	17 	18 	88 	52 	32 	16 	1,446 	.. 	5.3 	27,059
3.2 	3 	39 	10 	49 	41 	46 	13 	373 	273 	9.6 	2,228,862

3.6– 	12 	21 	9 	59 	90 	10 	0 	.. 	.. 	4.3 	177,722
10.9 	39– 	3 	53 	84 	82 	12 	6 	.. 	.. 	13.3– 	3,454
21.3 	19– 	14 	9 	95 	42 	36 	22 	401 	367 	9.7 	2,326

1.8 	14 	18 	23 	45 	42 	56 	2 	1,128 	1,000 	3.0 	24,284
22.6 	19– 	30 	15 	74 	37 	25 	39 	341 	301 	5.1 	10,695

7.2 	13– 	18 	6 	89 	58 	19 	23 	2,275 	2,178 	2.5 	31,683
9.4 	3– 	12 	6 	85 	37 	38 	26 	229 	175 	2.9 	2,689
1.7 	0 	20 	24 	56 	76 	22 	2 	40,521 	24,724 	1.5 	2,110,185
5.1 	1– 	16 	10 	75 	53 	33 	14 	1,021 	901 	4.5 	98,306
1.1 	6 	19 	22 	53 	66 	31 	3 	31,339 	17,815 	2.4 	193,176
5.9 	7– 	36 	6 	65 	38 	40 	22 	294 	225 	7.5 	52,408

11.7 	9 	28 	11 	52 	54 	40 	7 	1,420 	1,585 	10.1 	56,088
2.2 	0– 	20 	10 	70 	45 	14 	41 	1,111 	720 	3.8 	16,985
3.3 	5– 	28 	19 	57 	64 	28 	8 	9,237 	5,189 	4.4 	37,412
2.7 	11– 	26 	5 	80 	38 	29 	33 	289 	276 	6.6 	5,391
2.3 	4 	20 	20 	56 	.. 	.. 	.. 	38,509 	29,378 	2.6 	1,115,192
2.9 	10 	10 	8 	71 	57 	21 	22 	757 	608 	0.5– 	16,055
9.5 	3– 	21 	5 	77 	63 	29 	8 	4,285 	3,364 	4.0 	19,432
6.6 	0 	19 	19 	61 	53 	34 	13 	2,971 	3,208 	3.5 	122,309
6.4 	27 	14 	21 	38 	47 	53 	0 	13,898 	.. 	7.3 	74,658
4.3 	6– 	25 	11 	70 	55 	18 	27 	317 	301 	2.8 	17,977
4.8 	8– 	27 	17 	64 	73 	23 	4 	2,505 	1,624 	7.9 	15,771
2.5 	22– 	20 	15 	87 	72 	21 	7 	.. 	.. 	4.1 	22,210
1.1 	5– 	25 	17 	62 	63 	31 	6 	4,363 	.. 	7.8 	25,495
3.5 	13– 	24 	10 	79 	40 	24 	36 	229 	205 	5.8 	5,098
3.4 	21 	23 	13 	43 	40 	50 	9 	4,690 	3,918 	4.8 	130,143

11.0 	15– 	22 	8 	84 	56 	16 	28 	174 	183 	2.0 	5,040
1.0 	9– 	26 	20 	63 	56 	31 	13 	1,582 	1,275 	4.2 	51,745
7.1 	2– 	22 	12 	68 	70 	26 	4 	2,727 	2,295 	1.9 	768,438

14.7 	26– 	15 	17 	95 	46 	19 	35 	131 	73 	3.4 	2,072
6.3 	34 	16 	23 	26 	37 	59 	4 	14,284 	8,905 	4.2 	309,778
2.7 	3– 	17 	21 	65 	73 	26 	1 	26,897 	23,089 	2.3 	2,192,553

11.5 	11– 	37 	17 	57 	51 	27 	22 	661 	811 	5.8 	1,880
8.5 	.. 	.. 	.. 	.. 	51 	32 	17 	282 	283 	5.0 	1,888

11.4 	10– 	22 	11 	77 	47 	30 	23 	142 	98 	8.6 	6,630
10.6 	32– 	20 	15 	97 	55 	24 	21 	732 	902 	7.0 	2,906

5.3 	1 	26 	23 	50 	58 	32 	10 	1,097 	845 	4.6 	6,126
2.4 	14 	19 	22 	45 	59 	39 	2 	32,779 	23,252 	1.7 	283,920
1.7 	5 	22 	18 	56 	67 	31 	2 	21,083 	12,881 	1.3 	304,527
4.1 	13– 	26 	11 	76 	38 	21 	40 	208 	191 	2.6 	7,346
2.4 	9– 	19 	12 	79 	43 	17 	40 	172 	165 	3.7 	3,405

17.4 	18 	21 	21 	41 	20 	56 	24 	863 	610 	5.9 	98,951
6.9 	28– 	29 	11 	88 	52 	30 	19 	1,916 	1,221 	3.0 	4,911
2.4 	0 	23 	18 	60 	.. 	.. 	.. 	27,660 	20,319 	3.8 	109,041

18.0 	29– 	30 	8 	91 	55 	17 	28 	421 	672 	0.5– 	4,245
3.8 	2– 	30 	11 	61 	54 	28 	19 	382 	353 	6.9 	785,468
7.3 	15– 	29 	14 	72 	56 	31 	13 	1,163 	992 	3.6 	7,976
6.3 	1– 	23 	10 	68 	65 	31 	4 	3,986 	2,825 	4.0 	109,154
2.7 	5 	20 	25 	49 	72 	26 	2 	39,358 	27,857 	0.6 	594,755
2.2 	5– 	18 	16 	71 	77 	22 	1 	36,863 	22,868 	2.8 	12,455,068

1.8– 	2 	24 	18 	57 	68 	31 	1 	26,557 	19,958 	1.3 	4,505,912
3.1 	9– 	26 	17 	66 	70 	23 	7 	9,303 	8,315 	4.2 	213,698

0م	 21م	 17م	 62م	 68م	 28م	 4م	 863م	 772م	 2.8م	 	44,384,871t
	2– 	27 	11 	65 	50 	28 	22 	364 	327 	6.0 	1,391,362

	2 	26 	14 	58 	53 	37 	10 	726 	581 	5.1 	8,535,129
	2 	29 	13 	56 	46 	41 	13 	587 	451 	6.3 	4,869,491
	1 	22 	14 	63 	62 	32 	7 	2,733 	2,279 	3.5 	3,665,404
	2 	26 	13 	59 	52 	36 	12 	567 	477 	5.3 	9,926,393
	3 	34 	10 	52 	42 	45 	13 	.. 	.. 	8.3 	3,032,573
	1 	23 	16 	61 	60 	32 	8 	1,971 	1,652 	5.4 	2,190,933
	3 	20 	13 	64 	60 	32 	8 	2,831 	2,233 	2.3 	2,455,621
	1 	26 	13 	60 	48 	41 	11 	1,978 	1,589 	4.1 	632,570

	2– 	28 	10 	64 	54 	27 	19 	394 	357 	6.4 	995,809
0 	20 	17 	63 	51 	32 	17 	334 	293 	4.2 	615,216
0 	20 	18 	62 	72 	26 	2 	.. 	.. 	2.2 	34,466,198

)تابـــع(



اجلدول 5 التجارة واملع�نة، والتم�يل
الدين اخلارجىالتجارة ال�شلعية

ال�ارداتال�شادرات
ال�شادرات 
امل�شنعة

ال�شادرات 
التكن�ل�جيا 

الراقية

ميزان 
احل�شاب 
اجلارى

اال�شتثمار 
جنبى  االأ
املبا�رش

منائية  امل�شاعدة االإ
)a(جماىلالر�شمية االإ

القيمة 
احلالية

االئتمان املحلى 
املقدم من 

القطاع امل�رشفى

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2005

الن�شبة املئ�ية من 
اإجماىل ال�شادرات 

ال�شلعية
2004

الن�شبة املئ�ية 
من ال�شادرات 

امل�شنعة
2004

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2004

الن�شبة املئ�ية 
للدخل الق�مى 

جماىل االإ
2004

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ
2005

�شافى الهجرة 
الف باالآ

2005-2000

رقام املائلة عن �صنوات غري تلك املذكورة. مالحظة: بالن�صبة لقابلية البيانات للمقارنة ومدى تغطيتها، اأنظر املالحظات التقنية. االأ
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400 	24.2 	46 	197,335 	9 	12,479 	84,249 	9 	21 	125,123 	245,255
150– 	48.9 30جـ	 	6,574 	26 	545 	668– 	0 	11 	4,160 	860
100– 	9.7 	23 	1,986 	21 	3,556 	167 	2 	11 	4,202 	4,346
100– 	45.4 	159 	169,247 	2 	4,084 	3,281 	8 	29 	28,692 	40,044

100 	74 	73 	8,175 	110 	620 	18– 	5 	72 	10,455 	4,284
100– 	7.2 	50 	1,224 	84 	219 	204– 	1 	62 	1,768 	950

280 	32.7 	53 	681 	61 	30 	.. 	.. 	.. 	495 	9
2,025 	125.4 	.. 	.. 	 	16,594 	83,136– 	7 	77 	277,597 	186,099

500 	102.4 	.. 	.. 	 	42,469 	42,084– 	14 	25 	125,280 	105,825
158 	92.2 	.. 	.. 	70 	1,664 	2,385 	19 	94 	46,910 	42,588

250– 	22 	70 	16,868 	12 	1,160 	157– 	7 	9 	9,609 	9,821
100– 	10 	17 	1,549 	117 	426 	572– 	1 	82 	2,650 	654

1,100 	112.3 	.. 	.. 	 	34,903– 	115,519 	17 	84 	774,069 	970,688
1,000– 	24 	61 	140,649 	0 	1,023 	3,108 	16 	56 	68,736 	86,285

145 	5.4 	69 	9,521 	74 	1,444 	686 	.. 	.. 	8,150 	23,120
10– 	30.4 	108 	12,376 	6 	311 	103– 	2 	32 	3,425 	3,422

300– 	.. 	46 	5,007 	9 	140 	.. 	.. 	.. 	3,640 	4,706
15– 	6.8 	33c 	4,822 	42 	222 	267– 	13 	15 	1,810 	870

700– 	25 	42 	21,652 	8 	1,715 	2,531 	5 	67 	36,141 	34,287
194 	136.9 	.. 	.. 	 	11,040 	3,946– 	34 	86 	66,356 	109,525
600 	87.7 	.. 	.. 	 	16,772 	26,814– 	8 	88 	379,696 	366,797

0 	10.1 	66 	2,149 	46 	25 	.. 	39 	6 	1,710 	3,070
25– 	17.9 	52 	3,433 	0 	93 	20 	7 	13 	2,880 	1,495

1,810– 	29.3 	35 	35,687 	9 	1,118 	817– 	1 	85 	25,335 	15,942
130– 	81 	47 	222,026 	2 	18,166 	14,199 	12 	54 	77,576 	118,308

250 	150.3 	.. 	.. 	 	825 	17,007– 	9 	85 	60,175 	37,858
67 	73.1 	.. 	.. 	 	40,080 	6,563 8ب	 	81 	320,363 	329,650

50– 	36.8 	83 	15,661 	80 	2,005 	3,133– 	4 	62 	18,181 	11,725
350– 	30.1 	26 	20,344 	10 	449 	279– 	0 	90 	13,868 	9,190

8 	88.2 	94 	9,469 	12 	1,012 	818– 	2 	10 	4,180 	1,080
99 	14.6 24جـ	 	1,916 	46 	60 	331– 	2 	9 	960 	620

100 	14.9 23جـ	 	1,967 	48 	35 	.. 	10 	8 	1,230 	440
192 	40.5 	15 	1,385 	48 	3 	25– 	6 	5 	280 	110

40 	43.6 	34 	3,202 	172 	613 	2,087– 	.. 	.. 	7,199 	2,440
80– 	26.6 	45 	99,190 	40 	12,613 	4,364– 	3 	81 	100,487 	88,940

100– 	52.5 38جـ	 	6,096 	85 	117 	285 	9 	14 	2,200 	2,671
300– 	17.4 	57 	31,296 	18 	1,816 	1,030 	2 	20 	12,502 	17,206

10– 	13.9 	20 	3,717 	5 	169 	469 	3 	60 	16,699 	15,992
50– 	103.7 	35 	51,307 	0– 	1,412 	3,719– 	30 	75 	118,191 	110,110
10– 	.. 	.. 	.. 	8 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,588 	4,935

250– 	54.6 	70 	161,595 	4 	2,733 	15,543– 	2 	85 	116,352 	73,275
271 	3.2 33جـ	 	1,701 	34 	478 	.. 	.. 	.. 	850 	3,230

100– 	11 	32 	21,987 	10 	882 	.. 	1 	2 	20,040 	44,390
345– 	8.6 22جـ. و	 	7,800 	46 	249 	437– 	2 	20 	2,659 	1,482

4– 	16 	83 	1,812 	10 	60 	162– 	0 	47 	1,050 	755
20– 	71.1 	79 	18,700 	33 	593 	555– 	5 	78 	13,177 	10,494

100– 	28.3 	89 	6,399 	29 	602 	509– 	0 	65 	4,560 	1,487
45– 	7.2 	75 	1,078 	26 	13– 	.. 	0 	37 	165 	140

1,379– 	38.6 	9 	13,622 	3 	500 	.. 	2 	9 	41,561 	58,400
14– 	3.2 	331 	5,829 	30 	0 	3– 	.. 	.. 	1,980 	5,000

322– 	1.5 	36 	11,841 	33 	0 	.. 	.. 	.. 	2,270 	2,190
50 	33.2 	51 	45,561 	27 	4,454 	5,595– 	13 	90 	76,863 	78,474

140– 	36.7 	39 	6,965 	10 	645 	1,399 	.. 	.. 	9,210 	5,854
5 	31.2 	67 	22,068 	44 	1,122 	282– 	5 	86 	35,301 	31,973

30– 	11.8 	101 	21,521 	6 	275 	210 	1 	11 	7,754 	6,001
40 	10.8 	45 	35,570 	2 	1,518 	25,359 	3 	12 	24,933 	56,200

75– 	7.1 	82 	2,100 	51 	77 	75– 	2 	43 	1,108 	672
80– 	98.2 	.. 	.. 	1– 	8,189 	27,613 	33 	92 	261,028 	284,742

7– 	6.3 	76 	2,056 	47 	17 	.. 	.. 	.. 	605 	435
450– 	110.8 	32 	30,292 	20 	1,253 	3,922 	1 	31 	16,552 	10,344

10– 	23.2 	39 	2,044 	122 	157 	415– 	1 	77 	3,228 	2,041
100– 	7.7 	37 	5,488 	12 	144 	1,215 	13 	3 	4,328 	4,883

50 	156.4 	17 	28,500 	14 	585 	10,079– 	6 58هـ	 	66,500 	51,874
248– 	9.8 	37 	2,082 	70 	499 	689– 	38 	37 	2,491 	867

61 	160.3 	.. 	.. 	 	8,804– 	5,941 	20 	66 	76,539 	85,708
45 	10.7 15جـ	 	1,656 	53 	8 	6– 	25 	10 	410 	120

150– 	9.7 	51 	30,034 	42 	5,440 	6,382– 	3 	82 	40,463 	27,730
65– 	8 	36 	7,279 	94 	334 	.. 	1 	10 	2,750 	1,720
50– 	49.6 	33 	4,798 	14 	60 	.. 	1 	29 	2,220 	1,490

160– 	31.5 	50 	10,887 	27 	233 	648– 	2 	74 	8,985 	6,275
38– 	41.9 	54 	7,250 	31 	466 	612– 	4 	60 	6,712 	3,383

10 	45.9 	.. 	.. 	31 	827 	362– 	6 	90 	20,141 	18,698
200 	106.2 	.. 	.. 	2 	16,032 	27,897 	59 84د	 	200,030 229,620د	

100– 	21.2 22جـ	 	3,938 	92 	70 	437– 	7 	39 	3,330 	1,600
519– 	7.6 	151 	19,332 	25 	1,511 	2,768– 	0 	2 	6,100 	5,150

االحتاد الرو�صى
اإثيوبيا

اأذربيجان
رجنتني االأ

ردن االأ
اأرمينيا
اإريرتيا
اأ�صبانيا
اأ�صرتاليا
اإ�رسائيل
اإكوادور
األبانيا
اأملانيا

اإندوني�صيا
اأنغوال

اأوروغواى
اأوزبك�صتان

اأوغندا
اأوكرانيا

اأيرلندا
اإيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواى
باك�صتان
الربازيل
الربتغال

بلجيكا
بلغاريا

بنغالدي�س
بنما
بنن

بوركينا فا�صو
بوروندى

البو�صنة والهر�صك
بولندا

بوليفيا
بريو

بيالرو�س
تايلند

تركمان�صتان
تركيا
ت�صاد

تنزانيا
توجو
تون�س

جامايكا
اجلزائر

جمهورية اأفريقيا الو�صطى
�صالمية جمهورية اإيران االإ

جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلمهورية الت�صيكية
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية ال�صلوفاكية

اجلمهورية العربية ال�صورية
جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية القريغيز
جمهورية كوريا

جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
جمهورية م�رس العربية

جمهورية مقدونيا اليوغ�صالفية ال�صابقة
اجلمهورية اليمنية

جنوب اأفريقيا
جورجيا
الدامنرك

رواندا
رومانيا

زامبيا
زمبابوى

�رسى النكا
ال�صلفادور
�صلوفينيا
ال�صنغال

�صنغافورة
ال�صودان



اجلدول 5 التجارة واملع�نة، والتم�يل
الدين اخلارجىالتجارة ال�شلعية

ال�ارداتال�شادرات
ال�شادرات 
امل�شنعة

ال�شادرات 
التكن�ل�جيا 

الراقية

ميزان 
احل�شاب 
اجلارى

اال�شتثمار 
جنبى  االأ
املبا�رش

منائية  امل�شاعدة االإ
)a(جماىلالر�شمية االإ

القيمة 
احلالية

االئتمان املحلى 
املقدم من 

القطاع امل�رشفى

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2005

الن�شبة املئ�ية من 
اإجماىل ال�شادرات 

ال�شلعية
2004

الن�شبة املئ�ية 
من ال�شادرات 

امل�شنعة
2004

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2005

ماليني الدوالرات
2005

ماليني 
الدوالرات
2004

الن�شبة املئ�ية 
للدخل الق�مى 

جماىل االإ
2004

كن�شبة من 
الناجت املحلى 

جماىل االإ
2005

�شافى الهجرة 
الف باالآ

2005-2000

قليم. ب. تت�صمن لك�صمبورغ. جـ. البيانات م�صتمدة من حتليل ا�صتدامة الدين الذى مت اال�صطالع  قليمية بيانات عن اقت�صادات غري حمددة فى مكان اآخر. وت�صمل اإجماليات جمموعات الدخل وجمموعات الدخل العاملى املعونة غري املخ�ص�صة ح�صب البلد اأو االإ جماليات االإ اأ. ت�صمل االإ
به �صمن مبادرة تخفيف عبء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون. د. تت�صمن عميات اإعادة الت�صدير. هـ. ت�صري البيانات اخلا�صة باإجماىل ال�صادرات والواردات اإىل جنوب اأفريقيا فقط. ت�صري بيانات ح�ص�س ال�صادرات ال�صلعية اإىل االحتاد اجلمركى جلنوب اأفريقيا )بت�صوانا، 
جماليات املو�صحة هنا ت�صري اإىل تعريفات البنك الدوىل، فاإن اإجماليات  ن االإ مم املتحدة املجموع ي�صاوى �صفرا، لكن نظرا الأ جماىل العاملى با�صتخدام طريقة االأ جماىل اإىل الرب الرئي�صى لتنزانيا فقط. ز.	مت ح�صاب االإ ولي�صوتو، وناميبيا، وجنوب اأفريقيا(. و. ي�صري الدخل القومى االإ

قليمية ال ت�صاوى �صفرا. جمموعة الدخل واملجموعة االإ
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)تابـــع(

ال�صويد
�صوي�رسا

�صرياليون
�صيلى

�صود �رسبيا واجلبل االأ
ال�صني

  هوجن كوجن ال�صينية
 ال�صفة الغربية وقطاع غزة

طاجيك�صتان
عمان
غانا

غواتيماال
غينيا
فرن�صا

الفلبني
فنلندا

فييت نام
كازاخ�صتان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كندا
كوت ديفوار
كو�صتاريكا

كولومبيا
الكويت

كينيا
التفيا
لبنان

ليتوانيا
ماىل

ماليزيا
مدغ�صقر
املغرب

املك�صيك
مالوى

اململكة العربية ال�صعودية
اململكة املتحدة

منغوليا
موريتانيا
موزامبيق

مولدوفا
ناميبيا
الرنويج
النم�صا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراجوا
نيوزيلندا

هاييتى
الهند

هندورا�س
هنغاريا

هولندا
الواليات املتحدة

اليابان
اليونان
العامل

الدخل املنخف�س
الدخل املت��شط

دنى الدخل املتو�صط االأ
على الدخل املتو�صط االأ

الدخل املنخف�س واملت��شط
�رسق اآ�صيا واملحيط الهادئ

اأوروبا واآ�صيا الو�صطى
اأمريكا الالتينية والكاريبى

و�صط و�صمال اأفريقيا ال�رسق االأ
جنوب اآ�صيا

اأفريقيا جنوب ال�صحراء
الدخل املرتفع

157 	105.9 	.. 	.. 	 	588– 	27,485 	17 	81 	110,645 	129,922
40 	161.2 	.. 	.. 	 	797– 	49,710 	22 	93 	121,156 	125,898

438 	4.7 	37c 	1,723 	67 	26 	74– 	31 	7 	350 	150
30 	62.5 	57 	44,058 	3 	7,603 	703 	5 	13 	32,542 	39,536

100– 	.. 	77 	15,882 	144 	966 	.. 	.. 	57 	11,558 	5,142
1,950– 	120.1 	15 	248,934 	1 	54,937 	68,659 	30 	91 	660,118 	761,999

300 	147.6 	.. 	.. 	1 	34,035 	19,706 	32 97د	 	300,635 292,328د	
40– 	.. 	.. 	.. 	324 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..

345– 	17.4 	41 	896 	38 	272 	19– 	.. 	.. 	1,330 	909
160– 	34.9 	18 	3,872 	22 	17– 	443 	1 	12 	9,000 	17,119

12 	13.1 	32c 	7,035 	63 	139 	236– 	4 	14 	5,090 	2,520
300– 	15.2 	23 	5,532 	18 	155 	1,188– 	7 	42 	8,810 	3,477
299– 	3.7 	45 	3,538 	30 	100 	162– 	0 	25 	845 	910

300 	90.8 	.. 	.. 	 	24,521 	38,781– 	19 	83 	495,796 	459,246
900– 	34.3 	73 	60,550 	6 	469 	2,080 	64 	55 	46,257 	41,224

41 	68.7 	.. 	.. 	 	3,075 	9,698 	21 	83 	58,737 	65,998
200– 	58.9 	39 	17,825 	22 	1,610 	926– 	6 	53 	36,881 	32,233
600– 	26.7 	101 	32,310 	18 	4,104 	486– 	2 	16 	17,353 	27,849

13 	9.1 	20c 	9,496 	48 	0 	.. 	1 	5 	2,450 	2,500
100 	57.5 	110 	31,548 	27 	1,243 	2,541– 	13 	73 	18,547 	8,809
10– 	9.3 	68 	3,377 	35 	131 	217– 	0 	97 	3,700 	3,100

1,050 	97 	.. 	.. 	 	6,284 	25,268 	14 	60 	320,105 	359,578
371– 	14.4 	90 	11,739 	9 	175 	303 	8 	20 	4,690 	7,180

84 	32.3 	36 	5,700 	3 	620 	832– 	37 	63 	9,798 	7,039
200– 	34.4 	49 	37,732 	11 	3,052 	1,930– 	6 	38 	21,204 	21,187

240 	71.6 	.. 	.. 	1 	20– 	18,884 	.. 	.. 	17,422 	44,016
212– 	40.2 	34 	6,826 	19 	46 	379– 	3 	21 	6,360 	3,450

12– 	44.3 	110 	12,661 	71 	699 	1,959– 	5 	61 	8,625 	5,122
35– 	75.6 	121 	22,177 	75 	288 	4,805– 	2 	68 	9,340 	1,880
20– 	25.7 	54 	9,475 	73 	773 	1,771– 	5 	58 	15,453 	11,815

134– 	20 	33c 	3,316 	43 	180 	271– 	.. 	.. 	1,500 	1,150
150 	133.7 	53 	52,145 	12 	4,624 	14,872 	55 	76 	114,607 	140,948

0 	10 	38c 	3,462 	68 	45 	309– 	1 	23 	1,550 	750
400– 	56.7 	39 	17,672 	24 	769 	970 	10 	69 	20,124 	10,463

2,000– 	34.6 	24 	138,689 	1 	17,377 	5,708– 	21 	80 	231,670 	213,711
20– 	22.1 	60c 	3,418 	38 	16 	.. 	2 	16 	1,035 	460
250 	56 	.. 	.. 	1 	.. 	87,132 	2 	12 	56,092 	178,755
686 	156.3 	.. 	.. 	 	72,561 	57,616– 	24 	77 	501,223 	377,856
50– 	32 	86 	1,517 	104 	93 	63 	0 	38 	1,145 	1,045

30 	25.9 	57c 	2,297 	60 	300 	.. 	.. 	.. 	740 	410
20– 	2.1 	17c 	4,651 	63 	245 	607– 	9 	3 	2,420 	1,790
40– 	21.3 	75 	1,868 	28 	81 	286– 	4 	36 	2,312 	1,091

6– 	53.2 	.. 	.. 	89 	.. 	634 	3 	41 	2,450 	1,990
58 	11.1 	.. 	.. 	 	502 	49,488 	18 	19 	54,907 	103,256

100 	105.6 	.. 	.. 	 	4,022 	3,848 	12 	84 	124,749 	123,317
100– 	.. 	37 	3,354 	16 	0 	197 	0 	74 	1,860 	830

10– 	6.3 26جـ	 	1,950 	40 	0 	219– 	3 	8 	920 	410
170– 	15.6 	71 	35,890 	5 	1,875 	12,264 	2 	2 	15,200 	43,500
100– 	85.6 	35 	5,145 	229 	250 	772– 	6 	11 	2,595 	858

79 	121.1 	.. 	.. 	 	2,271 	6,456– 	14 	31 	26,224 	21,731
105– 	14.9 	29 	1,225 	29 	7 	13– 	.. 	.. 	1,471 	473

1,400– 	36.9 	18 	122,723 	1 	5,335 	6,853 	5 	73 	131,648 	89,843
30– 	37.4 	38 	6,332 	91 	293 	413– 	2 	27 	4,484 	1,694

50 	46.4 	76 	63,159 	30 	4,608 	7,962– 	29 	88 	65,711 	62,194
150 	166.3 	.. 	.. 	 	377 	40,187 	29 	70 	357,869 	401,333

5,800 	269.4 	.. 	.. 	 	106,831 	804,961– 	32 	82 	1,732,706 	904,289
270 	99.5 	.. 	.. 	 	7,805 	165,783 	24 	93 	516,075 	595,750
179 	78.6 	.. 	.. 	 	1,355 	17,879– 	11 	59 	54,031 	17,192
wg.. 145.5م	 	 	s.. 14م	 	664,877s 	 20م	 77م	 	10,652,542t 	10,392,567t

4,000– 	32 	 	426,945 	15 	16,576 	 	4 	51 	310,841 	256,379
11,987– 	68.4 	 	2,328,780 	11 	194,808 	 	20 	64 	2,551,288 	2,785,199
10,086– 	84.8 	 	1,140,272 	10 	106,037 	 	23 	68 	1,375,639 	1,512,592

1,901– 	47 	 	1,188,508 	12 	88,771 	 	16 	61 	1,175,649 	1,272,607
15,987– 	63.3 	 	2,755,725 	16 	211,385 	 	19 	64 	2,862,091 	3,041,588

3,939– 	105.7 	 	588,888 	4 	64,563 	 	34 	80 	1,059,945 	1,185,932
2,665– 	32 	 	794,943 	25 	62,212 	 	9 	57 	746,370 	759,841
4,012– 	48.9 	 	778,970 	13 	60,843 	 	13 	56 	517,073 	561,873
2,374– 	47.3 	 	163,935 	35 	5,340 	 	3 	20 	182,440 	221,252
1,680– 	35.5 	 	193,933 	5 	7,151 	 	4 	76 	186,039 	123,050
1,318– 	74.4 	 	235,056 	36 	11,276 	 	4 	31 	170,236 	189,636
15,970 	166.6 	 		 	.. 	453,492 	 	20 	81 	7,790,420 	7,351,037



اجلدول 6 م�ؤ�رشات اأ�شا�شية القت�شادات اأخرى

ال�شكان

الرتكيبة 
العمرية 
جماىل)ب(لل�شكان الدخل الق�مى االإ

تكاف�ؤ الق�ى ال�رشائية 
جماىل)ب( للدخل الق�مى االإ

الناجت املحلى 
جماىل االإ

العمر املت�قع
عند امل�لد

معدل معرفة القراءة 
والكتابة

بالن�شبة لل�شكان 
البالغني

انبعاثات ثانى 
اأك�شيد الكرب�ن 

الف باالآ
2005

الن�شبة 
املئ�ية 

ملعدل النم� 
ال�شن�ى

2005-2000

كثافة 
ال�شكان 

فى كل كم 
مربع
2005

الن�شبة املئ�ية 
من عمر ي�م 
واحد - 14 

�شنة
2005

مباليني 
الدوالرات
2005)ب(

ن�شيب الفرد 
بالدوالر
2005

مباليني 
الدوالرات
2005

مباليني 
الدوالرات
2005

الن�شبة املئ�ية 
لنم� ن�شيب 

الفرد
2005-2004

الذك�ر
�شن�ات
2004

ناث االإ
�شن�ات
2004

الن�شبة املئ�ية 
للبالغني من العمر 

15 �شنة فاأكرث
2004-2000

ن�شيب الفرد 
طنان املرتية باالأ

2002

رقام املائلة عن �صنوات غري تلك املحددة. مالحظة: لالطالع على قابلية البيانات للمقارنة، انظر املالحظات التقنية، االأ
على 3466 دوالرا اإىل 10725 دوالرا(. و. يقدر اإنها  اأ. ح�صبت با�صتخدام طريقة اأطل�س البنك الدوىل. ب. تكافوؤ القوة ال�رسائية، اأنظر التعريفات. جـ. البيانات عن ال�صنوات من 2003 - 2005 د. يقدر اأنها منخف�صة الدخل )875 دوالرا اأو اأقل(. هـ. يقدر اأنها من الدخل املتو�صط االأ

 مرتفعة الدخل )10726 دوالرا اأو اأكرث(.
دنى )876 دوالرا اإىل 3465 دوالرا(. خر برنامج للمقارنات الدولية. حـ. يقدر اإنها من الدخل املتو�صط االأ ز. ي�صتند التقدير اإىل االنحدار؛ ومت تقدير غري ذلك ا�صتقرائيا من التقديرات املعيارية الآ
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11.7 	100 	77 	66 	10.1 	15,420 	20,740 	9,100 	12,244 	15 	32 	0.4– 	1,345 اإ�صتونيا	
.. 	28 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..د	 	6,957 	.. 	.. 	.. 	.. اأفغان�صتان	

25 	.. 	81 	77 	.. 	24,090 	104,069 	23,770 	102,693 	22 	54 	6.7 	4,533 االمارات العربية املتحدة	
4.7 	.. 	.. 	.. 	2.6 	11,700 	948 	10,920 	885 	.. 	184 	1 	81 انتيغوا وبربودا	

.. 	97 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	529 0.8جـ	 	101 اأروبا	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	141 0.2جـ	 	66 اأندورا	
7.7 	.. 	82 	78 	4.5 	34,760 	10,258 	46,320 	13,671 	22 	3 	1 	295 اي�صلندا	

.. 	.. 	.. 	.. 	4.5 	.. 	.. 	7,630 	154 	.. 	43 1.3جـ	 	20 باالو	
30.6 	87 	76 	73 	5.3 	21,290 	15,470 	14,370 	10,288 	27 	1,023 	1.6 	727 البحرين	

4.6 	.. 	78 	73 	.. 	.. 	.. ..هـ	 	.. 	19 	627 	0.3 	270 بربادو�س	
17.7 	93 	79 	75 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	30 	71 2.3جـ	 	374 برونى	

3 	.. 	74 	69 	0.2– 	6,740 	1,967 	3,500 	1,021 	37 	13 	3.1 	292 بليز	
0.5 	.. 	65 	62 	3.3 	.. 	.. 	870 	799 	38 	20 	2.6 	918 بوتان	
2.3 	81 	35 	36 	4 	10,250 	18,090 	5,180 	9,145 	38 	3 	0.1 	1,765 بوت�صوانا	

31.8 	.. 	73 	67 	6.4 	13,170 	17,190 	10,440 	13,632 	22 	254 	0.3 	1,305 ترينيدا وتوباغو	
6.7 	.. 	74 	67 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	28 	32 	1.4 	323 جزر البهاما	
0.4 	.. 	63 	62 	1.8 	1,880 	898 	590 	282 	41 	17 	2.6 	478 جزر �صليمان	
0.1 	.. 	65 	61 	0.7 2,000ز	 1,201ز	 	640 	387 	42 	269 	2.1 	600 جزر القمر	

.. 	.. 	.. 	.. 	0.2 	.. 	.. 	2,930 	185 	.. 	352 	3.6 	63 جزر مار�صال	
6.5 	.. 	67 	61 	.. 	.. 	.. ..د	 	.. 	25 	187 	0.6 	22,488 جمهورية كوريا الدميقراطية	
0.5 	.. 	54 	52 	1.4 2,240ز	 1,776ز	 	1,020 	807 	42 	34 	2.1 	793 جيبوتى	
1.7 	.. 	.. 	.. 	2.3 	5,560 	400 	3,790 	273 	.. 	96 0.2جـ	 	72 دومينيكا	
0.3 	.. 	74 	67 	3 6,000ز	 3,041ز	 	1,870 	947 	40 	126 	2.4 	507 خ�رس	 الراأ�س االأ
0.8 	.. 	73 	67 	4.8 6,480ز	 1,199ز	 	2,090 	387 	41 	65 	0.8 	185 �صاموا	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..هـ	 	.. 	.. 	292 1.1جـ	 	58 مريكية	 �صاموا االأ
0.6 	.. 	64 	62 	0.7 	.. 	.. 	390 	60 	39 	163 	2.3 	157 �صاوتومى وبرن�صيبى	
1.6 	.. 	74 	69 	4.4 	6,460 	769 	3,590 	427 	29 	305 	0.5 	119 �صانت ف�صنت وجزر غرينادين	
2.4 	.. 	.. 	.. 	2.7 	12,500 	600 	8,210 	394 	.. 	133 	1.6 	48 �صانت كيت�س ونيف�س	
2.4 	.. 	75 	72 	3.9 	5,980 	990 	4,800 	794 	29 	271 	1.2 	166 �صانت لوت�صيا	
0.9 	80 	42 	43 	0.8 	5,190 	5,870 	2,280 	2,579 	41 	66 	1.6 	1,131 �صوازيلندا	
5.1 	90 	73 	66 	4.5 	.. 	.. 	2,540 	1,140 	30 	3 	0.7 	449 �صورينام	
6.4 	92 	.. 	.. 	3.3– 15,940ز	 1,347ز	 	8,290 	701 	.. 	184 	0.8 	84 �صي�صل	

.. 	.. 	48 	46 	.. 	.. 	.. ..د	 	.. 	44 	13 	3.2 	8,228 ال�صومال	

.. 	74 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	h.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. العراق	
2.6 	.. 	55 	54 	0.6 	5,890 	8,151 	5,010 	6,930 	40 	5 	1.7 	1,384 الغابون	
0.2 	.. 	58 	55 	2.2 1,920ز	 2,913ز	 	290 	442 	40 	152 	2.8 	1,517 غامبيا	
2.2 	.. 	.. 	.. 	0.2 	7,260 	773 	3,920 	418 	.. 	313 	1 	107 غرينادا	
2.2 	.. 	67 	61 	2.9– 4,230ز	 3,178ز	 	1,010 	759 	29 	4 	0.2 	751 غيانا	
0.4 	87 	43 	42 	.. 7,580ز	 3,731ز	 ..هـ	 	.. 	44 	18 	2.3 	504 غينيا اال�صتوائية	
0.2 	.. 	46 	44 	0.5 	700 	1,110 	180 	283 	48 	56 	3 	1,586 غينيا بي�صاو	
0.4 	74 	71 	67 	4.8 3,170ز	 670ز	 	1,600 	338 	40 	17 	2 	211 فانواتو	
1.6 	.. 	70 	66 	0.9 	5,960 	5,052 	3,280 	2,784 	32 	46 	0.9 	848 فيجى	
8.3 	97 	81 	77 	.. 22,230ز	 18,360ز	 	16,510 	13,633 	20 	90 	1.2 	835 قرب�س	
53 	89 	76 	72 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	22 	74 	6.2 	813 قطر	

0.3 	.. 	.. 	.. 	0.9– 	.. 	.. 	1,390 	137 	.. 	136 	1.8 	99 كرييباتى	
21.3 	.. 	81 	75 	3.2 	65,340 	29,841 	65,630 	29,976 	19 	174 	0.8 	457 لك�صمربغ	

0.1 	.. 	43 	42 	3.9 	.. 	.. 	130 	436 	47 	34 	1.4 	3,283 ليربيا	
9.1 	.. 	77 	72 	1.5 	.. 	.. 	5,530 	32,354 	30 	3 	2 	5,854 ليبيا	

.. 	82 	37 	35 	1.4 	3,410 	6,120 	960 	1,718 	39 	59 	0.1 	1,795 لي�صوتو	
7.4 	88 	81 	77 	1.8 	18,960 	7,662 	13,590 	5,491 	18 	1,263 	0.7 	404 مالطا	
3.4 	96 	67 	68 	6.0– 	.. 	.. 	2,390 	787 	41 	1,097 	2.5 	329 ملديف	
2.6 	84 	76 	69 	3.4 	12,450 	15,538 	5,260 	6,560 	25 	615 	1 	1,248 موري�صيو�س	
0.2 	90 	64 	58 	.. 	.. 	.. ..د	 	.. 	29 	77 	1.1 	50,519 ميامنار	

.. 	.. 	69 	67 	0.4– 	.. 	.. 	2,300 	254 	39 	158 	0.6 	111 واليات ميكرونيزيا املتحدة	
7.7 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	1,293 	0.2 	65 برمودا	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	173 2.3جـ	 	45 جزر كاميان	

.. 	.. 	83 	76 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	16 	745 	0.4 	149 جزر �صانل	
2.1 	100 	79 	75 	.. 	.. 	.. ..جـ	 	.. 	19 	103 	0.3 	11,269 كوبا	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	34 0.2جـ	 	48 جزر فريو	
2.9 	.. 	76 	71 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	28 	70 	1.7 	257 بولينيزيا الفرن�صية	
10 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	0 	0.3 	57 غرينالند	

25.4 	.. 	77 	73 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	30 	308 	1.8 	170 غوام	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	27,770 	2,138 	.. 	135 	0.3 	77 جزر مان	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	215 0.6جـ	 	34 ليخت�صتان	
4 	91 	82 	78 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	16 	.. 	0.7 	460 ماكاو ال�صينية	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..هـ	 	.. 	.. 	430 4.0جـ	 	180 مايوتى	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	159 0.6جـ	 	33 موناكو	
.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..هـ	 	.. 	.. 	161 1.5جـ	 	79 جزر ماريانا ال�صمالية	

27.8 	.. 	79 	73 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	23 	228 	0.8 	183 نتيل الهولندية	 جزر االأ
8.2 	96 	78 	72 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	28 	13 	1.9 	234 كاليدونيا اجلديدة	
3.5 	.. 	82 	74 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	22 	441 	0.5 	3,911 بورتوريكو	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	.. 	473 0.7جـ	 	28 �صان مارينو	

.. 	.. 	.. 	.. 	3.5– 	.. 	.. 	750 	729 	41 	66 	4.4 	976 تيمور لي�صتى	
1 	99 	74 	71 	2 8,040ز	 823ز	 	2,190 	224 	36 	142 	0.4 	102 تونغا	

92.8 	.. 	81 	76 	.. 	.. 	.. ..و	 	.. 	24 	329 	1.1 	115 جزر فرجني )الواليات املتحدة(	



مالحظات تقنية
لتجميع  امل�صتخدمة  واملناهج  امل�صادر  التقنية  املالحظات  هذه  تناق�س 
املوؤ�رسات الواردة فى هذه الطبعة من موؤ�رسات خمتارة للتنمية العاملية وتتبع 
املالحظات الرتتيب الذى تظهر به املوؤ�رسات فى اجلدول. وت�صتخدم موؤ�رسات 
احل�صابات  نظام  مع  تتفق  التى  امل�صطلحات  املختارة  العاملية  التنمية 

القومية لعام 1993.
    

امل�سادر
من  ماأخوذة  العاملية  للتنمية  املختارة  املوؤ�رسات  فى  املن�صورة  البيانات 
التنقيحات  اأمكن  حيثما  اأدرجت  اأنه  غري   2006 العاملية  التنمية  موؤ�رسات 
�صافة اإىل ذلك اأدرجت فى اجلدول  املبلغة بعد تاريخ اإغالق تلك الطبعة. وباالإ
ول واجلدول ال�صاد�س التقديرات املعلنة اأخريا عن ال�صكان ون�صيب الفرد من  االأ

الدخل القومى االإجماىل ل�صنة 2005.
ت�صكيلة متنوعة من امل�صادر للح�صول على  الدوىل على  البنك  ويعتمد 
املتعلقة  فالبيانات  العاملية  التنمية  موؤ�رسات  فى  املن�صورة  االإح�صاءات 
بالديون اخلارجية للبلدان النامية تبلغها للبنك الدوىل مبا�رسة البلدان النامية 
االأع�صاء فيه من خالل نظام اإبالغ املدنيني اأما البيانات االأخرى فت�صتمد فى 
النقد  �صندوق  ومن  املتخ�ص�صة،  ووكاالتها  املتحدة  االأمم  من  ول  االأ املقام 
التقديرات  ت�صتخدم  الدوىل. كما  للبنك  املقدمة  القطرية  التقارير  الدوىل، ومن 
وبالن�صبة  ات�صاقها،  اأو  البيانات  حداثة  لتح�صني  البنك  موظفو  يعدها  التى 
ملعظم البلدان يتم احل�صول على تقديرات احل�صابات القومية من احلكومات 
االأع�صاء من خالل بعثات البنك الدوىل االقت�صادية ويقوم موظفو البنك فى 
بع�س احلاالت بت�صحيحها ل�صمان ات�صاقها مع التعاريف واملفاهيم الدولية 
ومعظم البيانات االجتماعية املاأخوذة من م�صادر وطنية م�صتمدة من ملفات 

اإدارية عادية، اأو من م�صوح خا�صة، اأو تعدادات دورية.
ولالطالع على مزيد من املالحظات التف�صيلية من البيانات يرجى الرجوع 

اإىل مطبوع البنك الدوىل املعنون/ ِ»موؤ�رسات التنمية العاملية، 2006«.

إمكانات التعويل عليها ات�ساق البيانات وا
بذل جمهود كبري فى توحيد )تنميط( البيانات، لكى ال ميكن �صمان القابلية 
الكاملة للمقارنة، ولذلك ينبغى توخى احلر�س فى تف�صري املوؤ�رسات، وهناك 
التعويل  ومدى  للمقارنة  وقابليتها  البيانات  توافر  فى  توؤثر  كثرية  عوامل 
االقت�صادات  من  كثري  فى  �صعيفة  ماتزال  االإح�صائية  فالتنظيم  عليها 
التغطية واملمار�صات  املناهج ونطاق  وا�صعة بني  اختالفات  النامية، وهناك 
والتعاريف االإح�صائية، وتنطوى املقارنات فيما بني البلدان والفرتات الزمنية 
على م�صكالت تقنية وفكرية معقدة ال ميكن حلها ب�صورة ال لب�س فيها، وقد ال 
تكون التغطية بالبيانات كاملة بالن�صبة لالقت�صادات ب�صبب ظروف خا�صة 
اأو تلك التى تعانى م�صكالت )مثل تلك التى خرجت من منازعات( اأثرت على 
�صباب فعلى الرغم من اأن البيانات م�صتمدة  جمع البيانات واإبالغها. ولهذه االأ
اأنها  على  اإال  فهمها  ينبغى  ال  بالثقة،  جدارة  كرث  االأ اأنها  يعتقد  م�صادر  من 
على  ولي�س  االقت�صادات،  بني  �صا�صية  االأ للفرق  ومو�صحة  لالجتاهات  مبينة 
فى  التفاوت  وبعك�س  الفروق.  لهذه  دقيقة  كمية  مقايي�س  تقدم  اأنها  اأ�صا�س 
البيانات الواردة فى  طبعات خمتلفة عمليات التنقيح التى تقوم بها البلدان 
املنهج.  فى  والتغريات  التاريخية  ال�صال�صل  على  تتم  التى  املراجعات  وكذلك 
لذا نن�صح القراء بعدم مقارنة �صال�صل البيانات بني الطبعات اأو بني خمتلف 
اأقرا�س  على  مت�صقة  زمنية  �صال�صل  وتتوافر  الدوىل.  البنك  من�صورات  طبعات 

(CD-Rom) التى ت�صم موؤ�رسات التنمية العاملية 2006.

ن�سب النمو ومعدالته
النمو  ن�صب  عادة  اجلــداول  تبني  اإليها،  واالإحالة  للبيانات  الرجوع  لتي�صري 
�صكلها  فى  القيم  وتتوافر  اإليها.  ت�صتند  التى  الب�صيطة  القيم  ولي�س  ومعدالته 
�صلى على اأقرا�س (CD-Rom) ت�صم موؤ�رسات التنمية العاملية 2006. وما  االأ
مل يذكر غري ذلك، مت ح�صاب معدالت النمو با�صتخدام طريقة انحدار املربعات 
ن  الأ ونظرا  يلى(.  فيما  االإح�صائية  بالطرق  اخلا�س  اجلزء  )انظر  ال�صغرى 
الطريقة تاأخذ فى اعتبارها كل امل�صاهدات املتاحة فى فرتة ما، فاإن معدالت 
بالقيم  موجب  بفري  تتاأثر  ال  التى  العامة  االجتاهات  تعك�س  الناجتة  النمو 
االقت�صادية  املوؤ�رسات  ا�صتخدمت  الت�صخم،  اآثــار  وال�صتبعاد  اال�صتثنائية، 
�صعار الثابتة فى ح�صاب معدالت النمو والبيانات املدرجة بخط مائل هى  باالأ
عن �صنة اأو فرتة اأخرى غري تلك املذكورة فى راأ�س العمود ـ حتى �صنتني قبل 
بالن�صبة  �صنوات  ثالث  وحتى  االقت�صادية،  للموؤ�رسات  بالن�صبة  بعده  اأو  ذلك 
انتظاما  اأقل  يكون  الأن  يتجه  االأخرية  هذه  جمع  الأن  االجتماعية،  للموؤ�رسات 

والتغيري فيها اأقل جوهرية على مدى الفرتات الق�صرية.

�سعار الثابتة �سال�سل االأ
فراد  االأ ينتجها  التى  امل�صافة  القيمة  فى  بالزيادة  ما  اقت�صاد  منو  يقا�س 
النمو  قيا�س  فــاإن  ولذلك  االقت�صاد.  ذلك  فى  العاملة  واملن�صاآت  العاملون 
مقومة  ومكوناته  االإجماىل  املحلى  للناجت  تقديرات  ــراء  اإج يتطلب  احلقيقى 
�صعار  باالأ القومية  احل�صابات  �صال�صل  الدوىل  البنك  ويجمع  الثابتة.  �صعار  باالأ
�صلية للبلد وللح�صول  �صا�س االأ الثابتة بالعمالت القومية وامل�صجلة فى �صنة االأ
�صعار الثابتة، تتم اإعادة اإ�صناد الناجت  على �صال�صل قابلة للمقارنة للبيانات باالأ
املحلى االإجماىل والقيمة امل�صافة ح�صب املن�صاأ ال�صناعى اإىل �صنة مراجعية 
جماىل  م�صرتكة، حاليا 2000. وتخلق هذه العملية تفاوتا بني الناجت املحلى االإ
هذا  تخ�صي�س  ن  الأ ونظرا  اإ�صنادها.  املعاد  املكونات  وجمموع  اإ�صناده  املعاد 

التفاوت �صيخلق ت�صوهات فى معدل النمو، ترك التفاوت دون حت�صي�س.

املقايي�س املوجزة
قاليم وجمموعات الدخل املعرو�صة فى  حت�صب املقايي�س املوجزة بالن�صبة لالأ
التعبري عنها فى �صكل  الب�صيط عند  نهاية معظم اجلداول، عن طريق اجلمع 
م�صتويات ومعدالت ون�صب النمو االإجمالية حت�صب عادة باعتبارها متو�صطات 
مرجحة، واملقايي�س املوجودة اخلا�صة باملوؤ�رسات االجتماعية مرجحة بعدد 
يتم  التى  الر�صع  وفيات  عدا  فيما  لل�صكان،  الفرعية  املجموعات  اأو  ال�صكان 
ترجيحها بعدد املواليد. وللح�صول على مزيد من املعلومات انظر املالحظات 

اخلا�صة مبوؤ�رسات معينة.
وبالن�صبة للمقايي�س املوجزة التى تعطى عدة �صنوات ت�صتند احل�صابات 
تكوين  فى  تغيري  يحدث  ال  حتى  االقت�صادات  من  متجان�صة  ملجموعة 
كانت  اإذا  اإال  املجموعات  مقايي�س  ت�صنيف  يتم  وال  الزمن،  مبرور  االإجماىل 
قل،  البيانات املتاحة عن �صنة معينة متثل ثلثى املجموعة باأ�رسها على االأ
�صناد وهى 2000. وطاملا مت الوفاء بهذا املعيار يفرت�س  كما حددتها �صنة االإ
تعد  التى  البلدان  مثل  تت�رسف  بيانات  عنها  توجد  ال  التى  االقت�صادات  اأن 
تقديرات عنها، وينبغى اأن ي�صع القراء فى اعتبارهم اأن املقايي�س املوجزة هى 
تقديرات لالإجماليات التى متثل كل مو�صوع، واأنه ال ميكن ا�صتنتاج اأى �صىء 
له مغزاه عن ال�صلوك على امل�صتوى القطرى باال�صتناد ملوؤ�رسات املجموعات 
وباالإ�صافة لذلك، فاإن عملية التقدير قد تق�صى على تفاوتات بني اإجماليات 

املجموعات الفرعية واالإجماليات العامة.

�سا�سية اجلدول 1: موؤ�رسات التنمية االأ
ي�شتند تعريف ال�شكان اإىل تعريف الواقع القائم، الذى يعتمد على تعداد كل 
املقيمني، بغ�س النظر عن و�صعهم القانونى اأو جن�صيتهم، فيما عدا الالجئني 
اللجوء، والذين يعتربون ب�صفة  الذين مل يتم توطينهم ب�صورة دائمة فى بلد 

�صلى. عامة جزءا من �صكان بلدهم االأ
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بالن�صبة  للتغري  �صى  االأ املعدل  ال�شن�ى هو  ال�شكان  معدل من�  مت��شط 
للفرتة )انظر اجلزء اخلا�س بالطرق االإح�صائية اأدناه(.

كثافة ال�شكان هى عدد ال�صكان فى منت�صف العام مق�صوما على م�صاحة 
ر�س هى اإجماىل م�صاحة بلد ما مع ا�صتبعاد امل�صاحات  ر�س. وم�صاحة االأ االأ
الواقعة �صمن امل�صطحات املائية الداخلية واملجارى املائية ال�صاحلية ويتم 

ر�س. ح�صاب الكثافة با�صتخدام اأحدث بيانات متاحة عن م�صاحة االأ
عمار )من �صفر اإىل 14 �صنة اإىل الن�صبة  التك�ين العمرى لل�شكان، ت�صري االأ

املئوية من ال�صكان التى يبلغ عمرها من �صفر اإىل 14 �صنة(
الدخل الق�مى االإجماىل هو اأعر�س مقيا�س للدخل القومى، ويقي�س اإجماىل 
نف�صهم من م�صادر حملية واأجنبية.  القيمة امل�صافة التى ين�صبها املقيمون الأ
وىل  االأ الدخل  من  ــرادات  ي االإ ح�صيلة  زائــدا  االإجماىل  املحلى  الناجت  وي�صمل 
من م�صادر خارجية، ويتم حتويل البيانات من العملة الوطنية اإىل الدوالرات 
ويت�صمن  الدوىل،  البنك  اأطل�س  طريقة  با�صتخدام  اجلارية  بقيمتها  مريكية  االأ
التقلبات  اآثار  زالة  اأ�صعار ال�رسف ملدة ثالث �صنوات الإ ا�صتخدام متو�صط  ذلك 
اأدناه  اأ�صعار ال�رسف )انظر الق�صم اخلا�س بالطرق االإح�صائية  العار�صة فى 

لالطالع على مناق�صة مف�صلة لطريقة االأطل�س(.
القومى  الدخل  اإجماىل  هو  االإجماىل  الق�مى  الدخل  من  الفرد  ن�شيب 
الدوالرات  اإىل  حتويله  ويتم  العام.  منت�صف  فى  ال�صكان  عدد  على  مق�صوما 
مريكية بقيمتها اجلارية با�صتخدام طريقة االأطل�س وي�صتخدم البنك الدوىل  االأ
لت�صنيف  مريكية  االأ بالدوالرات  االإجماىل  القومى  الدخل  من  الفرد  ن�صيب 

غرا�س التحليلية ولتحديد اأهلية البلدان لالقرتا�س. االقت�صادات لالأ
الدخل الق�مى االإجماىل مقي�شا ب�شعر تكاف�ؤ الق�ة ال�رشائية هو الدخل 
القومى االإجماىل حموال اإىل دوالرات دولية با�صتخدام معامالت حتويل تكافوؤ 
�صمية ال تعك�س دائما الفروق  اأ�صعار ال�رسف االأ ن  اأدرج الأ القوة ال�رسائية، وقد 
�صعار الن�صبية، وعلى اأ�صا�س �صعر �رسف تكافوؤ القوة ال�رسائية  الدولية فى االأ
يكون لكل دوالر دوىل نف�س القوة ال�رسائية بالن�صبة للدخل القومى االإجماىل 
االإجماىل  القومى  للدخل  بالن�صبة  مريكى  االأ للدوالر  تكون  التى  املحلى 
مريكى. وتتيح اأ�صعار تكافوؤ القوة ال�رسائية اإجراء مقارنة منطية مل�صتويات  االأ
رقام القيا�صية التقليدية  �صعار احلقيقية بني البلدان، متاما مثلما تتيح االأ االأ
�صعار املقارنة بالقيم احلقيقية مبرور الزمن، ومعامالت حتويل تكافوؤ القوة  لالأ
اأجراها »برنامج  التى  �صعار  االأ ال�رسائية امل�صتخدمة هنا م�صتمدة من م�صوح 
التعاون والتنمية فى  بلدا. وبالن�صبة ملنظمة  الدولية« وتغطى 118  املقارنة 
اكتملت  امل�صوح،  من  جولة  اأحدث  من  البيانات  تاأتى  االقت�صادى،  امليدان 
فى 1999، والباقى اإما من م�صح 1996، اأو بيانات من 1993 اأو من جولة 
اخلا�صة  التقديرات  اأمــا   )1996 مقيا�س  لو�صع  ا�صتقراوؤها  )جــرى  �صابقة 
اأعدت  اإح�صائية  فاإنها م�صتمدة من مناذج  بالبلدان غري املدرجة فى امل�صح 

با�صتخدام البيانات املتاحة.
ن�شيب الفرد من الدخل الق�مى االإجماىل ب�شعر تكاف�ؤ الق�ة ال�رشائية 
عدد  على  مق�صوما  ال�رسائية  القوة  تكافوؤ  ب�صعر  االإجماىل  القومى  الدخل  هو 

ال�صكان فى منت�صف العام.
وي�شتند من� ن�شيب الفرد من الناجت املحلى االإجماىل اإىل الناجت املحلى 
جماىل مقيا�صا  �شعار الثابتة، ويعترب منو الناجت املحلى االإ االإجماىل مقي�شا باالأ
�صعار  باالأ جماىل  االإ املحلى  الناجت  تقدير  وميكن  اقت�صاد.  اأى  لنمو  عري�صا 
اأنتجت فى  التى  واخلدمات  لل�صلع  االإجمالية  الكمية  قيا�س  الثابتة عن طريق 
مع  اأ�صا�س،  �صنة  اأ�صعار  من  عليها  متفق  مبجموعة  وتقييمها  معينة،  فرتة 
�صعار الثابتة، انظر الق�صم اخلا�س  ا�صتنزال تكلفة املدخالت الو�صيطة، اأي�صا باالأ

بالطرق االإح�صائية لالطالع على تفا�صيل معدل منو املربعات ال�صغرى.
التى من املتوقع  ال�صنوات  امل�لد هو عدد  عند  املت�قع  العمر  مت��شط 
اإذا ما ا�صتمرت معدالت الوفيات ال�صائدة عند  اأن يعي�صها طفل حديث الوالدة 

والدته كما هى طوال فرتة حياته.
من  املئوية  الن�صبة  هى  البالغني  لدى  والكتابة  القراءة  معرفة  معدل 
اأن  بفهم  ي�صتطيعون  والذين  واأكرث،  �صنة   15 عمرهم  يبلغ  الذين  �صخا�س  االأ

فاإن  التطبيق،  وفى  اليومية.  حياتهم  حول  ب�صيطة  اإفــادة  ويكتبوا  يقوموا 
قيا�س معرفة القراءة والكتابة �صعب. ويتطلب تقدير معرفة القراءة والكتابة 
اأو م�صح فى ظل ظروف  التعداد  التعريف توافر مقايي�س  با�صتخدام مثل هذا 
بيانات  من  والكتابة  القراءة  يعرفون  من  عدد  كثرية  بلدان  وتقدر  املقارنة. 
كمقيا�س  التعليمى  التح�صيل  بيانات  البع�س  وي�صتخدم  ذاتيا.  عنها  يبلغ 
اإمتام  مل�صتوى  اأو  املدار�س  فى  لالنتظام  خمتلفة  اأطــواال  يطبق  لكنه  بديل 
البلدان، ينبغى  البيانات عرب  الدرا�صة. ونظرا الحتالف تعريف ومناهج جمع 

احلذر فى ا�صتخدام البيانات.
الناجتة من حرق  االنبعاثات  تلك  الكرب�ن تقي�س  اأك�شيد  ثانى  انبعاث 
�صمنت وي�صمل هذا ثانى اأك�صيد الكربون الذى  الوقود االأحفورى ومن �صناعة االأ
الغاز.  توهج  ومن  والغازى  وال�صائل  ال�صلب  الوقود  ا�صتهالك  اأثناء  فى  ينتج 
الكربون  اأوك�صيد  ثانى  اإجماىل  هو  الكربون  اأوك�صيد  ثانى  من  الفرد  ون�صيب 

مق�صوما على عدد ال�صكان فى منت�صف العام.
ويح�صب »مركز حتليل معلومات غاز ثانى اأوك�صيد الكربون« الذى ترعاه 
ن�صان من غاز  مريكية، االنبعاثات ال�صنوية الناجتة عن فعل االإ وزارة الطاقة االأ
ثانى اأوك�صيد الكربون، وهذه احل�صابات م�صتمدة من معلومات حول ا�صتهالك 
الوقود االأحفورى، مبنية على »جمموعة بيانات الطاقة العاملية« التى حتتفظ 
»جمموعة  على  مبنية  العاملية  �صمنت  االأ �صناعة  حول  بيانات  ومن  بها. 
املتحدة  الواليات  »مكتب  بها  يحتفظ  التى  �صمنت«  االأ �صناعة  معلومات 
للمناجم«. وفى كل عام يعيد مركز حتليل معلومات غاز ثانى اأوك�صيد الكربون 
ح�صاب كل ال�صال�صل الزمنية من 1950 حتى الوقت احلا�رس، ويدمج اأحدث 
النتائج واآخر الت�صحيحات فى قاعدة بياناته، وت�صتبعد التقديرات الوقود الذى 
متون به ال�صفن والطائرات التى تعمل فى النقل الدوىل ب�صبب �صعوبة تق�صيم 

هذا الوقود بني البلدان التى ت�صتفيد من هذا النقل.

اجلدول 2 الفقر
من  النامية  للبلدان  بالن�صبة  العاملى  للفقر  تقديراته  اأول  الدوىل  البنك  اأنتج 
�رس  اأجل اإعداد تقرير عن التنمية فى العامل، 1990، با�صتخدام بيانات م�صح االأ
وباإدماج   .)1991 وول،  دى  وفان  دات،  )رفايون،  بلدا   22 فى  اأجرى  الذى 
بيانات امل�صوح التى مت جمعها خالل اخلم�صة ع�رسة عاما املا�صية، تو�صعت 
قاعدة البيانات ب�صورة كبرية واأ�صبحت ت�صم االآن 440 م�صحا متثل نحو 100 
ع�صوائيا  اختريت  اأ�رسة  مليون   1.1 نحو  مع  لقاءات  اأجريت  وقد  ناميا.  بلدا 
النامية.  البلدان  �صكان  من  املائة  فى   93 ومتثل  امل�صوح؛  هذه  فى  كعينات 
وعن  اإنفاقه  وكيفية  الدخل  م�صادر  عن  تف�صيلية  اأ�صئلة  امل�صوح  ووجهت 
�صخا�س الذى يتقا�صمون هذا الدخل. وقد اأجرى معظم  ثر مثل عدد االأ �صمات االأ
هذه اللقاءات، العاملون فى مكاتب االإح�صاء احلكومية. واإ�صافة للتح�صينات 
فى مدى �صمول البيانات ونوعيتها، حت�صنت اأي�صا املنهجية امل�صتخدمة، مما 

اأ�صفر عن تقديرات اأف�صل واأكرث �صموال.

توافر البيانات
منذ 1979، حدث تو�صع كبري فى عدد البلدان التى جترى مثل هذه امل�صوح، 
وتواتر امل�صوح، ونوعية بياناتها. وارتفعت ب�صورة مثرية جمموعات البيانات 
ويعك�س  و1999.   1997 بني   100 اإىل  و1981   1979 فى   13 جمرد  من 
االنخفا�س اإىل 41 م�صحا متوافر بعد 1999، الفجوة بني الوقت الذى يتم فيه 
جمع البيانات والوقت الذى تغدو فيه متاحة للتحليل، وال تعك�س نق�صا فى 
جمع البيانات. ويتح�صن مدى �صمول البيانات فى كل املناطق، لكن اأفريقيا 
من  قل  االأ على  واحدة  جمموعة  توافر  مع  متخلفة،  تزال  ال  ال�صحراء  جنوب 
البيانات فى 28 بلدا فقط من 48 بلدا. وميكن احل�صول على ا�صتعرا�س كامل 

لتوافر البيانات ح�صب ال�صنوات والبلدان فى
http://ifesearch.worldbank.org/povcainet/



نوعية البيانات
ال تنتهى م�صكالت تقدير الفقر ومقارنة معدالته بتوافر البيانات. اإذ تثور عدة 
ق�صايا اأخرى ذات �صلة، بع�صها يتعلق بالنوعية، فى قيا�س م�صتويات املعي�صة 
من بيانات امل�صح. يت�صل اإحداها باختيار الدخل اأو اال�صتهالك كموؤ�رس للرفاهية. 
والدخل ب�صفة عامة �صعب قيا�صه بدقه، واال�صتهالك يقرب من مفهوم م�صتوى 
املعي�صة. والدخل قد يتباين مع الزمن حتى لو مل يتباين م�صتوى املعي�صة. لكن 
�رس قد  بيانات اال�صتهالك ال تتوافر دائما. وهناك ق�صية اأخرى هى اأن م�صوح االأ
التى  اال�صتهالكية  ال�صلع  عدد  فى  املثال،  �صبيل  على  وا�صعة،  ب�صورة  تتباين 
حتددها. بل اإن امل�صوح املتماثلة قد ال تقبل املقارنة الدقيقة ب�صبب الفروق فى 

التوقيت اأو فى نوعية وتدريب العدادين امل�صرتكني فى امل�صح.
كذلك تطرح املقارنة بني البلدان التى متر مب�صتويات خمتلفة من التنمية 
غري  ال�صلع  ال�صتهالك  الن�صبية  همية  االأ فى  الفروق  ب�صبب  حمتملة  م�صكلة 
ال�صوقية. اإذ يتعني اإدراج القيمة ال�صوقية املحلية لكل اال�صتهالك العينى )مبا فى 
نتاج الذاتى، وهو مهم ب�صفة خا�صة فى االقت�صادات الريفية املتخلفة(  ذلك االإ
رباح املفرت�صة من اإنتاج ال�صلع  فى اإجماىل نفقات اال�صتهالك. وباملثل، فاإن االأ
غفال  غري ال�صوقية ينبغى اإدراجها فى الدخل. وهذا ال يتم دوما، رغم اأن هذا االإ
كان ميثل م�صكلة اأكرب كثريا من م�صوح ما قبل الثمانينيات من القرن املا�صى. 
نتاج  وتت�صمن بيانات معظم امل�صوح حاليا تقييمات لال�صتهالك اأو الدخل من االإ
الذاتى. فعلى �صبيل املثال، ي�صتخدم بع�س امل�صوح �صعر اأقرب �صوق، فى حني 

ي�صتخدم البع�س االآخر متو�صط اأ�صعار البيع على بوابة املزرعة.
وحيثما ميكن، ي�صتخدم اجلدول بيانات اال�صتهالك لتحديد من هو فقري 
اإال عندما تتوافر بيانات اال�صتهالك. وفى  الدخل  وال ي�صتخدم بيانات م�صوح 
كيفية  فى  تغيري  حدث  العاملية،  التنمية  موؤ�رسات  من  احلديثة  الطبعات 

ا�صتخدام م�صوح الدخل.
�رسة ليتفق مع بيانات  وفى املا�صى، كان يتم ت�صحيح متو�صط دخل االأ
الدخل واال�صتهالك املاأخوذة من احل�صابات القومية. ولكن باختبار هذا النهج 
ونفقات  الدخل  بيانات  عنها  توافرت  بلدا   20 نحو  من  بيانات  با�صتخدام 
اال�صتهالك امل�صتمدة من نف�س امل�صوح، وجد اأن الدخل ال يغل متو�صط اأعلى من 
اال�صتهالك فح�صب، ولكنه ينتج عدم م�صاواة اأكرب اأي�صا. وعندما قورنت مقايي�س 
الفقر ا�صتنادا اإىل اال�صتهالك والدخل، فاإن هذين التاأثريين األغى الواحد منهما 
وت�صتخدم  كبري.  فرق  هناك  يكن  مل  االإح�صائية،  الناحية  فمن  تقريبا:  االآخر 
العاملية بيانات الدخل لتقدير الفقر  التنمية  م�ؤ�رشات  الطبعات احلديثة من 

ب�صورة مبا�رسة، بدون ت�صحيح متو�صط مقايي�س الدخل.

حدود الفقر الدولية
حد  على  وتطبيقية  فكرية  م�صكالت  الفقر  لتقديرات  الدولية  املقارنات  تثري 
قد  البلدان  عرب  املت�صقة  واملقارنات  للفقر،  خمتلفة  تعريفات  فللبلدان  �صواء. 
اأكرب  �رسائية  قوة  لها  تكون  اأن  اإىل  املحلية  الفقر  وتنزع حدود  تكون �صعبة. 
البلدان  �صخاء، عنها فى  اأكرث  ت�صتخدم م�صتويات  الغنية، عندما  البلدان  فى 
ـ  املعي�صى  امل�صتوى  نف�س  لهما  املعقول معاملة �صخ�صني  الفقرية. فهل من 
نه اتفق اأن اأحدهما يعي�س  من حيث �صيطرتهما على ال�صلع ـ ب�صورة خمتلفة الأ

فى بلد اأكرث غنى؟
على  بقاء  واالإ الدوىل،  للفقر  اإىل حد  ت�صتند  التى  الفقر  مقايي�س  وحتاول 
القيمة احلقيقية حلد الفقر ثابتا عرب البلدان، مثلما يجرى عند اإجراء مقارنات 
عرب الزمن. وقد مت اختيار م�صتوى دوالر واحد يوميا والذى ي�صيع ا�صتخدامه، 
با�صتخدام  املحلية  العملة  ح�صب  وم�صححا  الدولية   1985 باأ�صعار  مقي�صا 
نه  الأ  ،1990 العامل،  فى  التنمية  عن  تقرير  ــداد  الإع ال�رسائية،  القوة  تكافوؤ 
منوذجى بالن�صبة حلدود الفقر فى البلدان منخف�صة الدخل. وت�صتخدم اأ�صعار 
ال�رسف بتكافوؤ القوة ال�رسائية، مثل تلك امل�صتمدة من جداول بن العاملية اأو 
�صعار املحلية لل�صلع واخلدمات غري  نها تاأخذ فى احل�صبان االأ البنك الدوىل، الأ
املتداولة دوليا. لكن اأ�صعار تكافوؤ القوة ال�رسائية �صممت ملقارنة اإجماليات 
لذلك،  ونتيجة  للفقر.  دولية  مقارنات  الإجراء  ولي�س  القومية،  احل�صابات  من 

لي�س هناك يقني باأن حدا دوليا ما للفقر يقي�س نف�س الدرجة من احلاجة اأو 
احلرمان عرب البلدان.

�رشات التنمية العاملية تكافوؤ القوة  وىل من م�ؤ وقد ا�صتخدمت الطبعات االأ
ال�رسائية من جداول بن العاملية. وت�صتخدم الطبعات احلديثة تقديرات تكافوؤ 
اأعيد  واإذ  الــدوىل.  البنك  انتجها  التى   1993 فى  لال�صتهالك  ال�رسائية  القوة 
ح�صابه مبقايي�س تكافوؤ القوة ال�رسائية لعام 1993، اأ�صبح حد الفقر الدوىل 
�صلى وهو دوالر يوميا املقدر مبقايي�س تكافوؤ القوة ال�رسائية لعام 1985،  االأ
االآن نحو 1.08 دوالر يوميا. واأية تنقيحات فى تكافوؤ القوة ال�رسائية فى بلد 
اأن تنتج حدودا للفقر خمتلفة  �صعار، ميكن  اأف�صل لالأ اأرقام قيا�صية  ما الدراج 

ب�صورة مثرية بالعملة املحلية.
كما تثور ق�صايا عند مقارنة مقايي�س الفقر داخل البلدان، فعلى �صبيل 
احل�رسية  املناطق  فى  منوذجية  ب�صورة  اأعلى  املعي�صة  تكلفة  فاإن  املثال، 
عنها فى املناطق الريفية. واأحد اأ�صباب ذلك اأن ال�صلع الغذائية الرئي�صية تنزع 
النقدى  الفقر  حد  فاإن  ولذا  احل�رسية.  املناطق  فى  تكلفة  اأكرث  تكون  اأن  اإىل 
الوا�صح  من  لي�س  لكن  الريفى.  الفقر  حد  من  اأعلى  يكون  اأن  البد  احل�رسى 
دائما اأن الفرق بني حدى الفقر احل�رسى والريفى القائم فى التطبيق ال يعك�س 
�صوى الفروق فى تكاليف احلياة. وفى بع�س البلدان، فاإن حد الفقر احل�رسى 
ال�صائع اال�صتخدام له قيمة حقيقية اأعلى ـ مما يعنى اإنه يتيح �رساء �صلع اأكرث 
حيان مبا  لال�صتهالك ـ من حد الفقر الريفى. وقد كان الفرق كبريا فى بع�س االأ
يعنى اأن انت�صار الفقر اأعلى فى املناطق احل�رسية عنه فى املناطق الريفية، 
اإجراء ت�صحيحات لفروق تكاليف املعي�صة فقط.  العك�س موجود عند  اأن  رغم 
القيمة احلقيقية  فاإنه عندما تتباين  الدولية،  وكما هو احلال فى املقارنات 

حلد الفقر ال يت�صح مدى جدوى مثل هذه املقارنات بني احل�رس والريف.
ويدمج كل هذه املعلومات، ح�صب فريق فى جمموعة بحوث التنمية فى 
�صخا�س الذين يعي�صون دون خمتلف حدود الفقر الدولية،  البنك الدوىل عدد االأ
التنمية  �رسات  موؤ فى  ن�رست  امل�صاواة  وعــدم  للفقر  اأخــرى  مقايي�س  وكذلك 
جديدة  بيانات  ي�صبح  عندما  �صنويا  البيانات  قاعدة  تنقيح  ويتم  العاملية. 
للم�صوح متاحة، وتتم اإعادة تقدير رئي�صية للتقدم فى مكافحة الفرق كل ثالث 

�صنوات تقريبا.

جرها بنف�سك: موقع بوفكال نت اأ
طور هذا الفريق موؤخرا موقع Povcal Net، وهو اأداة للح�صاب تفاعلية ت�صتند اإىل 
نرتنت تتيح مل�صتخدميها تكرار احل�صابات التى يجريها الباحثون فى البنك  االإ
الدوىل فى تقدير مدى الفقر املطلق فى العامل. وبو فكال هو برجميات مكتفية 
ذاتيا حتركها قوى مدجمة فيها تقوم باحل�صابات ذات ال�صلة من قاعدة اأولية 
وا�صتخدامها فى  �صا�صية هذه من املوقع  االأ الربجميات  اإنزال  للبيانات. وميكن 
ولية لبو فكال من  �صكال. وتتكون قاعدة البيانات االأ بيانات التوزيع خمتلفة االأ
املوقع  وتتوافر من  �رس.  االأ م�صوح  بيانات  التوزيع ح�صبت مبا�رسة من  بيانات 

اأي�صا معلومات تف�صيلية عن كل منها.
املنهج  وكان  لال�صتيفاء.  منهجا  التوزيع  بيانات  من  التقدير  ويتطلب 
ال�صابقة  االأعمال  اأثبتت  مرنة،  وظيفية  باأ�صكال  لورنز  منحنيات  املختار هو 
اأنه ميكن التعويل عليه. وميكن متثيل منحنى لورنز بيانات باعتباره جممع 
�صخا�س،  الن�صب املئوية الإجماىل اال�صتهالك اأو الدخل مقارنة بالعدد املجمع لالأ
فراد. ومت ترجيح منحنيات لورنز التجريبية التى قدرها بو فكال  بدءا باأفقر االأ

�رس. �رسة، ومن ثم ت�صتند اإىل اأع�صار ال�صكان، ولي�س االأ بحجم االأ
الفقر مبوجب  بو فكال مل�صتخدميه ح�صاب مقايي�س  كما يتيح برنامج 
فرو�س خمتلفة. فعلى �صبيل املثال، فاإنه بدال من دوالر واحد يوميا، ي�صتطيع 
امل�صتخدمني حتديد حد فقر خمتلف، مثال 1.5 دوالر اأو 3 دوالر. كما ي�صتطيع 
امل�صتخدمون حتديد معدالت خمتلفة لتكافوؤ القوة ال�رسائية وجتميع التقديرات 
با�صتخدام جمموعات بديلة للبلدان )على �صبيل املثال، املجموعات القطرية 
جمموعة  اأو  املتو�صطة،  الدخول  اإىل  امل�صتندة  املجموعات  اأو  املتحدة،  لالأمم 

خمتارة من البلدان فرادى. وبوفكال نت متاح مبا�رسة على
http://iresearch.worldbank.org/povcalnet/
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مالحظات على تقديرات 2002
�صا�صية. �شنة امل�شح هى ال�صنة التى جمعت فيها البيانات االأ

معدل الفقر الريفى هو الن�صبة املئوية ل�صكان الريف الذين يعي�صون دون 
حد الفقر الريفى القومى.

الذين يعي�صون  الن�صبة املئوية ل�صكان احل�رس  الفقر احل�رشى هو  معدل 
دون حد الفقر احل�رسى القومى.

معدل الفقر الق�مى هو الن�صبة املئوية لل�صكان الذين يعي�صون دون حد 
الفرعية  املجموعات  تقديرات  اإىل  القومية  التقديرات  وت�صتند  القومى.  الفقر 

�رس. مرجحة بال�صكان املاأخوذة من م�صوح االأ
دوالرين  من  واقل  ي�ميا  دوالر  من  اأقل  على  يعي�ش�ن  الذين  وال�شكان 
ي�ميا هى الن�صبة من ال�صكان الذين يعي�صون على اأقل من 1.08 دوالر يوميا و 
اأ�صعار ال�رسف  الدولية. ونتيجة لتنقيحات  2.15 دوالر يوميا باأ�صعار 1993 
بتكافوؤ القوة ال�رسائية، ال ميكن مقارنة معدالت الفقر بالن�صبة لبلدان فرادى 

�رشات التنمية العاملية. مبعدالت الفقر الواردة فى الطبعات ال�صابقة من م�ؤ
فج�ة الفقر هى متو�صط النق�س عن حد الفقر )باحت�صاب اأن غري الفقراء 
الفقر.  حد  من  مئوية  كن�صبة  عنه  معربا  �صفرا(،  لديهم  النق�س  مقدار  يبلغ 

ويعك�س هذا املقيا�س عمق الفقر وكذلك مدى انت�صاره.

منائية: ا�ستئ�سال لفية االإ هداف االأ اجلدول 3 اأ
الفقر وحت�سني م�ستوى املعي�سة

فقر خم�س فى اال�صتهالك، والدخل القومى هى الن�صبة من  الن�شبة املئ�ية الأ
اإجماىل اال�صتهالك اأو الدخل التى تخ�س اأدنى ع�رسين فى املائة من ال�صكان.

دون  طفال  لالأ املئوية  الن�صبة  هى  طفال  االأ بني  التغذية  �ش�ء  تف�شى 
اخلام�صة الذين يقل وزنهم بالن�صبة لعمرهم عن ناق�س انحرافني معياريني 
يبلغ عمرهم �صفر  الذين  الدوليني  املرجعيني  لل�صكان  بالن�صبة  الو�صيط  عن 
ال�صحة  منظمة  اعتمدتهم  الذين  املرجعيون  ال�صكان  وي�صتند  �صهرا.   59 ـ 
تغذيتهم  اأن  يفرت�س  املتحدة،  الواليات  من  اأطفال  اإىل   ،1983 فى  العاملية 
القومية،  امل�صوح  بيانات  من  م�صتمدة  االأطفال  تغذية  �صوء  وتقديرات  جيدة. 
كرث �صيوعا. ونق�س  ون�صبة االأطفال ناق�صى الوزن هى موؤ�رس �صوء التغذية االأ
عند  املعرفى  النمو  ويعرقل  الوفاة  خطر  يزيد  معتدال،  كان  واأن  حتى  الوزن، 
االأطفال واإ�صافة لذلك، فاإنه يدمي امل�صكلة من جيل اإىل اجليل التاىل، حيث اإن 

اإجناب املراأة �صيئة التغذية لطفل منخف�س الوزن عن املولد، اأكرث رجحانا.
معدل اإمتام املرحلة االبتدائية هى الن�صبة املئوية للطالب الذين يتمون 
جماىل  االإ العدد  باأخذ  احت�صابها  ويتم  االبتدائية.  املدر�صة  من  االأخرية  ال�صنة 
الرا�صبني  االبتدائية، ويطرح منه عدد  املدار�س  االأخري من  ال�صف  للطالب فى 
طفال فى �صن التخرج الر�صمى.  فى ذلك ال�صف، ويق�صم على العدد االإجماىل لالأ
وىل، كما يحددها الت�صنيف  ويعك�س معدل اإمتام املرحلة االبتدائية، الدورة االأ
املعيارى الدوىل للتعليم، ويرتاوح من ثالث اأو اربع �صنوات من التعليم االبتدائى 
)فى عدد �صغري جدا من البلدان( اإىل خم�س اأو �صت �صنوات )فى معظم البلدان( 
الدرا�صى  املقرر  لتبادين  ونظرا  البلدان(.  من  �صغري  عدد  )فى  �صنوات  و�صبع 
متام  واملعايري بالن�صبة ال�صتكمال الدرا�صة عرب البلدان، فاإن املعدل االأعلى الإ

الدرا�صة االبتدائية ال يعنى بال�رسورة م�صتويات مرتفعة من تعلم الطالب.
ن�شبة التكاف�ؤ بني اجلن�شني فى املدار�س االبتدائية والثان�ية هى ن�صبة 
اإىل معدل  والثانوية  االبتدائية  املدار�س  ناث فى  لالإ االإجماىل  االلتحاق  معدل 

االلتحاق االإجماىل للذكور.
املراأة  و�صع  دعم  على  التعليم  فى  اجلن�صني  بني  الفوارق  اإلغاء  وي�صاعد 
وقدراتها. وهذا املوؤ�رس مقيا�س غري كامل لفر�س البنات الن�صبية فى الو�صول 
هداف التى حان  اإىل املدار�س. وبتاريخ م�صتهدف فى 2005، ميثل هذا اأول االأ
اليون�صكو  معهد  اإىل  باملدار�س  االلتحاق  بيانات  اإبالغ  ويتم  حتقيقها.  موعد 
طفال باملهارات  لالإح�صاء من قبل ال�صلطات القومية. ويزود التعليم االبتدائى االأ
�صا�صية للقراءة والكتابة والريا�صيات اإىل جانب فهم اأوىل ملو�صوعات مثل  االأ
واملو�صيقى.  والفن  االجتماعية  والعلوم  الطبيعية  والعلوم  واجلغرافيا  التاريخ 

امل�صتوى  فى  بداأ  الذى  �صا�صى  االأ بالتعليم  التزويد  الثانوى  التعليم  ويكمل 
�صا�س لتعلم وتنمية ب�رسية ميتدان طوال احلياة،  االبتدائى، ويهدف اإىل اإر�صاء االأ
بتقدمي مزيد من التعليم املوجه للمو�صوعات اأو املهارات با�صتخدام مدر�صني 

اأكرث تخ�ص�صا.
معدل ال�فاة دون اخلام�شة هى احتمال وفاة الطفل حديث الوالدة قبل 
اأن يبلغ �صن اخلام�صة، اإذا كان الطفل يخ�صع ملعدالت الوفاة احلالية اخلا�صة 
الرئي�صية  وامل�صادر  األف.  لكل  كمعدل  االحتمال  هذا  ويعرب عن  معينة.  ب�صن 
لبيانات الوفاة هى نظم ت�صجيل للمعلومات املتعلقة بحياة النا�س وتقديرات 
نتاج تقديرات  مبا�رسة وغري مبا�رسة ا�صتنادا اإىل م�صوح بالعينة اأو تعدادات. والإ
املتوافرة  املعلومات  كل  ت�صتخدم  اخلام�صة  دون  الوفاة  ملعدالت  متناغمة 
بطريقة �صفافة، ثم تطوير منهج يوفق خط االنحدار مع العالقة بني معدالت 
وجرى  املرجحة،  ال�صغرى  املربعات  با�صتخدام  املرجعية  وتواريخها  الوفاة 

اعتماده من قبل اليون�صكو والبنك الدوىل على حد �صواء.
�صباب تتعلق باحلمل،  الالتى مينت الأ الن�صاء  مهات هو عدد  االأ وفاة  معدل 
هى  والقيم  اأحــيــاء.  املواليد  من  األــف   100 لكل  للطفل  ووالدة  احلمل  خــالل 
العاملية  ال�صحة  منظمة  تنفذها  ممار�صة  اإىل  ا�صتنادا  منذجتها  متت  تقديرات 
تقدير  مت  املمار�صة،  هذه  وفى  )اليوني�صف(.  للطفولة  املتحدة  االأمم  و�صندوق 
واملرافقني  اخل�صوبة،  عن  معلومات  ي�صتخدم  انحدار  بنموذج  مهات  االأ وفيات 
فى الوالدة لتي�صريها، وتف�صى فريو�س نق�س املناعة الب�رسية املكت�صب. وال ميكن 

مهات فى اأى بلد فى اجلدول. افرتا�س اأن هذا يوفر تقديرا دقيقا لوفيات االأ
ال�شحى هى  املجال  فى  مهرة  عامل�ن  يح�رشها  التى  ال�الدة  حاالت 
التى يح�رسها عاملون مدربون على تقدمي ما يلزم  الن�صبة املئوية للوالدات 
بعد  ما  وفــرتة  والو�صع  احلمل  خالل  للن�صاء  ون�صيحة  ورعاية  ــرساف  اإ� من 
الوالدة، لكى يقمن بالوالدة باأنف�صهن وليعتنني مبواليدهن اجلدد. واحل�صة من 
الواالدات التى يح�رسها عاملون مهرة فى املجال ال�صحى موؤ�رس على قدرة 
الرعاية  وحت�صن  احلوامل.  للن�صاء  مالئمة  رعاية  توفري  على  ال�صحى  النظام 
لكن  واالأطفال.  مهات  االأ وفيات  وتقلل  م  االأ وبعدها، �صحة  الوالدة  قبل  اجليدة 
ال�صحية  املعلومات  نظام  الأن  التح�صينات  هذه  مثل  تعك�س  ال  قد  البيانات 
ال�صعب  ومن  مهات،  االأ وفيات  عن  كامال  لي�س  واالإبالع  عادة،  �صعيفا  يكون 

قيا�س معدالتها.
املئوية  الن�صبة  هو  املكت�شب  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س  تف�شى 
�صخا�س فى �صن 15-49 �صنة امل�صابني بهذا الفريو�س. وتعك�س معدالت  لالأ
تف�صى الفريو�س بني الرا�صدين معدل عدوى االإ�صابة به فى �صكان كل بلد بيد 
اأن تكون م�صللة للغاية. فهى  القومية املنخف�صة، ميكن  التف�صى  اأن معدالت 
بني  اأو  معينة  حملية  مواقع  فى  البدء  فى  ترتكز  خطرية  اأوبئة  تخفى  عادة 
ال�صكان.  من  اأكرب  اأعداد  اإىل  باالنت�صار  وتهدد  ال�صكان  من  معينة  جمموعات 
وفى كثري من اأنحاء العامل النامى، يحدث معظم االإ�صابات اجلديدة بالعدوى 
وت�صتند  للمعاناة.  خا�صة  ب�صفة  الن�صاء  تعر�س  مع  الرا�صدين،  ال�صبان  بني 
اإ�صتقرائى من البيانات التى يتم جمعها  تقديرات تف�صى الفريو�س اإىل تقدير 

من خالل امل�صوح ومن مراقبة جماعات �صغرية غري متثيلية.

اجلدول 4- الن�ساط االقت�سادى
امل�صرتى،  باأ�صعار  امل�صافة،  القيمة  اإجماىل  هو  االإجماىل،  املحلى  الناجت 
اأى  اأى �رسائب، وناق�صا  بوا�صطة كل املنتجني املقيمني فى االقت�صاد زائدا 
هالك  الإ خ�صم  بدون  يح�صب  وهو  املنتجات.  قيمة  فى  مت�صمنا  لي�س  دعم 
�صول امل�صنعة اأو ن�صوب اأو تدهور املوارد الطبيعية، والقيمة امل�صافة هى  االأ
�صافى ناجت �صناعة ما بعد اإ�صافة كل املخرجات وطرح املدخالت الو�صيطة. 
�صل ال�صناعى للقيمة امل�صافة بوا�صطة الت�صنيف ال�صناعى  ويتم حتديد االأ
املعيارى الدوىل - التنقيح الثالث. وي�صتخدم البنك الدوىل فى العادة الدوالر 
النقد  �صندوق  يحدده  الذى  الر�صمى  ال�رسف  �صعر  متو�صط  ويطبق  مريكى  االأ
ال�رسف  �صعر  اأن  راأى  اإذا  بديل  حتويل  عامل  ويطبق  املعنية.  لل�صنة  الدوىل 
بالفعل  املطبق  ال�صعر  عن  ا�صتثنائى  ب�صكل  كبري  بهام�س  ينحرف  الر�صمى 

على املعامالت بالعمالت االأجنبية واملنتجات التى يتم االجتار فيها.



من  يح�صب  االإجماىل  املحلى  للناجت  ال�شن�ى  النم�  معدل  مت��شط 
بيانات ال�صعر الثابت للناجت املحلى االإجماىل بالعملة املحلية.

مقي�صة  الزراعية،  امل�صافة  القيمة  ن�صبة  اإىل  ت�صري  الزراعية  نتاجية  االإ
مريكى الثابت فى 2000 اإىل عدد العمال الزراعيني. ب�صعر الدوالر االأ

القيمة امل�شافة هى �صافى اإنتاج �صناعة ما بعد اإ�صافة كل املخرجات 
�صل ال�صناعى للقيمة امل�صافة بوا�صطة  وطرح املدخالت الو�صيطة. ويتحدد االأ

الت�صنيف ال�صناعى املعيارى الدوىل، التنقيح الثالث.
املعيارى  ال�صناعى  الت�صنيف  اأق�صام  تقابل  الزراعية  امل�شافة  القيمة 

�صماك. الدوىل من 1 اإىل 5 وت�صمل احلراجة و�صيد االأ
التحويلية،  وال�صناعة  التعدين  ت�صمل  ال�شناعية  امل�شافة  القيمة 

الت�صييد، والكهرباء واملياه والغاز )اأق�صام الت�صنيف 45-10(.
القيمة امل�شافة للخدمات تقابل اأق�صام الت�صنيف من 50 اإىل 99.

ال�صلع  جلميع  ال�صوقية  القيمة  هو  �ــرش  االأ ال�شتهالك  النهائى  نفاق  االإ
والغ�صاالت،  ال�صيارات،  )مثل  املعمرة  املنتجات  ذلــك  فى  مبا  واخلــدمــات 
�رس. وهو ي�صتبعد �رساء امل�صاكن  واأجهزة الكمبيوتر املنزلية(، التى ت�صرتيها االأ
ولكنه ي�صمل االإيجار املفرت�س للم�صاكن التى ي�صغلها اأ�صحابها. كما ي�صمل 
ورخ�س.  ت�صاريح  على  للح�صول  للحكومة  تدفع  التى  والر�صوم  املدفوعات 
�رس اال�صتهالكى، اإنفاق املوؤ�ص�صات التى ال ت�صعى للربح  وهنا، ي�صمل اإنفاق االأ
الناحية  ومن  منف�صل.  ب�صكل  عنها  البلد  اأبلغ  لو  حتى  �ــرس،  االأ تخدم  التى 
فى  اإح�صائية  اختالفات  اأى  اال�صتهالكى  �ــرس  االأ اإنفاق  ي�صمل  قد  العملية، 

ا�صتخدام املوارد بالن�صبة اإىل عر�س املوارد.
االنفاق اال�شتهالكى النهائى العام للحك�مة ي�صمل كل نفقات احلكومة 
اجلارية مل�صرتيات ال�صلع واخلدمات )مبا فى ذلك اأجور املوظفني( كما ي�صمل 
احلكومة  اإنفاق  ي�صتبعد  ولكنه  القوميني،  من  واالأ الدفاع  على  نفاق  االإ اأغلب 

الع�صكرى الذى ي�صكل  جزءا من التكوين الراأ�صماىل للحكومة.
�صافات على اأ�صول  اإجماىل تك�ين راأ�س املال يتكون من االعتمادات لالإ
�صياء  واالأ املخزون  م�صتوى  فى  التغيريات  �صافى  زائــدا  الثابتة  االقت�صاد 
الرى،  وقنوات  �صوار،  )االأ ر�س  االأ حت�صينات  الثابتة  �صول  االأ وت�صمل  الثمينة. 
وت�صييد  واملعدات،  الت  واالآ امل�صانع  وم�صرتيات  ذلــك(،  اإىل  وما  وامل�صارف 
املبانى، والطرق وال�صكك احلديدية، وما �صابه، مبا فى ذلك املبانى التجارية 
وال�صناعية، واملكاتب واملدار�س وامل�صت�صفيات وامل�صاكن اخلا�صة. واملخزون 
هو اأر�صدة ال�صلع التى حتتفظ بها ال�رسكات ملواجهة اأى تقلبات موؤقتة وغري 
للت�صنيف  وطبقا  التنفيذ«  قيد  و»االأعمال  املبيعات  اأو  نتاج  االإ فى  متوقعة 
�صياء الثمينة تكونا لراأ�س املال  الدوىل 1993 يعترب �صافى املمتلكات من االأ

اأي�صا.
واخلدمات  ال�صلع  �ــصــادرات  هو  واخلدمات  لل�شلع  اخلارجى  امليزان 
مطروحا منها واردات ال�صلع واخلدمات. وت�صمل التجارة فى ال�صلع واخلدمات 
كل املعامالت بني املقيمني فى بلد ما وبقية العامل التى ت�صمل تغيريا فى 
غري  والذهب  واالإ�صالح،  للتجهيز  املر�صلة  وال�صلع  العامة،  الب�صائع  ملكية 

النقدى، واخلدمات.
فى  التغيريات  يعك�س  االإجماىل  املحلى  للناجت  ال�شمنى  املكم�س 
�صعار لكل فئات الطلب االأخري مثل اال�صتهالك احلكومى، وتكوين راأ�س املال  االأ
والتجارة الدولية وكذا املكون الرئي�صى، وهو اال�صتهالك ال�صخ�صى االأخري وهو 
والثابتة. وميكن  اجلارية  االإجماىل  املحلى  الناجت  اأ�صعار  كن�صبة بني  م�صتق 
اأي�صا ح�صاب مكم�س الناجت املحلى االإجماىل �رساحة كموؤ�رس �صعر با�صت�صى 
الفرتة  فى  املخرجات  كميات  هى  وزان  االأ فيه  تكون  ــذى  وال  (Paassche)

احلالية.
من  النامية  البلدان  غلب  الأ القومية  احل�صابات  مــوؤ�ــرسات  جمع  ويتم 
من  ومقيمة  زائرة  بعثات  بوا�صطة  مركزية  وبنوك  قومية  اإح�صائية  منظمات 
ملفات  من  الدخل  املرتفعة  االقت�صادات  عن  البيانات  وتاأتى  الدوىل.  البنك 

بيانات منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقت�صادى.

   اجلدول 5-  التجارة واملعونة والتمويل
ال�صفينة(  ظهر  على  )م�صلمة  »فوب«  ال�صلع  قيمة  تبني  ال�شلعية  ال�شادرات 

مريكى. املر�صلة لبقية اأنحاء العامل مقيمة بالدوالر االأ
�صاملة  الب�صائع  )تكلفة  »�صيف«  ال�صلع  قيمة  تبني  ال�شلعية  ــ�اردات  ال
مريكى. وتاأتى  التاأمني وال�صحن( امل�صرتاة من بقية اأنحاء العامل مقومة بالدوالر االأ

البيانات عن جتارة الب�صائع من منظمة التجارة العاملية فى تقريرها ال�صنوى.
ال�صناعية  التجارة  ت�صنيف  فى  ال�صلع  ت�صمل  امل�شنعة  ال�شادرات 
)اآالت   7 اأ�صا�صية(،  )�صناعات   6 الكيماوية(،  )املــواد   5 الق�صم  املعيارية 

ومعدات نقل(، و8 )�صلع م�صنعة متنوعة( مع ا�صتبعاد الق�صم 68.
والتطوير  البحث  على  تعتمد  منتجات  هى  الراقية  التكن�ل�جيا  �شادرات 
ب�صورة كثيفة، وهى ت�صمل املنتجات راقية التكنولوجيا مثل املنتجات اخلا�صة 

الت الكهربائية. دوات العلمية، واالآ دوية واالأ بالف�صاء اخلارجى والكمبيوتر، واالأ
ميزان احل�شابات اجلارى هو جمموع �صافى �صادرات ال�صلع واخلدمات 

و�صافى الدخل، و�صافى التحويالت اجلارية.
الداخل  اإىل  اال�صتثمار  تدفقات  �صافى  هو  املبا�رش  االأجنبى  اال�شتثمار 
وراق املالية  دارة )10 فى املائة اأو اأكرث من االأ لتكت�صب م�صلحة دائمة فى االإ
اقت�صاد  خالف  اآخر  اقت�صاد  فى  تعمل  موؤ�ص�صة  فى  الت�صويت(  حق  لها  التى 
وغري  يــرادات،  االإ ا�صتثمار  واإعادة  اململوك،  املال  راأ�س  جمموع  وهو  امل�صتثمر. 
ذلك من راأ�س مال طويل االأجل، وراأ�س املال ق�صري االأجل، كما يظهر فى ميزان 
املال  راأ�ــس  وتدفقات  ــارى،  اجل احل�صاب  ميزان  حول  والبيانات  املدفوعات. 
اخلا�س، واال�صتثمار االأجنبى املبا�رس م�صتمدة من » الكتاب ال�صنوى الإح�صاءات 

ميزان املدفوعات. واالإح�صاءات املالية الدولية » ل�صندوق النقد الدوىل.
اأع�صاء منظمة  الر�شمية من  املع�نة  اأو  الر�شمية  منائية  االإ امل�شاعدات 
امل�صدر  هى  املرتفع  الدخل  ذوى  االقت�صادى  امليدان  فى  والتنمية  التعاون 
امل�صاعدات  ولكن  النامية،  للبلدان  اخلارجى  الر�صمى  للتمويل  الرئي�صى 
االإمنائية الر�صمية، ت�رسف اأي�صا بوا�صطة بع�س البلدان املانحة املهمة التى 
لي�صت اأع�صاء فى جلنة امل�صاعدات االإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
لتقدمي  معايري  ثالثة  االإمنائية  امل�صاعدة  وللجنة  االقت�صادى،  امليدان  فى 
اأن يتوالها القطاع الر�صمى، واأن تنه�س  امل�صاعدات االإمنائية الر�صمية: وهى 
مي�رسة  ب�رسوط  تقدم  واأن  اأ�صا�صى،  كهدف  الرفاهية  اأو  االقت�صادية  بالتنمية 

واأن حتتوى على عن�رس منحة ال يقل عن 25 فى املائة من القرو�س.
خم�صوما  وقرو�س،  منح  من  الر�صمية  االإمنائية  امل�صاعدات  وتتكون 
االإمنائية  امل�صاعدات  جلنة  تعريف  عليها  ينطبق  التى  ال�صداد،  دفعات  منها 
واردة فى اجلزء 1 من  واأقاليم  لبلدان  الر�صمية. وتقدم  االإمنائية  للم�صاعدات 
تتكون  الر�صمية  واملعونة  املعونة.  االإمنائية ملتلقى  امل�صاعدات  قائمة جلنة 
خم�صوما  الر�صمية،  االإمنائية  امل�صاعدات  بقرو�س  �صبيهة  وقرو�س  منح  من 
من  الثانى  اجلزء  فى  واردة  واأقاليم  بلدان  اإىل  املقدمة  ال�صداد،  دفعات  منها 
هى  الثنائية  واملنح  امل�صاعدة.  ملتلقى  االإمنائية  امل�صاعدات  جلنة  قائمة 
حتويالت نقدية اأو عينية لي�س مطلوبا �صدادها. والقرو�س الثنائية هى قرو�س 
تقدمها حكومات اأو وكاالت ر�صمية بها عن�رس منحة ال يقل عن 25 فى املائة 

ومطلوب �صدادها بعمالت قابلة للتحويل اأو عينا.
اإجماىل الدين اخلارجى هو دين ي�صتحق لغري املقيمني فى البلد ويتعني 
�صداده بعملة اأجنبية اأو �صلع اأو خدمات وهو جمموع الدين العام امل�صمون من 
ائتمان  وا�صتخدام  امل�صمون،  غري  االأجل  طويل  اخلا�س  والدين  عامة،  �صلطة 
كل  ي�صمل  االأجل  ق�صري  والدين  االأجــل،  ق�صري  والدين  الدوىل  النقد  �صندوق 
�صلى عاما واحدا اأو اأقل وفوائد متاأخرات  الديون التى يبلغ اأجل ا�صتحقاقها االأ

الديون طويلة االأجل.
�صافة  جل باالإ القيمة احلالية للدين هى جمموع الدين اخلارجى ق�صري االأ
اإىل املبلغ املخ�صوم من اإجماىل مدفوعات خدمة الدين اخلارجى طويل االأجل 
امل�صتحقة على الديون العامة وامل�صمونة واخلا�صة غري امل�صمونة على مدى 

حياة الديون القائمة.
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املقدمة  التقارير  هى  اخلارجى  الدين  حول  للمعلومات  الرئي�صية  وامل�صادر 
للبنك الدوىل من خالل نظام لالإبالغ عن املدينني قبل البلدان االأع�صاء التى 
الدوىل  البنك  ملفات  من  اإ�صافية  معلومات  ا�صتمدت  وقد  منه.  قرو�صا  تلقت 
و�صندوق النقد الدوىل. وتن�رس �صنويا جداول ملخ�صة للدين اخلارجى للبلدان 

النامية فى مطبوع البنك الدوىل »متويل التنمية العاملية«.
املقدم  االئتمان  كل  ي�صمل  البن�ك  قطاع  يقدمه  الذى  املحلى  االئتمان 
للحكومة  املقدم  االئتمان  اإجماىل، فيما عدا  اأ�صا�س  القطاعات على  ملختلف 
النقدية،  ال�صلطات  امل�رسفى  القطاع  وي�صمل  �صافيا.  يكون  الذى  املركزية 
وبنوك اإيداع النقود وموؤ�ص�صات م�رسفية اأخرى تتوافر عنها معلومات )مبا فى 
مثل  التزامات  تتحمل  ولكنها  للتحويل  قابلة  ودائع  تقبل  ال  موؤ�ص�صات  ذلك 
االأخرى موؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صات امل�رسفية  اأمثلة  ت�صمل  دخار(  الودائع الأجل واالإ
والبيانات  والقرو�س.  البناء  وجمعيات  العقارى  الرهن  وقرو�س  ــار  االدخ

م�صتمدة من »االإح�صاءات املالية الدولية« ل�صندوق النقد الدوىل.
عدد  اأى  الفرتة،  خالل  للمهاجرين  االإجماىل  العدد  هو  الهجرة  �صافى 
املواطنني  ذلك  فى  مبا  للخارج،  املهاجرين  عدد  ناق�صا  للداخل  املهاجرين 
�صنوات.  خلم�س  تقديرات  هى  اجلدول  فى  الواردة  والبيانات  املواطنني،  وغري 

والبيانات م�صتمدة من:

خرى �سا�سية عن اقت�سادات اأ �رسات اأ اجلدول 6-  موؤ
انظر املالحظات التقنية بالن�صبة للجدول 1، موؤ�رسات اأ�صا�صية للتنمية.

الطرق االإح�سائية
ي�صف هذا الق�صم ح�صاب معدل النمو بطريقة املربعات ال�صغرى، ومعدل النمو 
الدوىل حل�صاب  البنك  ي�صتخدمها  التى  اأطل�س  النهاية( وطريقة  )نقطة  �صى  االأ
معامل التحويل امل�صتحدم لتقدير الدخل القومى االإجماىل ون�صيب الفرد من 

مريكى. الدخل القومى االإجماىل بالدوالر االأ

معدل النمو بطريقة املربعات ال�سغرى
�صال�صل  تتوافر  حيثما  ال�صغرى  املربعات  بطريقة  النمو  معدالت  ت�صتخدم 
زمنية طويلة ب�صورة كافية لل�صماح باإجراء ح�صابات يعول عليها وال يح�صب 

اأى معدل للنمو اإذا كان ما يزيد على ن�صف امل�صاهدات فى فرتة ما مفتقدا.
اجتاه  خط  بني  بالتوفيق  ال�صغرى،  املربعات  بطريقة  النمو  معدل  يقدر 
االنحدار اخلطى والقيمة اللوغاريتمية ال�صنوية للمتغري فى الفرتة ذات ال�صلة، 

وتتخذ معادلة االنحدار ال�صكل التاىل:
In Xt = a + bt,

وهى مكافئ للتحويل اللوغاريتمى ملعادلة النمو املركب،
Xt = Xo (1 + r)t.

وفى هذه املعادلة، فاإن X هى املتغري، t هى الزمن
 a = log Xo و b = 1n (1+r)

بطريقة  التقدير  هى   b* كانت  واإذا  تقديرهما  يتعني  اللذان  البارامرتان  هما 
احل�صول  يتم  املتو�صط  ال�صنوى  النمو  معدل   r فاإن   b لـ   ال�صغرى  املربعات 

عليه باعتباره [exp(b*)-1] ويتم �رسبه فى 100 للتعبري عنه كن�صبة مئوية.
ومعدل النمو املح�صوب هو املعدل املتو�صط الذى ميثل امل�صاهدات املتاحة 
عرب الفرتة باأكملها وهو ال يعادل بال�رسورة معدل النمو الفعلى بني اأى فرتتني.

�سى معدل النمو االأ
الزمن لبيانات دميوغرافية معينة،  النمو بني نقطتني فى  يتم ح�صاب معدل 

خا�صة قوة العمل وال�صكان من املعادلة
r = In (pn/p1)/n,

فى  ال�صنوات  عدد  هى   nهما اآخر واأول امل�صاهدات فى الفرتة. و  Pn, p1 حيث 
1ng هى عامل للوغاريتم الطبيعى. وي�صتند معدل النمو هذا على منوذج  الفرتة 
القيم  االعتبار  فى  ياأخذ  وال  الزمن.  من  نقطتني  بني  امل�صتمر  �صى  االأ للنمو 

ال�صنوى  �صى ال يتفق مع املعدل  االأ النمو  اأن معدل  لل�صال�صل. الحظ  الو�صيطة 
للتغري مقي�صا بفرتة �صنة واحدة والتى يوفرها

(Pn - Pn - 1)/ Pn -1.

طل�س البنك الدوىل طريقة اأ
فى ح�صاب الناجت القومى االإجماىل ون�صيب الفرد من الناجت القومى االإجماىل 
غرا�س عملية معينة، ي�صتخدم البنك الدوىل معامل اأطل�س للتحويل،  بالدوالر الأ
فى  ال�رسف  �صعر  تقلبات  تاأثري  تقليل  هو  للتحويل  اأطل�س  معامل  وهدف 
ى  الأ بالن�صبة  للتحويل  اأطل�س  ومعامل  البلدان.  عرب  الوطنية  الدخول  مقارنة 
ال�صنة  لتلك  )اأو معامل حتويل بديل(  لبلد ما  ال�رسف  �صنة هو متو�صط �صعر 
ت�صحيحها  بعد  ال�صابقتني  لل�صنتني  بالن�صبة  بها  اخلا�صة  ال�رسف  وا�صعار 
اليابان،  اإىل  البلد املعنى بالن�صبة  الت�صخم بني  الفروق فى معدالت  ملراعاة 
اململكة املتحدة، الواليات املتحدة ومنطقة اليورو. ويقا�س معدل الت�صخم فى 
الت�صخم  معدل  ويقا�س  االإجماىل  القومى  ناجته  مكم�س  فى  بالتغري  ما  بلد 
بالن�صبة لليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة وبالن�صبة ملنطقة اليورو 
بالتغريات فى مكم�س حقوق ال�صحب اخلا�صة )وهى وحدات ال�صحب اخلا�صة، 
اأو وحدات احل�صاب لدى �صندوق النقد الدوىل(. ويح�صب مكم�س حقوق ال�صحب 
لهذه  االإجماىل  الناجت املحلى  باعتباره متو�صطا مرجحا ملكم�صات  اخلا�صة 
عملة  كل  مبلغ  وزان  االأ ويحدد  اخلا�صة  ال�صحب  وحــدات  مبقايي�س  البلدان 
الزمن  مر  على  وزان  االأ وتتباين  اخلا�صة.  ال�صحب  حقوق  وحدة  فى  مدرجة 
الأن مكون عملة حقوق ال�صحب اخلا�صة واأ�صعار ال�رسف الن�صبية لكل عملة 
يتغريان كالهما. ويتم ح�صاب مكم�س حقوق ال�صحب اخلا�صة مبقايي�س هذه 
لتحويل  اأطل�س  معامل  با�صتخدام  اأمريكى.  دوالر  اإىل  حتول  مت  اأوال  الوحدات 
اأطل�س  حتويل  معامل  يطبق  وبعدئذ  اأمريكى  لدوالر  اخلا�صة  ال�صحب  حقوق 
على الدخل االإجماىل للبلد، ويتم تق�صيم الدخل القومى االإجماىل الناجت على 

عدد ال�صكان فى منت�صف العام ال�صتخراج ن�صيب الفرد منه.
وعندما يرى اأن اأ�صعار ال�رسف الر�صمية ال يعول عليها وغري ممثلة خالل 

الفرتة ي�صتخدم تقديرا بديال ل�صعر ال�رسف فى معادلة اأطل�س )انظر اأدناه(.
وت�صف املعادلتان التاليتان اإجراءات ح�صاب معامل اأطل�س للتحويل لل�صنة:

وحل�صاب ن�صيب الفرد من الناجت القومى االإجماىل بدوالر اأمريكى لل�صنة.

مريكى(  et هى معامل اأطل�س للتحويل )وحدات العملة الوطنية اإىل الدوالر االأ
حيث *

ال�صنوى )وحدات العملة الوطنية للدوالر  ال�رسف  متو�صط  فهى   et اأما   t, لل�صنة 
مريكى( لل�صنة هى مكم�س الناجت القومى االإجماىل لل�صنة,t و pt هى مكم�س  االأ
مريكى لل�صنة هى الناجت القومى االإجماىل  وحدات ال�صحب اخلا�صة بالدوالر االأ
جماىل  االإ القومى  وهى   pt و   t, ال�صنة  فى  مريكى  االأ بالدوالر  اأطل�س  بطريقة 

اجلارى للعملة املحلية لل�صنة ,t و Nt هى �صكان منت�صف العام لل�صنة.
   

معامالت التحويل البديلة
الر�صمية  ال�رسف  اأ�صعار  مالءمة  مدى  نظامية  ب�صورة  الــدوىل  البنك  يقيم 
�صعر  اأن  يتبني  عندما  بديل  حتويل  معامل  وي�صتخدم  حتويل.  كمعامالت 
ال�رسف الر�صمى يختلف بهام�س كبري ب�صورة ا�صتثنائية عن ال�صعر املطبق 
عمليا فى املعامالت املحلية للعمالت االأجنبية واملنتجات التى يتم تبادلها. 
وال يطبق هذا اإال على عدد �صغري من البلدان فقط، مثلما هو مبني فى جدول 
وت�صتخدم    .2006 العاملية  التنمية  موؤ�رسات  فى  ولية  االأ البيانات  وثائق 
اأخرى من املوؤ�رسات  اأماكن  اأطل�س وفى  معامالت التحويل البديلة فى طريقة 

املختارة للتنمية العاملية باعتبارها  معامالت حتويل ل�صنة واحدة.
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�قت�شاديات �ل�شلوك و�شلوك �ملجازفة، 58�أ

كو�دور، 71، 155 �لإ

�ألبانيا
بدء �لعمل فى �لقطاع غري �لر�شمى، 102

�لتدفقات �لعاملية لتكنولوجيا �لت�شالت و�ملعلومات، 203
قليمية ملنظمات �ل�شباب ب�شاأن �لتعليم �لعاىل، 220  �ل�شبكة �لإ

قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر�ت 15�ض، 54�ض
ممار�شة �ملو�طنة، 171ج

�لهجرة و�حلر�ك، 194، 196�ض
�لفافيال، �لرب�زيل، 143�أ، 168، 169�أ، 187

�أملانيا
�لتن�شيق مع �لوكالت �ملانحة ب�شاأن ق�شايا �ل�شباب، 209-212�أ

خدمات �ملجتمع و�خلدمات �لقومية، 171
�لعنف �ل�شيا�شى فيها، 173�أ، 177

�لنظام �ملزدوج فيها، 76، 111
�لهجرة و�حلر�ك، 192، 198

وعية، 124، 128 �أمر��ض �لقلب و�لأ
بوة �رشة و�لأ مومة، �نظر �لأ �لأ

�أنرت�، 21، 92، 117-116
نرتنت، �نظر �لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت �لإ

�نت�شار وفيات �ل�شباب ب�شبب حو�دث �ملرور، 16، 32، 60-58، 214

�أندوني�شيا
�لتدخني فيها، 124، 127، 136

عمال، 112 تدريب �أرباب �لأ
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 201، 202ج

مهات، 104 رعاية وتغذية �لأ
�ل�شحة و�لتعليم، 130�أ

�لقالقل �لجتماعية وم�شاركة �ل�شباب فيها، 173�أ
جر، 108 دنى لالأ قو�نني �حلد �لأ

معدل �لنتقال للتعليم �لثانوى، 69�ض
معدلت بطالة مرتفعة لل�شباب فيها، 99

معدلت �لتدخني بني �ل�شباب فيها، 39
باء بالعالج عن طريق �لفم، 151 معرفة �لآ

جنابية فيها، 154-149 �ملعرفة بال�شحة �جلن�شية و�لإ
ممار�شة �ملو�طنة، 163، 171

�لنمو �لقت�شادى وفر�ض �ل�شباب فى �لعمل، 106
�لهجرة و�حلر�ك، 201

ن�شاف و�ل�شباب �لإ
ن�شاف �لقت�شادى، 29-28 �لإ

ن�شاف بني �جلن�شني، 28-29، 38-39�أ، 66-65 �لإ
�لرب�زيل، عالج �لتفاوتات فيها، 142-143�أ

�لع�شابات وت�شكيل �لع�شابات، 175، 176
ن�شاف �لجتماعى، 166، 173 هلية وعدم �لإ �لقالقل �لأ

فى ق�شايا �ل�شحة، 122، 126-125
�مل�شاو�ة فى �لفر�ض، 88-84

قليات، 120�أ معدلت �لبطالة ل�شباب �لأ
�أنيميا، 149�أ، 149�ض، 151-150، 152

�هتمام �ل�شباب بال�شيا�شة، �نظر ممار�شة �ملو�طنة
منائية و�ل�شباب، 28، 29�أ، 91 لفية �لإ �أهد�ف �لأ

�أوروجو�ى، 114، 117

�أوغند�
��شتخد�م �لو�قى �لذكرى فيها، 125 

هلية،  بر�مج �إعادة �لتاأهيل للمحاربني لل�شبان �ملتورطني فى �لقالقل �لأ
182�أ

�لرتبية �ل�شحية، 130، 132
�لن�شاء  فى  �ملكت�شب  �لب�رشية  �ملناعة  نق�ض  مبر�ض  �شابة  �لإ معدل 

�ملتزوجات، 126
يدز لدى �لن�شاء �ملتزوجات، 126 �شابة بفريو�ض �لإ معدلت �لإ

معدلت معرفة �لقر�ءة و�لكتابة، 182�ض
�أوكر�نيا، 102، 189

�أولد باكا�شى، نيجرييا، 176
�أون تت�شو بار� �شيلى، 25

يدز يدز، �نظر فريو�ض نق�ض �ملناعة �لب�رشية �ملكت�شب / �لإ �لإ
�أيرلند�، 121�أ، 198

�إيطاليا، 198، 226�أ
�إميانويل كانط، 160

) ب (

بار�جو�ى، 117�أ
باك�شتان، 150، 160، 167، 177، 187، 225�أ

ي�ضا معدلت �لبطالة بني  بدء حياة �لعمل، 7، 7�ض، 22ج، 96-119. �نظر �أ
�ل�شباب

�آثار �شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 107-109، 108�أ، 121�أ
 ،109-104  ،52-51  ،13 �ل�شباب،  على  �لتقييدية  �لعمل  قو�نني  �آثار 

108�أ، 121�أ
-192  ،111-110 105���ض،   ،104  ،52 14�أ،  و�حل��ر�ك،  �لهجرة  �آث��ار 

193
�أثر �لنمو �لقت�شادى، 106-107، 107�ض

�إعد�د �ل�شباب لها، 113-111
بدء �لعمل فى �لقطاع غري �لر�شمى، 102-101

بر�مج جوفن، 21، 66، 88، 92، 117-118، 117�أ، 215، 224
تاأثري �لدميجر�فيا، 104، 120-121�أ

حت�شني �لفر�ض لل�شباب، 13-14، 50-52، 106-111، 118ج
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204-203

�لرتكيز على �لفر�ض �لثانية، 114-118، 117�أ، 119ج
�لرتكيز على �لقدر�ت، 92ج

تقلبات �لطلب على �ل�شباب مقابل �لكبار، 103�ض
�جلمع بني �لتعليم و�لعمل، 85-86، 86�ض، 97

�حلو�جز �لجتماعية، 106
�لدخل و�ملو�رد بالن�شبة له، 57

�شري�ليون، �إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات فيها، 185-186�أ
�ل�شباب �لعاجز، 115�أ
عائد �لتجربة، 102�ض

طفال وبدء �لعمل مبكر� فى �حلياة، 7، 37، 51-50، 87، 96- عمالة �لأ
98، 97�ض

�لعمل �حلر. �نظر �لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات
فر�ض ل�شباب �لريف، 109-110، 110�أ

قيا�ض �نتقال �ل�شباب للعمل، 98�أ
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موؤ�رش�ت �لتنمية، 222�أ
�ل�شباب  �أن يعمل  ينبغى  بلد�ن  �ل�شباب فى  �لعالية بني  �لبطالة  معدلت 

فيها، 100�أ
مالءمة �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 13-12، 49-48، 73، 78-74، 84، 

95 �أ
ممار�شة �ملو�طنة، 175-174

موجز �ل�شيا�شة، 118-119، 118ج
نق�ض فر�ض �حل�شول على �ملعلومات و�لئتمان، 104
جر م�شدودة �لطريق، 103-101 �لوظائف منخف�شة �لأ

�لرب�زيل
�إجر�ء�ت �تخذها �ل�شباب فيها، 225�أ

�للتحاق بالتعليم �لبتد�ئى ملن هم فوق �ل�شن، 71
عالة فى �لبلد�ن �لنامية، 35�ض �نخفا�ض �لإ

بر�مج بعد �ملدر�شة و�لتحويالت �لنقدية �مل�رشوطة، 87 
�لتدفقات �لعاملية لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 206�أ

�لتغذية و�لطفولة �ملبكرة، 48
فر�د، 88 ح�شابات تعلم �لأ

دور �ملانحني، 210�أ
�لدميجر�فيا فيها، 43�ض

�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 216، 221�أ
�شوت �ل�شباب فى �شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 221�أ

�لع�شابات، 176
يدز، 139 عالج فريو�ض ومر�ض �لإ

�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات، 114
فر�ض �حل�شول على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 73

فر�ض ل�شباب �لريف، 110
�لفافيال، 143�أ، 168، 169�أ، 187

ق�شايا �مل�شاو�ة، 142-143�أ
جناز فى �لتعليم �لثانوى، 69 م�شتويات �لإ

معدلت �لوفيات وم�شتويات �لفقر، 125
ممار�شة �ملو�طنة، 15، 53�أ، 167-172، 169�أ

بر�مج »�ل�شتقامة بالتخويف«، 180
�شغال �لعامة لل�شباب �ملحروم، 116-115 بر�مج �لأ

ي�ضا �لفر�شة �لثانية بر�مج �إعادة �لتاأهيل. �نظر �أ
حد�ث، 20-21، 180-181�أ جر�ئم �لأ

�خل�شوع للم�شاءلة و�إعادة �لتاأهيل، 21-20، 63
هلية، 181-183، 182�أ �ملحاربون �ل�شبان �ملنخرطون فى �لقالقل �لأ

بر�مج �لتدريب، 113-111
�نرت�، 21، 92، 117-116

بر�مج توفري �لفر�ض �لثانية، 21، 118-116
بر�مج جوفن، 21، 66، 88، 92، 117-118، 117�أ، 215، 224

حت�شني �لفر�ض لل�شباب، 14-13
�لتخ�ش�ض �لتقنى و�ملهنى، 73، 74، 76، 113-112

تدريب �أرباب �لعمل، 112
�لتلمذة �ل�شناعية �لر�شمية، 112-111

عو�ئد �خلربة، 102
فى �لقطاع �لر�شمى، 102، 112

بالن�شبة لغري �مللتحقني باملد�ر�ض، 92-91
بر�مج تنمية �ل�شباب و�لعمل �ل�شبابى، 175

بر�مج �لتوعية بال�شالم، 177
بر�مج جوفن، 21، 66، 88، 92، 117-118، 117�أ، 215، 224

بر�مج خدمات �ل�شباب، 172-170
بر�مج �ل�شباب �لثنائية، 209�أ

بر�مج �ل�شباب فى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية، 209�أ

بر�مج �لعمالة �ملوؤقتة، 199-197
بر�مج ما قبل �لدر��شة، 10�ض، 71، 155

بر�مج �ملد�ر�ض �ملوحدة، 23�أ
بر�مج �إقامة �لت�شالت، 72�أ

ف�شل، �لهند، 17-16، 156-155 برنامج خيار�ت �حلياة �لأ
برنامج �لفر�ض فى �ملك�شيك، 18�ض، 66�ض، 87، 136، 153، 214، 223�أ

برنامج H فى �لرب�زيل، 143�أ
بروجوفيم، �لرب�زيل، 142�أ

�لبغاء
حماية �لع�شابات، 176

�ل�شغوط �لقت�شادية �ملوؤدية �إليه، 19
عدم تكافوؤ �لقوة و�جلن�ض �خلطر، 126

�لهجرة و�لجتار فى �لب�رش، 196
بلجيكا، 109

بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية فى �مليد�ن �لقت�شادى
طفال، 120-121�أ �زدهار �لأ

دور وز�ر�ت �ل�شباب، 215�أ
بلغاريا، 220

بناء �لقدر�ت ل�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومات، 221-218
بنجالدي�ض

�للتحاق بالتعليم بعد �لبتد�ئى ملن هم فوق �ل�شن، 71
�أهمية تعليم مهار�ت �حلياة، 83

بر�مج �لئتمان �ل�شغري جد�، 57�أ، 58، 155�أ
بر�مج لل�شباب غري �مللتحق باملد�ر�ض، 20، 90�أ

حت�شني فر�ض �لعمل لل�شابات، 51�أ
�جلمع بني �لعمل و�لتعليم، 86

دعم �لفتيات غري �ملتزوجات فى �ملد�ر�ض، 18، 58، 87
�لدميجر�فيا و�أولويات �ل�شيا�شة، 212

�لزو�ج �ملبكر للفتيات، 145�أ، 156، 157�أ
جنابية، 149، 150، 154 �ل�شحة �جلن�شية و�لإ

�لطلب على �لدر��شة جزء� من �لوقت، 93
قدرة �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر�ت، 15-16، 15�ض، 54�ض

ق�شايا �لتغذية، 148، 154
مفهوم �لقرين �ملثاىل، 148�أ

ممار�شة �ملو�طنة، 169، 171ج
�لهجرة و�حلر�ك، 195، 196، 201

بنك جرمين، بنجالدي�ض، 155�أ
بنما، 108، 117�أ، 176

بنن، 149
بوت�شو�نا، 131، 175

بوركينا فا�شو، 79، 102، 125، 157
�لبو�شنة و�لهر�شك، 101�أ، 183
بول�شا فاميليا، �لرب�زيل، 142�أ

بولند�، 102، 109، 196
بوليفيا، 85، 169، 201

بريو
��شتخد�م مو�نع �حلمل فيها، 150-149

بر�مج جوفن، 117�أ
�لرتبية �ل�شحية، 131

مهات �ملر�هقات، 157 �شيا�شات �لدر��شة �ملرنة لالأ
�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات، 113-114، 113ج

فر�ض �حل�شول على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 73
جور، 108 دنى لالأ قو�نني �حلد �لأ

باء بالعالج عن طريق �لفم، 151 معرفة �لآ
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جور، 13، 52-51، 106-104، 109-108،  دنى لالأ �لأ تاأثري قو�نني �حلد 
121�أ

تايلند
خدمات �لتوظيف �لعامة، 117

�لدور�ت �مل�شتندة لل�شاعات �ملعتمدة، 74
مهات، 154 رعاية وتغذية �لأ

قرو�ض �لتعليم، 18
معدل �لنتقال للتعليم �لثانوى، 69�ض

�لنمو �لقت�شادى وفر�ض �ل�شباب فى �لعمل، 107
تايو�ن )�ل�شني(، 110، 112

�لتبغ، �نظر �لتدخني و��شتخد�م �لتبغ
�لتحر�ض و�لعنف فى �ملد�ر�ض، 77�أ

حتفيز و�إ�رش�ك �لطالب، 84-80
�لتحليل �لقت�شادى لل�شلوك �ملجازف، 58�أ

�لتحويالت، 192، 194
�لتحويالت �لنقدية �مل�رشوطة، 86-87، 142�، 152-153، 157�أ

�لتخ�ش�ض �ملهنى و�لتقنى، 73، 74، 76، 113-112
تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء و�ل�شباب، 27-29، 50 �أ

�آثار تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء وحتقيق �لنمو �لقت�شادى، 94-95�أ
بوة، 147-144 �رشة و�لأ �لأ

�لتعليم وم�شتويات �لدخل، 84-88، 85�ض، 86�ض، 88�أ
�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 217�أ

ق�شايا �ل�شحة، 124-123
م�شتويات فقر �أ�رش �ل�شباب �لعامل، 103

�لتدخل �حلكومى، �نظر �شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة
�لتدخني و��شتخد�م �لتبغ، 127�ض

جل، 122، 123�ض �آثاره طويلة �لأ
�أهمية �لتدخل �ملبكر، 124

بر�مج �لتوقف، 137�أ
فى �لبلد�ن �لنامية، 39

�لتحليل �لقت�شادى، 58�أ، 59 
تقييد فر�ض �حل�شول عليه، 136-137، 137�أ

�ل�شن عند تعاطيه، 8، 42
عو�قبه، 124

�شغط �لنظر�ء ك�شبب له، 58
تدريب �ملدربني، 17، 56، 77-76

تدريب �ملدر�شني، 77-76
�لتدريب على �لوظائف. �نظر بر�مج �لتدريب

-201  ،188  ،187 و�لت�شالت،  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لعاملى  �لتدفق 
208

�لت�شال بالنا�ض فى �خلارج، 203�ض
-202 201ج،   ،203-201 �جلديدة،  للتكنولوجيا  �ل�شباب  ��شتخد�م 

203�ض، 204ج
بدء �حلياه �لعملية، 204-203

تاأثري مر�حل �نتقال �ل�شباب بها، 206-203
�لرتكيز على �لقدر�ت، 208-207

تعريف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 201�أ
�لتعليم، 204-205، 205 �أ

�لتوقف عن �لتدخني خالل �إر�شال �لر�شائل، 137�أ
جنابية، 205-206، 206�أ �حل�شول على معلومات عن �ل�شحة �لإ

وحمالت �ملعلومات، 17
�ل�شلوك �ملجازف، 208-207

�شيا�شات لتدعيم تاأثري �لتنمية، 17، 208-206
فر�ض ح�شول �ل�شباب عليها، 17، 32-33، 32�ض، 203-201، 202-

203�ض
  فر�ض �لو�شول �ملجتمعية / �لعامة، 17، 202، 203�ض

  �لفروق بني �جلن�شني فى فر�ض �حل�شول عليها، 202
  موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ

  موجز �ل�شيا�شة، 208ج
  نظام �إر�شال �لر�شائل �لق�شرية، 137�أ، 201، 202، 203، 210�أ

�لرتبية �جلن�شية، 149، 154-153
تركيا، 12�ض، 89، 109، 148

�لرتكيز على �لفر�ض، 2، 15-11، 53-46
بوة، 153-151 �رشة و�لأ �لأ

بدء �حلياة �لعملية، 13-14، 50-52، 92ج
�لتباين فى �إعد�د �ل�شباب لها، 39-36

�شا�شية، 49-48 تدعيم نوعية ومالءمة �خلدمات �لأ
�لتعليم. �نظر �لتعليم �لبتد�ئى و�لثانوى و�لعاىل

�شا�شية، 50-49 تو�شيع فر�ض �حل�شول على �خلدمات بعد �لأ
دور �ملانحني، 209�أ

ق�شايا �ل�شحة، 135-137، 137�أ
ممار�شة �ملو�طنة، 14-15، 52-53، 53�أ، 167-172، 173�أ

منوذج لر�أ�ض �ملال �لب�رشى مطبقا على �ل�شباب، 47�أ
ي�ضا �أ�شا�ض �ملعرفة  �لرتكيز على �لقدر�ت، 2، 15-19، 15�ض، 53-59، �نظر �أ

لل�شباب، مهار�ت �حلياة
�إجر�ء�ت يتعني على �ل�شباب �تخاذها، 225-228�أ

بوة ، 153-156، 155�أ، 156�ض �رشة و�لأ �لأ
بدء �حلياة �لعملية، 92ج

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 208-207
ف�شل ب�شاأن �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 80-88، 92ج ت�شجيع �لقر�ر�ت �لأ

دور �ملانحني، 209-212�أ
�شري�ليون، �إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات فيها، 186�أ

�لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 19-17، 56- �ل�شيطرة على 
88-84 ،58

�ل�شباب على مر�حل �لنتقال فى �حلياة، 15-16، 15�ض، 54�أ،  �شيطرة 
54�ض

و�إ�شالحات �حلكومة، 217-214، 219- �شيا�شات  �ل�شباب فى  �شوت 
223

�شوت �ل�شباب فى �شنع �ل�شيا�شة، 217-214
ق�شايا �ل�شحة، 129-135، 130�أ، 135�أ

ممار�شة �ملو�طنة، 178-172
ت�شاد، 146، 212

ت�شغيل �ل�شباب �ملعوقني، 115�أ، 204
ي�ضا �لتعليم �لبتد�ئى و�لثانوى و�لعاىل �لتعليم، 22ج، 68-93  �نظر �أ

جر�ء�ت �لتى يتخذها �ل�شباب، 226�أ �لإ
�إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات فى �شري�ليون، 185�أ

مهات �ملر�هقات، 157-156 �لأ
بر�مج �لعالج، 90-89

تاأثر برنامج �ملد�ر�ض �ملوحدة عرب �لقطاعات فى كينيا، 23�أ
بوة به، 147�أ �رشة و�لأ تاأثر �لأ

48�ض،   ،49-48  ،16  ،12-11 6�أ،  �شا�شى،  �لأ �لتعليم  نوعية  حت�شني 
73 ،72-71

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204-205، 205�أ
�لرتبية �جلن�شية، 149، 154-153

�لتغذية، 155-154
تن�شيق �شيا�شات �ل�شحة و�لتعليم، 220�أ



�لفه��������ر�ض                       309

�جلمع بني �لعمل و�لتعليم، 85-86، 86�ض، 97
و�ل�شحة، 129-135، 130�أ، 220�أ

موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب فيه، 222�أ
مية، 37�ض، 70�ض، 91، 182�ض، 209�ض حمو �لأ

و�ملو�طنة، 174-173
موجز �ل�شيا�شة، 92ج، 93

ونوع �جلن�ض، 66-65
�لهجرة و�حلر�ك، 194

ي�ضا �لتعليم �لتعليم �لبتد�ئى. �نظر �أ
تاأخر �لبدء فيه37،71

48�ض،   ،49-48  ،16  ،12-11 6�أ،  �لبتد�ئى،  �لتعليم  نوعية  حت�شني 
73 ،72-71

تو�شيع فر�ض �حل�شول عليه، 5-6، 31�ض، 68
توفري �لفر�ض �لثانية، 20

�لتعليم بعد �لبتد�ئى. �نظر �لتعليم �لثانوى و�لعاىل
ند�د، 17، 56، 131 �لتعليم بني �لأ

�لتعليم عن بعد، 204-205، 205�أ
�لتعليم �لتكميلى، 90-89

�لتعليم �لعاىل. �نظر �لتعليم �لثانوى و�لعاىل
ي�ضا �لتعليم �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 5-7، 6�ض، 67. �نظر �أ

�آثار �لتخ�ش�ض، 63، 73
�لوقاية  �لثانوى و�ل�شتثمار فى  للتعليم  و�لتفاعلية  جل  �لأ ثار طويلة  �لآ

يدز، 5�أ من �لإ
�آليات �حلو�فز، 82-81

�شا�شية، 49-50، 49�ض �ل�شتثمار فى �خلدمات بعد �لأ
بر�مج لل�شباب غري �مللتحقني باملد�ر�ض، 90-92، 90�أ

بر�مج �ل�شهاد�ت �ملكافئة، 91-90
تباين فر�ض �حل�شول عليه، 36-39، 38�أ
حت�شني قاعدة �ملعرفة، ، 16، 39، 56-55

حت�شني قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ قر�ر�ت ب�شاأنه، 80-88، 92ج
حت�شني �لنوعية، 78-74

حتفيز و��رش�ك �لطالب، 84-80
�لتخ�ش�ض �ملهنى، 73، 74، 76

تدريب �ملدر�شني، 77-76
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204-205، 205�أ

تعزيز �لفر�ض من �أجله، 80-72
�لتقييم و�خل�شوع للم�شاءلة، 74، 78-77

�لتمويل، 78-80، 79�أ، 88-84
تنويع �خليار�ت، 74-73

توفري �لفر�ض �لثانية، 20، 62-63، 71، 89-92، 89�أ، 90�أ، 92ج 
�حلاجة للمرونة، 74

حو�جز �أمام �للتحاق به، 3�ض، 68-71، 99�ض
زيادة �لطلب عليه، 31-32، 31�ض، 68، 70

�لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 19-17، 56- �ل�شيطرة على 
88-84 ،57

�ل�شباب كاأ�شحاب م�شلحة فى �ل�شيا�شة �لدر��شية، 84-83
�ل�شبان �لذين ل يعملون ول يدر�شون، 100�أ

�لعنف و�لتحر�ض فيه، 77�أ
�لف�شاد فيه، 25، 78�أ

مز�يا �إعالم �ل�شباب ب�شاأنه، 16، 17�أ، 56
م�شت�شارو �لتوجيه �ملهنى و�لدر��شى، 84، 89 �أ، 92ج

جناز �لتعليمى، 69-70، 70�ض م�شتويات �لإ
م�شتويات بطالة �ل�شباب، 120�أ

م�شتويات �لفقر و�لدخل، 84-88، 85�ض، 86�ض، 88�أ
مكا�شب �لكفاءة، 80

�ملالءمة، 12-13، 48-49، 73، 74-78، 84، 95�أ
موجز �ل�شيا�شة، 92ج، 93

6�أ، 11-12، 16، 48-49، 48�ض، 72-71،  �شا�شى،  �لأ �لتعليم  نوعية 
73

�لتعليم �لعالجى، 90-89
�لتغذية و�ل�شحة

مهات، 144، 147-149، 149�ض، 152 �لأ
بر�مج �لتعليم، 155-154

تغذية �لطفولة �ملبكرة، 48، 71
وعية، �ل�شكرى، و�شغط �لدم، 124،  عالقتها بال�شمنة، �أمر��ض �لقلب و�لأ

128�ض
فر�ض �حل�شول على خدمات �لتغذية، 152

نق�ض �لتغذية �ل�شائع بني �ل�شباب، 148-149، 149�ض
نق�ض �ملغذيات �لدقيقة، 149-148، 152

تقا�شم تكاليف �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 80
ي�ضا �لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت �لتكنولوجيا. �نظر �أ

ي�ضا بر�مج �لتدريب �لتلمذة �ل�شناعية، 111-112 �نظر �أ
�لتمويل

�لئتمان �ل�شغري جد�، 57�أ، 58، 155�أ
�لتحويالت �لنقدية �مل�رشوطة، 86-87، 142�أ، 152-153، 157�أ

�لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 78-80، 79�أ، 88-84
تو�شيع فر�ض �حل�شول على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 50-49

�شيطرة �ل�شباب على �لدخل و�ملو�رد وفر�ض ح�شولهم عليهما، 18، 57�أ
�لقرو�ض �مل�شتندة للدخل، 87-88، 88�أ

�لتمييز �جلن�شى. �نظر �لن�شاء و�لفتيات
تنز�نيا، 73، 130، 139، 204

تن�شيق �ل�شيا�شات، 22، 23�أ، 143�أ، 214، 215-221، 220�أ، 224
تنمية �لطفولة �ملبكرة

رعاية �لطفل وبر�مج ما قبل �ملدر�شة، 10�ض، 71، 155
بوة، 151، 155 مهار�ت �لأ

توجنا، 190�أ، 194، 199
تون�ض، 73، 74، 99، 105

) ج (

جامايكا
بر�مج رعاية �لطفل وما قبل �ملدر�شة، مردود �ل�شتثمار فيها، 12�ض

مهات �ملر�هقات، 157 بر�مج متكاملة لالأ
�لرتبية �ل�شحية، 130

ند�د، 17 �لتعلم فيما بني �لأ
دور وز�ر�ت �ل�شباب، 215�أ

�لع�شابات، 176
معدلت �جلرمية بني �ل�شباب فيها، 20

بوة، 155 مهار�ت ممار�شة �لأ
�لهجرة و�حلر�ك، 194

فريقية، 205�أ �جلامعة �لفرت��شية �لأ
جروبو كولتور�ل �أفرو ريجاى، �لرب�زيل، 187

�جلرمية
�آثارها، 166

�أ�شو�ء على �لفر�ض �لثانية، 20-21، 178-183، 180-181�أ
كرث �حتمال لرتكابها، 20 �شخا�ض �لأ �أعمار �لأ

بر�مج �إعادة �لتاأهيل، 20، 21، 180-181�أ
تدخالت �لقطاع �خلا�ض، 181�أ

حو�ل جنائية، 178 �ل�شباب �ملقبو�ض عليه لأ
عد�لة �لتقومي، 181-178
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�لع�شابات، 176-175، 196
�لعقوبات عليها، 178-181، 179�ض

مكافحتها، 177
�جلز�ئر، 17، 83، 207

�شالمية، 113، 168، 178، 181 جمهورية �إير�ن �لإ
جمهورية �لت�شيك، 109، 196

�جلمهورية �لدومينكية
بوة، 146 �رشة و�لأ �لأ
بر�مج جوفن، 117�أ

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 207
توعية و�إعالم �ل�شباب ب�شاأن مز�يا �لتعليم، 16، 17�أ، 56

م�شاورة �ل�شباب فى �إعد�د �مل�رشوعات، 210�أ
جمهورية �ل�شلوفاك، 109

�جلمهورية �لعربية �ل�شورية، 99
جمهورية فنزويال �لبوليفارية، 102، 108، 117�أ، 174، 181�أ

جمهورية �لقريغيز، 201، 202�ض
جمهورية �لكنغو �لدميقر�طية، 178، 181

جمهورية كوريا، 51، 74، 79�أ، 113، 117
جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�شعبية، 71

جمهورية م�رش �لعربية
نرتنت فيها، 201 ��شتخد�م �لإ

�أطفال �ل�شو�رع كمدمنني للمو�د �ملخدرة، 127�أ
عالة فى �لبلد�ن �لنامية، 35�ض �نخفا�ض معدل �لإ

�لتلمذة �ل�شناعية، 112
�حلو�جز �لجتماعية �أمام فر�ض �ملر�أة فى �لعمل فيها، 106

حو�ل جنائية، 178 �ملعتقلون �ل�شبان لأ
معدلت بطالة مرتفعة لل�شباب فيها، 99

�لنظام �لغذ�ئى و�لتمارين و�مل�شاكل �ل�شحية �ملرتبطة بهما، 128
�لنق�ض �لغذ�ئى، 148، 149

جمهورية مقدونيا �ليوغ�شالفية �ل�شابقة، 25، 175، 210�أ، 220، 225�أ
جمهورية �ليمن، 4، 65�أ، 210�أ

جنوب �أفريقيا
�لتخ�ش�ض �ملهنى، 74

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204
حد�ث، 178، 180 جر�ئم �لأ

مهات �ملر�هقات، 156 �شيا�شات در��شية مرنة لالأ
�ل�شحة و�لتعليم، 130�أ، 131

يدز، 139 عالج فريو�ض ومر�ض �لإ
�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات، 114 

�لعنف و�لتحر�ض فى �ملد�ر�ض، 77�أ
جنابية، 138 فر�ض �حل�شول على خدمات �ل�شحة �لإ

�مل�شاكل �ملتعلقة بالنظام �لغذ�ئى و�لتمارين �لعالجية، 128
ممار�شة �ملو�طنة، 167، 171، 174

�لهجرة و�حلر�ك، 189�أ
جو�تيمال، 48، 86، 155
جورجيا، 78�أ، 93، 102

) ح (

�شلحة، 177 �حلد من �لأ
�حلد من �ملو�ليد، 139، 149-150، 150�ض

�حلر�ك �جلغر�فى، �نظر �لهجرة و�حلر�ك
حركة �أوتبور لل�شباب، �رشبيا، 167، 168�أ

فر�د، 88 ح�شابات تعليم �لأ
ح�شا�شية �ل�شباب لق�شايا �لبيئة، 167�ض

بوة �رشة و�لأ �حلمل. �نظر �لأ
عالمية حمالت �لت�شويق �جلماعية. �نظر �حلمالت �لإ

حمالت �ملعلومات، 17-16، 56-55
123ج،  132-133����ض،  130-131�أ،   ،135-129 �ل�شحة،  ق�شايا 

135�أ، 143�أ
ممار�شة �ملو�طنة، 169

حملة �متنع، كن خمل�شا، ��شتخدم �لو�قى �لذكرى، 132�ض
               ،32  ،16 ب�شببها،  �ل�شباب  وف��ي��ات  �شيوع  �ل��ط��رق،  على  �مل���رور  ح���و�دث 

214 ،60-58
�حلو�فز �لقت�شادية

بوة، 153-152 �رشة و�لأ   �لأ
�لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 18، 81-82، 81�ض

ق�شايا �ل�شحة، 136-137، 137�أ

) خ (

خدمات �لتوظيف �لعام، 117
-205  ،155-154  ،151-149  ،140-138 جنابية،  �لإ �ل�شحة  خدمات 

206، 206�أ
�خلدمة �لع�شكرية، 170-171، 171ج

خدمة �ملجتمع، 171-172، 171ج
�خلدمة �لوطنية، 171-172، 171ج

�خل�شوع للم�شاءلة
�إعادة تاأهيل �ل�شباب، و�حلاجة للخ�شوع للم�شاءلة، 21-20، 63

�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومات، 214، 215
عن طريق �لتقييم، �نظر �لر�شد و�لتقييم

) د (

�لد�منرك، 198
دخول �شوق �لعمل. �نظر بدء �حلياة �لعملية

دعم �أجور �ل�شباب فى �ل�رشكات �خلا�شة، 109
دفع �ملهر و�لعنف �ملنزىل، 145�أ

دور �ملانحني، 209-212�أ
دور وز�ر�ت و�إد�ر�ت �ل�شباب، 215�أ، 219�أ

ديز� �شياجا، �ندوني�شيا، 154
�لدميجر�فيا، 27-26

بوة، 146-147، 146�ض �رشة و�لأ �لأ
�ل�شتفادة منها، 4-5، 5�ض، 36-35

عالة فى �لبلد�ن �لنامية، 34-36، 35�ض �نخفا�ض �لإ
�لتاأثري على بدء حياة �لعمل، 104، 120-121�أ

تباينات �إقليمية، 33�ض، 43-44، 44�ض
تعليم وم�شاركة �لن�شاء و�لفتيات فى �شوق �لعمل، 86، 104

ودرجة �إحلاح �إ�شالح �ل�شيا�شة، 212
فر�ض �ل�شباب �ملتاأثرين بها، 36-33

و�لعنف، 166�أ

) ر (

ر�أ�ض �ملال �لب�رشى
جل و�لتفاعلية للتعليم �لثانوى ثار طويلة �لأ �لآ

يدز، 5�أ و�ل�شتثمار فى �لوقاية من �لإ
�أهمية �ل�شتثمار فى �ل�شباب كر�أ�ض مال ب�رشى، 4-2

حتديده، 28�أ
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تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء، 29-27
تطبيق �لنموذج على �ل�شباب، 47�أ

دور �ملانحني، 209�أ
و�لنمو �لقت�شادى، 31-29

جر وم�شدودة �لطريق توؤدى لتبديده، 103-101 �لوظائف قليلة �لأ
بوة، و�لزو�ج �رشة و�لأ ي�ضا �لأ �لرجال و�لفتيان، 65-66 �نظر �أ

برنامج H فى �لرب�زيل، 143�أ
تقلبات �لطلب على �ل�شباب مقابل �لبالغني �لذكور، 103�ض

 ،151 لهم،  �ملقدمة  �رشة  و�لأ �جلن�ض  وتنظيم  جنابية  �لإ �ل�شحة  خدمات 
154، 155�أ

ول، 144 �شن �إجناب �لطفل �لأ
�لعالقة بني معدلت �لبطالة �ملرتفعة

ومعدلت �لزو�ج �ملنخف�شة، 40�أ، 42، 147
نرتنت، 202 فر�ض �لو�شول �لعامة لالإ

�لفروق بني �جلن�شني فى ممار�شة �ملو�طنة، 163، 165ج، 170
م�شتويات توظيفهما، 101

�لر�شد و�لتقييم
�إجر�ء�ت يتخذها �ل�شباب، 226�أ

لرب�مج �لرتبية �ل�شحية، 135-134
لرب�مج �ل�شباب، 23

دور �ملانحني، 209�أ
لل�شيا�شات، 214، 215، 226-221

�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 214، 215، 221-226، 222�أ، 223�أ
ق�شايا �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�شيا�شة �ل�شباب، 216�أ

موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ
لنظم �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 74، 78-77

رعاية �لطفل، 10�ض، 71، 155
رعاية ما قبل �لولدة، 150-151، 150�ض

رو�ند�، 173�أ
رو�شيا

�إجر�ء�ت يتخذها �ل�شباب فيها، 225�أ
بدء �لعمل فى �لقطاع غري �لر�شمى، 102

جور، 108 دنى لالأ قو�نني �حلد �لأ
قيود على بيع �لكحول، 137�أ

هلية، 173�أ م�شاركة �ل�شباب فى �لقالقل �لأ
ممار�شة �ملو�طنة، 163، 170، 171

�لهجرة و�حلر�ك، 189، 197

رومانيا
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 203

جها�ض، 139 ت�رشيع �لإ
حد�ث، 180 جر�ئم �لأ

�لدميجر�فيا و�أولويات �ل�شيا�شة، 212
قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر�ت، 15�ض، 54�ض

ممار�شة �ملو�طنة، 171ج
�لهجرة و�حلر�ك، 196

) ز (

ز�مبيا
��شتخد�م �لو�قى �لذكرى فيها، 125، 126

عمال، 112 تدريب �أرباب �لأ
يدز، 145�أ معدل �إ�شابة �لن�شاء �ملتزوجات و�لفتيات بفريو�ض �لإ

ممار�شة �ملو�طنة، 174
�شا�شى، 6�أ نوعية �لتعليم �لأ

زمبابوى، 112، 134، 162، 170، 173�أ
بوة �رشة و�لأ ي�ضا �لأ �لزو�ج. �نظر �أ

�لزو�ج �ملبكر
مدى �نت�شاره، 144-145، 145�أ

منعه، 153، 156، 157�أ
�شن �لزو�ج، 144-145، 145�أ

�لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 19-18، 57- �ل�شيطرة على 
58

145�أ،   ،141  ،126  ،18  ،16 �شنا،  �أكرب  رجال  من  متزوجات  �شابات 
154-153 ،148

�رشية و�لقت�شادية ب�شاأنه، 19-18، 147 �ل�شغوط �لأ
�لعالقة بني �شن �لجناب و�لزو�ج، 145�أ

�لعالقة بني معدلت �لبطالة �ملرتفعة ومعدلت �لزو�ج �ملنخف�شة، 40�أ، 
147 ،42

�لعنف �ملنزىل، 145�أ

) �ض (

�شجن �ل�شباب، 178-181، 179�ض
�رشى لنكا

هلية، 9، 166، 186�أ �آثار �لقالقل �لأ
�إجر�ء�ت يتخذها �ل�شباب، 225-228�أ
بدء �حلياة �لعملية، 101، 115�أ، 116

دعم تقييم خدمات �إر�شال �لر�شائل �لق�شرية فيها، 210
�لدميجر�فيا، 44�أ

�لهجرة و�حلر�ك، 195
�ل�شلفادور، 194، 195، 196، 215�أ، 219�أ

�شلوفينيا، 107�أ، 170
�ل�شلوك �ملجازف، 58�أ

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيات �ملعلومات و�لت�شالت، 208-207
�ل�شن �ملرتبطة بذلك، 8�ض

�ل�شيطرة على �لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 58
�ل�شباب فى وقت �لتجريب، 126

�لعلوم �لع�شبية، 58، 59�أ
و�لفر�ض �لثانية، 19، 21، 60-58، 63

قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر�ت، 17، 19
ق�شايا �ل�شحة �ملرتبطة بذلك، 122

�لقوة غري �ملتكافئة و�جلن�ض �خلطر، 126
مو�قف �ل�شباب جتاهها، 19، 60-58

نق�ض �ملعرفة �ملوؤدى لذلك، 126-125
�لهجرة و�حلر�ك، 196�ض

�ل�شمنة، 124، 128�ض، 129�ض
�شنغافورة، 113، 174�أ، 215�أ

�ل�شنغال، 69�ض، 116، 206�أ
�شو�مى �شياجا، �ندوني�شيا، 154

�ل�شود�ن، 181
�ل�شويد، 109، 162، 198، 215�أ، 218�أ

�شوي�رش�، 192، 198
على  تركيز  موجز  ي�ضا  �أ �نظر   .221-211 �ل�شباب،  جتاه  �حلكومة  �شيا�شة 

�ل�شيا�شات، موجز �ل�شيا�شات
�آثار بدء �حلياة �لعملية، 107-109، 108�أ، 121�أ

�آثار �لنمو �لقت�شادى وتخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء، 95�أ
��شتحد�ث �إطار متما�شك، 221-215

بوة، 147 �رشة و�لأ �لأ
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هلية،  �إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات فى �لبلد�ن �لتى دمرتها �لقالقل �لأ
185-186�أ

بناء �لقدرة، 221-218
�ل�شباب، 13، 52-51، 109-104،  �لتقييدية على  تاأثري قو�نني �لعمل 

108�أ، 121�أ
ولويات و�ل�شياق �لقطرى، 216-212 �لتباين فى �لأ

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 17، 208-206
تن�شيقها، 22، 23�أ، 143�أ، 214، 215-221، 220�أ، 224

�خل�شوع للم�شاءلة، 214، 215
دور وز�ر�ت و�إد�ر�ت �ل�شباب، 215�أ، 219�أ

�لر�شد و�لتقييم، 214، 215، 221-226، 222�أ، 223�أ
�شوت �ل�شباب، 214-217، 219-223، 221�أ 

ق�شايا �شحية، 125-124
)�نظر  45���ض.   ،64  -45 22ج،  11���ض،   ،11-10  ،2 �شيا�شية،  حماور 
ي�ضا �أ�شو�ء على �لقدر�ت، �أ�شو�ء على �لفر�ض، �أ�شو�ء على �لفر�ض  �أ

�لثانية(
معاجلة ق�شايا �مل�شاو�ة بني �جلن�شني، 216�أ

�لهجرة و�حلر�ك، 201-196
وثائق ��شرت�تيجية تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء، 217�أ

�شالحات �حلكومية �ل�شيا�شة �لقومية، �نظر �ل�شيا�شات و�لإ
�شري�ليون

جر�ء�ت �لتى يتخذها �ل�شباب فيها، 225�أ �لإ
�إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات فيها، 185-186�أ

�أولويات �ل�شيا�شة، 213
هلية،  �لأ �لقالقل  فى  �ملتورطني  �ل�شبان  �ملحاربني  تاأهيل  �إعادة  بر�مج 

183 ،181
دور �ملانحني، 210�أ

ممار�شة �ملو�طنة، 163
�لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 19-17، 56- �ل�شيطرة على 

88-84 ،58
منائية لل�شلوك �ملجازف، 58�أ �ل�شيكولوجية �لإ

) �ض (

مثل  حتديد�  �أكرث  مد�خل  ي�ضا  �أ �نظر   .25-1 �لنامية،  �لبلد�ن  فى  �ل�شباب 
�لن�شاف و�ل�شباب

جر�ء�ت �لتى يتعني عليهم �تخاذها، 225-228�أ �لإ
�أهمية �ل�شتثمار فيه، 5-2

تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء، 27-29، 50�أ
ت�شجيع �مل�شاركة فى �شنع �مل�شتقبل، 23-22 

تعريف �ل�شباب، 27�أ
تقييم بر�مج �ل�شباب، 23

دور �ملانحني، 209-212�أ
 ،217-214 �حلكومية،  �شالحات  و�لإ �ل�شيا�شات  فى  �ل�شباب  �شوت 

223-219
موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ

ي�ضا  حمور �ل�شيا�شة، 2، 10-11، 11�ض، 22ج، 45-64، 45�ض. �نظر �أ
�لرتكيز على �لقدر�ت، �لفر�ض، �لفر�ض �لثانية

و�لنمو �لقت�شادى، 31-29
�ل�شباب فى �ل�شجون، 178-181، 179�ض

حو�ل جنائية، 178 �ل�شباب �ملقبو�ض عليه لأ
�ل�شباب فى وقت �لتجريب، 126

�شبكة توظيف �ل�شباب، 210
�رش�كات �لقطاعني �لعام و�خلا�ض

�لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 74-73، 80
بوة، 152-151 �رشة و�لأ خدمات �لأ

�شيلى
�آثار قو�نني �لعمل �لتقييدية على �ل�شباب، 105

�إد�ر�ت �ل�شباب، 219�أ
�أون بت�شو بار� �شيلى، 25

بر�مج جوفن، 117�أ
�لتخ�ش�ض �لتقنى و�ملهنى، 113

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 207
�لرتبية �ل�شحية، 130

�لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 73، 74، 79�أ
تقلبات �لطلب على �لعمل للر��شدين مقابل �ل�شباب من �لذكور، 103�ض

دور وز�ر�ت �ل�شباب، 215�أ
�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 216

مهات �ملر�هقات، 157 �شيا�شات مرنة للدر��شة بالن�شبة لالأ
�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات، 114

جور، 108 دنى لالأ قو�نني �حلد �لأ
مر�حل �لنتقال فى حياة �ل�شباب فيها، 41-42، 42�ض

ممار�شة �ملو�طنة، 168، 169�ض، 172

) �ض (

�شود، 115، 220 �رشبيا و�جلبل �لأ
�ل�شني

عالة فى �لبلد�ن �لنامية، 35�ض، 36 �نخفا�ض �لإ
�لتخ�ش�ض �لتقنى و�ملهنى، 113

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 201، 204ج
�لدميجر�فيا و�أولويات �ل�شيا�شة، 212

قيود �قت�شادية على فر�ض �حل�شول على �لكحول و�لتبغ، 136
مالءمة �لتعليم للعمل فيها، 76

ممار�شة �ملو�طنة، 162، 163، 167، 173
�لنظام �لغذ�ئى و�لتمارين و�مل�شاكل �ل�شحية �ملتعلقة بهما، 128

�لهجرة و�حلر�ك، 189، 197
هجرة �شبابها، 14، 111-110

) �ض (

�شغط �لدم �ملرتفع، 124، 128
�ل�شفة �لغربية وغزة، 4، 83

) ط (

طاجيك�شتان، 15�ض، 54�ض، 171ج، 196
طالبان، 177

) ع (

�لعاملون فى جمال �جلن�ض. �نظر �لبغاء
عد�لة �لتقومي، 181-178

�لعر�ق، 15-16، 15�ض، 54�ض، 171ج، 196، 212
�لع�شابات، 176-175، 196

عد�م لل�شباب، 178 عقوبة �لإ
يدز، 139-138، 140 عالج �رتد�د �لفريو�ض، لفريو�ض ومر�ض �لإ

طفال، 7، 37، 50-51، 87، 96-98، 97�ض عمالة �لأ
�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات
بدء �حلياة �لعملية، 114-113

حت�شني فر�ض �ل�شباب، 14
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�شيطرة �ل�شباب على �لدخل و�ملو�رد وفر�شهم فى �حل�شول عليها، 19
هلية ي�ضا �لقالقل �لأ �لعنف، �نظر �أ

�لدميوجر�فيا، 166�أ
�لعنف و�لتحر�ض فى �ملد�ر�ض، 77�أ

�لعنف �ملنزىل، 145�أ
�لعنف �ل�شيا�شى. �نظر �لقالقل

�لعنف �ملنزىل، 145�أ
�لعودة للخربة، 102�ض

ي�ضا �لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �لعوملة، 32-33، 187، 188. �نظر �أ
�ملعلومات و�لت�شالت؛ �لهجرة و�حلر�ك

) غ (

غانا
�رتفاع �لطلب على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 31�ض

مية، 91 بر�مج حمو �لأ
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 202

�لرتبية �ل�شحية، 131
�لتلمذة �ل�شناعية، 112

جنابية، 138 فر�ض �حل�شول على خدمات �ل�شحة �لإ
جور، 108 دنى لالأ قو�نني �حلد �لأ

ممار�شة �ملو�طنة، 171
�شا�شى، 6�أ نوعية �لتعليم �لأ

غينيا، 145�أ

) ف (

فر�ض ل�شباب �لريف، 109-110، 110�أ
�لفر�شة �لثانية، و�لرتكيز عليها، 2، 21-19، 63-59

بوة، 157-156 �رشة و�لأ �لأ
�أهمية �لتوجيه، 20، 62

�أهمية �خل�شوع للم�شاءلة، 21-20، 63
بدء �حلياة �لعملية، 114-118، 117�أ، 118ج

بر�مج �لتدريب، 21، 118-116
90�أ،  89�أ،   ،92-89  ،71  ،63-62  ،20 و�لعاىل،  �لثانوى  �لتعليم  فى 

92ج
تن�شيق مع �لرب�مج �لعادية، 20، 63-62

دور �ملانحني، 210�أ
�ل�شلوك �ملجازف، 19، 21، 60-58، 63

�ل�شباب �ملجرم، 20-21، 178-183، 180-181�أ
عد�لة �لتقومي، 181-178

عالج �لتباين فى �لرب�زيل، 142-143�أ
ق�شايا �ل�شحة، 20، 140-137

ممار�شة �ملو�طنة، 183-178
فرن�شا

�آثار �شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 108�أ
�لتلمذة �ل�شناعية، 111

لغة مهاجرى �شمال �أفريقيا �ملناه�شة للثقافة، 173
قلية، 120�أ معدلت �لبطالة بني �شباب �لأ

ممار�شة �ملو�طنة، 163، 171
�لهجرة و�حلر�ك، 194، 198

�لف�شاد
�ختز�ل �ملو�طنة �لدميقر�طية، 166

فى �لتعليم �لعاىل، 25، 78�أ

�لفلبني
جر�ء�ت �لتى يتخذها �ل�شباب فيها، 225�أ �لإ

بر�مج �ل�شهاد�ت �ملكافئة فيها، 91
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204

�لتغذية فى �لطفولة �ملبكرة، 48
حد�ث، 176، 180 جر�ئم �لأ

خدمات �لعمالة �لعامة، 117
دعم تقييم خدمات نظام �لر�شائل �لق�شرية، 210

�مل�شاكل �ملتعلقة بالنظام �لغذ�ئى وممار�شة �لتمارين، 128  
ممار�شة �ملو�طنة، 169، 170

�لهجرة و�حلر�ك، 194، 195، 196، 197، 200، 201
فوز�ض جوفنز، �لرب�زيل، 221�أ

فيت نام
هلية، 186�أ �آثار �لقالقل �لأ

�آثار قو�نني �لعمل �لتقييدية على �ل�شباب، 106
�رتفاع م�شتويات �لتعليم فيها، 94�أ

عالة فى �لبلد�ن �لنامية، 35�ض �نخفا�ض �لإ
�أولويات �ل�شيا�شة جتاهها، 216-213

حو�دث �ملرور على �لطرق فيها، 32، 214
طفال، 155 رعاية �لأ

�لعمل و�لتعليم معا، 86
ممار�شة �ملو�طنة، 162، 163، 173

�لنمو �لقت�شادى وتخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء، 94-95�أ، 106
�لهجرة و�حلر�ك، 201

فريلن، 173
يدز فريو�ض ومر�ض �لإ

�لوقاية  �لثانوى و�ل�شتثمار فى  للتعليم  و�لتفاعلية  جل  �لأ ثار طويلة  �لآ
يدز، 5�أ من �لإ

جل لل�شلوك �ملجازف، 122 ثار طويلة �لأ �لآ
 ،135 132-133���ض،  125�ض،   ،126-125 �لذكرى،  �لو�قى  ��شتخد�م 

152-151 ،140
بوة، 148 �رشة و�لأ �لأ

�نت�شارهما بني �ل�شباب، 129�ض
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 206�أ

�لرتبية �ل�شحية، 130-135، 131�أ، 132-133�ض، 134ج، 135�أ
ند�د فى جامايكا، 17 �لتعليم فيما بني �لأ
تكلفة �لنفاق على �لرعاية �ل�شحية، 124

تن�شيق �شيا�شات �ل�شحة و�لتعليم، 220�أ
من، 124، 126-125 �جلن�ض غري �لآ

حملة �متنع، كن خمل�شا، ��شتخدم �لو�قى �لذكرى، 132�ض
�شابة بالعدوى، 20 �شن �لإ

�شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 219
عالج �رتد�د �لفريو�ض، 139-138، 140

عالج �إ�شاءة ��شتخد�م �ملو�د �ملخدرة، 138
�لعالقة بني �لعالج و�لوقاية، 21، 63، 140-138

فر�ض �لو�شول لالختبار و�لعالج، 135، 139-138، 152
قاعدة معرفة �ل�شباب جتاههما، 17، 39، 56

كرب �شنا مبعدلت �إ�شابة عالية،  ممار�شة �ل�شابات للجن�ض مع �لرجال �لأ
16، 126، 141، 145�أ، 148، 154-153

�لنمو �لقت�شادى و�لتنمية
تاأثريهما، 94�أ

تاأثريهما عليه، 29-30، 30�أ، 124-123
�شا�شى، 6�أ ونوعية �لتعليم �لأ

�لهجرة و�حلر�ك، 195، 201-200
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) ق (

قاعدة معارف �ل�شباب، 17-16، 56-55
بدء �حلياة �لعملية، 104

تخفي�ض �أعد�د �لفقر�ء و�لنمو �لقت�شادى، 39
ق�شايا �ل�شحة، 17-16، 39، 56-55، 126-125، 135-129

بوة، 151-149، 156-153 �رشة و�لأ معلومات متعلقة بالأ
116 ،AGETIP قدرة �ل�شباب. �نظر قدر�ت، �أ�شو�ء على برنامج

�لقرو�ض. �نظر �لئتمان و�لقرو�ض، �لتمويل
�لقرو�ض �مل�شتندة للدخل، 87-88، 88�أ

ق�شائم �ملد�ر�ض، 87
مثل  معينة  وعاد�ت  �أحو�ل  ي�ضا  �أ �نظر   .141-122 �ض،   8 �ل�شحة،  ق�شايا 

يدز، �لتدخني و��شتخد�م �لتبغ فريو�ض ومر�ض �لإ
بوة، 144، 155-147 �رشة و�لأ �لأ

ثار بعيدة �ملدى لل�شلوك �ملجازف، 122، 126 �لآ
�أ�شو�ء على �لفر�ض، 135-137، 137�أ

�أ�شو�ء على �لفر�ض �لثانية، 20، 140-137
�أ�شو�ء على �لقدر�ت، 129-135، 130�أ، 135�أ

ن�شاف فيها، 122، 126-125 �لإ
�لنفاق على �لرعاية �ل�شحية، 124

بها،  �لقت�شادى  �لنمو  وحتقيق  �لفقر�ء  �أع��د�د  تخفي�ض  على  تاأثريها 
124-123

�لتدخل �حلكومى، 125-124
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 205-206، 206�أ

و�لتعليم، 129-135، 130�أ، 220�أ
�لتغيري فيها، 32

تغيري �لجتاهات و�لتف�شيالت، 134-132
تن�شيق �شيا�شات �ل�شحة و�لتعليم، 220�أ

ولية لل�شباب، 3 �لتهديد�ت �لأ
�حلد من فر�ض �ملخاطر �ل�شحية، 136-137، 137�أ

134ج،  132-133����ض،  130-131�أ،   ،135-129 ع��الم،  �لإ حمالت 
135�أ، 143�أ

�حلو�فز �لقت�شادية، 136-137، 137�أ
 ،155-154  ،151-149  ،140-138 جنابية،  �لإ �ل�شحة  خدمات 

205-206، 206�أ
�لعالقة بني �لعالج و�لوقاية، 21، 63، 140-138  

فر�ض �حل�شول على �خلدمات �ل�شحية، 136-135، 139-138
قاعدة �ملعرفة وقدر�ت �تخاذ �لقر�ر�ت، 17-16، 39، 56-55، 125-

135-129 ،126
�لقالقل �لجتماعية، �إعادة بناء �حلياة و�ملوؤ�ش�شات بعدها، 185�أ

موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ
موجز �ل�شيا�شة، 140-141، 141ج
�لهجرة و�حلر�ك، 195، 201-200

ي�ضا  �أ �نظر  �ل�شباب، 65-66، 216�أ.  �جلن�شني وفر�ض  �مل�شاو�ة بني  ق�شايا 
ولد و�لن�شاء و�لبنات �لرجال و�لأ

�لقطاع غري �لر�شمى، بدء �لعمل فيه، 102-101، 112
قطر، 99

�لقالقل �ملدنية
�آثارها على �لتنمية، 166

بر�مج �إعادة تاأهيل �ملحاربني �ل�شبان، 181-183، 182�أ
فى �شري�ليون، 185-186�أ

ن�شاف �لجتماعى، 166، 173 وعدم �لإ
م�شاركة �ل�شباب فيها، 166، 173�أ، 177-178، 185-186�أ

) ك (

كافولو، 173
كرو�تيا، 220

كمبوديا
�آثار قو�نني �لعمل �ملقيدة على �ل�شباب، 106
�لنيميا ورعاية ما قبل �لولدة، 151-150

�أهمية تعليم مهار�ت �حلياة، 83
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204

تقييم �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 74
�جلمع بني �لعمل و�لتعليم، 85

ممار�شة �ملو�طنة، 172
�لكمرون

�لرتبية �ل�شحية، 131، 135�أ
�لتغذية فى �لطفولة �ملبكرة، 48

مهات �ملر�هقات، 157 �شيا�شات مدر�شية مرنة لالأ
�لهجرة و�حلر�ك، 194، 201

كند�، 162، 189�أ، 192، 198
كوت ديفو�ر، 173�أ، 189

كوريا �جلنوبية، 51، 74، 97�أ، 113، 117
كو�شتاريكا، 108، 189

كوفى عنان، 183

كولومبيا
�آثار �شيا�شات و�إ�شالحات �حلكومة، 108

بر�مج جوفن، 117�أ
بر�مج �ل�شهاد�ت �ملكافئة فيها، 91

بر�مج �لق�شائم �ملدر�شية، 87
عمال، 112 تدريب �أرباب �لأ

حد�ث، 180 جر�ئم �لأ
�حلد من �ل�شالح، 177

دور�ت م�شتندة لل�شاعات �ملعتمدة، 74
هلية، بر�مج �إعادة تاأهيل �ملحاربني �ل�شبان �ملنخرطني فيها،  �لقالقل �لأ

181
ممار�شة �ملو�طنة، 175

�لنق�ض �لغذ�ئى، 148
كينيا

يدز على �لنمو �لقت�شادى و�لنتاجية، 30�أ �آثار فريو�ض ومر�ض �لإ
�إجر�ء�ت يتخذها �ل�شباب، 225-228�أ

�لجها�ض غري �ل�رشعى و�لتعقيد�ت �لنا�شئة عنه، 139
�للتحاق �ملتاأخر بالتعليم �لبتد�ئى، 71

بر�مج در��شية موحدة، 23�أ، 136
بر�مج �لعالج و�ل�شلوك �ملجازف، 21، 63، 140

عمال، 112 تدريب �أرباب �لأ
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 204

�لتعليم �جلن�شى فيها، 16، 145�أ، 154-153
�لتلمذة �ل�شناعية، 112

�حلو�جز �لجتماعية �أمام مو��شلة تعليم �لن�شاء و�لفتيات، 65، 83
�حلو�فز �لقت�شادية فى �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 81�ض

دعم تقييم خدمة �لر�شائل �لق�شرية، 210
طفال، 155 رعاية �لأ

حو�ل جنائية، 178 �ل�شباب �ملعتقل لأ
�ل�شحة و�لتعليم، 16، 130�أ، 134، 141-140

�لعنف و�لتحر�ض فى �ملد�ر�ض، 77�أ
فر�ض �حل�شول على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 73
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باء بالعالج عن طريق �لفم، 151 معرفة �لآ
ممار�شة �ملو�طنة، 172

منوذج للتاآزر بني �شيا�شة �لتعليم و�ل�شحة، 219
�لهجرة و�حلر�ك، 194

) ل (

ليربيا، 183

) م (

موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ
ماىل، 125، 145�أ، 149، 150

ماليزيا
حت�شني فر�ض �ل�شابات فى �لعمل، 13، 51�أ

�لتخ�ش�ض �لتقنى و�ملهنى، 113
عمال، 112 تدريب �أرباب �لأ

�لدميجر�فيا و�أولويات �ل�شيا�شة، 212
فر�ض �حل�شول على �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 73
قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر�ت، 15�ض، 54�ض

ممار�شة �ملو�طنة، 171ج
�لنمو �لقت�شادى وفر�ض �ل�شباب فى �لعمل، 107

�لهجرة و�حلر�ك، 194، 196
�ملجازفة �جلن�شية بني �ل�شباب �لفيتنامى، 94�أ

جمال�ض �ل�شباب، 171-169
ي�ضا  حماور لل�شيا�شة، 2، 10-11، 11�ض، 22ج، 45-64، 45�ض، �نظر �أ

�لرتكيز على �لقدر�ت، �لفر�ض، �لفر�ض �لثانية
حمور �ل�شيا�شة �ل�شرت�تيجية، 2، 10-11، 11�ض، 22ج، 45-64، 45�ض. 

ي�ضا �لرتكيز على �لقدر�ت، �لفر�ض، �لفر�ض �لثانية �نظر �أ
خمططات مبا�رشة خللق �لوظائف، 109

مد�ر�ض جدجنز �حلكومية، تك�شا�ض، 180�أ
�ملد�ر�ض عامة. �نظر �لتعليم �لبتد�ئى، �لثانوى، �لعاىل

ي�ضا ممار�شة  مر�حل �لنتقال فى حياة �ل�شباب، 5-10، 39-42، 67. �نظر �أ
بوة، ق�شايا �ل�شحية، �لتعليم �لثانوى و�لعاىل،  �رشة و�لأ �ملو�طنة، �لأ

بدء �حلياة �لعملية
�آثار �لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 206-203

ثار �لفي�شية، 225-222 �لآ
تاأثري �لهجرة و�حلر�ك عليها، 192-196، 193�ض

�ل�شيطرة عليها، 15-16، 15�ض، 54�أ، 54�ض
موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ

مر�حل �نتقال �ل�شباب. �نظر مر�حل �لنتقال فى حياة �ل�شباب
مر�ض �ل�شكرى، 124، 128

ر�شاد، 84، 89�أ، 92ج م�شت�شارو �لإ
م�شت�شارو �لتوجيه فى �ملد�ر�ض، 84، 89�أ، 92ج

ر�شاد �لدر��شى، 84، 89�أ، 92ج م�شت�شارون ب�شاأن �مل�شتقبل �ملهنى و�لإ
م�رشوع �لكاتر�ز، فنزويال، 181�أ
م�رشوعات خلق �لوظائف، 109

باء بالعالج عن طريق �لفم، 151 معرفة �لآ
معرفة �لقر�ءة و�لكتابة، 37�ض، 70�ض، 91، 182�ض، 209�ض

معدلت �لبطالة بني �ل�شباب، 7، 8�ض، 39، 51
ثار �لد�ئمة للبطالة على �ل�شباب، 101-100 �لآ

�مليد�ن  ف��ى  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  ب��ل��د�ن  ف��ى  ط��ف��ال  �لأ �زده���ار 
�لقت�شادى، 120-121�أ

بر�مج �لفر�شة �لثانية، 118-114
خدمات �لبطالة �لعامة، 117

قلية، 120�أ �شباب �لأ
�ل�شباب غري �لعامل وغري �مللتحق باملد�ر�ض، 100�أ

�ل�رشر �لناجم ب�شببها، 120-121�أ
�لعالقة بني معدلت �لبطالة �ملرتفعة ومعدلت �لزو�ج �ملنخف�شة، 40�أ، 

147 ،42
ف�شل �ل�شباب فى دخول �شوق �لعمل، 98-101، 99�ض، 100�أ، 100�ض، 

101�أ
وم�شتويات �لتعليم، 120�أ

قلية، 120�أ معدلت بطالة �شباب �لأ
معدلت �خل�شوبة. �نظر �لدميوجر�فيا

�ملغرب، 105، 199�أ
�ملك�شيك

جر�ء�ت �لتى يتخذها �ل�شباب فيها، 225�أ �لإ
بوة، 151، 153 �رشة و�لأ �لأ

بر�مج �لتعليم �ملتكاملة لل�شباب �ملحروم، 89�أ
بر�مج �ل�شهاد�ت �ملكافئة فيها، 91

برنامج �لفر�ض، 18�ض، 66�ض، 87، 136، 153، 214، 223�أ
تدريب �لعاملني، 112

�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 205
�ل�شحة و�لتعليم، 130، 130�أ

�لعالقة بني �لدخل وفر�ض �لتعليم، 18، 57
�لعمل �حلر وروح تنظيم �مل�رشوعات، 114

م�شاكل خا�شة بالنظام �لغذ�ئى وممار�شة �لتمارين، 128
معدلت �لتدخني بني �ل�شباب فيها، 39

و�حلر�ك، 14�أ، 192، 193، 194-195، 196، 196�ض، 197،  �لهجرة 
199
مالوى، 225�أ

ممار�شة �ملو�طنة، 9-10، 10�ض، 184-160
-163 162-163����ض،   ،164-161 معدلتها،  �نخفا�ض   / �رتفاع 

165ج، 168
�أ�شو�ء على �لفر�ض، 14-15، 52-53، 53�أ، 167-172، 173�أ

�أ�شو�ء على �لفر�ض �لثانية، 183-178
�أ�شو�ء على �لقدر�ت، 178-172

�قرت�ع �ل�شباب، 32�ض، 168-169، 169�ض
بدء �حلياة �لعملية، 175-174

تاأثري �لتعليم و�ملد�ر�ض، 174-173
حتديد �ملو�طنة، 161�أ

ت�شجيع �مل�شاركة فى �شنع �مل�شتقبل، 23-22
تنمية �ل�شباب وبر�مج عمل �ل�شباب، 175

جو�نب �شلبية لها. �نظر قالقل مدنية، �جلرمية
�حلاجة �إىل هوية قانونية، 173

ح�شا�شية �ل�شباب لق�شايا �لبيئة، 167�ض
ح�شب �لن�شاء و�لفتيات، 163، 164، 165، 165ج، 170، 174، 175

�خلدمة �لع�شكرية، 170-171، 171ج
خدمة �ملجتمع، 171-172، 171ج
�خلدمة �لوطنية، 171-172، 171ج

فى �لدميقر�طيات، 32�ض، 166-165، 168
�لع�شابات، 176-175

�لفروق بني نوعى �جلن�ض، 163، 165ج، 170
موؤ�رش�ت تنمية �ل�شباب، 222�أ

مثالبها، �لقالقل �لجتماعية، و�آثار �لعنف، 166، 169، 186�أ
جمال�ض �ل�شباب، 169، 171
مز�يا م�شاركة �ل�شباب، 167

موجز �ل�شيا�شة، 184-184، 184ج
نتائج �لبلوغ �ملتاأخر، 167-164
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�لهجرة و�حلر�ك، 196-195
ممار�شة �ملو�طنة فى �لدميقر�طيات، 32�ض، 166-165، 168

�ململكة �ملتحدة
�آثار تو�فر مو�نع �حلمل فى حالت �لطو�رئ، 140

بر�مج �لتعليم �ملتكاملة لل�شباب �ملحروم، 89�أ
�لتلمذة �ل�شناعية، 111، 112

�لعنف �ل�شيا�شى فيها، 178
جور وم�شتوى عمالة �ل�شباب، 121�أ مرونة �لأ

ممار�شة �ملو�طنة، 169
�لهجرة و�حلر�ك، 198

منع �حلمل، 139، 149-150، 150�ض
ي�ضا مهار�ت �حلياة �ملهار�ت. �نظر �أ

تعريفها، 71�أ
م�شتويات �لجناز فى �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 69-70، 70�ض

مالءمتها، 13-12، 49-48
بوة، 151، 155 ممار�شة �لأ

مهار�ت �حلياة، 19، 59-58
�تخاذ �لقر�ر�ت ب�شاأن مو��شلة �لتعليم، 83-82

حت�شينها لنوعية �لتعليم �لثانوى و�لعاىل، 71، 72�أ، 75�أ
�لقيمة �لتى ي�شيفها �ل�شباب على مهار�ت، 93

للن�شاء و�لفتيات، 155-156، 156�ض
بوة، 151، 155 مهار�ت ممار�شة �لأ

�ملو�قف و�ل�شلوك �جلن�شى للرجال و�لفتيان، برنامج H فى �لرب�زيل 
للت�شدى، 143�أ

مو�قف �ل�شباب جتاه �مللكية �خلا�شة، 163، 164ج
مو�نع حمل �لطو�رئ، 139، 140

�شالحات �حلكومية ي�ضا �ل�شيا�شات و�لإ موجز تو�شيات �ل�شيا�شة، �نظر �أ
بوة، 157-159، 158ج �رشة و�لأ �لأ

بدء �حلياة �لعملية، 118-119، 118ج
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 208ج

�لتعليم، 92ج، 93
ق�شايا �ل�شحة، 140-141، 141ج

ممار�شة �ملو�طنة، 183-184، 184ج
�لهجرة و�حلر�ك، 208ج

�مليثاق �لدوىل للحقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية، 178
موري�شيو�ض، 113

موز�مبيق، 113، 186�أ، 196
مولدوفا، 170، 220

ميامنار، 181

) ن (

ناميبيا، 130، 131�أ، 176
بوة و�لزو�ج و�لبغاء �رشة و�لأ ي�ضا �لأ �لن�شاء و�لفتيات، 65-66، 216�أ. �نظر �أ

�آثار �حلمل �ملبكر، 28-29، 39�أ، 86
�لجتار فى �لب�رش، 196�ض

�لن�شاف لهما، 28-29، 38-39�أ، 66-65
ف�شل، �لهند، 17-16، 156-155 برنامج خيار�ت �حلياة �لأ

�لتعليم
بر�مج �حلو�فز، 18، 82

�حلو�جز �لجتماعية بالن�شبة له، 83
معدلت �خل�شوبة و�مل�شاركة فى �شوق �لعمل بالن�شبة له، 86، 104

�حلد من �ملو�ليد، 139، 149-150، 150�ض
حماية �لع�شابات، 176

�حلو�جز �لجتماعية، 83، 106
ول، 144 �ل�شن عند ولدة �لطفل �لأ

�لدخل و�ملو�رد وفر�ض �حل�شول عليهما، 19-17، 57- �ل�شيطرة على 
58، 57�أ

�لعنف �ملنزىل، 145�أ
-149  ،140-138 جنابية،  �لإ �ل�شحة  خدمات  على  �حل�شول  فر�ض 

151
فر�ض �لعمل بالن�شبة لهما، 13، 51�أ، 106

قدر�ت �ل�شباب على �تخاذ �لقر�ر، 15-16، 15�ض
م�شتويات عمالتهما، 101

معدلت �خل�شوبة بالن�شبة للتعليم و�مل�شاركة فى �شوق �لعمل، 86، 104
ممار�شة �ملو�طنة، 163، 164، 165، 165ج، 170، 174، 175

منع �لزو�ج �ملبكر، 153
مهار�ت �حلياة بالن�شبة لهما، 155-156، 156�ض

�لهجرة و�حلر�ك، 196، 201�ض
نرتنت، 202 �لو�شول �لعام لالإ

بوية، 19-18، 147 �رشة �لأ �لو�شع فى �لأ
نظام �إر�شال �لر�شائل �لق�شرية �أو �إر�شال �لن�شو�ض، 137�أ، 201، 202، 203، 

210�أ
نق�ض �ملغذيات �لدقيقة، 149-148، 152

�لنمو. �نظر �لنمو �لقت�شادى و�لتنمية
�لنمو و�لتنمية �لقت�شادية، 29-31، 38-39�أ 

بوة، 147-144 �رشة و�لأ �لأ
و�أولويات �ل�شيا�شة، 216-212

بدء �حلياة �لعملية، 106-107، 107�أ
منائى لتدفقها  ثر �لإ تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، �شيا�شات تعزز �لأ

�لعاملى، 208-206
يدز فريو�ض ومر�ض �لإ

�آثار �لنمو عليهما، 94�أ
�آثارهما على �لنمو، 29-30، 30�أ، 124-123

ق�شايا �ل�شحة، 124-123
ممار�شة �ملو�طنة، 167-164

�لهجرة و�حلر�ك كق�شية للتنمية، 191-192، 191ج، 192�ض، 196-
201

�شا�شى، 6�أ، 11-12، 16، 48، 48�ض 49، 72-71، 73 نوعية �لتعليم �لأ
نيبال

�إجر�ء�ت يتخذها �ل�شباب فيها، 225�أ
بر�مج تعليم مهار�ت �حلياة للن�شاء و�لفتيات، 156-155
�لتدفق �لعاملى لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 206�أ

�لتغذية فيها، 48، 148
معدلت تدخني �ل�شباب فيها، 39

ممار�شة �ملو�طنة، 165، 170
�لنيجر، 74، 194، 212

نيجرييا
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