
في كل يوم، هناك 000 20 فتاة حتت سن 18 سنة في البلدان 
النامية تنجنب أطفااًل. ومن أصل كل 10 حاالت من هذه 

الوالدات، تكون 9 منها في إطار الزواج أو االقتران. 
ومتثل الفتيات دون سن 15 سنة ما يبلغ عددهن 2 مليون من 
العدد اإلجمالي السنوي من األمهات املراهقات حديثات العهد 

باألمومة والبالغ عددهن 7.3 ماليني فتاة؛ ولو استمرت هذه 
املعدالت احلالية على ما هي عليه، فإن عدد حاالت الوالدة لفتيات 

دون سن اخلامسة عشرة سوف يزداد إلى 3 ماليني بحلول عام 
 .2030

ويبرز تقرير حالة سكان العالم 
2013، الصادر عن صندوق األمم املتحدة 

للسكان، التحديات الرئيسية املتعلقة 
بحمل املراهقات وآثاره اخلطيرة على تعليم 
الفتاة، وصحتها، وفرصها في العمل في 

األجل الطويل. ويبني التقرير أيضًا ما ميكن 
القيام به من أجل احلد من هذا االجتاه 

وحماية حقوق اإلنسان اخلاصة بالفتيات 
ورفاهتهن. 

وفي كل منطقة من مناطق العالم، 
تكون فتيات املناطق الريفية الفقيرات 

واألقل تعليمًا أكثر احتمااًل ألن تصبحن 
حوامل عن نظيراتهن من ميسورات 

احلال األكثر تعليمًا في املناطق احلضرية. 
وتتعرض أيضًا خلطر حمل املراهقات الفتيات املنتميات ألقليات 

عرقية أو فئات مهمشة، وهؤالء الالتي ال تتمتعن إال بفرص 
محدودة للحصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، أو 

تكون فرصهن منعدمة للحصول على هذه اخلدمات. 
ووفقًا للتقرير، فإن احلمل يتسبب في آثار خطيرة على صحة 

الفتاة، وحتدث املشاكل الصحية على األرجح إذا أصبحت 
الفتاة حاماًل فور وصولها سن البلوغ. وميوت نحو 000 70 

من املراهقات في البلدان النامية سنويًا ألسباب تتعلق باحلمل 

والوالدة. واملراهقات الالتي تصبحن حوامل أميل إلى أن يكنَّ 
من أسر معيشية منخفضة الدخل وتعانني من ضعف التغذية. 

ويبني التقرير أن الفتيات الالتي تواصلن دراستهن باملدرسة 
لفترة أطول تكن أقل احتمااًل ألن تصبحن حوامل. فالتعليم يهيئ 

الفتيات لفرص العمل وكسب الرزق في املستقبل، ويعزز من 
تقديرهن لذاتهن ومن مكانتهن، ويتيح لهن أن يشاركن باآلراء 

في األمور التي تؤثر على حياتهن. والتعليم أيضًا يقلل من 
احتماالت زواج األطفال ويؤخر احلمل ويؤدي في نهاية املطاف 

إلى نتائج صحية أفضل بالنسبة للوالدة. 
ويطبق التقرير إطارًا إيكولوجيا متعدد 

الطبقات يبني أن حاالت حمل املراهقات 
ال حتدث في فراغ. فهي نتيجة ملجموعة 
من العوامل تشمل الفقر، وقبول األسر 

واملجتمعات احمللية بزواج األطفال، وعدم 
كفاية اجلهود املبذولة لإلبقاء على الفتيات 
في املدارس. وإضافة إلى ذلك، فحاالت 
احلمل هذه، وخاصة بالنسبة إلى الفتيات 

دون سن اخلامسة عشرة، ليست نتيجة 
خيار مقصود، بل هي نتيجة النعدام فرص 
اخليار ولظروف خارجة عن إرادة الفتيات. 

وتعكس حاالت احلمل املبكر حاالت من 
قلة احليلة والفقر والضغوط – سواء من 

الشركاء أو األقران أو األسر أو املجتمعات 
احمللية. وفي حاالت كثيرة جدًا يكون هذا احلمل نتيجة للعنف أو 

القسر اجلنسيني. 
والفتيات دون سن اخلامسة عشرة معرضات بوجه خاص 
خلطر حمل املراهقات، وحسب التقرير، فإنه لم تبذل جهود 

كافية لفهم هذه التحديات املروعة والتصدي لها. واجلهود 
التي تبذل ملنع حمل املراهقات دون سن اخلامسة عشرة، أو 

لدعم املراهقات األكبر سنًا سواء كن حوامل أو وضعن أطفااًل، 
قد ال تكون مالئمة للمراهقات األصغر سنًا. فهذه الفئة من 

مـوجـز 

أمومة في عمر الطفولة: مواجهة حتدي حمل املراهقات

تقرير حالة سكان العالم 2013 وجميع املواد اإلعالمية املتصلة بالتقرير وكذلك املواد املتاحة على املوقع الشبكي 
محظور نشرها حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، يوم األربعاء، 30 تشرين األول/أكتوبر 2013.
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املراهقات املعرضة بوجه خاص خلطر احلمل حتتاج إلى ُنهج 
خاصة تالئم حاالتهن الفريدة. 

وحمــل املراهقـات هــو في ذات الوقت علــة ونتيجــة 
النتهاكات حقـوق اإلنسـان. فاحلمـل يقوض قـدرة الفتـاة 

على ممارسة حقها في التعليم وفي الصحة واالستقالل الذاتي. 
وحينما تعجز الفتاة عن التمتع بحقوقها األساسية، فإنها تكون 
أكثر عرضة ألن تصبح حاماًل. وبالنسبة إلى قرابة 200 مراهقة 

يوميًا، يتسبب احلمل املبكر في أفظع انتهاك للحقوق: أال وهو 
املوت.

ووفقًا التفاقية حقوق الطفل، يعتبر طفاًل كل من هو دون 
سن الثامنة عشرة. ومينح األطفال أشكااًل من احلماية اخلاصة 
التي يتطلبها سنهم. ومن شأن دعم هذه األشكال من احلماية 

أن يساعد في القضاء على الكثير من األوضاع التي تسهم في 
حمل املراهقات ويخفف من آثاره على الفتاة وأسرتها املعيشية 

ومجتمعها احمللي. ويساعد ذلك أيضًا على كسر احللقة املفرغة 
التي تسودها انتهاكات احلقوق، والفقر، وعدم املساواة، 

واالستبعاد، وحمل املراهقات. 
ويالحظ التقرير أن بعض احلكومات واملجتمعات احمللية 
متكنت من خفض معدالت اخلصوبة بني املراهقات من خالل 

اتخاذ إجراءات مصممة لتحقيق أهداف أخرى، من قبيل اإلبقاء 
على الفتيات في املدارس، ووقايتهن من اإلصابة بفيروس نقص 

املناعة البشرية، وإنهاء زواج األطفال، وتعزيز رأس املال البشري 
للفتيات، ومتكينهن من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن، 

ودعم حقوق اإلنسان اخلاصة بهن. 
واتخذت بلدان عديدة إجراءات استهدفت على وجه التحديد 

منع حمل املراهقات، وفي بعض احلاالت دعم هؤالء الالتي 
أصبحن بالفعل حوامل. بيد أن الكثير من هذه التدابير كان 

موجهًا في املقام األول إلى تغيير سلوكيات الفتيات دون التصدي 
لألسباب الكامنة وراء حمل املراهقات، مبا في ذلك انعدام املساواة 
بني اجلنسني، والفقر، والعنف والقسر اجلنسيني، وزواج األطفال، 

والضغوط االجتماعية، واملواقف والقوالب النمطية السلبية إزاء 
املراهقات. وكثيرًا ما جتاهلت االستراتيجيات املوضوعة أن تأخذ 
في االعتبار الدور الذي ميكن أن يقوم به الفتيان والرجال ملعاجلة 

ومنع حمل املراهقات. 
ويدعو تقرير حالة سكان العالم 2013 إلى التحول من 

التدخالت التي تستهدف الفتيات إلى األخذ بُنهج تعزز رأس 
املال البشري للفتيات، وتساعدهن على اتخاذ القرارات 

بشأن حياتهن، مبا في ذلك األمور املتعلقة بصحتهن اجلنسية 
واإلجنابية، وتتيح لهن فرصًا حقيقية بحيث ال تصبح األمومة هي 

قدرهن الوحيد. وهذا النهج اجلديد يجب أن يركز على الظروف 
واألوضاع والقواعد والقيم والقوى الهيكلية التي من شأنها إدامة 

ظاهرة حمل املراهقات، من جهة، وتعزل وتهمش املراهقات 
احلوامل، من جهة أخرى. وحتتاج الفتيات إلى أن تتوفر لهن 

فرص احلصول على اخلدمات واملعلومات املتعلقة بالرعاية الصحية 
واإلجنابية. وهن في حاجة إلى االنفكاك من الضغوط االقتصادية 

واالجتماعية التي كثيرًا ما تترجم إلى حاالت حمل، وأيضًا إلى 
ما جتلبه هذه احلاالت من فقر واعتالل وعجز عن حتقيق اإلمكانات 

البشرية. 
إن التصدي حلاالت احلمل غير املرغوب بني املراهقات يتطلب 

األخذ بُنهج كلية. وألن التحديات التي ينطوي عليها األمر 
ضخمة ومعقدة، فليس مبقدور قطاع وحيد أو منظمة وحيدة أن 

يتصدى لها مبفرده. فقط عن طريق العمل من خالل الشراكات 
وعبر القطاعات وبالتعاون مع املراهقني أنفسهم ميكن التغلب على 

العقبات التي تعترض سبيل املضي قدمًا. 
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للحصول على املزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
صندوق األمم املتحدة للسكان

شعبة املعلومات والعالقات اخلارجية
فرع وسائط اإلعالم واالتصاالت

605 Third Avenue
6th Floor

New York, NY 10158

هاتف:  297-4992 1-212+
kollodge@unfpa.org :بريد إلكتروني

سيتاح التقرير بالكامل، باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والروسية 
واإلسبانية، إلى جانب التحقيقات وصور الفيديو والصور الفوتوغرافية 
وغير ذلك من موارد املعلومات للصحفيني، على اإلنترنت على العنوان:  

.www.unfpa.org

مطبوع على ورق معاد تدويره.


