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متهيد 

 
ـــذا التقريــر اســتجابة لقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٥٥/١٩٩٥  ُأعـد ه
املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٥، الـــذي اعتمــد فيــه الــس اختصاصــات جلنــة الســكان 
والتنمية وبرنــامج عملـها املتعـدد السـنوات الـذي يركـز علـى مواضيـع وأولويـات حمـددة، 
وهو الربنامج الذي اقترحته اللجنة يف دورا الثامنـة والعشـرين(١). وطبقـا لربنـامج العمـل 
املتعدد السنوات، الـذي وضـع ليكـون إطـارا لتقييـم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج عمـل 
املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة(٢)، يتـم إعـداد سلسـلة مـن التقـارير السـنوية الـيت تتنـــاول 
جمموعـة خاصـة مـن املواضيـع الـواردة يف برنـامج العمـل. وقـد قـررت اللجنـة يف مقررهـــا 
١/٢٠٠٠ املؤرخ ٣٠ آذار/مــارس ٢٠٠٠(٣)، أن يكـون املوضـوع اخلـاص لدورـا لعـام 

٢٠٠٣ هو السكان والتعليم والتنمية، وهو موضوع هذا التقرير. 
ويـورد التقريـر موجـزا للمعلومـات احلديثـة املتصلـة جبوانـــب خمتــارة مــن موضــوع 
السـكان والتعليـم والتنميـة. وهـو يتنـاول مواضيـع مـن قبيـل االجتاهـات يف جمـال الســـكان 
والتعليـم والتنميـة؛ والتعليـــم وبــدء احليـــاة اإلجنابيــة؛ والروابــط بــني التعليــم واخلصوبــة؛ 
والتعليـم والصحـة والوفيـات؛ والتعليـم واهلجـرة الدوليـة. وخيلـــص التقريــر إىل أن التعليــم 
يؤدي دورا أساسيا يف التنمية الوطنية، إىل جـانب كونـه عنصـرا هامـا جـدا بالنسـبة لرفـاه 
الفرد. فمن خالل التعليم تصبح لألفراد القدرة على االختيار واختاذ القــرارات يف جمـاالت 
مثــــــــل العمــــل ومكــان اإلقامــة وحجــم األســرة والصحــــة وأســـلوب احليـــاة والنمـــو 
الشـخصي. وعلـى جممـوع هـذه اخليـارات والقـرارات الفرديـة تـــترتب نتــائج هامــة جــدا 

بالنسبة للسكان. 
ـــوم شــعبة الســكان بــإدارة  وبنـاء علـى طلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، تق
ـــر  الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة كـل سـنة بـإعداد تقري
رصد سكان العامل الذي تتناول فيه املوضـوع الـذي تتناولـه اللجنـة يف دورة تلـك السـنة. 
وجييء التقرير الكامل مصحوبا بنسخة موجزة، هي �التقرير املوجـز�. ويتـم تقـدمي كـل 
من هذه التقارير ومناقشـته يف اللجنـة مث جيـري تنقيحـه إعـدادا لنشـره. وتقريـر �السـكان 
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والتعليم والتنمية: التقرير املوجز� هو الصورة املنقحـة مـن التقريـر املوجـز املتعلـق  برصـد 
 .(E/CN.9/2003/2) سكان العامل لعام ٢٠٠٣

وقد قامت بإعداد التقريـر شـعبة السـكان بـإدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة 
باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة. وتسـجل شـعبة السـكان مـع االمتنـان مـا أسـهم بـه معــهد 
اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو) الـذي أتـاح مـادة 

استخدمت يف إعداد الفصل األول. 
 M r. Joseph chamie, للحصول على مزيد من املعلومــات، يرجى االتصال مبكتب

 .Director, Population Division, United Nations, New York, 10017, USA
  

احلواشي 
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٥، ملحــق رقــم ٧  (١)

(E/1995/27)، املرفقان األول والثاين. 

تقريــر املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة، القــــاهرة، ٥-١٣ أيلـــول/ســـبتمرب  (٢)
)، الفصـــل  E .95.XIII.18 ١٩٩٤ (منشــورات األمــم املتحــــدة، رقـــم املبيـــع

األول، القرار ١، املرفق. 
الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس اال قتصـــــادي واالجتمــــاعي، ٢٠٠٠، ملحــــق  (٣)

رقم ٥ (E/2000/25)، الفصل األول، الفرع باء. 
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ـــدالت اخلصوبــة اإلمجاليــة متوسـط معـدالت اخلصوبـة اإلمجاليـة، ومع الثالث-
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مالحظات تفسريية 

 
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. 

وقد استخدمت رموز خمتلفة يف اجلداول يف هذا التقرير، على النحو التايل: 
نقطتان (..) وتشريان إىل عدم توافر البيانات أو أا غري واردة بشكل منفصل. 

شرطتان (--) وتشريان إىل أن املقدار صفر أو ال يستحق الذكر. 
الواصلة (-) وتشري إىل عدم انطباق املادة. 

إشارة ناقص (-) قبل رقم تشري إىل نقصان. 
الفاصلة (,) تستخدم لإلشارة إىل كسر عشري. 

يشـري اسـتخدام الواصلـة (-) بـني السـنوات، مثـل ١٩٩٥-٢٠٠٠، إىل كـــل الفــترة 
املعنية، أي من ١ متوز/يوليه من سنة البداية إىل ١ متوز/يوليه من سنة النهاية. 

كلمة دوالر تشري إىل دوالرات الواليات املتحدة، ما مل يذكر غري ذلك. 
ال تسـاوي األرقـام اإلمجاليـــة الــواردة يف اجلــداول بــالضرورة حــاصل مجــع األرقــام 

التفصيلية والنسب املئوية، وذلك بسبب تدوير األرقام. 
تعين كلمة �بليون� ألف مليون. 

ـــم  وتتـألف جمموعـة أقـل البلـدان منـوا، علـى النحـو الـذي حددتـه اجلمعيـة العامـة لألم
املتحـدة يف عـام ١٩٩٨، مـن ٤٨ بلـدا هـــي: إثيوبيــا، إريتريــا، أفغانســتان، أنغــوال، أوغنــدا، 
بنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، توفالو، جزر سـليمان، جـزر 
القمـر، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة، 
مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، جيبـويت، الـرأس األخضـر، روانـــدا، زامبيــا، ســاموا، ســان 
تومي وبرينسييب، السـنغال، السـودان، سـرياليون، الصومـال، غامبيـا، غينيـا، غينيـا االسـتوائية، 
غينيـا - بيسـاو، فـــانواتو، كمبوديــا، كرييبــايت، ليربيــا، ليســوتو، مــايل، مدغشــقر، مــالوي، 

ملديف، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت، اليمن.  
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 مقدمة 

ـــرح التعليــم حيظــى بــاالعتراف بوصفــه إحــدى  منـذ تأسـيس األمـم املتحـدة، مـا ب
الدعائم األساسية للتنميـة البشـرية والتقـدم اتمعـي. وقـد نـادى اإلعـالن العـاملي حلقـوق 
اإلنسـان (١٩٤٨)(١) بـاحلق يف التعليـم. وأمهيـة التعليـم بالنسـبة للتنميـة اجلماعيـة والفرديـــة 
أيدا بقوة املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمــة الـيت عقدـا األمـم املتحـدة. ووضـع املؤمتـر 
العــاملي لتوفــري التعليــم للجميــع، املعقــود يف جومتيــني، تــايلند، يف عــام ١٩٩٠، أهدافــــا 
واسـتراتيجيات لتحقيـق التعليـم للجميـع. ومنـذ عـهد قريـب، يف املنتـــدى العــاملي للتعليــم 
(داكـار، ٢٠٠٠) ومؤمتـر قمـة األلفيـة يف عـام ٢٠٠٠، ودورة اجلمعيـة العامـة االســتثنائية 
املعنيـة بـالطفل يف عـام ٢٠٠٢، اعـــترف جمتمــع األمــم صراحــة بــأن التعليــم، وال ســيما 
ـــة  االبتدائـي، ذو أمهيـة حامسـة لتحقيـق التقـدم االجتمـاعي والدميغـرايف، والتنميـة االقتصادي
املطردة، واملساواة بني اجلنسني. وتعميم التعليم االبتدائي وإزالة التفاوت بـني اجلنسـني يف 

التعليم من األهداف األساسية إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية (٢٠٠٠)(٢). 
ومت أيضا تأكيد أمهيـة التعليـم يف جمموعـة املؤمتـرات الدوليـة املعنيـة بالسـكان. فقـد 
اعتمـد برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة (١٩٩٤)(٣) أهدافـــا كميــة متصلــة 
بالتعليم، تؤيد اهلدف املعتمد يف مؤمتر جومتيني بشأن القضـاء علـى األميـة، وتدعـو أيضـا 
إىل تعميم احلصول على التعليم االبتدائي قبل عام ٢٠١٥ (الفقـرة ١١-٦) وسـد الفجـوة 
ـــانوي حبلــول عــام ٢٠٠٥ (الفقــرة ١١-٨). ويف  بـني اجلنسـني يف التعليـم االبتدائـي والث
اإلجراءات األساسية املعتمـدة يف عـام ١٩٩٩ ملواصلـة تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل 
للسكان والتنمية، مت كذلك حتديد هدف متوسط األجل هو كفالـة أن يبلـغ صـايف نسـبة 
التحاق األطفال من كال اجلنسني بـاملدارس ٩٠ يف املائـة علـى األقـل حبلـول عـام ٢٠١٠ 
(الفقرة ٣٤)، كما لوحظ أن مثة حاجـة خاصـة لتحسـني معـدل بقـاء البنـات يف املـدارس 

االبتدائية والثانوية (الفقرة ٣٤). 
ـــة  ويف ميـدان الدراسـات السـكانية، مت منـذ مـدة طويلـة االعـتراف بـأن للتعليـم صل
ـــل علــى أن انتشــار  متينـة مبجموعـة كبـرية مـن أوجـه السـلوك الدميغـرايف. وقـد أقيـم الدلي
التعليم لدى فئة سكانية ما له أمهية حمورية بالنسبة للتحـول الدميغـرايف الطويـل األجـل مـن 
مستويات اخلصوبة العالية إىل مستويات منخفضة. وعلى وجه اخلصوص، أكد كـالدويل 
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(١٩٨٠) أن مسـتويات اخلصوبـة العاليـة لـن تســـتمر يف أي جمتمــع وفــر �التعليــم لعامــة 
الناس�، أي عندما تلتحق األغلبية الساحقة من األطفـال بـاملدارس. وهـذا أكدتـه بشـكل 

عام االجتاهات األحدث عهدا (لويد وكوفمان وهيويت، ٢٠٠٠) 
وللتحصيـل التعليمـي، يف الوقـت احلـاضر، صلـة وثيقـة بالتفاوتـات بـــني البلــدان يف 
مسـتويات اخلصوبـة والوفيـات (الشـكالن األول والثـاين). وبصفـة عامـة، قـد تتجلـى مـــن 
املقارنات بني البلدان انعكاسات التعليم على اخلصـائص الدميغرافيـة وانعكاسـات العوامـل 
الدميغرافية على التعليم، فضال على اآلثار املشتركة لعوامل أخرى قد تؤثر بشـكل منفصـل 
على متغريي التعليم واخلصائص الدميغرافية. والواقع أنه مت توجيه قــدر كبـري مـن البحـوث 
صوب دراسة كل واحدة من هذه العالقات اهلامة، ومن املقبـول عمومـا أن التعليـم يؤثـر 

على العوامل الدميغرافية، ويتأثر ا مع مرور الزمن. 
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الشكل األول 

معدل اخلصوبة اإلمجايل حسب متوسط سنوات التعليم 

Mean years of education, adults, year 2000
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International Data on Educational Attainment Updates and Impli- :املصادر: ر. ج. بارو وج. يل
cations، ورقة العمل رقم ٤٢ ملركز التنمية الدولية (جامعة هارفرد، كامربيدج، ماساشوسـتش، ٢٠٠٠)؛ 

و �التوقعـات السـكانية يف العـامل: تنقيـح عـام ٢٠٠٠، الـد األول، اجلـــداول الشــاملة� (منشــور األمــم 
 .(Corr.1 و E.01.XIII.8 املتحدة، رقم املبيع
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الشكل الثاين 

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة حسب متوسط سنوات التعليم 

Years of education, adults, year 2000
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Countries with high HIV prevalence

Note:  Countries with estimated HIV prevalence above 10 per cent for adults aged 15-49
 are shown separately and are not included in the regression equation.

 
International Data on Educational Attainment Updates and Im- :املصادر: ر. ج. بارو وج. يل

ـــة (جامعــة هــارفرد، كامــربيدج، ماساشوســتش،  plications، ورقـة العمـل رقـم ٤٢ ملركـز التنميـة الدولي

٢٠٠٠)؛ و �التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ٢٠٠٠، الد األول، اجلداول الشـاملة� (منشـور 
 .(Corr.1 و E.01.XIII.8 األمم املتحدة، رقم املبيع

مالحظة: البلدان اليت تفوق فيها النسبة التقديرية النتشار فريوس نقـص املناعـة البشـرية ١٠ 
يف املائـة مـن الكبـار يف الفئـة العمريـة ١٥-٤٩ سـنة تـرد علــى حــدة وهــي غــري مدرجــة يف معادلــة 

االنكفاء. 

متوسط سنوات التعليم بالنسبة للكبار، العام ٢٠٠٠ 

البلدان اليت يكثر فيها انتشار فريوس نقص املناعة
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ويقدم هذا التقريـر اسـتعراضا للعالقـات بـني التعليـم واـاالت الدميغرافيـة الرئيسـية 
إىل جــانب معلومــات مســتكملة بشــأا، مــع إيــالء االهتمــــام لبـــدء احليـــاة اإلجنابيـــة؛ 
واخلصوبة؛ وحجم األسرة املرغــوب فيـه وتنظيـم األسـرة؛ والوفيـات والصحـة؛ واهلجـرة، 
مع التركيز على اهلجرة الدوليـة. كمـا يبحـث التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق أهـداف توفـري 

التعليم للجميع. 
أوال - االجتاهات يف جماالت السكان والتعليم والتنمية   

لقد مت منذ وقت طويل االعتراف بـالصالت فيمـا بـني السـكان والتعليـم والتنميـة، 
ولكـن األولويـة املعطـاة هلـذه العالقـات كـانت متفاوتـة. ففـي العقــود الــيت تلــت احلــرب 
العامليـة الثانيـة، كـان التعليـم أولويـة عليـا بالنسـبة لكثـري مـن احلكومـات، وحـدث توســـع 
سريع يف النظم التعليمية. إال أن بعـض البلـدان اضطـرت، حبلـول الثمانينـات، إىل تقليـص 
اخلدمات العامة مبا فيــها التعليـم، نظـرا لتعـثر االقتصـادات، وأعبـاء خدمـة الديـن، وبرامـج 
التكيف اهليكلي. وبصفة عامة، فإن ميزانيات التعليم يف البلـدان الفقـرية تـأثرت أكـثر مـن 
ـــيما يف أفريقيــا  غريهـا، واخنفضـت معـدالت القيـد يف املـدارس يف بعـض احلـاالت، وال س
جنوب الصحراء الكربى. ويف الوقت ذاته، كان فهم العملية اإلمنائية يتغري أيضـا وهـو مـا 
أفضى إىل إعطاء التعليم دورا أهم. ويف العقـود الـيت تلـت احلـرب العامليـة الثانيـة مباشـرة، 
كان علماء االقتصاد املتخصصون يف التنمية يركزون أساسا على النمو يف النـاتج القومـي 
اإلمجايل بوصفه مؤشر التقدم، وال سيما على مسأليت التصنيع والتجـارة بوصفـهما أمريـن 
يتوقف عليهما النمو. وبالتأكيد كان مثة توافق يف اآلراء على أنه ال ميكن حتقيـق مسـتوى 
عال من التنمية االقتصادية إذا كانت األمية منتشرة لدى أغلبية السـكان، ولكـن النمـاذج 
االقتصادية الرمسية مل تول اهتماما يذكر �لرأس املـال البشـري� بوصفـه عـامال حامسـا يف 
النمـو االقتصـادي؛ بيـد أن هـذا األمـر تغـــري تدرجييــا. وتوصــل عــدد مــتزايد مــن علمــاء 
االقتصـاد إىل مـا يثبـت أن رأس املـال البشـري – وال سـيما التعليـم والصحـــة – لــه فوائــد 
اقتصاديـة هامـة علـى نطـاق اتمـع. ومـن هـذا املنطلـق، تطـور مفـهوم التنميـة ككـــل، إذ 
حتـول مـن رؤيـة ضيقـة إىل رؤيـة تشـمل العالقـات األوسـع نطاقـا بـني التنميـة االجتماعيــة 
ــة  واالقتصاديـة والفقـر والبيئـة. وتزايـد االعـتراف بـأن التعليـم، فضـال عـن آثـاره االقتصادي
احملددة، يساعد على تعزيز التقدم صوب حتقيـق أهـداف أخـرى مـن قبيـل حتسـني الصحـة 
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وإطالة العمر والرقي الشخصي واملشـاركة يف اتمـع املـدين والوصـول إىل جمموعـة أكـرب 
من الفرص. 

وعادة ما تسعى البحوث املتعلقة مبعـدالت العـائدات االقتصاديـة للتعليـم إىل قيـاس 
ــها  العـائدات االجتماعيـة الـيت حيصـل عليـها اتمـع بأكملـه أو العـائدات اخلاصـة الـيت جيني
األفراد. وعلى مستوى األسرة املعيشية، أثبتــت البحـوث أن التعليـم حيفـز الدخـل الفـردي 
يف جمموعة متنوعة مـن احلـاالت، بـالرغم مـن أن حجـم العـائدات خيتلـف حسـب الزمـان 
واملكــان. وباســتعراض عــدة دراســات يف بلــدان مــن مجيــع مســتويات التنميــة، خلـــص 
ســكاروبولوس وبــــاترينوس (٢٠٠٢) إىل أن متوســـط العـــائدات اخلاصـــة مـــن التعليـــم 
االبتدائي يساوي ٢٧ يف املائة. وحيثما كانت املمارسات التقليدية أو غريها مـن العوامـل 
حتد من مشاركة املرأة يف قوة العمــل أو تفـرض قيـودا علـى أنـواع العمـل الـذي ميكـن أن 
ـــتثمار يف تعليــم اإلنــاث. إال أن املــرأة  تقـوم بـه، تنخفـض العـائدات االقتصاديـة مـن االس

عموما جتين من االستثمار يف التعليم عائدات أكرب مما جيين الرجل. 
وفيمـا يتعلـق بالعـائدات االجتماعيـة، أكـدت الدراســـات احلديثــة أنــه، فيمــا عــدا 
اسـتثناءات قليلـة، هنـاك عالقـة إجيابيـة هامـة بـني التعليـم واإلنتاجيـــة والنمــو االقتصــادي. 
وتطرقـت دراسـات أخـرى إىل االنعكاسـات اإلجيابيـة الـيت تتجـاوز أثـر التعليـم علـــى منــو 
ـــة  النـاتج احمللـي اإلمجـايل والـيت عـادة مـا ال تؤخـذ يف االعتبـار. فـاتضح أن اإلنتاجيـة العالي
لفـرادى العمـال حتفـز أيضـا إنتاجيـة زمالئـهم، فيمـــا ييســر ارتفــاع املســتويات التعليميــة 
ـــات  للعمـال اكتشـاف عمليـات إنتـاج أكـثر فعاليـة وتكييفـها واسـتخدامها. وخلُـص مينغ
وتـان (١٩٩٦) إىل أن معـدالت العـائدات ختتلـف ليـس حسـب املسـتوى التعليمـي فقـــط 
وإمنـا أيضـا حسـب املسـتوى اإلمنـائي. فبالنسـبة للبلـدان املنخفضـة الدخـل يشـكل التعليــم 
االبتدائي أفضــل اسـتثمار، ويف البلـدان املتوسـطة الدخـل، حيـث التعليـم االبتدائـي منتشـر 
عادة على نطاق أوسع، حيقق االسـتثمار يف التعليـم الثـانوي أعلـى العـائدات االجتماعيـة. 
ولدى البلدان املرتفعة الدخل تتحقق أكرب العـائدات مـن التعليـم العـايل. وهـذا يـدل علـى 
أن التعليـم االبتدائـي يسـتحق األولويـة يف ختصيـص املـوارد يف البلـدان املنخفضـة الدخـــل. 
واسـتنادا إىل هـذه احلقيقـة، أكـد البنـك الـدويل (١٩٩٥) أن كثـريا مـن البلـــدان أســاءت 
توزيع املخصصات بـني قطاعـات التعليـم الفرعيـة، إذ ُرصـدت حصـة مفرطـة مـن املـوارد 

للتعليم الثانوي واجلامعي. 
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وحبثـت دراسـات أخـــرى دور التعليـم االبتدائـي يف ختفيـف حــدة الفقــر وتفــاوت 
الدخل. واالستنتاج القاطع الذي توصلـت إليـه هـذه الدراسـات هـو أن التعليـم االبتدائـي 
وسيلة فعالة لتخفيف حدة الفقر والتفاوت، مع حتقيق فوائد ملحوظة بصفة خاصة ألفقـر 

فئات اتمع. 
ومت أيضــا حتديــد عــدد مــن الفوائــد األخــرى الــيت حيققــها االســتثمار يف التعليـــم 
والتدريب. فعلى سبيل املثال، خلُصـت بعـض الدراسـات إىل أن التعليـم االبتدائـي يسـهم 
يف حتسـني إدارة املـوارد الطبيعيـة وتعجيـل التكيـف التكنولوجــي واالبتكــار؛ وأن للتعليــم 

صلة بزيادة نشر املعلومات، اليت تشكل عامال حامسا يف حفز اإلنتاجية. 
ما هو أثر حجم األسـرة علـى مقـدار التعليـم الـذي يتلقـاه األطفـال؟ لقـد خلُصـت 
ـــة، ولكــن عندمــا  دراسـات هـذه العالقـة إىل أن اآلثـار ليـس هلـا يف الغـالب أمهيـة إحصائي
تكـون ذات أمهيـة، يالحـظ أن معـدل االلتحـاق بـاملدارس والتحصيـل التعليمـي منخفـــض 
لـدى أطفـال األسـر الكبـرية العـدد مقارنـة بغـــريهم. وتشــري النتــائج إىل أن هــذه العالقــة 
ضعيفة مقارنة بالعالقة بـني مقـدار التعليـم والعوامـل األخـرى – فقـر األسـرة، علـى سـبيل 
املثال – اليت تؤثر بشكل منفصل على التحاق األطفال بـاملدارس. واتضـح أن العالقـة بـني 
حجم األسرة واالسـتثمار يف األطفـال ختتلـف حسـب املسـتوى اإلمنـائي ومرحلـة التحـول 
ــــض  الدميغــرايف ومســتوى النفقــات االجتماعيــة للحكومــة، والعوامــل الثقافيــة. ففــي بع
البلـدان، ثبـت أن الـوالدات غـــري املرغــوب فيــها حتــد مــن مســتوى التحصيــل التعليمــي 

وتشكل سببا رئيسيا النقطاع الفتيات عن التعليم.  
كيف تدبرت البلدان النامية أمر توفري التعليم أمام النمــو السـكاين السـريع؟ بـالرغم 
ـــترة ١٩٦٠-١٩٨٠، زاد  مـن الضغـوط الدميغرافيـة يف كثـري مـن البلـدان الناميـة خـالل الف
القيد يف املدارس بنسـق مل يسـبق لـه مثيـل، وارتفعـت معـدالت القيـد واخنفضـت أحجـام 
ــــل الفـــردي يف  الفصــول عمومــا. وخلُــص شــولتس (١٩٨٧) إىل أنــه عنــد أخــذ الدخ
االعتبار، ليست معدالت القيـد يف املـدارس، أدىن يف البلـدان الـيت توجـد ـا نسـبة كبـرية 
من البالغني يف سن الدراسة، أما آثار النمو السريع لعددهم على نوعية املدارس فـهي أقـل 
وضوحـا. وتشـري األدلـة املسـتقاة مـن عـدة بلـدان إىل أن النفقـات التعليميـة ال تزيـد عــادة 
استجابة لزيادة يف عدد البالغني سـن الدراسـة، وبعبـارة أخـرى فـإن اإلنفـاق حسـب كـل 
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طفـل يف سـن الدراسـة عـادة مـــا يكــون أقــل حيثمــا كــان �العــبء الدميغــرايف� أكــرب. 
وخلُصت الدراسة الـيت أجراهـا شـولتس إىل أنـه حيثمـا كـان عـدد البـالغني سـن الدراسـة 
أكرب نسبيا، فإن االجتـاه عـادة مـا يكـون اخنفـاض نسـب املعلمـني إىل الطلبـة إىل حـد مـا، 
واخنفـاض مرتبـات املعلمـني والنفقـات العامـة حسـب كـل طفـل اخنفاضـا كبـريا. ودراســة 
ــــيت اســـتندت إىل بيانـــات تتعلـــق بـــالفترة ١٩٩٣-١٩٩٥،  مينغــات وتــان (١٩٩٨) ال
خلصت إىل أن البلدان األغىن توفـر مزيـدا مـن املـوارد للتعليـم حسـب كـل طفـل يف سـن 
الدراسة، وأن عبئها الدميغرايف األخف يسهم مبا بـني ١٧ و ٣٢ يف املائـة يف مزيـة البلـدان 
األغىن. وهناك أيضا أمثلة على زيادات مفاجئة أقصر أجال يف عدد األطفـال، أفضـت إىل 
ـــدد املعلمــني، منــها طفــرة اإلجنــاب يف الواليــات  اكتظـاظ هـائل للمـدارس ونقـص يف ع

املتحدة األمريكية خالل اخلمسينات والستينات. 
 

االجتاهات املالحظة يف عدد السكان عموما وعدد البالغني سن الدراسة 
تصـادفت اجلـهود املبذولـة لزيـادة فـرص التعليـــم مــع النمــو غــري العــادي يف عــدد 
السكان. فلم يشـهد أي قـرن مـن القـرون منـوا سـريعا يف عـدد السـكان مثـل النمـو الـذي 
شـهده القـرن العشـرون. فبعـد أن كـان العـدد املقـدر للسـكان يف عـــام ١٩٠٠ هــو ١,٦ 
بليون نسمة، ارتفـع عـدد سـكان العـامل إىل ٦,١ بليـون يف ايـة القـرن، علمـا بـأن أكـرب 
زيـادة حدثـت بعـد عـام ١٩٥٠. وقـد جـاء هـذا النمـو السـريع يف عـدد السـكان بســـبب 
االخنفاض احلاد يف الوفيات، ال سيما يف أقل املنــاطق منـوا. وألن اهلبـوط يف عـدد الوفيـات 
بدأ قبل اخنفاض اخلصوبة يف معظم املناطق، ازدادت سرعة منو السـكان. وقـد ازداد عـدد 
السكان يف العامل مرتني ونصف املرة تقريبـا منـذ عـام ١٩٥٠، وبلـغ معـدل النمـو ذروتـه 
خـالل الفـترة ١٩٦٥-١٩٧٠ حيـــث وصــل إىل ٢,٠٤ يف املائــة، وبلغــت أكــرب زيــادة 

سنوية ٨٦ مليون شخص خالل الفترة ١٩٨٥-١٩٩٠ (اجلدول ١). 
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اجلدول ١ 

توزيع سكان العامل حسب املناطق الرئيسية، ١٩٥٠-٢٠٥٠ 
 

  ٢٠٥٠ ٢٠٢٥ ٢٠٠٠ ١٩٧٥ ١٩٥٠
(عدد السكان باملاليني)  

٣٢٢ ٩ ٩٣٧ ٠٥٧٧ ٠٦٦٦ ٤ ٥١٩ ٢العامل 
١٨١ ١ ٢١٩ ١٩١١ ٠٤٨١ ١ ٨١٤ املناطق األكثر منوا 
١٤١ ٨ ٧١٨ ٨٦٥٦ ٠١٧٤ ٣ ٧٠٦ ١املناطق األقل منوا 

٠٠٠ ٢ ٣٥٨ ٧٩٤١ ٤٠٦ ٢٢١ أفريقيا 
٤٢٨ ٥ ٧٧٧ ٦٧٢٤ ٣٩٧٣ ٢ ٣٩٩ ١آسيا 

٦٠٣ ٦٨٤ ٧٢٧ ٦٧٦ ٥٤٨ أوروبا 
أمريكـــا الالتينيـــــة ومنطقــــة 

٨٠٦ ٦٩٥ ٥١٩ ٣٢٢ ١٦٧ البحر الكارييب 
٤٣٨ ٣٨٤ ٣١٤ ٢٤٣ ١٧٢ أمريكا الشمالية 

٤٧ ٤٠ ٣١ ٢١ ١٣ أوقيانوسيا 
 

التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ٢٠٠٠، الــد األول، اجلــداول  املصدر:
 .(Corr.1 و E .01.XIII.8 الشاملة (منشور األمم املتحدة، رقم املبيع

  
وارتفـع عـدد األطفـال البـالغني سـن الدراسـة ارتفاعـا ســـريعا، علــى غــرار االجتــاه 
املتعلق بعدد السكان بصفة عامة (اجلدول ٢). وعلى الرغم من اختالف النظم الدراسـية، 
يتوقع عادة أن يكون عمر التالميذ يف املدارس االبتدائية بــني ٦ سـنوات و ١١ سـنة، ويف 
املـدارس الثانويـة بـني ١٢ و ١٧ سـنة وعمـر التالميـــذ يف املرحلــة الثالثــة بــني ١٨ و ٢٣ 
ـــتراوح عمرهــم بــني ٦  سـنة. ويف عـام ٢٠٠٠، كـان عـدد الذيـن بلغـوا سـن الدراسـة (ي
سنوات و ٢٣ سنة) ٢ بليون شخص، وميثل هذا العدد ٢,٣ مرة عدد من كانوا يف سـن 
الدراسـة يف عـام ١٩٥٠. وخـالل الفـترة ١٩٥٠-١٩٧٥، ازداد عـدد الذيـن بلغـوا ســـن 
الدراسة بسرعة أكرب مـن ازديـاد عـدد السـكان ككـل، وازدادت نسـبة الذيـن بلغـوا سـن 
الدراسـة مـن جممـوع السـكان مـن ٣٥ يف املائـة يف عـام ١٩٥٠ إىل ٣٨ يف املائـة يف عـــام 
ـــامي ٢٠٠٠  ١٩٧٥، قبـل أن تنخفـض النسـبة إىل ٣٤ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠. وبـني ع
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و ٢٠٥٠، يتوقع أن يكون ازدياد عـدد مـن هـو يف سـن الدراسـة أقـل فيبلـغ ٢,٣ بليـون 
شخص يف عام ٢٠٥٠ (أي ٢٥ يف املائة من جممـوع السـكان)، وفقـا إلسـقاطات املتغـري 
املتوسط السكانية اليت وضعتها األمم املتحدة. ولكن حيتمـل أن تتبـع اخلصوبـة االجتاهـات 
املفترضة يف إسقاطات املتغري العايل أو املنخفض. ووفقا إلسـقاطات املتغـري العـايل سـيصل 
عدد الذين يبلغون سن الدراسة يف عام ٢٠٥٠ إىل ٣,١ بليون (٢٨ يف املائة من جممـوع 
السـكان)؛ أمـا وفقـا إلسـقاطات املتغـري املنخفـض، فسـيتقلص هـذا العـدد إىل ١,٦ بليــون 

شخص (٢١ يف املائة من جمموع السكان). 
 

اجلدول ٢ 
ـــاطق  توزيــع عــدد البــالغني ســن الدراســة (بــني ٦ ســنوات و ٢٣ ســنة) حســب املن

الرئيسية، ١٩٥٠-٢٠٥٠ 
 

٢٠٥٠ ٢٠٢٥ ٢٠٠٠ ١٩٧٥ ١٩٥٠ املناطق الرئيسية 
(باملاليني)  

٣٣٥ ٢٤٨٢ ٠٤٣٢ ٢ ٥٣٨ ١ ٨٨٧ العامل 
٢٢٢ ٢٢٦ ٢٨٤ ٣١٦ ٢٥٢ البلدان األكثر منوا 
١١٣ ٠٢٢٢ ٧٥٩٢ ١ ٢٢٢ ١ ٦٣٥ البلدان األقل منوا 

٦٦٠ ٥٣٧ ٣٣٤ ١٦٧ ٨٧ أفريقيا 
٢٧٣ ٣٠٤١ ٢٥٨١ ١ ٩٥١ ٥١٥ آسيا 

١٠٣ ١١٧ ١٧٣ ١٩٩ ١٧٠ أوروبا 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

١٩٣ ١٩٦ ١٨٩ ١٣٣ ٦٤ الكارييب 
٩٥ ٨٣ ٧٩ ٨١ ٤٧ أمريكا الشمالية 

١١ ١٠ ٩ ٧ ٤ أوقيانوسيا 

بالنسبة املئوية  
١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠العامل 

٩,٥ ١٠,٠ ١٣,٩ ٢٠,٥ ٢٨,٤ البلدان األكثر منوا 
٩٠,٥ ٩٠,٠ ٨٦,١ ٧٩,٥ ٧١,٦ البلدان األقل منوا 

٢٨,٣ ٢٣,٩ ١٦,٤ ١٠,٨ ٩,٨ أفريقيا 
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٢٠٥٠ ٢٠٢٥ ٢٠٠٠ ١٩٧٥ ١٩٥٠ املناطق الرئيسية 
٥٤,٥ ٥٨,٠ ٦١,٦ ٦١,٨ ٥٨,١ آسيا 

٤,٤ ٥,٢ ٨,٥ ١٢,٩ ١٩,٢ أوروبا 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

٨,٢ ٨,٧ ٩,٣ ٨,٦ ٧,٢ الكارييب 
٤,١ ٣,٧ ٣,٩ ٥,٣ ٥,٣ أمريكا الشمالية 

٠,٥ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٤ أوقيانوسيا 
 

التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ٢٠٠٠، الــد األول، اجلــداول  املصدر:
 .(Corr.1 و E .01.XIII.8 الشاملة (منشور األمم املتحدة، رقم املبيع

وخالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، ستعزى كل الزيادات يف عدد الذيـن يبلغـون سـن 
الدراسة يف العامل إىل الزيادة اليت حدثت يف البلدان األقل منوا، حيث سـيزداد عـدد الذيـن 
يبلغون سن الدراسة حبوايل ١ يف املائــة يف السـنة. ويف أكـثر البلـدان منـوا، سـيتناقص عـدد 
الذين يبلغون سن الدراسة حبوايل ١ يف املائة يف السنة. وتالحظ أعلـى معـدالت النمـو يف 
الوقت الراهن يف أفريقيا (٢,٢ يف املائة يف السنة) ويف أقل البلـدان منـوا (٢,٥ يف املائـة يف 

السنة). 
وبسبب االختالف يف املراحـل االنتقاليـة الدميغرافيـة، ختتلـف سـرعة النمـو اختالفـا 
ـــك إىل حتــوالت كبــرية يف التوزيــع  كبـريا بـاختالف منـاطق التنميـة الرئيسـية، ويـؤدي ذل
اجلغرايف للذين بلغوا سن الدراسة. ويف عام ١٩٥٠، كان يعيـش ٧٢ يف املائـة مـن الذيـن 
بلغـوا سـن الدراسـة يف املنـاطق األقـــل منــوا. وحبلــول عــام ٢٠٠٠، ازدادت هــذه النســبة 
فبلغـت ٨٦ يف املائـة، وحبلـول عـام ٢٠٥٠، سـتصل النسـبة إىل ٩٠ يف املائـة. ويعيــش يف 
أفريقيا ويف آسيا، معظم الذين بلغـوا سـن الدراسـة يف العـامل وسـوف تـزداد حصـة هـاتني 

املنطقتني. 
ويف عام ١٩٩٣، قام تسـعة مـن أكـثر البلـدان الناميـة اكتظاظـا بالسـكان يف العـامل 
مببادرة البلدان التسـعة لتعميـم التعليـم (E-9) لتحقيـق أهـداف �توفـري التعليـم للجميـع�، 
بوصفه حقا من حقوق اإلنسـان األساسـية، وبوصفـه اسـتراتيجية للحـد مـن منـو السـكان 
(منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ١٩٩٣) وهــذه البلــدان التســعة هـــي 
إندونيسـيا، وباكسـتان، والـربازيل، وبنغالديـش، والصـني ومصـر، واملكسـيك، ونيجرييـا، 
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واهلنـد، ويوجـد يف هـذه البلـدان أكـرب عـدد مـن األشـخاص الذيـن بلغـوا سـن الدراســة يف 
العامل (اجلدول ٣)؛ إذ ميثلون يف كـل بلـد مـن هـذه البلـدان بـني ٣٠ و ٤٣ يف املائـة مـن 
جمموع السكان. وبالنسبة لبعض هذه البلدان، كان حتقيق أهـداف توفـري التعليـم للجميـع 
صعبـا للغايـة. فيتوقـع أن يـزداد عـدد الذيـن يبلغـون سـن الدراســـة يف باكســتان ونيجرييــا 
مبقدار الثلثني بني عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠. ولكن بالنسبة للبلدان األخرى الـيت اخنفضـت 
فيـها اخلصوبـة إىل مسـتويات معتدلـة أو منخفضـة، سـيقل دور العـامل الدميغـرايف. فمثــال، 
خالل السنوات اخلمسـني القادمـة، يتوقـع أن ينخفـض عـدد الذيـن يبلغـون سـن الدراسـة 

بنسبة ٢٣ يف املائة يف الصني، وبنسبة ١٠ يف املائة يف املكسيك. 
 

اجلدول ٣ 
التغريات املتوقعة يف عـدد البـالغني سـن الدراسـة، ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠ يف تسـعة بلـدان 

نامية مكتظة بالسكان 
 

عدد الذين بلغوا الدراسة، من عمر ٦ إىل ٢٣ (باملاليني) 

التغري    

نسبة السكان الذين 
بلغوا سن الدراسة من 

بني السكان 
٢٠٥٠ ٢٠٠٠ بالنسبة املئوية مطلقا ٢٠٥٠ ٢٠٠٠ البلد 

٢٠ ٣٠ -٢٣ ٨٨,٥ ٣٧٨,٩٢٩٠,٤ الصني 
٢٤ ٣٧ ١ ٣,٥ ٣٧١,٤٣٧٤,٨ اهلند 

٢٤ ٣٦ -٥ -٣,٧ ٧٣,٧ ٧٧,٤ إندونيسيا 
٢٤ ٣٦ -٣ -٢,١ ٥٨,٦ ٦٠,٧ الربازيل 

٢٨ ٤١ ٦٥ ٣٧,٣ ٩٤,٩ ٥٧,٦ باكستان 
٢٦ ٤١ ٢٢ ١٢,٣ ٦٨,٨ ٥٦,٤ بنغالديش 

٣٠ ٤٣ ٦٩ ٣٣,٨ ٨٢.٩ ٤٩,١ نيجرييا 
٢٣ ٣٨ -١٠ -٣,٦ ٣٣,٨ ٣٧,٤ املكسيك 

٢٤ ٤٠ ١ ٠,٣ ٢٧,٤ ٢٧,١ مصر 
 

املصــدر: التوقعــات الســكانية يف العــامل: تنقيــح عــــام ٢٠٠٠، الـــد األول، اجلـــداول 
 .Corr.1 و E .01.XIII.8 الشاملة (منشور األمم املتحدة)، رقم املبيع

مالحظة: استنادا إىل إسقاطات املتغري املتوسط السكانية اليت وضعتها األمم املتحدة. 
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ومنذ عام ١٩٥٠ كانت لالخنفاض يف الوفيات واخلصوبة آثار رئيسية علـى زيـادة 
عدد الذين بلغوا سن الدراسة. وقد ازدادت احتماالت البقاء على قيد احلياة منـذ الـوالدة 
حىت بلوغ سن الدراسـة، وحـىت مرحلـة النضـوج ازديـادا كبـريا منـذ عـام ١٩٥٠. وأدت 
هـذه الزيـادة يف احتمـاالت البقـاء علـى قيـــد احليــاة إىل زيــادة عــدد الذيــن يبلغــون ســن 
الدراسة، ومن مث، إىل طلب موارد أكـرب لقطـاع التعليـم، ال سـيما يف املنـاطق األقـل منـوا. 
ويعين اخنفاض الوفيات أن استثمار اتمع يف تعليم األطفال لن ينخفض بسبب قلـة عـدد 
الوفيات السابقة ألواا؛ إذ تزايدت نسبة أطفال املـدارس الذيـن يعيشـون إىل أن يصبحـوا 

كهوال متعلمني وآباء وأمهات مث مسنني. 
والوفيـات خـالل فـترة سـن الدراسـة هـي أقـل بصفـة عامـة مـن الوفيـات يف أعمــار 
ـــترة، يف حالــة  أخـرى، علـى الرغـم مـن أن احتمـاالت الوفـاة كبـرية حـىت خـالل هـذه الف
وجود ظروف تكثر فيها الوفيات. فمثال، استنادا إىل عدد الوفيات يف املناطق األقل منـوا، 
يقدر يف الفترة ١٩٥٠-١٩٥٥ أن ٨ يف املائة مـن األطفـال الذيـن ظلـوا علـى قيـد احليـاة 
حىت بلغوا سن املدرسة توفـوا قبـل وصوهلـم إىل سـن البلـوغ (بـني ٢٠ و ٢٤ سـنة)، ويف 
أقل البلدان منوا، كانت نسبة الذين توفوا قبل وصوهلم إىل ســن البلـوغ ١١ يف املائـة. أمـا 
احتماالت الوفاة بني عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ يف هاتني املنطقتني فسـتهبط إىل ٢ يف املائـة 

و ٥ يف املائة، على التوايل. 
ـــالغني ســتميل إىل  وإذا اعتـُــرب التعليـم اسـتثمارا، فـإن املسـتويات العاليـة لوفيـات الب
ختفيض عائدات هذا االستثمار، ذلك ألن فوائد التعليم هي بصفة أساسية طويلة األجـل، 
وال تتحقق إال خالل فترة النضج يف حياة األشـخاص. وباالسـتناد إىل معـدالت الوفيـات 
ـــوا إىل  السـائدة يف املنـاطق األقـل منـوا يف الفـترة ١٩٥٠-١٩٥٥، بالنسـبة إىل الذيـن وصل
بدايات سن البلوغ (بني سن ٢٠ و ٢٤ سنة) ال يتوقع أن يعيش إال نصفهم تقريبـا حـىت 
سـن متـأخرة مـن حيـام العمليـة (٦٠-٦٤ سـنة). ويف البلـدان األكـثر منـوا، يظـل ثالثـــة 
أرباعهم على قيد احلياة. وخالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، سيزداد عدد الذين يظلون علـى 
قيد احلياة بـني هذيـن العـُــمرين، وسـتكون نسـبتهم ٨٥ يف املائـة يف املنـاطق األكـثر منـوا، 
و ٧٧ يف املائة يف املناطق األقل منوا، غري أن هذه النسـبة سـتكون حـوايل ٦٠ يف املائـة يف 

أقل البلدان منوا. 
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وهكذا، حىت باالستناد إىل معدالت الوفيات السـائدة اليـوم، فـإن احتمـاالت 
الوفاة خالل سنوات احلياة العملية الرئيسية ستكون كبرية، ال سيما يف أقل البلـدان 
ـــي هــذه البلــدان، ليســت احتمــاالت البقــاء علــى قيــد احليــاة، يف الفــترة  منـوا. فف
ـــذ  ٢٠٠٠-٢٠٠٥، أفضـل - وهـي أسـوأ يف بعـض األعمـار - ممـا كـانت عليـه من
٢٥ سنة. وإن عدم إحراز تقدم مؤخرا يف فئة أقل البلـدان منـوا يعـود بصفـة رئيسـية 
إىل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، الـذي أدى إىل زيـادة كبـرية يف معــدالت 
الوفيات عند البالغني يف أكثر البلدان إصابة ذا الوباء. وتوقف أيضـا االخنفـاض يف 
الوفيات عند الذين بلغوا سن احلياة العمليـة، أو ازداد عـدد هـذه الوفيـات يف بعـض 
البلدان األكثر منوا، ال سيما عند الرجال يف عدد من بلدان أوروبـا الشـرقية (األمـم 

املتحدة، ٢٠٠١). 
ويتوقـع أن يـؤدي اخنفـاض الوفيـات إىل ازديـاد العـائدات االقتصاديـة مـــن التعليــم، 
ولكن العكس صحيح أيضا، ورمبا تؤدي آثار فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز بصفـة 
خاصـة إىل اخنفـاض يف مـردود التعليـم خـالل حيـاة األشـخاص يف البلـدان األكـــثر إصابــة 
باملرض. فمثال، يقدر املؤلف جيمـيسون وغريه (٢٠٠١) أن الدخل املتوقـع خـالل حيـاة 
شـخص مـن بوتسـوانا تلقـى تعليمـا ملـدة ١٢ سـنة سـيكون تقريبـا أعلـى مبقـدار الثلثــني يف 
غياب احتماالت الوفاة املتزايدة النامجة عن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وعلـى 
الرغـم مـن أنـه يتوقـع أن تقـل الوفيـات يف مجيـع املنـاطق، إال أن أحـداث املـاضي القريــب 

ال سيما يف أفريقيا دليل على أن هذا التقدم ال ميكن أن يعترب من األمور املسلـَّـم ـا. 
  

االجتاهات املالحظة يف االلتحاق باملدارس وحمو األمية والتعليم 
االلتحاق باملدارس والتحصيل التعليمي 

يف السـنوات التسـع الـيت أعقبـت املؤمتـــر العــاملي لتوفــري التعليــم للجميــع، أي بــني 
عامـَــي ١٩٩٠ و ١٩٩٩، ازداد االلتحـاق بكـل مـن املـدارس االبتدائيـة والثانويـة مبقـــدار 
يزيد مرة ونصف املرة على الزيادة املالحظة خالل الثمانينات. فقـد ازداد عـدد امللتحقـني 
بـاملدارس االبتدائيـة يف العـامل مـن ٥٩٧ مليـون يف عــام ١٩٩٠ إىل ٦٨٣ مليــون يف عــام 
١٩٩٩. وحدثـت هـذه الزيـادة بصفـة حصريـة يف العـــامل النــامي. وازداد عــدد امللتحقــني 
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باملدارس الثانوية يف كل أحناء العامل مبقـدار ١٠٣ ماليـني بـني عامـَــي ١٩٩٠ و ١٩٩٩، 
وكان نصيب البلدان النامية أكثر من ٩٠ يف املائة من هذه الزيادة. 

ويقاس بصفة أساسية اإلقبـال علـى التعليـم باسـتخدام املعـدالت اإلمجاليـة والصافيـة 
ــــي  لاللتحــاق بــاملدارس. ومبــا أن االلتحــاق بــاملدارس خيتلــف متامــا عــن احلضــور الفعل
ـــم  واســتكمال الدراســة، فينبغــي النظــر إىل هــذه اإلحصــاءات يف إطــار مؤشــرات التعلي
األخـرى. فتشـري نسـبة االلتحـاق الصافيـة بـاملدارس إىل التحـــاق فئــة الذيــن بلغــوا الســن 
الرمسـي يف مرحلـة تعليميـة معينـة علـى أسـاس أـا نسـبة مئويـــة مــن الســكان. أمــا نســبة 
االلتحـاق اإلمجاليـة فتشـري إىل جممـوع الذيـن التحقـوا بـاملدارس يف مرحلـة تعليميـة معينــة، 
ـــن بلغــوا الســن الرمســي  بغـض النظـر عـن سنـِّــهم، علـى أسـاس أـا نسـبة مئويـة مـن الذي

لاللتحاق باملدارس. 
وإن آخـر سـنة تتوفـر بشـأا بيانـات إداريـة رمسيـة حـول نسـبة االلتحـاق اإلمجاليــة 
بـاملدارس االبتدائيـة هـي السـنة الدراسـية ٢٠٠٠/١٩٩٠ (اجلـدول ٤). ومتتعـــت أمريكــا 
الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب بـأعلى نسـبة التحـاق إمجاليـة بـاملدارس (١٢٦) وكـانت 
أقل نسبة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (٨١). وكانت النسـبة املالحظـة يف أفريقيـا 
جنـوب الصحـراء الكـربى قريبـة مـن متوسـط املعــدالت املالحظــة يف أقــل البلــدان منــوا. 
وكانت النسبة منخفضة اخنفاضا كبريا يف بلدين (بوركينا فاسو والنيجر) فبلغت أقل مـن 
٥٠، وكـانت النسـبة يف ٤٥ بلـدا آخـر تـتراوح بـــني ٥٠ و ١٠٠. وجتــاوزت النســبة يف 
كثري من البلدان املائة. ولوحظـت زيـادة يف نسـبة االلتحـاق اإلمجاليـة بـاملدارس االبتدائيـة 
خـالل التسـعينات يف مجيـع املنـاطق الناميـة. ولكـن يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكــربى، 
وهي املنطقة اليت كانت فيها نسبة التحاق أقل من غريها، كانت الزيـادة أقـل مـن الزيـادة 
يف مناطق أخرى. غري أن هذه النسبة تعترب مع ذلك حتسـنا وقـع خـالل عقـد الثمانينـات، 

حيث اخنفضت نسبة االلتحاق اإلمجالية باملدارس االبتدائية ككل. 
وتظـل نسـبة االلتحـاق الصافيـة بـاملدارس أفضـل مؤشـر دويل، وإن مل يكـن املؤشــر 
الوحيـد، لقيـاس التقـــدم احملــرز يف تعميــم التعليــم االبتدائــي. وتتوفــر بيانــات عــن نســبة 
االلتحاق الصافية باملدارس يف ١١٤ بلدا للفـترة ١٩٩٠-٢٠٠٠. ويسـتدل مـن البيانـات 
أن: نسبة االلتحاق الصافية باملدارس يف بلدين (النيجر وأنغوال) أقــل مـن ٣٠؛ والنسـبة يف 
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ـــتراوح بــني ٣٠ و ٦٠؛  ١٥ بلـدا، تقـع معظمـها يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، ت
ـــتراوح بــني ٦٠ و ٩٠؛ والنســبة يف ٦٧ بلــدا (٥٩ يف املائــة مــن  والنسـبة يف ٣٠ بلـدا ت
البلـدان الـيت قدمـت تقـارير) تتجـــاوز ٩٠. والنســبة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكارييب، هـي ٩٦، وتشبه النسـبة يف البلـدان املتقدمـة. غـري أن النسـبة يف أفريقيـا جنـوب 
الصحـراء الكـربى هـي أقـل نسـبة مقارنـة باملنـاطق األخـرى، فيـُــقدر أن ٥٧ يف املائـة مـن 
ـــة قــد التحقــوا ــا خــالل الســنة  األطفـال الذيـن بلغـوا سـن االلتحـاق بـاملدارس االبتدائي

الدراسية اليت بدأت يف عام ١٩٩٩. 
  

اجلدول ٤ 
نسـب االلتحـاق اإلمجاليـة والصافيـة، ومؤشـر املسـاواة بـني اجلنسـني، حسـب املنــاطق، 

 ٢٠٠٠/١٩٩٠
  

 
نسبة االلتحاق 
اإلمجالية 

نسبة االلتحاق 
الصافية 

مؤشر املساواة بني 
اجلنسني(أ) 

ثانوي ابتدائيثانوي(ب)ابتدائيثانوي ابتدائي املنطقة 
٠,٩٣ ٠,٩٣ ٦٨ ٨٣ ٦٢ ١٠٠ العامل 

البلدان ذات االقتصادات اليت 
١,٠٤ ٠,٩٩ (ج) ٧٩ ٧٤ ٩١ متر مبرحلة انتقالية 

١,٠٣ ٠,٩٩ (ج) ٩٧ ١٠٧ ١٠٢ البلدان املتقدمة النمو(د) 
٠,٨٩ ٠,٩٢ (ج) ٨٢ ٥٦ ١٠١ البلدان النامية(د) 

٠,٩٢ ٠,٨٨ ٦٧ ٧٩ ٦٠ ٩١ الدول العربية ومشال أفريقيا 
١,٠٠ ٠,٩٦ ٨٥ ٨٧ ٧٩ ٩٤ أوروبا الوسطى والشرقية 

٠,٩٩ ٠,٩٩ (ج) ٦٩ ٤٤ ٨٩ آسيا الوسطى 
٠,٩٤ ١,٠٠ ٥٥ ٩٣ ٦٥ ١٠٦ شرق آسيا واحمليط اهلادئ 

أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقـــــة 
١,٠٨ ٠,٩٨ ٦١ ٩٦ ٨٢ ١٢٦ البحر الكارييب 

ـــــا  أمريكـــا الشـــمالية وأوروب
١,٠٣ ٠,٩٩ ٨٩ ٩٦ ١٠٦ ١٠٢ الغربية 



03-3622117

ST/ESA/SER.A/226

 
نسبة االلتحاق 
اإلمجالية 

نسبة االلتحاق 
الصافية 

مؤشر املساواة بني 
اجلنسني(أ) 

ثانوي ابتدائيثانوي(ب)ابتدائيثانوي ابتدائي املنطقة 
٠,٧٥ ٠,٨٤ (ج) ٧٩ ٥٢ ٩٩ جنوب وشرق آسيا 

ـــــوب الصحــــراء  أفريقيـــا جن
٠,٨٥ ٠,٨٩ ٢١ ٥٧ ٢٤ ٨١ الكربى 

 
اليونســكو، توفــري التعليــم للجميــع: هــل العــــامل يســـري يف الطريـــق الســـليم؟  املصدر:
تقريــر عــن الرصــد العــاملي لتوفــري التعليــم للجميــع، ٢٠٠٢ (بــاريس، منشــورات اليونســكو، 

 .(٢٠٠٢
اموعات اإلقليمية هي اموعات الــيت تســتخدمها اليونســكو يف تقييمــها  مالحظة:
لتوفــري التعليــم للجميــع، وهــي ختتلــف بعــض الشـــيء عــن اموعــات املســتخدمة يف أمـــاكن 
أخرى من هذا التقرير. (انظر اليونسكو (٢٠٠٢)). والقيم هــي متوســطات مرجحــة مــا مل 

يـُـذكر خالف ذلك. 
نسبة التحاق البنات مقسومة على نسبة التحاق البنــني. وتســتند القيــم املذكــورة هنــا  (أ)

إىل نسب االلتحاق اإلمجالية. 
قيم وسيطــة.  (ب)

البيانات غري متوفرة.  (ج)
ال تدخل فيها البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة االنتقال.  (د)

 
ـــة بــاملدارس الثانويــة، أجنــز يف ســنة ١٩٩٩،  وفيمـا يتعلـق بنسـبة االلتحـاق الصافي
حـوايل خمسـني مـن جممـوع البلـدان احلـائزة لبيانـات نسـبة قدرهـــا ٨٠ أو تزيــد، ولكــن 
معظم تلك البلدان كانت يف املناطق األكثر منـوا. أمـا يف املنـاطق األقـل منـوا، فقـد كـانت 

نسبة البلدان اليت حققت ذلك املستوى دون ١٠ يف املائة. 
وميكن أخذ صورة أوضح عن نطاق االلتحاق بالتعليم مـن خـالل النظـر يف نسـبيت 
ـــهما. فنســبة االلتحــاق  االلتحـاق اإلمجاليـة والصافيـة معـا، فضـال عـن الفجـوة القائمـة بين
الصافية تقيس الدرجة اليت بلغتـها البلـدان يف إنشـاء مرحلـة تعليـم ابتدائـي منتظـم بالنسـبة 
ـــبة  للفئـة الـيت بلغـت السـن الرمسيـة لاللتحـاق بـاملدارس االبتدائيـة. ويقيـس الفـرق بـني نس
االلتحـاق الصافيـة واإلمجاليـة توفـري التعليـم لألطفـال الذيـن يكونـون دون سـن االلتحـــاق 
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باملدرسة واألطفال الذين يفوقون السن املناسبة. وتبني األدلـة أن نسـبة االلتحـاق الصافيـة 
تفوق كثريا اإلمجالية يف منطقتني رئيسيتني مها أفريقيا جنوب الصحـراء وأمريكـا الالتينيـة 
والبحر الكارييب. ويعين ذلك أن التحاق التالميذ باملدرسـة يف سـن مبكـرة و/أو متـأخرة، 
فضال عن ارتفاع نسبة تكرار الصفوف الدراسية قد يسودان هاتني املنطقتني. وجـل مثـل 
تلك البلدان تكون هلا نسبة كبرية من التالميذ الذين يفوقون السن املناسـبة ومعـدل كبـري 

نسبيا من الراسبني.  
و �معـدل البقـاء� حـىت الصـف ٥ - النسـبة املئويـة للتالميـذ امللتحقـــني بــاملدارس 
االبتدائيـة الذيـن يبلغـون الصـف ٥ يف ايـة املطـاف - كثـريا مـا يسـتعمل كمؤشـر بديــل 
على إكمال التعليم االبتدائي، ما دام مـن األقـل احتمـاال أن يرتـد األطفـال الذيـن يبلغـون 
الصف ٥ إىل األمية بعد مغادرة املدرسـة. وال ميكـن قيـاس معـدالت البقـاء يف التعليـم إال 
بالنسـبة لعـدد حمـدود مـن البلـدان احلـائزة لبيانـات تتعلـــق بالســنتني الدراســيتني ١٩٩٨-
ـــذ  ١٩٩٩ و ١٩٩٩-٢٠٠٠ واسـتبقى حـوايل نصـف تلـك البلـدان ٤ مـن أصـل ٥ تالمي

حىت الصف ٥؛ فيما فقد بعضها نصف التالميذ امللتحقني باملدرسة أو يزيد.  
ويعـد الرسـوب مظـهرا مـهما مـن مظـاهر جـودة التعليـم والفعاليـة الداخليـــة لنظــام 
ـــالوة علــى ذلــك، كثــريا مــا يــدل ارتفــاع معــدالت  التعليـم، إىل جـانب البقـاء فيـه. وع
الرسوب على ارتفاع معدالت االنقطاع. وتعترب نسبة الرسوب مرتفعـة ارتفاعـا كبـريا يف 
العديـد مـن البلـدان الناميـة. إذ أن أكـثر مـن ١٠ يف املائـة مـن التالميـذ يرســـبون يف أحــد 
صفوف التعليم االبتدائي يف أزيد من نصف البلدان الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء.  
ويف الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، كـان العـدد التقديـري لألطفـال البـالغني سـن التعليـــم 
االبتدائي وغري امللتحقني باملدرسة ١١٥ مليون طفـل. وكـان مـن بـني هـؤالء ٥٠ مليـون 
ولـد و٦٥ مليـون بنـت. وكـان جـل األطفـال غـري امللتحقـني باملدرسـة يف العـــامل (٩٤ يف 
املائة) يعيشون يف البلدان النامية. وتعد أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وغرـا مـن 
بني املناطق اليت تتركز فيها أكـرب نسـب األطفـال غـري امللتحقـني باملدرسـة. وكـل واحـدة 

من هاتني املنطقتني متثل ما ينيف عن ثلث اموع العاملي. 
ويف ســنة ٢٠٠٠، كــانت النســبة التقديريــة مــوع الكبــار (البــالغني ١٥ عامـــا 
فما فوق) الذين أكملوا التعليم االبتدائي تبلـغ ٥٧ يف املائـة؛ وبلغـت النسـبة ٨٥ يف املائـة 
يف البلدان األكثر منوا و ٤٣ يف املائة يف البلدان الناميـة (بـارو ويل، ٢٠٠٠). وقـد ارتفـع 



03-3622119

ST/ESA/SER.A/226

متوسط العدد التقديري للسنوات اليت قضاها الكبار يف التعليم، على الصعيد العـاملي، مـن 
٥,٢ سـنوات يف سـنة ١٩٧٠ إىل ٦,٧ يف سـنة ٢٠٠٠. ورغـم أن الفجـوة القائمـــة بــني 
البلدان األكثر منوا والبلدان األقل منـوا يف التحصيـل التعليمـي قـد تقلصـت بعـض الشـيء، 
فـهي ظلـت شاسـعة، حيـث بلغـت ٤,٦ سـنوات يف سـنة ٢٠٠٠ (بلـغ متوسـط ســـنوات 
التحصيـل ٩,٧ يف البلـدان األكـثر تقدمـا و ٥,١ ســنوات يف البلــدان الناميــة). ويف ســنة 
٢٠٠٠، وصل التحصيل التعليمي يف أفريقيا جنـوب الصحـراء، إىل أدىن مسـتوى، حيـث 

بلغ ٣,٥ سنوات. 
 

األمية 
شـهدت فـترة الثالثـني سـنة املمتـدة مـن ١٩٧٠ إىل ٢٠٠٠ اخنفاضـــا يف تقديــرات 
نسب األمية لدى الكبار (البالغني ١٥ عامـا فمـا فـوق) علـى النطـاق العـاملي مـن ٣٧ إىل 
٢٠ يف املائـة، وذلـك أساســـا بفضــل الزيــادات يف نســب االلتحــاق بــالتعليم االبتدائــي. 
وحبلول سنة ٢٠١٥، يتوقع أن يزيد اخنفاض األميـة يف أوسـاط الكبـار حيـث سـتصل إىل 
١٥ يف املائـة (اجلـدول ٥). ورغـم التقـدم امللمـوس الـذي أحـرز يف مجيــع املنــاطق، تظــل 
األمية ظاهرة شـائعة يف رقعـة كبـرية مـن العـامل النـامي. ففـي سـنة ٢٠٠٠، كـانت األميـة 
تشمل حوايل الربع من كبـار السـكان يف املنـاطق الناميـة، وبلغـت النصـف تقريبـا يف أقـل 
البلـدان منـوا. وبلغـت النســـبة ٤٥ يف املائــة يف جنــوب آســيا وغرــا، و ٤٠ يف املائــة يف 
أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربيـة ومشـال أفريقيـا علـى السـواء، ولكنـها بلغـت أقـل 

من ١٥ يف املائة يف شرق آسيا وأوقيانوسيا ويف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 
ورغـم املكاسـب الـيت حتققـت علـى النطـاق العـاملي يف معـدالت حمـو األميـة، يظـــل 
ـــا بســبب أثــر النمــو الســكاين. ففــي ســنة  عـدد األميـني الكبـار مرتفعـا جـدا وثابتـا تقريب
١٩٩٠، كـان عـدد األميـني الكبـار يف العـامل يبلـغ حـوايل ٨٧٩ مليـــون شــخص؛ وتــدل 
التقديرات على أن عددهـم مل يشـهد سـوى اخنفـاض ضئيـل، حيـث بلـغ ٨٦٢ مليـون يف 
سنة ٢٠٠٠. ويف املناطق النامية، ازداد عدد األميني الكبـار بـني سـنيت ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ 
يف أفريقيـا جنـــوب الصحــراء، والــدول العربيــة ومشــال أفريقيــا وجنــوب آســيا وغرــا، 
وكانت هذه املناطق، يف سـنة ٢٠٠٠، تضـم ٧٠ يف املائـة مـن األميـني الكبـار يف العـامل. 
وسـتحوي هـذه املنـاطق ٨٠ يف املائـة مـن األميـــني يف العــامل حبلــول ســنة ٢٠١٥، مــا مل 

حتدث تغيريات كربى. 
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اجلدول ٥ 
النسب املقدرة واملتوقعة لألمية عند الكبار والشباب، والفجوة بني اجلنسني: ٢٠٠٠ و ٢٠١٥ 

 

  

نسبة األمية عند الكبار 
(١٥ عاما فما فوق) 

 (النسبة املئوية) 

نسبة األمية عند الشباب
(١٥ إىل ٢٤ عاما) 

 (النسبة املئوية) 

  
اجلنسان 
اإلناثالذكورمعا 

الفجوة بني 
اجلنسني 

اجلنسان
اإلناثالذكورمعا 

الفجوة بني
اجلنسني

(٦)- (٥)(٦)(٥) (٤) (٣)- (٢)(٣) (٢) (١) السنة املنطقة 
 ٧ ١٧ ١٠ ١٣ ١١ ٢٦ ١٥ ٢٠ ٢٠٠٠ اموع العاملي
 ٤ ١٢ ٧ ١٠ ٨ ١٩ ١١ ١٥ ٢٠١٥
 ٠,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ١ ٢ ١ ١ ٢٠٠٠ املنــاطق األكـــثر

٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ١ ١ ١ ٢٠١٥ منو(أ) 
 ٨ ٢٠ ١٢ ١٦ ١٥ ٣٤ ١٩ ٢٦ ٢٠٠٠ املنـــاطق األقــــل

٥ ١٣ ٩ ١١ ١٠ ٢٤ ١٤ ١٩ ٢٠١٥ منوا 
 ١٥ ٤٢ ٢٧ ٣٥ ٢٠ ٥٨ ٣٨ ٤٨ ٢٠٠٠ أقل البلدان منوا
 ٨ ٢٧ ١٩ ٢٣ ١٥ ٤٤ ٢٨ ٣٦ ٢٠١٥
 ١٠ ٢٩ ١٩ ٢٤ ١٧ ٤٨ ٣١ ٤٠ ٢٠٠٠ أفريقيــا جنـــوب

٥ ١٧ ١٢ ١٤ ١١ ٣٢ ٢٠ ٢٦ ٢٠١٥ الصحراء 
 ١٥ ٣١ ١٧ ٢٤ ٢٤ ٥٢ ٢٨ ٤٠ ٢٠٠٠ الـــدول العربيـــة

٧ ١٩ ١١ ١٥ ١٧ ٣٧ ٢٠ ٢٨ ٢٠١٥ ومشال أفريقيا 
 ١ ٥ ٥ ٥ ٢ ١٢ ١٠ ١١ ٢٠٠٠- ــة أمريكـا الالتيني

ومنطقــة البحـــر
-١ ٣ ٣ ٣ ١ ٧ ٧ ٧ ٢٠١٥ الكارييب 

 ٢ ٤ ٢ ٣ ١٢ ١٩ ٨ ١٣ ٢٠٠٠ شـــــرق آســــــيا
١ ٢ ١ ١ ٦ ١٠ ٤ ٧ ٢٠١٥ وأوقيانوسيا 

 ١٦ ٣٩ ٢٣ ٣٠ ٢٣ ٥٦ ٣٤ ٤٥ ٢٠٠٠ ـــــيا جنـــوب آس
١٠ ٢٦ ١٦ ٢١ ١٨ ٤٤ ٢٥ ٣٤ ٢٠١٥ وغرا 

 
املصــدر: معــهد اليونســكو لإلحصــاءات، تقديــرات وتوقعــات األميــة عنــد الشــــباب 
والكبــار: تقييــم متــوز/يوليــه ٢٠٠٢، مت االطــالع عليـــه يف ٨ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٣ 

 .(http://portal.unesco.org)
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مالحظــة: اموعــات اإلقليميــة هــي اموعــات الــيت تســـتخدمها اليونســـكو وهـــي 
ختتلف بعض الشيء عن اموعات املستخدمة يف أماكن أخرى من هــذا التقريــر. وتشــمل 
املنــاطق األكــثر منــوا والبلــدان الــيت متــر اقتصاداــا مبرحلــة انتقاليــة: مشــال أمريكــــا وأوروبـــا 
(ال تشمل قربص ومالطة وتركيا)، وآسيا الوسطى (باســتثناء منغوليــا)، وأســتراليا واليابــان 
ونيوزيلنــدا. وتشــمل املنــاطق األقــل منــوا مجيــع البلــدان غـــري املشـــمولة يف جمموعـــة املنـــاطق 
األكثر منوا والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية. وقد ال تتطابق األرقــام مــع جماميعــها 

بسبب التدوير. 
مبا فيها البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية.  (أ)

  
ويف جمتمع تسوده معرفة الكتابة والقـراءة، خيصـع اجلميـع لضغـط اجتمـاعي شـديد 
مـن أجـل التعلـم. وباملقـابل، حيتمـل أن يكـون الضغـط مـن أجـل التعلـم أقـل علـى الذيـــن 
جيـهلون القـراءة والكتابـة يف اتمعـــات الــيت تســودها األميــة. ويف ســنة ١٩٩٠، بلغــت 
معـدالت حمـو األميـة أقـل مـن ٥٠ يف املائـة يف ٢٨ بلـدا مـن البلـدان الـــيت توفــرت بشــأا 
بيانات. ويف سنة ٢٠٠٠، ال يزال ٢١ بلدا دون عتبـة ٥٠ يف املائـة (١٣ بلـدا يف أفريقيـا 
جنـوب الصحـراء، و ٤ يف الـدول العربيـة ومشـال أفريقيـا، و ٣ يف جنـوب آسـيا وغرـــا، 
و ١ يف منطقة البحر الكارييب). ويتوقع أن نسبة حمو األمية قد تظل دون ٥٠ يف املائـة يف 
ستة بلدان من تلك املناطق حبلول سنة ٢٠١٥، ما مل تبذل جـهود كـربى لتعميـم التعليـم 
األساسي لألطفال والشباب وحمو األمية يف أوساط الكبار. كما يتوقع أن تبلغ نسـبة حمـو 
األميـة ٧٠ يف املائـة علـى األقـل يف مجيـع بلـــدان شــرق آســيا واحمليــط اهلــادئ، وأمريكــا 

الالتينية والبحر الكارييب، ما عدا هاييت. 
وفيمـا يتعلـق بـاهلدف الـذي اعتمـده منتـدى داكـار (٢٠٠٠) واملتمثـل يف ختفيـــض 
األميـة بنسـبة النصـف حبلـول سـنة ٢٠١٥ (إطـار عمـل داكـار، التعليـــم للجميــع: الوفــاء 
بالتزاماتنـا اجلماعيـة؛ الفقـرة ٧ ��٤)، إذا تواصلـت االجتاهـات احلاليـة: مثـة حظـوظ وافــرة 
بأن يتمكن ٢٥ بلـدا ناميـا مـن بلـوغ ذلـك اهلـدف؛ وهنـاك إمكانيـة بـأن حيقـق ٣٢ بلـدا 
حتسنا يتراوح بـني ٤٠ و ٥٠ يف املائـة؛ كمـا سـينجز ٢٦ بلـدا آخـر حتسـنا يتـــراوح بـني 
٣٠ و ٤٠ يف املائة؛ أما البلدان النامية الثالثون املتبقيـة، ومنـها عـدد كبـري يف فئـة البلـدان 
اليت تسجل أشد معدالت حمو األمية اخنفاضا، فيتوقع أال تتجاوز فيــها نسـبة التحسـن ٣٠ 

يف املائة.  
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ويعكس معدل األمية يف أوساط الشباب، الذين ميثلون الفئة العمرية املتراوحـة بـني 
١٥ و ٢٤ سـنة، نتـــائج عمليــة التعليــم األساســي األحــدث عــهدا. فحســب تقديــرات 
اليونسـكو، اخنفـض املعـدل العـاملي لألميـة يف صفـوف الشـباب مـن ٢٦ يف املائـة يف ســـنة 
١٩٧٠ إىل ١٦ يف املائـة يف سـنة ١٩٩٠ وإىل ١٣ يف املائـة يف سـنة ٢٠٠٠. وإذا اســتمر 
هذا االجتاه، يرجح أن ينخفض املعـدل إىل ٩ يف املائـة حبلـول سـنة ٢٠١٥ (اجلـدول ٥). 
وباألرقـام املطلقـة، اخنفضـت تقديـرات عـدد األميـني بـني صفـوف الشـباب يف العـامل مـــن 
١٥٧ مليونا يف سنة ١٩٩٠ إىل ١٤١ مليونا يف سنة ٢٠٠٠، ويتوقع أن ينخفـض العـدد 

إىل ١١٣ مليونا يف سنة ٢٠١٥. 
وتدل التقديرات على أن معدل األمية لدى الشـباب يف املنـاطق الناميـة ككـل، قـد 
تراجــع مــن ١٩ إىل ١٦ يف املائــة خــــالل الفـــترة مـــن ١٩٩٠ إىل ٢٠٠٠، ويتوقـــع أن 
ينخفض إىل ١١ يف املائة حبلول عام ٢٠١٥ إذا استمرت االجتاهات احلاليـة. كمـا أحـرز 
تقدم يف أقل البلدان منوا، حيث تشري التقديرات إىل أن معـدل األميـة يف أوسـاط الشـباب 
تراجع من ٤٤ إىل ٣٥ يف املائة خـالل التسـعينات، ويتوقـع أن ينخفـض إىل ٢٣ يف املائـة 
حبلـول عـام ٢٠١٥. ويف املنـاطق الناميـة، مل تعـد التقديـرات احلاليـة ملعـــدل أميــة الشــباب 
تـتراوح إال بـني ٣ يف املائـة يف شـرق آسـيا وأوقيانوسـيا و ٣٠ يف املائـــة يف جنــوب آســيا 

وغرا. 
 

التفاوت بني اجلنسني 
يعترب التوازن بني اجلنسني يف االلتحاق بـالتعليم االبتدائـي مؤشـرا أوليـا علـى مـدى 
جناح أو فشل اجلهود املبذولة من أجــل تضييـق الفجـوة القائمـة بينـهما يف ميـدان التعليـم. 
وتبلـغ نسـبة الفتيـات ٤٩ يف املائـة مـن جممـوع األطفـال البـالغني سـن االلتحـاق باملدرســة 
ـــن امللتحقــني اجلــدد  (٦ أعـوام) علـى الصعيـد العـاملي. علـى أن النسـبة الفعليـة للفتيـات م
باملدرسـة قـد بلغـت حـوايل ٤٦ يف املائـة خـالل التسـعينات. وتـتراوح نسـبة الفتيـات مــن 
امللتحقـني اجلـدد باملدرسـة بـني ٤٤ يف املائـــة يف جنــوب آســيا وغرــا و ٤٩ يف املائــة يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وتقلص التفـاوت بـني اجلنسـني يف بعـض البلـدان 
ــــرب الفجـــــــوات بينـــهما أثنـــاء الفـــترة املمتـــدة بـــني ١٩٩٠-١٩٩١  الــيت تعــــــرف أك
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و ١٩٩٩-٢٠٠٠، مما يدل على أن التدابري الـيت اختـذت لتحسـني املسـاواة بـني اجلنسـني 
يف غضون التسعينات قد بدأت تؤيت أكلها. 

ومؤشر تكافؤ اجلنسني هو نسبة معــدل التحـاق الفتيـات باملدرسـة إىل نظـريه لـدى 
الفتيـان. واسـتنادا إلمجـايل نسـب االلتحـاق باملدرسـة، يقـترب مؤشـر تكـافؤ اجلنســـني يف 
االلتحـاق بـالتعليم االبتدائـي والثـانوي علـى السـواء مـن ١ أو يزيـد عنــه زيــادة طفيفــة يف 
البلدان األكثر منوا، مما يدل على ارتفاع نسب التحاق الفتيات باملدرسـة مقارنـة بنظريـا 
لدى الفتيان. غري أنه يف معظم البلدان الناميـة، تظـل هنـاك فجـوة كبـرية بـني اجلنسـني يف 
نسب االلتحاق باملدرسة لفائدة الفتيان، وذلك على مسـتويي التعليـم االبتدائـي والثـانوي 

على السواء (اجلدول ٤). 
ويف الفــترة مــن ١٩٩٠ إىل ١٩٩٩، ارتفــع مؤشــر تكــافؤ اجلنســني (اســـتنادا إىل 
إمجـايل نســـب االلتحــاق باملدرســة) مــن ٠,٨٧ إىل ٠,٩٢ بالنســبة لألطفــال امللتحقــني 
بالتعليم االبتدائي، ومن ٠,٧٥ إىل ٠,٨٩ بالنسبة للملتحقني بـالتعليم الثـانوي يف البلـدان 
ـــي والثــانوي أقــل كثــريا مــن  الناميـة. وتظـل نسـبة الفتيـات يف االلتحـاق بـالتعليم االبتدائ
نظريا لدى الفتيان يف أحناء عديـدة مـن العـامل النـامي، وال سـيما جنـوب آسـيا، والـدول 
العربية ومشال أفريقيـا، وأفريقيـا جنـوب الصحـراء. ويف هـذه املنـاطق، كـان مؤشـر تكـافؤ 
اجلنسني يف التعليم االبتدائي يف سنة ١٩٩٩ ال يــزال متراوحـا بـني ٠,٨٤ و ٠,٨٩ ومـن 
جهة أخرى، فإن الفجـوة بـني اجلنسـني فيمـا يتعلـق بعـدد األطفـال البـالغني سـن املدرسـة 
امللتحقـني بـالتعليم االبتدائـي أقـل علـى حنـو ملمــوس يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكارييب وشرق آسيا وأوقيانوسيا، حيث أن هــذه الفجـوة هـي بصـدد التقلـص حاليـا بـل 
قد أضحت منعدمـة يف بعـض البلـدان. ومثـة أوجـه تبـاين كبـرية بـني البلـدان، ال سـيما يف 
أفريقيـا وآسـيا، مـن حيـث درجـة التفـاوت بـني اجلنسـني يف نســـب االلتحــاق باملدرســة. 
وحىت داخل هاتني املنطقتـني، مثـة بعـض البلـدان الـيت تفـوق فيـها نسـب التحـاق الفتيـات 
باملدرسة نظريا عند الفتيان، رغم أن أوجـه التفـاوت الـيت تكـون علـى حسـاب الفتيـات 

هي أكثر شيوعا وأكرب بكثري على وجه العموم. 
ويعد الفرق يف قيم مؤشر تكافؤ اجلنسني أكرب يف نسب االلتحاق بالتعليم الثـانوي 
منـه يف التعليـم االبتدائـي. ففـي البلـدان األكـثر منـوا ويف أمريكـا الالتينيـــة ومنطقــة البحــر 
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الكـارييب، تفـوق نسـبة التحـاق الفتيـات بـالتعليم الثـانوي نظريـا عنـــد الفتيــان يف غالبيــة 
احلاالت. بيد أن نسب التحـاق الفتيـات بـالطورين االبتدائـي والثـانوي علـى السـواء هـي 

أقل بكثري من نظريا لدى الفتيان يف معظم البلدان األفريقية واآلسيوية. 
وعادة ما يكون التفاوت بني نسب التحاق الفتيات والفتيـان باملدرسـة أقـل عندمـا 
ـــالغون الســن العاديــة لاللتحــاق باملدرســة، عنــد  ال يؤخـذ بعـني االعتبـار إال األطفـال الب
استعمال صايف نسب االلتحاق، أكثر منه عند دراسة إمجايل نسب االلتحـاق. ويبـدو أنـه 
رغم ارتفاع عدد الفتيان امللتحقني باملدرسة على العموم، فهم ميثلون أيضا أكرب عدد مـن 
بـني التالميـذ املتجـاوزين سـن الدراسـة املناسـبة. ويف معظـم البلـدان أيضـا، يكـرر الفتيــان 

الصفوف أكثر من الفتيات. 
وبالنسـبة للتعليـم الثـانوي، فـإن البلـدان الـيت يكـون فيـها التفـــاوت لصــاحل الذكــور 
متوسطا (يتراوح مؤشر تكافؤ اجلنسني بني ٠,٨١ و ٠,٩٨) هلا حظوظ معقولـة لتحقيـق 
التكافؤ حبلول التاريخ املســتهدف، وهـو سـنة ٢٠٠٥، ولكـن يف البلـدان الـيت يشـتد فيـها 
التفـاوت لصـاحل الذكـور (يكـون مؤشـر تكـافؤ اجلنسـني أقـل مـــن ٠,٨٠)، يبــدو حتقيــق 
تكـافؤ اجلنسـني يف التعليـم االبتدائـي والثـانوي حبلـول سـنة ٢٠٠٥ بعيـد املنـال، بـل أبعــد 
منـاال بالنسـبة للبلـدان الـيت يكـون فيـها مؤشـر تكـــافؤ اجلنســني دون ٠,٦٠. وكمــا هــو 
الشأن بالنسبة للتعليم االبتدائي، فـإن معظـم تلـك البلـدان هـي مـن وسـط أفريقيـا وغرـا 
وتدخل يف قائمة أقل البلدان منوا. وملعاجلة هذه احلالـة، يتعـني وضـع نـهج فعالـة ومبتكـرة 
ومراعــاة التكــامل بــني األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعــدم املســــاواة بـــني 

اجلنسني. 
وعلى العموم، فإن التفاوت يف التعليم أشد على مستوى الكبار منـه علـى مسـتوى 
األطفال امللتحقني باملدرسة حاليا. على أنه ميكـن مالحظـة اجتـاه حنـو تقلـص الفجـوة بـني 
اجلنسـني يف معرفـة القـراءة والكتابـــة يف مجيــع منــاطق العــامل. وبالنســبة للمنــاطق الناميــة 
جمتمعة، اخنفضت الفجوة بني اجلنسني يف األمية من ١٨ نقطـة مئويـة يف سـنة ١٩٩٠ إىل 
١٥ يف سنة ٢٠٠٠، ويتوقع أن تنخفض إىل ١٠ يف سـنة ٢٠١٥ (اجلـدول ٥). بيـد أنـه 
باستثناء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، حيث مت تقريبا سد الثغرة القائمـة، تظـل 
املرأة يف سائر املناطق النامية األخـرى تعـاين حيفـا صارخـا يف جمـال حمـو األميـة. فـالفجوة 
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تفوق ١٠ نقاط مئوية يف شـرق آسـيا وأوقيانوسـيا، و١٥ نقطـة مئويـة يف أفريقيـا جنـوب 
الصحراء، وأكثر من ٢٠ نقطة مئوية يف جنوب آسـيا وغرـا ويف البلـدان العربيـة ومشـال 

أفريقيا على السواء. 
ــــا جنـــوب  وميكــن أيضــا مالحظــة تفــاوت كبــري بــني شــباب اجلنســني يف أفريقي
الصحراء، والدول العربية ومشال أفريقيا، وجنوب آسيا وغرا، حيث تبلغ الفجوة بينـهم 
يف األميـــة ١٠ نقـــاط مئويـــة ١٥ و ١٦ نقطـــة مئويـــة علـــى التـــــوايل يف ســــنة ٢٠٠٠ 
(اجلدول ٥). وعلى العكس من ذلك، مل تتتجاوز الفجوة بني شـباب اجلنسـني يف األميـة 
نقطتـني مئويتـني يف شـرق آسـيا وأوقيانوسـيا، وكـانت بعـض الشـيء لصـاحل الشـــابات يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
جودة التعليم 

ـــرب  تشـري طائفـة مـن أهـداف توفـري التعليـم للجميـع إىل احلاجـة للتعليـم اجليـد. ويعت
أنسب األطر يف هذا الصدد هو ذلـك الـذي يشـمل مدخـالت النظـام التعليمـي وعملياتـه 
ونتائجـه. وتغطـي العديـد مـن املؤشـرات احلاليـة حلركـة توفـري التعليـم للجميـع مدخـــالت 
النظـام التعليمـي، وذلـك علـى األقـــل فيمــا خيــص أعــداد الطلبــة. وقــد تكــون مــن بــني 
املدخالت األخرى اليت تتطلب القيـاس الكتـب املدرسـية، واملبـاين املدرسـية، وغريهـا مـن 

املرافق. 
ـــل  وتقيـس مؤشـرات العمليـات الطريقـة الـيت تحـول ـا املدخـالت إىل نتـائج. ومتث
نسبة عدد التالميذ إىل املدرسني أوسع مؤشـرات العمليـات املسـتخدمة يف التعليـم نطاقـا. 
وينظـر إىل هـذه النسـبة عـادة باعتبارهـا مؤشـرا حلجـم الفصـول الدراسـية. بيــد أن بلدانــا 
كثـرية تشـمل يف إحصاءاـا عديـدا مـن املوظفـني الذيـــن ليســت هلــم مســؤوليات تتعلــق 
بالفصول الدراسية، أو من ذوي املسؤوليات احملدودة يف هـذا الصـدد، ومـن مث فلعلـه مـن 
األفضـل أن ينظـر إىل نسـبة عـدد التالميـــذ إىل املدرســني باعتبارهــا مؤشــرا أوســع داللــة 
يعكـس املـوارد البشـرية املسـخرة للنظـام التعليمـي. ومـن املؤشـرات األخـــرى الــيت تتوفــر 
بيانات خبصوصها معدالت الرسوب، ومعدالت البقاء يف املدرسة، اليت نوقشت أعاله. 

وفيمـا يتعلـق مبؤشـرات النتـائج، فـإن االختبـارات الدوليـة لتحصيـل الطـالب تــزداد 
شيوعا يف مجيع مناطق العامل تقريبا. وميكن هلذه االختبارات أن تتيـح بيانـات دقيقـة قابلـة 
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للمقارنة ملنطقة بأسرها، ولو أن إمكانية احلصول على هذه البيانـات حمـدودة غالبـا، كمـا 
قد يكون هناك شيء من املمانعة يف إجراء مثل هذه املقارنـات. وهـذه االختبـارات عاليـة 

التكلفة، وال يتوقع القيام ا إال يف البلدان النامية األكرب حجما واألكثر ثراء. 
وتبني النتائج املستمدة من الدراسات املتوفرة ما يلي:  

يف بعـض األوضـاع – وإن مل يكـن يف مجيعـها – حققـت الفصـــول املتعــددة  �
الرتب (أي تلك اليت جتمـع يف فصـل دراسـي واحـد بـني تالميـذ ينتمـون إىل 
صفوف خمتلفة) أثرا إجيابيا على الدرجات، يف حـني أن املـدارس الـيت تعمـل 
بنظام النوبات (األمر الذي يفضي غالبا إىل ساعات مدرسية أقـل) كـان هلـا 

أثر سليب على التحصيل.  
هناك معامل ارتباط بني توفر الكتـب املدرسـية بشـكل أكـرب ونيـل درجـات  �
حتصيل أعلى، كما أن صعوبة احلصول على املواد التعليمية تـؤدي إىل تـدين 

الدرجات. 
من األمور ذات األمهية توفر اخلربة يف جمال التعليم.   �

يوجد أكثر املدرسني خربة يف العواصم أو املناطق احلضرية الكبرية، ويوجـد  �
أقلهم خربة يف املناطق الريفية أو النائية. 

يسـاهم التعليـم اإلضـايف خـارج نطـاق الفصـل الدراسـي يف حتقيـق درجـــات  �
حتصيل أكرب. 

ومن العوامل اليت تلعب أيضا دورا مـهما بالنسـبة للتحصيـل اخلصـائص الـيت يتسـم 
ا التالميذ، ومن ذلك على سبيل املثال:  

األرجح أن يكون التالميذ املنتمون إىل خلفيات اجتماعيـة أكـثر ثـراء نسـبيا  �
قد حققوا حدا أدىن من التمكن من مهارات القراءة. 

نوع جنس التلميذ ليس له أثر كبري على الدرجات املتحصل عليـها، ولكـن  �
إقامة التلميذ يف منطقة حضرية أو ريفية أمر له تأثريه، حيـث يكـون لإلقامـة 

يف املناطق الريفية أثر سليب. 
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تتعامل مدارس عديدة مع تالميـذ تتبـاين لغـام األصليـة. ويتمكـن التالميـذ  �
الذيـن يتمتعــون باملـهارات اللغويـة املطلوبـة مـن حتقيـــق درجــات أفضــل يف 

االختبار. 
ثانيا - التعليم وبدء احلياة اإلجنابية  

يتأثر توقيت الزواج والبدء يف إقامة عالقات جنسية واإلجناب ألول مـرة بكـل مـن 
املعايري الثقافية والعوامل االجتماعية – االقتصادية. ففي احلاالت اليت يكـون فيـها مسـتوى 
ـــى الوظــائف املرغوبــة وحتقيــق الــترقي االجتمــاعي،  التعليـم شـرطا أساسـيا للحصـول عل
يتسبب الزواج املبكر أو احلمل املبكر يف إضاعة فرص هامة. بيـد أنـه علـى الرغـم مـن أن 
مواصلة التعليم هي من العوامـل الـيت تثبـط إقبـال الشـابات والشـبان علـى الـزواج املبكـر، 
فـإن التعليـم مينحـهم أيضـا مسـتوى مـن االسـتقاللية قـد يفضـي إىل الدخـــول يف عالقــات 
جنسية مبكرة، وإىل احلمل املبكر. ومن جهة أخرى، فإن الشابات والشبان مـن األرجـح 
أن يتزوجوا يف سن مبكرة نسبيا يف اتمعات اليت ليس فيها ما حيفز علـى التعليـم املُطـول 

وال تتوفر فيها سوى بدائل حمدودة للزواج. 
وتقدم البيانات املتحصـل عليـها حديثـا وحبـوث أخـرى حملـة عامـة عـن مـدى تأثـري 
التعليم على الزواج واملعاشرة، وبـدء العالقـات اجلنسـية، واسـتخدام وسـائل منـع احلمـل. 
وتوضـح البيانـات املسـتقاة مـن الدراسـات االسـتقصائية الدميغرافيـة والصحيـة الـيت مشلـــت 
٢٨ بلدا من بلدان أفريقيا جنـوب الصحـراء، و ١٢ بلـدا آسـيويا، و ١٣ بلـدا يف أمريكـا 
الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، أن الـزواج للمـرة األوىل يف سـن مبكـرة، والشــروع يف 
أنشطة جنسية، واإلجناب ألول مرة، هي ظواهر أكثر شيوعا بني النساء الالئي ليـس هلـن 
حظ من التعليم منها بني صفوف أندادهن املتعلمات. ويف معظم احلاالت، فإن نسـبة مـن 
ـــزداد فيــه مســتوى  يعشـن هـذه التجـارب احلياتيـة تتنـاقص بصفـة منتظمـة بـالقدر الـذي ي
التحصيـل التعليمـي. بيـد أن هنـاك بعـض االسـتثناءات: يف عـدة بلـدان جنـد أن املعـــدالت 
لبعض املؤشرات أكثر ارتفاعا بالنسـبة للمتحصـالت علـى التعليـم االبتدائـي منـها بالنسـبة 
ملـن مل يتلقـني تعليمـا ابتدائيـا. غـــري أن نســب النســاء الالئــي يــتزوجن، أو ينجــنب، قبــل 
بلوغهن سن العشرين، هي يف مجيع احلـاالت أكـثر اخنفاضـا بشـكل ملمـوس بالنسـبة ملـن 
حتصلـن علـى تعليـم ثـانوي. وعلـى سـبيل املثـال، فـإن نسـبة متوســـطها ٧٥ يف املائــة مــن 
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النساء غري املتعلمات، يف أفريقيا، يكن قد تزوجن قبـل جتـاوز سـن العشـرين، ونسـبة ٨٣ 
يف املائة منهن قد خربن اجلنس، ونسبة ٦١ يف املائة من بينـهن أجنـنب ألول مـرة، يف حـني 
أن نسبة من تزوجن قبل جتاوز سن العشرين، مـن بـني النسـاء الالئـي حتصلـن علـى تعليـم 
ـــن ممارســة  ثـانوي، أو مسـتويات تعليـم أعلـى، تبلـغ ٣٠ يف املائـة، ونسـبة الالئـي سـبق هل
ـــرة، فإــا متثــل ٢٧ يف املائــة.  اجلنـس تبلـغ ٦٤ يف املائـة، أمـا نسـبة الالئـي أجنـنب ألول م
وتوجـد أيضـا فـروق كبـــرية مشــاة تعـــــود إىل مســتويات التعليـــــم يف آســيا، وأمريكــا 
الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب (انظـر اجلـدول ٦). وعلـى الرغـم مـن أن النسـاء الالئـي 
حتصلن على مستوى تعليمي ثانوي، أو مستويات تعليميـة أعلـى، يقـل احتمـال زواجـهن 
أو إجنان يف سن مبكرة، فـإن غالبيتـهن يشـرعن يف ممارسـة أنشـطة جنسـية قبـل بلوغـهن 

سن العشرين يف معظم البلدان. 
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اجلدول ٦ 
النسب املئوية للنساء والرجـال البـالغني ٢٠-٢٤ عامـا الذيـن سـبق هلـم قبـل جتـاوز 
سـن العشـرين الـزواج، أو بـدء النشـاط اجلنسـي، والنسـب املئويـة للنسـاء البالغـــات 
ـــــي أجنــــنب قبــــل جتــــاوز ســــن العشــــرين، مصنفــــة حســــب  ٢٠-٢٤ عامـــا الالئ

املستوى التعليمي 
  

  
مـــن ســـبق هلـــــم الــزواج قبــل 

جتـــاوز سن العشرين 
مــن سبـــق هلـــم ممارســـة اجلنـــس 

قبـــل جتاوز سن العشرين 
مـــن سبــــق هلـــن اإلجنــــاب 
قبـــــل جتـــــاوز  سن العشرين

أعلى مستوى تعليمي أعلى مستوى تعليمي أعلى مستوى تعليمي   

املنطقة الرئيسية
عدد 
ال شيءالبلدان

املستوى 
االبتدائي

املستوى 
الثانوي 
ال شيءفما فوق

املستوى 
االبتدائي

املستوى 
الثانوي فما 
ال شيءفوق 

املستوى 
االبتدائي

املستوى 
الثانوي 
فما فوق

   النساء       
٢٧ ٥٣ ٦١ ٦٤ ٧٩ ٨٣ ٣٠ ٦٠ ٧٥ ٢٨ أفريقيا 
٢٢ ٤٧ ٥٠ ٤٣ ٦٥ ٦٢ ٣٧ ٦٢ ٦٩ ١٢ آسيا 

ــــــة أمريكــــا الالتيني
ـــــــر ومنطقـــــة البح

٢٣ ٥٣ ٥٨ ٤٤ ٧١ ٧٦ ٣١ ٦٣ ٦٩ ١٣ الكارييب 
   الرجال       

. . . . . . ٧٣ ٧٢ ٦٤ ٩ ١٥ ٢١ ٢٠ أفريقيا 
ــــــة أمريكــــا الالتيني
ـــــــر ومنطقـــــة البح

. . . . . . ٨٥ ٧٩ ٧٥ ١٥ ٢٦ ٢٧ ٦ الكارييب 
  

 .Demographic and Health Surveys (Calverton, Maryland, Macro International Inc.) :املصدر
ـــها  مالحظـــة: املعـــدالت اإلقليميـــة غـــري مرجحـــة. وعـــدد املالحظـــات خيتلـــف: بعـــض البلـــدان لدي

معلومات ناقصة أو عدد غري كاف من املالحظات املتعلقة بفئة أو أكثر من الفئات التعليمية. 
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ويلعب التعليم دورا أكرب يف تأخري الزواج والوالدة األوىل، مما يلعبه يف تأخـري بـدء 
النشاط اجلنسي. وحيث أن املعلومات املتعلقـة ببـدء النشـاط اجلنسـي مل يتـم التـأكد منـها 
يف معظم البلدان اآلسيوية، فإن املناقشة التالية للنتائج املتعلقة ذا املوضـوع ختـص بشـكل 
رئيسي أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. ففـي أفريقيـا، تبلـغ الفـوارق بـني 
النسـاء الالئـي مل ينلـــن قســطا مــن التعليــم بــني الالئــي حتصلــن علــى تعليــم ثــانوي، أو 
مسـتويات تعليميـة أعلـى، ٤٥ نقطـة مئويـة يف املتوسـط بالنسـبة للـزواج قبـل جتــاوز ســن 
العشرين، و ١٩ نقطة مئوية بالنسبة لبدء ممارسة اجلنس، و ٣٤ نقطـة مئويـة بالنسـبة ملـن 

سبق هلن اإلجناب قبل جتاوز سن العشرين. 
ويف غالبية البلدان، فإن نسبة من سبق هلـم الـزواج قبـل جتـاوز سـن العشـرين، بـني 
ــا،  الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، تتنـاقص مـع ارتفـاع املسـتوى التعليمـي. ففـي أفريقي
بلغت نسبة من تزوجوا قبل جتاوز عامهم العشرين من بــني الرجـال غـري املتعلمـني ٢١ يف 
ـــة للمتعلمــني (احلــاصلني علــى مســتوى تعليــم ثــانوي أو  املائـة، مقارنـة بنسـبة ٩ يف املائ
مستويات تعليمية أعلى). ويف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، تصـل نسـبة مـن 
تزوجوا قبل جتاوز سـن العشـرين إىل ٢٧ يف املائـة بـني غـري املتعلمـني و ١٥ يف املائـة بـني 
املتعلمني. بيد أن هناك بعض االستثناءات من هذا النمـط العـام – ومـن أمثلـة ذلـك غانـا، 
حيث نسبة الذيــن تزوجـوا قبـل جتـاوز سـن العشـرين (١٢ يف املائـة)، بـني الرجـال الذيـن 
حتصلوا على تعليم ثانوي، أو مستويات تعليمية أعلى تفوق النسبة املسجلة لغري املتعلمـني 

(٨ يف املائة). 
ويف حني أن حتقيق مستويات تعليمية أعلى يبدو عـامال رادعـا بالنسـبة للنسـاء عـن 
بدء النشاط اجلنسي يف سن مبكرة، فإن أثرة يبدو عكســيا بالنسـبة للرجـال. ويف أفريقيـا، 
تبلـغ نسـبة مـن خـربوا العالقـات اجلنسـية قبـل بلـوغ سـن العشـرين ٦٤ يف املائـة بـني غــري 
املتعلمـني، مقارنـة بنسـبة ٧٣ يف املائـة بـني املتحصلـني علـى تعليـم ثـانوي. أمـا يف أمريكــا 
الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، فـإن نسـبة مـن بـدءوا النشـاط اجلنسـي قبـل جتـاوز تلـك 
السـن تصـل ٧٥ يف املائـة بـني غـري املتعلمـني، مقارنـة بنسـبة ٨٥ يف املائـة بـني املتحصلــني 

على تعليم ثانوي. 
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ومعظم النساء الالئي خيـربن العالقـات اجلنسـية قبـل بلـوغ سـن العشـرين يكـن قـد 
فعلن ذلك قبل بلوغهن ١٨ عاما. ويف أفريقيا، يبلغ متوسط نسبة النساء يف الفئة العمريـة 
٢٠-٢٤ عامـا، مـن غـري املتعلمـات، الالئـي خـربن اجلنـــس ببلوغــهن ١٨ عامــا، ٦٨ يف 
املائـة، يف حـني تبلـغ النسـبة املقابلـة لذلـك بـني مـن تلقـني تعليمـا ثانويـا، أو حتصلـن علــى 
ـــى  مسـتويات تعليميـة أعلـى، ٣٩ يف املائـة (انظـر اجلـدول ٧). وتصـدق نفـس العالقـة عل
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، حيث تبلـغ نسـبة النسـاء غـري املتعلمـات يف الفئـة 
العمريـة ٢٠-٢٤ عامـا الالئـي أقمـن عالقـــات جنســية قبــل بلوغــهن ١٨ عامــا، ٥٨ يف 
املائة، مقارنة بنسبة ٢٤ يف املائة بني من حتصلن على تعليم ثـانوي، أو مسـتويات تعليميـة 

أعلى. 
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اجلدول ٧ 
النسب املئوية للنساء البالغات ٢٠-٢٤ عاما، الالئي بدأن ممارسة اجلنس قبـل سـن 

١٨ عاما، وبني ١٨ و ١٩ عاما مصنفة على أساس املستوى التعليمي 
  

أعلى مستوى تعليمي 
املرحلة الثانوية فما فوق املرحلة االبتدائية غري متعلمات  
السن عند اجلماع األول السن عند اجلماع األول السن عند اجلماع األول  

املنطقة 
الرئيسية 

أقل من 
٢٠ عاما

أقل من ١٨
عاما 

 ١٨-١٩
عاما 

أقل من 
٢٠ عاما

أقل من 
١٨ عاما

 ١٨-١٩
عاما 

أقل من 
٢٠ عاما

أقل من 
١٨ عاما

١٨-١٩
عاما 

٢٥ ٣٩ ٦٤ ١٧ ٦١ ٧٩ ١٥ ٦٨ ٨٣ أفريقيا 
٢٤ ١٩ ٤٣ ١٩ ٤٦ ٦٥ ١٧ ٤٥ ٦٢ آسيا 

أمريكـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــة الالتيني
ومنطقـة البحــر

٢٠ ٢٤ ٤٤ ١٩ ٥٢ ٧١ ١٨ ٥٨ ٧٦ الكارييب 
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ـــها  مالحظـــة: املعـــدالت اإلقليميـــة غـــري مرجحـــة. وعـــدد املالحظـــات خيتلـــف: بعـــض البلـــدان لدي
معلومات ناقصة أو عدد غري كاف من املالحظات املتعلقة بفئة أو أكثر من الفئات التعليمية. 

 
وقـد لوحظـت أمنـاط مشـاة لبـدء العالقـــات اجلنســية يف البلــدان املتقدمــة النمــو. 
وتفيـد التقـارير الـواردة حديثـا عـن رومانيـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـــا العظمــى 
وأيرلنـدا الشـمالية والواليـــات املتحــدة األمريكيــة أن النســاء ذوات املســتويات التعليميــة 
األعلى يبدأن ممارسة النشاط اجلنسي يف مرحلة أكثر تـأخرا. ويف بعـض البلـدان، تبـني أن 
ذلك يصدق على الفتيان أيضا، ولو أن دور مستوى التعليم باعتباره رادعـا عـن الشـروع 

يف عالقات جنسية مبكرة يبدو أكثر تأثريا على النساء منه على الرجال.  
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ويف البلدان األكثر منوا، هناك ارتبـاط أيضـا بـني ارتفـاع املسـتوى التعليمـي وتـأخر 
سن اإلجناب للمـرة األوىل. ويف اململكـة املتحـدة، فـإن النسـاء يف الفئـة العمريـة ٢٠-٢٤ 
عامـا الالئـي انقطعـن عـن الدراسـة دون احلصـــول علــى أي مؤهــالت تــزداد احتمــاالت 
إجنـان قبـل جتـاوز سـن العشـرين مبعـدل حـوايل ٢٠ مـرة ممـا عليـه احلـال بالنسـبة للنســـاء 
الالئي حتصلن علـى شـهادة تعليـم عـال، أو ملسـتويات تعليميـة أعلـى (ويلنغـس ٢٠٠١). 
ويف اليابـان، فـإن النسـاء الالئـي اخنرطـن يف معـاهد عليـا تـأخرت حـاالت إجنـــان للمــرة 
األوىل ١٥ شهرا عن املتحصالت على مستوى تعليـم ثـانوي، يف حـني أن النسـاء الالئـي 
حتصلن على شهادة جامعية تأخرت والدـن للمـرة األوىل عـامني عـن املتحصـالت علـى 

شهادة من معهد عال (مسول وكرينس، ١٩٩٣). 
وميكـن أن يكـون لبـدء النشـاط اجلنســـي تأثــري علــى صحــة املراهقــني، إذ أــم ال 
يلتمسـون غالبـا الرعايـة السـابقة للـــوالدة ألســباب خمتلفــة مثــل اخلــوف مــن ردود فعــل 
األبويـن، وعـدم الوعـي بوقـوع احلمـل أو بتوفـر الرعايـة السـابقة للـوالدة، أو اخلـوف مــن 
ـــدء النشــاط اجلنســي قبــل ســن  التعـرض للطـرد مـن املدرسـة. ويف غالبيـة البلـدان، فـإن ب
العشـرين، وداخـل إطـار العالقـة الزوجيـة، هـي أكـثر شـــيوعا بــني النســاء والرجــال غــري 
املتعلمـني منـه بـني أندادهـم مـن املتعلمـني (انظـر اجلـدول ٨). ويف غالبيـة البلـــدان، يــزداد 
معـدل شـيوع ممارسـة النشـاط اجلنســـي الســابق للــزواج قبــل بلــوغ ســن العشــرين بــني 
املتعلمـات واملتعلمـني، ممـا عليـه احلـال بـني أندادهـم مـــن غــري املتعلمــني. وتوجــد معظــم 
ـــدل شــيوع بــدء  االسـتثناءات يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، حيـث إن مع
ـــثر ارتفاعــا بــني  النشـاط اجلنسـي قبـل الـزواج، يف غالبيـة بلـدان هـاتني املنطقتـني، هـو أك
ــة  النسـاء غـري املتعلمـات ممـا هـو عليـه بـني املتعلمـات. ويف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتيني
ومنطقة البحر الكارييب، فإن حاالت الوالدة للمرة األوىل، قبل بلوغ سـن العشـرين، تقـع 

غالبا بشكل أكرب داخل نطاق الزواج، ال قبله، بالنسبة جلميع الفئات التعليمية. 
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اجلدول ٨ 
نسب النساء البالغات ٢٠-٢٤ عاما الالئي بـدأن النشـاط اجلنسـي أو أجنـنب للمـرة 
األوىل قبـل سـن العشـرين، ونسـب الرجـــال البــالغني ٢٠-٢٤ عامــا الذيــن بــدءوا 
النشـاط اجلنسـي قبـــل ســن العشــرين، مصنفــة حســب احلالــة الزواجيــة ومســتوى 

التحصيل التعليمي 
 

املرحلة الثانوية فما فوقاملرحلة االبتدائية غري متعلمني   
احلالة الزواجية احلالة الزواجية احلالة الزواجية   

املنطقة الرئيسية 
عدد 
البلدان

قبل 
الزواج

داخل نطاق
الزواج 

قبل 
الزواج

داخل نطاق 
الزواج 

قبل 
الزواج

داخل نطاق 
الزواج 

ألف - اجلماع األول قبل سن العشرين (نسبة مئوية) 
النساء 

١٨ ٤٦ ٣٨ ٤١ ٥٥ ٢٨ ٢٥ أفريقيا 
٤٣ ٦ ٦٩ ٤ ٦٤ ٥ ٦ آسيا 

أمريكـا الالتينيـة ومنطقــة
٢١ ٢٣ ٤٣ ٢٩ ٤١ ٣٥ ١٣ البحر الكارييب 

الرجال 
٧ ٦٩ ٩ ٦٤ ١١ ٥٢ ٢٠ أفريقيا 

أمريكـا الالتينيـة ومنطقــة
٣ ٨٢ ٧ ٧١ ٨ ٦٩ ٦ البحر الكارييب 

باء - اجلماع األول قبل سن العشرين (نسبة مئوية) 
النساء 

٢٠ ١٠ ٤٣ ١١ ٥٦ ٨ ٢٦ أفريقيا 
٣٧ صفر ٦٩ صفر ٧١ صفر ١٠ آسيا 

أمريكـا الالتينيـة ومنطقــة
٢٠ ٤ ٤٦ ٧ ٥١ ١٠ ١٢ البحر الكارييب 
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مالحظة: املعدالت اإلقليمية غري مرجحة. وتعرب النسب املئوية داخــل الفئــات التعليميــة عــن حمصلــة 
العدد اإلمجايل ملن خربوا التجربة قبل سن العشرين. 
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ويـزداد معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل بـني الشـابات الالئـي يقمـن عالقـــات 
ـــة  جنسـية (الفئـة العمريـة ١٥-١٩ عامـا) والشـباب الذيـن يقيمـون عالقـات جنسـية (الفئ
العمريـة ٢٠-٢٤ عامـا) بارتفـاع مسـتويات التعليـم يف كـل مـــن بلــدان أفريقيــا جنــوب 
الصحراء وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (انظر اجلـدول ٩). ففـي أفريقيـا، علـى 
سبيل املثال، تستخدم حاليا ٧ يف املائة مـن املراهقـات املتزوجـات غـري املتعلمـات وسـائل 
منـع احلمـل، مقارنـة بنسـبة ٢٧ يف املائـة مـن املراهقـات املتزوجـات الالئـي حتصلــن علــى 
مستوى تعليم ثانوي، أو مستويات تعليمية أعلى. أما فيما خيص أمريكا الالتينيـة ومنطقـة 
ـــة و ٤٥ يف املائــة، علــى التــوايل.  البحـر الكـارييب، فـإن النسـب املنـاظرة هـي ١٧ يف املائ
وبالنســبة لكــل واحــد مــن مســتويات التعليــم، مــن األرجــح أن تســتخدم النســاء غـــري 
املتزوجات الالئي يقمن عالقات جنسية وسـائل منـع احلمـل مقارنـة بالنسـاء املتزوجـات. 
وفيما خيص أنـواع وسـائل منـع احلمـل املسـتخدمة، فـإن اسـتخدام الطرائـق التقليديـة هـو 
أكثر شيوعا بني غري املتعلمات، بصرف النظر عن احلالة الزواجية. وباملثل، فإن اسـتخدام 
الطرائق احلديثة، لدى الرجال، هو أكثر ارتفاعا بني املتعلمـني، بصـرف النظـر عـن احلالـة 

الزواجية. 
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اجلدول ٩ 
معدالت االستخدام احلالية لوسائل وخمتلف طرائق منع احلمل بني النسـاء النشـطات 
جنسيا البالغات ١٥-١٩ عاما، والرجال النشطني جنسيا البـالغني ٢٠-٢٤ عامـا، 

مصنفة حسب املستوى التعليمي 
  

النسبة املئوية للذين يستخدمون أي وسيلة من وسائل منع احلمل  
املتزوجون حاليا غري املتزوجني  
أعلى مستوى تعليمي أعلى مستوى تعليمي  

 
غري 
متعلمني

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
الثانوية 

غري 
متعلمني

املرحلة 
االبتدائية 

املرحلة 
الثانوية 

ـــــــة  النســـــــاء فــــــــي الفئـ
      العمريــة ١٥-١٩ عاما 

٢٧ ١٥ ٧ ٥٧ ٣٢ ٢٠   أفريقيا 
  أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة

٤٥ ٣٤ ١٧ ٧٣ ٤٦ (أ)   البحر الكارييب 
ـــــــة  الرجـــــال فـــــــي الفئــ
      العمريــة ٢٠-٢٤ عاما 

٥١ ٢٣ ١٦ ٦١ ٤٧ ٣٣   أفريقيا 
  أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة

٦٤ ٤٩ ٣٩ ٧٣ ٥٦ (أ)   البحر الكارييب 
  

 Demographic and Heath Surveys (Calverton, Maryland, Macro International :املصدر
 .Inc.)

مالحظة: النشطون جنسيا = الذين ذكروا أم مارسوا اجلنس خالل فــترة ٢٨ يومــا قبــل 
إجراء الدراسة االستقصائية. 

غــري املتزوجــات = النســاء الالئــي مل يســبق هلــن الــزواج قــط، أو الالئــي هــن يف الوقــت احلـــايل 
منفصالت أو مطلقات أو أرامل. 

املتزوجــات = النســاء الالئــي هــن متزوجــات حاليــا، أو يعشــن يف نطــاق قــــران غـــري رمســـي أو 
زواج عريف. 

ال تتوفر بيانات.  (أ)
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واسـتخدام وسـائل منـع احلمـل يف البلـدان املتقدمـة النمـــو يتفــاوت أيضــا بتفــاوت 
مستوى التعليم، ففي الواليات املتحدة، كانت نسبة الشباب من الذكور واإلنـاث الذيـن 
مل يسـتخدموا وسـائل منـع احلمـل يف اجلمـاع األول أعلـى بـني الذيـن مل يكملـــوا مرحلــة 
التعليم الثانوي مقارنة مبن أكملوها. كما لوحظ يف اململكة املتحدة فارق واسع ممـاثل يف 
عدم استخدام وسائل منع احلمل يف اجلماع األول بني الرجال والنساء مـن غـري املتعلمـني 
وبني احلاصلني على قسط كبري من التعليم. واستخدام وسـائل منـع احلمـل احلديثـة شـائع 
يف البلـدان املتقدمـة النمـو، لكـن نـوع وســـيلة منــع احلمــل املســتخدمة يف اجلمــاع األول 
خيتلف باختالف مستوى التعليم. فاسـتخدام احلبـوب يف فرنسـا مثـال أكـثر انتشـارا لـدى 
طالب وطالبات املعاهد املهنية منـه لـدى نظرائـهم يف املعـاهد األكادمييـة، بينمـا اسـتخدام 

الواقي الذكري أقل لديهم منه لدى طالب املعاهد األكادميية. 
وتكشف املقارنة الزمنية ملتوسـط نسـب حـاالت الـزواج قبـل جتـاوز العشـرين بـني 
النسـاء يف الفئـة العمريـة ٢٠-٢٤ أن نسـبة الـزواج املبكـر تراجعـــت يف عقــد التســعينات 
لدى مجيع الفئات التعليمية يف معظـم البلـدان األفريقيـة، لكنـها زادت يف أمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكارييب بني النساء يف كـل شـرحية مـن الشـرائح التعليميـة (اجلـدول ١٠). 
وجاءت أبرز الزيادات لدى غري املتعلمات يف بوليفيــا والـربازيل؛ ولـدى احلـاصالت علـى 
تعليـم ابتدائـــي يف كولومبيــا وبــريو؛ ولــدى احلــاصالت علــى تعليــم ثــانوي أو عــال يف 
الـربازيل، وغانـا، وزمبـابوي. ويف بعـض هـذه البلـدان، يبـدو أن الزيـادة يف نسـبة حــاالت 
الزواج قبل جتاوز العشرين تعكس ارتفاعا يف عدد حاالت القران غـري الرمسـي أو الـزواج 

العريف، والسيما يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
ويظـهر فحـص ممـاثل الجتاهـات بـدء النشـــاط اجلنســي أن النســبة املئويــة حلــاالت 
التبكري ببدء النشاط اجلنسـي قبـل جتـاوز العشـرين يف أفريقيـا مل تتغـري إال يف النـذر اليسـري 
لــدى النســاء مــن كافــة املســتويات التعليميــة. أمــا يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحـــر 
الكارييب، فقد زادت لدى مجيع الشرائح التعليميـة والفئـات العمريـة. وخيتلـف منـط التغـري 
يف بـدء النشـاط اجلنسـي مـن بلـد إىل آخـر. واجتاهـات حـاالت الـوالدة األوىل قبـل بلــوغ 
العشرين مماثلة الجتاهات حـاالت الـزواج. ولئـن كـان معـدل حـدوث الـوالدة األوىل قـد 
اخنفض يف املتوسط لدى مجيع الفئات التعليمية يف أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى لكنـه 

ارتفع لدى مجيع الشرائح التعليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
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اجلدول ١٠ 
اجتاهات نسبة النساء البالغات ٢٠-٢٤ الالئي تزوجن أو بدأن النشاط اجلنســي أو 
أجنـنب للمـرة األوىل قبـل جتـــاوز ســن العشــرين، موزعــة حســب املســتوى التعليمــي 

١٩٨٧، و١٩٩٠، و ١٩٩٨ 
  

أعلى مستوى تعليمي 
الثانوي فما فوق االبتدائي دون تعليم    

 
املناطق الرئيسية 

السنة 
األوىل 

السنة 
النهائية 

السنة 
األوىل 

السنة 
النهائية

السنة 
األوىل 

السنة 
النهائية 

السنة 
األوىل 

السنة 
النهائية 

النسبة املئوية للمتزوجات  
أفريقيا 

ــــة  أمريكـــا الالتيني
ومنطقــــة البحـــــر 

الكارييب 

 ١٩٩٠
 ١٩٨٧

 ١٩٩٨
 ١٩٩٨

 ٨٥
 ٦٥

 ٨٢
 ٦٩

 ٦٩
 ٥٦

 ٦٣
 ٦٢

 ٣٣
 ٢٧

 ٣١
 ٣٠

النسبة املئوية ملن بدأن النشاط اجلنسي  
أفريقيا 

ــــة  أمريكـــا الالتيني
ومنطقــــة البحـــــر 

الكارييب 

 ١٩٩٠
 ١٩٨٧

 ١٩٩٨
 ١٩٩٨

 ٨٩
 ٧٣

 ٨٩
 ٧٩

 ٨٧
 ٦٦

 ٨٥
 ٧٤

 ٧٠
 ٣٦

 ٦٩
 ٤٣

النسبة املئوية ملن أجننب أول طفل  
أفريقيا 

ــــة  أمريكـــا الالتيني
ومنطقــــة البحـــــر 

الكارييب 

 ١٩٩٠
 ١٩٨٧

 ١٩٩٨
 ١٩٩٨

 ٧١
 ٦١

 ٦٧
 ٦٥

 ٦٢
 ٤٨

 ٥٧
 ٥٥

 ٣١
 ١٩

 ٢٧
 ٢٤

  
 Source: Demographic and Health Surveys (Calverton, Maryland: Macro International Inc). 



03-3622139

ST/ESA/SER.A/226

ثالثا – العالقات املتبادلة بني التعليم واخلصوبة  
 

يلعب التعليم دورا هاما يف حتسني الوضع االقتصادي واالجتمـاعي العـام، ممـا يؤثـر 
ـــد العــدد املرغــوب مــن األطفــال وفــترات التبــاعد املرغوبــة بــني  تأثـريا كبـريا علـى حتدي
الـوالدات مث التوصـــل إىل حتقيــق ذلــك يف ايــة املطــاف. وهــو دور حظــي بــاالعتراف 
والتأكيد يف مؤمترات األمم املتحدة للسكان، ومن أبرزها املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة 

الذي عقد يف القاهرة يف عام ١٩٩٤. 
وتظهر بيانات الدراسات االستقصائية احلديثة أن التعليم مازال له تأثـري كبـري علـى 
مستويات اخلصوبة واألفضليات والتنظيم. وميكن القـول إمجـاال بأنـه حيثمـا ارتفـع معـدل 
ـــة  اإلملــام بــالقراءة والكتابــة والتحصيــل التعليمــي يف البلــد، اخنفضــت معــدالت اخلصوب
اإلمجالية به عن غريه من البلـدان الـيت تدنـوه مـن حيـث مسـتويات تعليـم سـكاا. وتأثـري 
املسـتوى العـام للتعليـم يف البلـد علـى معـدالت اخلصوبـة اإلمجاليـة بـه ظـاهرة موجــودة يف 
البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء. وعالوة على ذلك، فإن هذا التأثـري يظـل قويـا 

عند أخذ اخلصائص األخرى يف االعتبار. 
ويف البلدان النامية، تنخفض اخلصوبة – االستمرار يف اإلنسـال واكتمـال الذريـة – 
بارتفـاع حـــد التعليــم املكتســب. وفيمــا خــال اســتثناءات بالغــة القلــة، فــإن مســتويات 
االستمرار يف اإلنسال (معدالت اخلصوبة اإلمجالية) تنخفض بارتفاع املسـتوى التعليمـي. 
ويلخـص اجلـدول ١١ البيانـات املتاحـة مـن ٦٩ بلـدا. وتظـهر أعظـم الفـــروق يف أمريكــا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وأفريقيا جنوب الصحراء الكـربى وغـرب آسـيا: فـاملرأة 
اليت حصلت على تعليم ثانوي أو عال يقل عدد أطفاهلا يف اية األمر مبعدل ثالثة أطفـال 
عن املرأة غري املتعلمة. ويقل الفارق يف معدل اكتمال الذرية بني الفئة األكثر تعليما وفئـة 
غري املتعلمني يف مشـال أفريقيـا وجنـوب - وسـط آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا، إذ يبلـغ يف 
العادة طفال أو طفلني. وبـالطبع فـإن هـذه الفـوارق اإلقليميـة يف اخلصوبـة بسـبب التعليـم 
تطمس تفاوتات واسعة بني البلدان، فالبلدان اليت تضيق فيها فجوات اخلصوبة إىل أقصـى 
حد بني فئيت السـفح والقمـة يف هـرم التعليـم هـي عمومـا بلـدان ذات مسـتويات خصوبـة 

منخفضة بالفعل. 
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اجلدول ١١ 
معدالت اخلصوبة اإلمجالية موزعة حسب مستوى تعليم املـرأة يف املنـاطق األقـل منـوا 

يف العامل 
  

املستوى التعليمي 

املنطقة 

عدد البلدان/ 
الدراسات 

االستقصائية 
دون 
ابتدائي تعليم

ثانوي 
أو عال

الفرق يف معدل 
اخلصوبة 

اإلمجايل (دون 
تعليم – املرحلة 

الثانوية) 
أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى 
مشال أفريقيا 

 
 ٣٠
 ٣

 
 ٦,٤
 ٤,٧

 
 ٥,٥
 ٣,٦

 
 ٣,٧
 ٢,٨

 
 ٢,٧
 ١,٩

آسيا 
شرق آسيا وجنـوب وسـطها 

وجنوا الشرقي 
غرب آسيا  

 
 

 ١٣
 ١٠

 
 

 ٤,١
 ٦,٤

 
 

 ٣,٥
 ٤,٦

 
 

 ٢,٧
 ٣,٥

 
 

 ١,٤
 ٢,٩

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــــر 
الكارييب 

 ٣,٢ ٢,٦ ٤,٥ ٥,٨ ١٢

أوقيانوسيا 
بابوا غينيا اجلديدة 

 
 ١

 
 ٥,٠

 
 ٥,٠

 
 ٣,٩

 
 ١,١   

املصــادر: الدراســات االســــتقصائية للصحـــة اإلجنابيـــة الـــيت أعدـــا مراكـــز الواليـــات املتحـــدة 
ملكافحة األمراض والوقاية منها؛ والدراسات االســتقصائية لشــؤون الســكان والصحــة؛ والدراســات 

االستقصائية لصحة األسرة يف دول اخلليج. 
مالحظة: تستند املتوسطات اإلقليمية إىل أرقام قطرية غري مرجحة. 
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وفوارق اخلصوبة بفعل اختالف املستوى التعليمي تتبدى أيضا يف البلـدان املتقدمـة 
النمو، وإن شذت هذه الفوارق عن مثيلتها بالبلدان النامية يف أمرين رئيسـيني، أوهلمـا أن 
الفجـوة القائمـة يف اكتمـال الذريـة بـني النسـاء األقـل تعليمـا والنسـاء األكـثر تعليمـــا هــي 
ـــل الفــارق يف  فجـوة أضيـق يف البلـدان املتقدمـة النمـو منـها يف البلـدان الناميـة – حيـث يق
ــة يف  – وهـي نتيجـة متصلـة باالخنفـاض العـام يف مسـتوى اخلصوب العـادة عـن طفـل واحـد 
البلدان املتقدمة النمو. واألمر الثاين هو أن الفوارق يف اخلصوبة بفعل التعليـم مل تعـد ـذا 
الوضـوح يف الكثـري مـن البلـدان، مثـــل كنــدا، وبلجيكــا، وهنغاريــا، وإيطاليــا، والتفيــا، 
والـنرويج، والربتغـال، وسـلوفينيا، وإسـبانيا، والسـويد، حيـث تنجـب املـرأة يف أعلـى فئـــة 
تعليمية (احلاصلة على مؤهل يفوق مرحلة التعليم الثـانوي) عـددا مـن األوالد مسـاويا ملـا 

تنجبه املرأة من فئة التعليم املتوسط (احلاصلة على مؤهل التعليم الثانوي) بل قد يزيد. 
ويف أوروبا الشرقية وبلدان الكتلة الشرقية السابقة األخرى، يبلغ الفارق يف الذريـة 
املكتملة بني النساء األقل تعليما والنساء األكثر تعليما حوايل طفل واحـد أو أقـل. أمـا يف 
البلـدان األخـرى املتقدمـة النمـو، فـإن التعليـم يؤثـر علـى االســـتمرار يف اإلنســال، وذلــك 
أساسا من واقع تأثـريه علـى وقـت الـوالدة األوىل: فقـد لوحـظ عنـد إجـراء احملـاورات أن 
املـرأة كلمـا ارتفـع مسـتوى تعليمـها قـل عـدد أوالدهـا بسـبب تـأخر سـن الـوالدة األوىل. 
ففي إيطاليا إبان التسـعينات مثـال كـان متوسـط سـن الـوالدة األوىل بـني النسـاء البالغـات 
من العمر ٣٥ عاما أو أكثر ٢٢,٥ عامـا يف أدىن فئـة تعليميـة باملقارنـة بــ ٢٨,٢ عامـا يف 
أعلى فئة تعليمية، وكان يف إسبانيا ٢٤,٤ عاما و ٢٥,٨ عاما علـى التـوايل. ويف البلـدان 
االسكندنافية، يتراوح متوسط العمر عند الـوالدة األوىل مـن ٢١ عامـا و ٢١,٧ عامـا يف 

أدىن فئة تعليمية إىل ما بني ٢٥,٤ سنة و ٢٥,٧ سنة يف أعلى فئة تعليمية. 
وللتعليم تأثري عظيم أيضـا علـى عـدم اإلنسـال يف البلـدان املتقدمـة النمـو، باسـتثناء 
البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية. وهكذا، فباملقارنــة مـع النسـاء مـن أدىن مسـتوى 
تعليمي يتضح أن احتماالت عدم اإلنسال ترتفـع ترتفـع بارتفـاع مسـتوى تعليـم املـرأة يف 
أمريكا الشمالية، وجنوب أوروبا، وأوروبا الغربية، وإىل حد أقل مشـال أوروبـا.  فخـالل 
عقد التسعينات بالواليات املتحدة مثال، تفـاوتت نسـبة النسـاء الـاليت بلغـن سـن الثالثـني 
دون أن ينجـنب مـن ١٧ يف املائـة لـدى مـن مل يتممـن مرحلـة التعليـم الثـــانوي إىل ٥٦ يف 

املائة بني من حصلن على مؤهل أعلى من املرحلة الثانوية. 
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وتـزداد رغبـة املـرأة يف تكويـن أســـرة صغــرية بارتفــاع مســتوى تعليمــها. وتصــل 
الفوارق التعليمية يف متوسط العدد املثايل لألطفـال إىل حدهـا األعلـى يف أفريقيـا، جنـوب 
الصحراء الكربى، حيث ترغب املرأة غري املتعلمة يف أن تنجـب عـددا مـن األطفـال يزيـد 
يف املتوسط بطفلني أو أكـثر عمـا تنجبـه املـرأة الـيت حصلـت علـى تعليـم ثـانوي أو عـال. 
كما أن معدالت اخلصوبة املرغوبة تقل بشدة عن معدالت اخلصوبة الفعلية، وهي فجـوة 
تتفاوت أيضا باختالف الفئات التعليمية الفرعية (الشكل الثالث). فهي تزيد بكثـري لـدى 
غري املتعلمات أو احلاصالت على تعليم ابتدائي عنها لدى احلـاصالت علـى تعليـم ثـانوي 
أو عال. وهي حقيقة تنطبق بالذات على أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب حيـث 
الفـارق بـني معـدالت اخلصوبـة املرغوبـة ومعـــدالت اخلصوبــة الفعليــة لــدى النســاء غــري 

املتعلمات يكاد يعادل ضعف الفارق لدى النساء األعلى تعليما. 
ويف البلدان النامية، تتفاوت نسبة استخدام وسـائل منـع احلمـل بصـورة كبـرية مـن 
طبقـة تعليميـة إىل أخـرى، وينتشـر اســتخدامها بانتظــام وعلــى نطــاق واســع يف أوســاط 
النساء املتعلّمات أكـثر مـن أوسـاط النسـاء األقـل تعليمـا والنسـاء غـري املتعلّمـات. ويصـل 
متوسط التفاوت يف نسبة انتشار هذه الوسائل بـني النسـاء غـري املتعلمـات والنسـاء الـاليت 
ـــة  تلقـني تعليمـا ثانويـا ٢٩ نقطـة مئويـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، و ٢٣ نقط
 ـــيا. وحــىت مئويـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، و ١٩ نقطـة مئويـة يف آس
القدر اليسري مـن التعليـم حيـدث أثـرا كبـريا علـى السـلوك يف جمـال اسـتخدام وسـائل منـع 
احلمل. وأوضح الفروق يف اســتخدام هـذه الوسـائل حسـب مسـتوى التعليـم موجـودة يف 
أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى الـيت ـا أدىن مسـتويات التعليـم وانتشـــار وســائل منــع 
احلمل يف أوساط النساء يف العامل. ففي هذه املنطقة، تصل نسـبة اسـتخدام هـذه الوسـائل 
لدى النساء املتزوجات ممـن تلقـني تعليمـا ثانويـا أو عاليـا إىل أكـثر مـن ٣ أضعـاف نسـبة 
النسـاء املتزوجـات غـري املتعلمـات. والفـــروق يف اســتخدام وســائل منــع احلمــل حســب 

مستوى التعليم ضئيلة جدا يف البلدان املتقدمة النمو، حيث نسبة االنتشار عالية. 
ـــم يؤثــر بصــورة جوهريــة علــى مســتوى  ويف اخلتـام، تؤكـد األدلـة علـى أن التعلي
اخلصوبة، وخباصة يف البلدان النامية. ويف البلدان املتقدمة النمو، يؤثـر التعليـم تأثـريا كبـريا 
علـى توقيـت الـوالدات األوىل وعلـى البقـاء بـدون أطفـال أكـثر ممـــا يؤثــر علــى مســتوى 
اخلصوبة. وتبين كذلك أّن تعليم النساء يرتبط باختيارات اخلصوبة، وخصوبـة املراهقـات 
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واستخدام وسائل منـع احلمـل، حيـث تفضـل املتعلمـات أكـثر مـن غـريهن األسـرة األقـل 
حجمــا، ولديــهن نســبة أقــل مــن املراهقــات األمــهات أو احلوامــل، ونســبة أكــرب مــــن 
ــرأة  املتزوجـات الـاليت يسـتخدمن وسـائل منـع احلمـل. ولئـن كـان األثـر الصـايف لتعليـم امل
ـــل  يتقلـص بصفـة كبـرية عندمـا تؤخـذ يف االعتبـار العوامـل األخـرى املتصلـة باخلصوبـة مث
اخلصائص االجتماعية واالقتصاديـة لألسـرة املعيشـية واتمـع احمللـي (كـالدخل والتحضـر 
وجممــوع مســتويات االلتحــاق بــاملدارس)، فإنــه يظــل يشــكل عــامال مــهما يف حتديــــد 
اخلصوبـة، ويؤثـر عـادة علـى اخلصوبـة الزوجيـة أكـثر ممـــا تؤثــر ثقافــة الــزوج أو الدخــل 

األسري. 
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الشكل الثالث 
متوسط معدالت اخلصوبة اإلمجاليـة، ومعـدالت اخلصوبـة اإلمجاليـة املرغـوب فيـها(أ)، 

وحجم األسرة املثايل، حسب تعليم املرأة، بالنسبة للبلدان النامية 
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مالحظــة: اســتنادا إىل بيانــات الدراســة االســتقصائية للســكان والصحــة بشــأن ٥٦ بلــــدا 
ناميا لديها معلومات متاحة عن املؤشرات الثالثة مجيعها. 

حمسوب على غرار معــدل اخلصوبــة اإلمجــايل التقليــدي، لكــن الــوالدات املصــرح  (أ)
بعدم الرغبة فيها قد وقع إقصاؤها من البسط. 

 
 

بدون تعليم تعليم ابتدائي تعليم ثانوي أو عال 

معدل اخلصوبة اإلمجايل
معدل اخلصوبة اإلمجايل املرغوب فيه
حجم األسرة املثايل

ل 
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رابعا - التعليم والصحة والوفيات  
 

منذ بداية القرن العشرين متكَّنت كـل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، 
من حتقيق مكاسب كبرية يف الصحة والبقاء على قيد احلياة. بيد أن هذه املزايا مل تتحقـق 
على قدم املساواة بالنسبة ملختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية. ففي كـل مكـان، مـىت 

ارتفع املستوى التعليمي حتسنت الصحة وكان العمل أطول. 
وقـد وقـع التســـليم علــى الصعيديــن الوطــين والــدويل بأمهيــة التعليــم بوصفــه أداة 
مساعدة للسياسة العامة يف جمال حتقيق التنمية االجتماعيــة واالقتصاديـة. ونظـرا للعالقـات 
الوطيدة بني التعليم والصحة والوفيات، فإن اآلثـار املترتبـة علـى اسـتمرار وتفـاقم الفـروق 

اليت حيدثها التعليم يف الصحة والوفيات هي آثار حادة. 
 

البلدان املتقدمة النمو 
يعترب التعليم أحد العوامل القوية اليت تنبئ مبا سـتكون عليـه جتربـة األفـراد وأسـرهم 
املعيشـية يف جمـــال الصحــة والوفيــات يف البلــدان املتقدمــة النمــو. والفــروق التعليميــة يف 
الصحـة والوفيـات توجـد يف كافـة اتمعـات بغـض النظـر عـن سياسـات التنميـة أو نظـــم 
الرعاية الصحية أو مسـتويات الوفيـات. كمـا ال تقتصـر هـذه الفـروق علـى فئـات عمريـة 

حمددة، رغم أن الدليل الذي يناقش يف هذا السياق يتعلق بالكهول. 
والفروق التعليمية يف جمال الوفيات يف أوروبا موثقـة جيـدا. فقـد خلـص كاليديـان 
وبتروسكيان (٢٠٠٠) إىل أن التفاوتات يف العمر املتوقع يف ليتوانيا ترتبـط ارتباطـا كبـريا 
بالتعليم. ويف اجلمهورية التشـيكية، ال تعتـرب هـذه الفـروق عاليـة فحسـب، بـل إن نطاقـها 

اتسع مبرور الزمن (بالزيك ١٩٩٧ ودزوروفا، وبوباك وآخرون، ١٩٩٧). 
ويف روسيا شهدت اموعات األقل تعليما، بني عـامي ١٩٧٩ و١٩٨٩، ارتفاعـا 
مستمرا يف الوفيات يزيد عما حـدث لـدى اموعـات األكـثر تعليمـا. وتزيـد الفـروق يف 
الوفيـات يف أوسـاط الشـباب عمـا هـي يف أوسـاط الشـباب أكـثر منـها يف أوســـاط كبــار 
السن. وبالنسبة لكل فئـة عمريـة وجنـس، زادت يف الفـترة مـن ١٩٧٩ إىل ١٩٨٩ املـيزة 
النسبية لألشخاص األكثر تعليمـا يف روسـيا. كمـا كـانت الفـروق التعليميـة أهـم بالنسـبة 
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للرجـال مقارنـة بالنسـاء. ويقـدر شـكولنكوف وآخـرون (١٩٩٨)، أن الفـروق التعليميــة 
يف العمر املتوقع يف روسيا أفضـت إىل اخنفـاض ينـاهز ٩ يف املائـة يف وفيـات الرجـال و ٧ 
ـــاء بالنســبة لكــل ســنة تعليميــة إضافيــة. وفيمــا يبــدو، تســببت  يف املائـة يف وفيـات النس
األمــراض املعديــة والطفيليــة، واألمــراض التنفســية، واحلــوادث، والعنــــف، واالنتحـــار، 
ـــروق  والعوامـل املتصلـة مباشـرة بـالكحول يف حـاالت الوفـاة الـيت تتصـل بأوسـع تلـك الف

نطاقا يف روسيا. (شكولنكوف وآخرون ١٩٩٨). 
ويف أحناء أخرى من أوروبا، توجد كذلك فـروق تعليميـة يف جمـال الوفيـات. ففـي 
الدامنرك والسويد والـنرويج، تعتـرب هـذه الفـروق ضئيلـة نسـبيا؛ ولكنـها كبـرية يف انكلـترا 
ـــات  وويلــز، وفنلنــدا، وفرنســا، وإيطاليــا (كونســت وماكنبــاخ، ١٩٩٤). وتشــري البيان
ـــن ذوي التعليــم العــايل  اخلاصـة بفنلنـدا بالنسـبة للفـترة ١٩٧١-١٩٩٥ إىل أن الرجـال م
يظلـون علـى قيـــد احليــاة لفــترة تزيــد بســتة ســنوات عــن حيــاة ذوي التعليــم االبتدائــي 
(فالكونن، ٢٠٠٠). وتشري الدالئـل املتعلقـة بفرنسـا بالنسـبة للفـترة ١٩٧٦-١٩٨٠ إىل 
أن وفيات الرجال األقل تعليما تزيد بنسبة ٥٠ يف املائة على وفيات املتعلمـني (ديبالنـك، 

١٩٧٦؛ ١٩٨٤). 
وتشـبه أمنـاط الفـروق التعليميـة يف الوفيـات يف أمريكـا الشـمالية األمنـاط املوجــودة يف 
أوروبـا. ففـي الواليـات املتحـدة، هنـاك مـا يـدل علـى وجـود فـروق تعليميـة كبـرية ومســتمرة 
ـــو وبريســنت، ١٩٩٦، بابــاس وآخــرون، ١٩٩٣،  وآخـذة يف االتسـاع يف جمـال الوفيـات (إيل
فيلدمـان وآخـرون، ١٩٨٩). وتزيـد معـدالت الوفيـات يف أوسـاط الفقـراء وحمـدودي التعليـــم 
الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ٢٥ و ٦٤ سـنة عمـا هـي عليـه بالنســـبة للميســورين أو األكــثر 
تعليمـا، وقـد ارتفعـت هـذه الفـروق بـني عـامي ١٩٦٠-١٩٨٦ (بابـاس وآخــرون، ١٩٩٣). 
وخلـص فيلدمـان وآخـرون (١٩٨٩) إىل وجـــود فــروق تعليميــة واســعة يف وفيــات الذكــور 
(وليـس اإلنـاث) يف الواليـات املتحـدة  بـني عـامي ١٩٦٠ و ١٩٨٤. و أثبـت إيلـو وبريســنت 

وجود عالقات مماثلة بالنسبة للواليات املتحدة بني عامي ١٩٧٩ و ١٩٨٥. 
ومثة اختالف واضح بني الواليات املتحدة وأوروبا يتمثل هو أن سنوات الدراسـة يف 
الواليات املتحدة تؤثر يف وفيات الرجال والنساء بنفس القدر، يف حـني أن وفيـات الرجـال يف 
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البلدان األوروبية تتأثر، فيمـا يبـدو، بسـنوات التعليـم اإلضافيـة أكـثر مـن وفيـات النسـاء. ومثّـة 
فروق كبرية بني اجلنسني يف سنوات العمر املكتسبة مـن سـنة تعليـم إضافيـة بالنسـبة للدامنـارك 
والسويد وهنغاريا . ويف مجيع احلاالت، باستثناء انكلترا وويلز، تزيد أعمار الذكـور أكـثر ممـا 
تزيد أعمار اإلنـاث بسـبب سـنة إضافيـة مـن التعليـم. بيـد أنـه يف كـل مسـتوى مـن مسـتويات 

التعليم تظل معدالت وفيات الذكور أكرب بكثري من معدالت وفيات اإلناث. 
ويف كنـدا، كـانت البحـــوث يف جمــال الفــروق التعليميــة يف معــدالت الوفيــات أقــل 
استفاضة ولكن البحوث األخرية اليت قامت بتحليل الفروق يف الدخــل - الـيت مـن احملتمـل أن 
تربز بوضوح أكرب الفروق التعليمية - تفيد بأن الفروق التعليمية يف وفيـات الكـهول يف كنـدا 
قد تكون شهدت تقلّصـا يف السـنوات األخـرية (ويلكنـس وبرتولـو وأجنـي، ٢٠٠١). وتؤكـد 
إحدى الدرسات اليت أجريت عن الفـروق االجتماعيـة - االقتصاديـة يف الوفيـات يف نيوزيلنـد 

العالقة القائمة بني التعليم والعمر املتوقع يف أوقيانوسيا (بالكلي، ٢٠٠١). 
ويشـكل مـرض القلـب واألوعيـة الدمويـة أحـــد العوامــل الــيت ترتبــط ارتباطــا وثيقــا 
باسـتمرار واتسـاع الفـروق التعليميـة يف الوفيـات يف البلـدان املتقدمـة. وتوضـح دراسـة أجراهـا 
مارتيكـاينن وآخـرون (٢٠٠١) لتحليـل الفـروق املتصلـــة بالطبقــة االجتماعيــة يف الوفيــات يف 
فنلنـدا فيمـــا بــني الســبعينات والتســعينات، أن اخنفــاض الوفيــات مــن جــراء أمــراض القلــب 
ـــو  واألوعيـة الدمويـة يف أوسـاط العـاملني بالسـاعد يسـري بوتـرية أبطـأ. كمـا تبيـن أن التعليـم ه
عامل حمدد يف اإلصابة ذه األمراض أقوى من الدخل أو الوظيفة، وأن العالقة بينه وبني هـذه 
اإلصابة متينة على حنو خاص يف أوسـاط النسـاء (وينكيلـيب وآخـرون، ١٩٩٢) وهـو مـا يفيـد 

بأن الوقاية من خالل زيادة التحصيل التعليمي ال تزال تشكّل عمال هاما. 
 

البلدان النامية 
 لقد اتضح أن التعليم يف البلدان النامية، وخباصة تعليم األمهات، حيـدث فروقـا هامـة 
يف معـدالت وفيـات األطفـال. ويف كافـة البلـدان تقريبـا، يتعـرض أطفـال األميـات إىل أخطـــار 
املوت يف مرحلة مبكّـرة مـن طفولتـهم أكـثر ممـا يتعـرض لـه أطفـال مـن تلقـني تعليمـا ابتدائيـا. 
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وباملثل، فإن نسبة وفيات أطفال هذه الفئة من األمهات تفـوق نسـبة وفيـات أطفـال األمـهات 
ذوات التعليم الثانوي أو العايل. والفروق بني ذوات التعليم الثـانوي وذوات التعليـم االبتدائـي 

تكون عادة أكرب من الفروق بني غري املتعلّمات وذوات التعليم االبتدائي. 
وتكمـن الفـــروق التعليميــة يف وفيــات األطفــال يف البلــدان الناميــة وراء الفــروق يف 
املعارف والسلوك الصحي. فعلى سبيل املثال من األرجح، يف أغلـب البلـدان الـيت تتوفّربشـأا 
بيانات، أن تعرف النسـاء املتعلمـات أكـثر مـن غـري املتعلمـات كيفيـة اسـتخدام سـائل اإلماهـة 
الفموية ملعاجلة اإلسهال. ومن املرجح كذلك أن تقـوم األمـهات املتعلمـات بتحصـني أطفـاهلن 
أكثر من األمهات غري املتعلمات. والفروق كبرية يف التحصني من احلصبة الـذي يتفـاوت مـن 
جمموعة تعليمية إىل أخرى يف بلـدان مثـل إثيوبيـا وتشـاد ومدغشـقر والنيجـر ونيجرييـا، حيـث 
ال يكـاد حيصـن مـن احلصبـة سـوى طفـل واحـد مـن كـلّ أربعـة أطفـال يولـدون ألمـهات غــري 

متعلّمات. ومن األرجح أن يكون ابن األم األقل تعليما أسوأ تغذية من ابن املتعلمة. 
كمـا يرتبـط الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة املتخصصـة واالسـتفادة منـها عنـد الــوالدة 
ارتباطا وثيقا مبسـتوى تعليـم األّم. إْذ مـن األرجـح أن تتلقّـى األم املتعلّمـة الرعايـة اجليـدة إبـان 
احلمل والوالدة أكثر من األّم غري املتعلّمة، مما يقلّل من احتماالت تعرضـها ملضاعفـات خـالل 
فترة احلمل. ويكون مصري األمهات عند الوالدة مـهددا علـى حنـو خـاص عندمـا ال جيـدن مـن 
يساعدهن خالل الوضع، وهو أمر شائع للغاية لدى النساء غري املتعلمات. وقد مت زهـاء الربـع 
أو أكـثر مـن والدات غـري املتعلمـــات يف بورونــدي (١٩٨٧)، ونيجرييــا (١٩٩٠)، وروانــدا 

(١٩٩٢) وأوغندا (١٩٨٨ و ٢٠٠١-٢٠٠٢)، بدون أي مساعدة. 
وعـالوة علـى أن املتعلمـات يف األغلـب واعيـات بالتقنيـــات الصحيــة ويســتفدن مــن 
 ن يتزوجن ويلدن يف سن أكرب وينجنب عددا أقل مـن األطفـال، ممـا حيـداخلدمات الصحية فإ
مـن إمكانيـة وفـان عنـد الوضـع. وباملقـابل، تزيـد اخلصوبـة العاليـة يف أوســـاط النســاء األقــل 
تعليمـا والرعايـة غـري الكافيـة الـيت يتلقينـها عنـد الـوالدة مـن خطـــر تدهــور صحتــهن وصحــة 
ـــاة األمــهات نتــائج  مواليدهـن واحتمـال وفـان ووفـاة مواليدهـن. وميكـن أن تـترتب علـى وف

وخيمة على األطفال األيتام (هوبكرافت، ١٩٩٦) 
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فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
التعليـم – أي إجيـاد الوعـي – هـو تدبـري مـهم والزم مـــن تدابــري إبطــاء انتشــار وبــاء 
فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز يف مجيـع البلـدان. ففـي البلـدان الناميـة، الـيت أحـدث فيـها 
ـــا بــرح اســتعمال الواقــي  الفـريوس خسـارة فادحـة، مـن حيـث الوفيـات واإلصابـة بـاملرض، م
الذكري كوسيلة من وسائل الوقاية يلقى تشجيعا واسعا. ومع ذلك تظهر البيانات أنـه مل يتـم 
بعد استيعاب املعلومات استيعابا جيدا ومـا زالـت هنـاك تباينـات واسـعة بـني شـىت اموعـات 

التعليمية. 
فعلى سبيل املثال، توضح مجيع االسـتقصاءات تقريبـا أن املـرأة غـري املتعلمـة هـي أقـل 
احتمـاال ملعرفـة أن اسـتعمال الواقـي الذكـري يقـي مـن اإلصابـة بالفـريوس. بيـد أنـه حـىت بـــني 
أوسـاط املتعلمـني، داخـل بعـض البلـدان، ال تعـــرف األغلبيــة العظمــى مــن النســاء أن الواقــي 
الذكري يساعد على احلماية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. فرمبـا تكـون الرسـائل 
عرب اإلعالم والتثقيف واالتصاالت قد أخفقت يف الوصـول إىل األهـداف املتوخـاة هلـا. وعلـى 
اجلانب اآلخر، فإن الذين يتلقون الرسالة قد ال يكون سلوكهم جيري وفقـا هلـا. ويتسـق ذلـك 
مع املالحظة اليت مفادها أن النساء قد يعتربن الواقـي الذكـري أساسـا وسـيلة مـن وسـائل منـع 

احلمل وليس وسيلة من الوقاية ضد اإليدز (األمم املتحدة، ٢٠٠٢، الصفحة ٢٤). 
ومثـة جـانب هـام يف العالقـة بـني فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـــدز والتعليــم هــو 
التهديد الذي يشكله الوبـاء لبقـاء نظـم التعليـم داخـل البلـدان الناميـة الـيت تتفشـى ـا اإلصابـة 
بالفريوس. وتشهد نظم التعليم يف البلـدان الـيت تتفشـى ـا اإلصابـة بالفـريوس حتديـا يتمثـل يف 
املسـتويات العاليـة مـن اسـتنفاد أعـداد املدرسـني وغيـام بسـبب األمـــراض والوفيــات املتصلــة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز فيما بني املدرسني. ويلقي الوباء بأعباء ثقيلـة علـى الطلبـة 
وُأسـرهم. ويفضـي ذلـك يف أغلـب األحـوال إىل اخنفـاض مســـتوى القيــد يف املــدارس وتزايــد 
معدالت التسرب منها. ونظرا إىل الضعف الذي أصـاب نظـم التعليـم مـن جـراء وبـاء فـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، أصبح التعليم والتعلم أقل فعاليـة بالنسـبة إىل قطاعـات كثـرية مـن 
السـكان. ومـن احملتمـل أن تصبـح الفـــروق التعليميــة يف الصحــة واملــرض أكــثر وضوحــا ألن 
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األشـخاص ذوي التعليـم األفضـل سـيعملون علـى محايـة أنفسـهم بشـكل أكـثر فعاليــة يف ظــل 
البيئات الصحية الضارة. 

وختامـا، فـإن التعليـم قـد أظـهر آثـارا تعـد مـــن أقــوى اآلثــار وأكثرهــا اتســاقا علــى 
– االقتصادية املرتبطة بعوامل التبــاين يف الصحـة واملـرض. ومل تفـهم بعـد  املتغريات االجتماعية 
فهما تاما األسباب املفضية إىل اتسـاع نطـاق هـذه الفـروق يف الصحـة واملـرض داخـل البلـدان 
الناميـة واملتقدمـة النمـو علـى حـد سـواء. ففـــي البلــدان الناميــة، يبــدو أن متكــني األفــراد مــن 
السـيطرة بشـكل أكـرب علـى املخـاطر الصحيـة الكامنـة داخـل بيئتـهم يضطلـع بـدور هـــام. ويف 
البلدان املتقدمة النمو، ُأدرجت عوامـل نوعيـة احليـاة مـن قبيـل التدخـني واإلسـراف يف تعـاطي 
الكحوليات. ومن املثري للحرية، فيما خيتص بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليــدز، أنـه مل يتبـني 
حدوث تغري كبري ملحوظ، يف الوقت احلـاضر، فيمـا بـني الفئـات املتعلمـة وغـري املتعلمـة علـى 

حد سواء داخل كثري من البلدان. 
ومـهما كـانت نوعيـة املسـببات، فـإن وجــود تباينــات واســعة يف الصحــة والوفيــات 
نتيجة للتعليم يوحي بأن األرقام القياسية املتفق عليـها دوليـا بالنسـبة إىل مجيـع أهـداف خفـض 
الوفيات وتوفري الصحة من غري احملتمل أن تتحقق بدون إحداث حتسينات أساسـية يف إمكانيـة 
الوصـول إىل التعليـم، ال ســـيما داخــل البلــدان الناميــة. وحيــث إن التعليــم مرتبــط باخنفــاض 
الوفيـات وحتسـني الصحـة يف مجيــع الســياقات فعليــا، بصــرف النظــر عــن الفلســفة التعليميــة 
واالجتـاه التعليمـي، فـإن توسـيع نطـاق إمكانيـة الوصـول إىل التعليـم مـن احملتمـل أن يفضــي إىل 
مكاسـب يف الصحـــة والبقــاء. وقصــارى القــول هــو أن التعليــم األفضــل، بالنســبة لألطفــال 

والبالغني على حد سواء، مرتبط بتحسن يف الصحة، واخنفاض يف الوفيات، وحياة أطول.   
 خامسا - التعليم واهلجرة الدولية 

مستوى املهاجرين التعليمي 
ما برحت اخلصائص االجتماعية – االقتصادية للمهاجرين حمل العديد من الدراسـات 
التجريبية، ال سيما داخل البلدان الرئيسـية التقليديـة للـهجرة، مثـل اسـتراليا وكنـدا والواليـات 
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املتحــدة (بورجــاس، ١٩٩٤ و ١٩٩٩؛ بيغــس وتشــامبان، ١٩٩١؛ تشيســـويك، ١٩٨٦). 
ويوصف التعليم بأنه واحد من التدابري األساسية يف اإلسهام الذي يقدمه املـهاجرون الدوليـون 

للبلد املتلقي هلم وما حيدثونه من خسارة للبلد املرسل هلم. 
ويبني الشكل الرابع املستوى التعليمي للمهاجرين وغري املهاجرين يف ثالثة من بلـدان 
اهلجرة التقليدية (استراليا وكندا والواليات املتحدة) وداخل بلدان أوروبية منتقــاة، اسـتنادا إىل 
املعلومات املستقاة مـن التعـدادات السـكانية وغـري ذلـك مـن اسـتقصاءات األسـر املعيشـية الـيت 
ُأجريت منذ منتصف التسعينات. ويتباين املستوى التعليمي للمــهاجرين وغـري املـهاجرين تباينـا 
واسعا من بلد آلخر. فاملهاجرون الدوليون يف الواليـات املتحـدة، وبلـدان أوروبـا الغربيـة أقـل 
تعليمـا مـن السـكان احملليـني. بيـد أن املـهاجرين الدوليـــني مييلــون، يف بلــدان اهلجــرة اجلديــدة 
جبنوب أوروبا، إىل أن يكونوا أكثر تعليما من نظرائـهم احملليـني. ويضـم املـهاجرون، يف بعـض 
البلـدان، قطاعـات أكـرب مـن قطاعـات مواليـد البلـد بـأعلى الشـرائح وأدناهـا علـى السـواء مـــن 
الطيــف التعليمــي. وإضافــة إىل ذلــك، جتتــذب بلــدان اهلجــرة التقليديــة – اســــتراليا وكنـــدا 
– أعدادا مـن املـهاجرين أكـرب مـن البلـدان املتلقيـة هلـم يف أوروبـا. ويكـون  والواليات املتحدة 
مستوى تعليم املرأة داخل السكان املهاجرين وغري املهاجرين أقل من مسـتوى الرجـل، ولكـن 

عادة ما يكون عامل التباين أكرب فيما بني املهاجرين. 
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الشكل الرابع  
املـهاجرون الدوليـون وغـري املـهاجرين مـن السـكان، مـن عمـر ١٥ سـنة فمـــا فــوق، 

حسب مستوى التعليم داخل بلدان خمتارة 
(نسبة مئوية) 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(ع)
اسبانيا (م)

(ع)
البرتغال (م)

(ع)
إيطاليا (م)

(ع)
اليونان (م)

جنوب أوروبا

(ع)
المملكة المتحدة (م)

(ع)
السويد (م)

(ع)
فنلندا (م)

(ع)
الدانمرك (م)
شمال أوروبا

(ع)
هولندا (م)

(ع)
ألمانيا (م)

(ع)
فرنسا (م)

(ع)
بلجيكا (م)

(ع)
النمسا (م)

أوروبا الغربية

(ع)
(م)

٢٠٠١ - المجموع االتحاد األوروبي، 

(ع)
١٩٩٠ (م) ب الواليات المتحدة 

(ع)
١٩٩٦ (م) أ آندا 

(ع)
١٩٩٦ (م) استراليا 

التعليم الثانوي املنخفض وما دون ذلك التعليم الثانوي العايل التعليم ما بعد الثانوي
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اســتراليا: جــداول غــري منشـــورة مـــن تعـــداد الســـكان واملســـاكن لعـــام ١٩٩٦،  املصادر:
صادرة عن املكتب االسترايل لإلحصاءات؛ وكندا: جداول غري منشــورة مــن تعــداد الســكان لعــام 
١٩٩٦ (عينــة بنســبة ٢٠ يف املائــة)، صــادرة عــن اإلحصــاءات الكنديــة؛ الواليــات املتحــدة: وزارة 
جتارة الواليات املتحدة، إحصاء السكان لعام ١٩٩٠. سكان الواليات املتحــدة املولــودون ببلــدان 
ـــب الواليـــات املتحـــدة للتعـــداد). البلـــدان األوروبيـــة:  أجنبيــة، ١٩٩٠، (واشــنطن العاصمــة، مكت
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، استقصاء القوى العاملة، ٢٠٠١، جــداول غــري منشــورة 

مقدمة من املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. 
ملحوظة: (م) مهاجرون؛ (غ) غري مــهاجرين. يف اســتراليا وكنــدا والواليــات املتحــدة، تشــري 
البيانات إىل املولودين يف بلدان أجنبية والسكان احملليني. ويف أوروبا، تشــري البيانــات إىل األجــانب 

والرعايا. 
يشري التعليم الثانوي املنخفــض إىل مــا دون الفصــل التاســع؛ والثــانوي العــايل إىل  (أ)
الفصــول مــن ٩ إىل ١٣ والشــهادات غــري اجلامعيــة (شــهادات التجــارة وغريهــا)؛ ويشــري مــــا بعـــد 

الثانوي إىل الدرجات اجلامعية. 
السكان من عمر ٢٥ سنة أو أكثر فحسب. يشري التعليــم الثــانوي املنخفــض إىل  (ب)
مــا دون الفصــل التاســع؛ والثــانوي العــايل إىل الفصــــول ٩-١٣ وشـــهادة الثانويـــة العامـــة وبعـــض 

الكليات؛ ويشري ما بعد الثانوي إىل الدرجات اجلامعية. 
 

اهلجرة الدولية بغرض التعليم 
شهدت السنوات األخرية إضافة سريعة للصبغة الدولية على نظم التعليم داخـل كثـري 
من البلدان. فقد قام كثري من اجلامعات بإقامة شراكات وتعاون مع املعـاهد يف اخلـارج، بينمـا 
أقـامت جامعـات أخـرى فروعـا ومراكـز هلـا باخلـارج. وتـتزامن مـع هـذه االجتاهـات زيــادة يف 

حترك الطلبة دوليا: إذ هناك عدد متزايد ممن يغادرون أوطام طلبا للدراسة يف اخلارج. 
ويوضـح اجلـدول ١٢ عـدد الطلبـة األجـــانب املقيديــن باملؤسســات التعليميــة داخــل 
البلـدان املتلقيـة هلـم الـيت تســـتضيف مــا يزيــد عــن ٠٠٠ ١٠ طــالب أجنــيب. ويف ايــة فــترة 
التسـعينات، كـان هنـاك مـا ال يقـل عـن ٢٣ بلـدا مـن هـذا القبيـل يف العـامل. وتـتركز األغلبيـــة 
العظمى من الطلبة الدوليني أساسـا داخـل البلـدان املتقدمـة النمـو. وتتصـدر الواليـات املتحـدة 
قائمـة اجلـهات الـيت يقصدهـا السـاعون إىل احلصـول علـى التعليـم باخلـارج، وتتلوهـــا اململكــة 
ـــة  املتحـدة. ومـن اجلديـر بـالذكر أن بعـض البلـدان الناميـة متثـل أيضـا منـاطق يقبـل عليـها الطلب

األجانب. 
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اجلدول ١٢ 

عدد الطلبة األجانب بالتعليم العايل، والنسبة املئوية السنوية للتغيري، ونسبة الطلبة 
األجانب من جمموع عدد الطلبة، ونسبة حصة النساء مــن عــدد الطلبــة األجــانب، 

  حسب بلد القيد، ١٩٩٠ و ١٩٩٨ 
 

عــــدد الطلبــــة األجـــــانب 
(لكل ١ ٠٠٠ طالب) 

١٩٩٨ ١٩٩٠ البلد املضيف(أ) 

ـــــة  النســـبة املئوي
ــــري  الســنوية للتغ
ـــة  يف عــدد الطلب

األجانب 

ــــــة  النســـــبة املئوي
لألجــــانب مــــــن 
جممـــــوع عـــــــدد 
الطلبـــــــة عـــــــــام 

 ١٩٩٨

ـــة  النســبة املئوي
للنســــاء مــــــن 
ـــــة  عـــدد الطلب
األجـانب عـــام 

 ١٩٩٨
٠٠ ٢(د) ٠٠ ٨٨(ي) ١٣٦(ي) االحتاد الروسي 

٠٠ ٠٠ ٢٨ ١١(ز) ٣ األردن 
٤٥ ٨ ٧ ١٧٨ ١٠٧ أملانيا 

٠٠ ١(د) ٠٠ ١٨ ٠٠ أوكرانيا 
٥٠ ١ ١ ٢٣ ٢١ إيطاليا 
٥٠ ٢ ١٦ ٣٣ ١٠ اسبانيا 
٤٩ ١٣ ١٨ ٧٣(ب)(ج) ١٤(ب) استراليا 
٠٠ ١٠(د) ٤ ٣٦ ٢٧ بلجيكا 
٢٧ ١ ١١ ١٨ ٨ تركيا 

٠٠ ٢(ك) ٠٠ ١٥ ٠٠ جنوب أفريقيا 
٥٩ ٦ ٨ ١٢ ٧ الدامنرك 
٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٣(ط) ٠٠ رومانيا 
٥٦ ٥ ١١ ٢٤ ١٠ السويد 

٤٥ ١٦ ١ ٢٥ ٢٣ سويسرا 
٠٠ ٧ صفر ١٣٣ ١٣٦ فرنسا 
٤٣ ٤ صفر ٣٦ ٣٥ كندا 
٠٠ ٢٢(ح) ٠٠ ١٨(ح) ٠٠ لبنان 

٤٦ ١١ ١٤ ٢٣٣ ٨٠ اململكة املتحدة 
٥٢(ح) ٣(ح) ١٠ ١١(ح) ٧ النرويج 
٤٨ ١٢ ٦ ٣٠ ١٨ النمسا 
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عــــدد الطلبــــة األجـــــانب 

(لكل ١ ٠٠٠ طالب) 

١٩٩٨ ١٩٩٠ البلد املضيف(أ) 

ـــــة  النســـبة املئوي
ــــري  الســنوية للتغ
ـــة  يف عــدد الطلب

األجانب 

ــــــة  النســـــبة املئوي
لألجــــانب مــــــن 
جممـــــوع عـــــــدد 
الطلبـــــــة عـــــــــام 

 ١٩٩٨

ـــة  النســبة املئوي
للنســــاء مــــــن 
ـــــة  عـــدد الطلب
األجـانب عـــام 

 ١٩٩٨
٠٠ ٠٠ ٦ ١٤ ٩ هولندا 

٤٣(ج) ٤(ج) ٣ ٥٤٨(ج) ٤٠٧ الواليات املتحدة 
٤٦(و) ١(و) ٥ ٧٧(هـ) ٤٩ اليابان 

 
املصدر: حكومات وطنية ومنشورات دولية متعددة. 
مالحظة: تشري النقطتان (:) إىل عدم توافر البيانات. 

البلدان اليت استضافت ما يزيد على ٠٠٠ ١٠ طالب عام ١٩٩٨.  (أ)
الطلبة يف الداخل.  (ب)

تشري البيانات إىل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.  (ج)
تشري البيانات إىل الفترة ١٩٩٤-١٩٩٥.  (د)

تشري البيانات إىل ريوغاكو - ساي (طلبة الكليات) وال تتضمن شوغاكو – ساي  (هـ)
(طلبة ما قبل الكليات). وتشري البيانات إىل عام ٢٠٠٠. 

تشري البيانات إىل عام ١٩٩٨.  (و)
تشري البيانات إىل عام ١٩٩٦.  (ز)
تشري البيانات إىل عام ١٩٩٥.  (ح)

اجلامعات فحسب.  (ط)
تشري البيانات إىل عام ١٩٩٢.  (ي)
تشري البيانات إىل عام ١٩٩٤.  (ك)

 
ويوضح العدد املتزايد من الطلبة األجانب داخل كثـري مـن البلـدان حـدوث زيـادة يف 
حترك الطلبة دوليا. وحسبما يتضح من اجلدول ١٢، شهد معظم البلـدان املدرجـة زيـادات يف 

عدد الطلبة األجانب خالل فترة التسعينات. 
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ومن بني ما جـرى اسـتقصاؤه مـن بلـدان، تتبـاين نسـبة الطلبـة األجـانب مـن جممـوع 
الطلبـة. ومتثـل النسـبة املرتفعـة نسـبيا مـن الطلبـة األجـانب مسـة ممـيزة مـن مسـات التعليـم العــايل 
داخل أستراليا وبلجيكــا وسويسـرا ولبنـان واململكـة املتحـدة والنمسـا. وعـادة مـا يكـون عـدد 
الرجال أكرب من النساء بني الطلبة األجانب املقيمني، بيـد أن الفـرق ضئيـل عمومـا. ويف واقـع 
األمر، فإن تزايد وجود النساء بني الطلبـة األجـانب هـو اجتـاه شـهده يف املـاضي القريـب كثـري 

من البلدان املستقبلة للطلبة. 
ــــة  ويــأيت الطلبــة األجــانب يف أغلــب األحــوال مــن البلــدان ذات الصــالت اجلغرافي
والتارخيية واللغوية واملؤسسية مع البلدان املضيفة. وجيتـذب معظـم البلـدان املسـتقبلة للطلبـة يف 
أفريقيا وآسيا طلبة من داخل املنطقة أساسا، ومن مث تكون مبثابة حمـور إقليمـي للتعليـم العـايل. 
ومـن احملتمـل أن يكـون تكـامل أوروبـا إقليميـا قـد عـزز مـن تنقـل الطلبـة دوليـا داخـل االحتــاد 
ـــا بــني البلــدان الــيت متــر اقتصاداــا مبرحلــة  األورويب. وال تـزال الروابـط املؤسسـية وثيقـة فيم
انتقاليـة. ومـن مث، فـإن أعلـى نسـبة للطلبـة األجـانب داخـل االحتـاد الروسـي تـــأيت مــن الــدول 
اخللف الحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية السـابق. ويشـكل الطلبـة اآلسـيويون اجلـانب 

األكرب من هجرة الطلبة إىل بلدان اهلجرة التقليدية. 
ومنـذ عقـود قليلـة فحسـب، كـان ينظـر إىل اهلجـرة بغـرض التعليـم كفرصـة تتــاح يف 
األغلب األعم ملن يختار مـن الصفـوة الذيـن يتوقـع منـهم أن يدرسـوا لتحقيـق مكاسـب عامـة 
أكثر منها مكاسب فردية. ودخل كثريون البلدان األجنبية مبعونة تعليمية، وكـان يتوقـع منـهم 
عند عودم أن يصبحوا قادة حيتفظون بصالت سياسية وجتارية وثيقة مـع البلـد الـذي درسـوا 
فيه (بورجاس، ٢٠٠٢؛ شو وهـاوثورن، ١٩٩٦). بيـد أنـه يف وقـت أقـرب عـهدا، اكتسـبت 
هجرة الطلبة، مع تزايد تعقيدها، قوة دفع ذاتيـة. وقـد مـهدت هجـرة الطلبـة، بشـكل مـتزايد، 

السبيل أمام التوطن الدائم أو تشكيل قوى عاملة مهاجرة. 
وقد حيظى الطلبة األجانب ذوو التعليم احمللي مبزية من حيث العثـور علـى العمـل، يف 
ضوء وجودهم الفعلي، وتقدير شـهادام، وإتقـام للغـات، فضـال عـن معرفتـهم باملؤسسـات 
احمللية. وعالوة على ذلك، فبعد أن أصبح تشغيل املهنيني ذوي املهارات العاليـة جمـاال للتنـافس 
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مع ظهور االقتصاد القائم على املعارف، أصبحـت البلـدان املضيفـة تنظـر إىل الطلبـة األجـانب 
دارسي العلوم والتكنولوجيا كجزء من القوى العاملة املؤهلة. وبالتايل، يتخذ عدد مـتزايد مـن 
البلدان تدابري تتيح للطلبة األجانب، يف جماالت بعينـها، أو لـذوي املـهارات األساسـية، حتويـل 

صفة إقامتهم، األمر الذي ييسر حصوهلم على صفة اهلجرة الطويلة األجل أو الدائمة. 
 

سياسات اهلجرة الدولية والتعليم 
تؤثر سياسات اهلجرة على مهارات املهاجرين وذلك من خالل تشجيع أنـواع معينـة 
من التنقل وتقييد أنواع أخرى. والتعليم هو أحد العوامل اليت تضعها يف االعتبـار البلـدان الـيت 
تطبق معايري انتقائية لقبول املهاجرين وإقامتهم. ففـي املـاضي مل يطبـق معايـري انتقائيـة مـن هـذا 
القبيل سوى بعض بلدان اهلجرة التقليدية. وتتباين هذه املعايري تباينـا ملحوظـا مـن بلـد آلخـر. 
فبعض الدول ليس لديها سياسـات فيمـا يتعلـق مبسـتويات التعليـم يف حـد ذاـا، ولكـن لديـها 
ــدان  سياسـات حتبـذ مـهاجرين ذوي مـهارات معينـة، تتطلـب عمومـا تدريبـا متقدمـا. ومتنـح بل
اهلجرة التقليدية اإلقامة الدائمــة للمـهاجرين. فقـد رسـم بعـض هـذه البلـدان – اسـتراليا وكنـدا 
علـى سـبيل املثـال، سياسـاته املتعلقـة باإلقامـة الدائمـة اســـتنادا إىل نظــام للنقــاط حيبــذ بشــكل 

تصاعدي املهاجرين ذوي املهارات العالية. 
ويف أسـتراليا وكنـدا، يتعـني علـى طـاليب اإلقامـة الدائمـــة اجتيــاز امتحــان قــائم علــى 
النقاط حتدد فيه الدرجات استنادا إىل التعليم واخلربة العملية ومدى إتقـان اللغـات وغـري ذلـك 
من املهارات. ويف مقابل ذلك، فإن البلدان املسـتقبلة للمـهاجرين يف أوروبـا مل يكـن لديـها يف 
ـــراد ُأســرهم. ومــن مث، فــإن  املـاضي معايـري انتقائيـة للقبـول بالنسـبة إىل العمـال املـهاجرين وأف
التباينات يف التعليم احلاصل عليه املهاجرون فيما بني البلدان األوروبية تنبع مـن الطلبـات علـى 
عمالـة معينـة ومـن تنـوع األصـل القومـي للمـهاجرين داخـل كـل بلـــد أكــثر منــها مــن تنــوع 

السياسات الوطنية للهجرة. 
ومنذ النصف الثاين من فترة التسعينات، سن كثري من البلدان تشريعات تشـدد بقـدر 
أكـرب علـى مـــهارات املــهاجرين. وعلــى أثــر ذلــك، زاد يف تلــك البلــدان نصيــب املــهاجرين 



5803-36221

ST/ESA/SER.A/2262

املقبولـني يف الفئـات القائمـة علـى املـهارة. ورغـم أن العالقـة بـني التعليـم واملـهارات ال تكـــون 
دائما واضحة متاما، فإن تنفيذ سياسات القبول اليت تتزايد درجة االنتقائية فيها مـن املرجـح أن 

يؤثر على املستوى التعليمي للمهاجرين الدوليني داخل معظم البالد املستقبِلة هلم. 
وإمجاال، فإن مستوى تعليم املهاجرين الدوليني يتبـاين تباينـا واسـعا حسـب منطقتـهم 
األصلية أو بلدهم األصلي. ومن بـني أسـباب ذلـك، املسـافة بـني البلـد األصلـي وبلـد اهلجـرة، 

وأسباب اهلجرة، وخصائص بلدان اهلجرة أو البلدان األصلية. 
وحسبما مت إيضاحه، هناك عدد متزايد من الطلبة الساعني للحصول على تعليم عـال 
خارج بلدام. ويرن اجتاه حركـة الطـالب بـالروابط الثقافيـة واجلغرافيـة والتارخييـة وكذلـك 
املؤسسية بني البلدان املرسلة والبلدان املسـتقبِلة. ومـن احملتمـل أن يتسـع نطـاق اهلجـرة الدوليـة 
بغرض التعليم حيث تتزايد القيمة املعلَّقـة علـى املعـارف واملـهارات احملصلـة مـن خـالل التعليـم 
اخلارجي وحيث تصبح كفالة املوارد البشرية املدربة تدريبـا كافيـا أحـد االهتمامـات الرئيسـية 

لدى رامسي السياسات.   
 سادسا - االستنتاجات 

يشـكل التعليـم أحـد األوجـه احليويـة للتغـريات السـكانية والتنميـة االجتماعيـة والنمــو 
االقتصــادي بالنســبة لكــل جمتمــع، إذ أنــه يؤثــر علــى املســتقبل االقتصــادي جلميــــع األفـــراد 
ـــا علــى الصعيــد   ورفاهيتـهم االجتماعيـة. والتعليـم أيضـا حـق مـن حقـوق اإلنسـان املعـترف
العاملي. وكما ورد يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم 
املتحـدة منـذ مـا يزيـد علـى مخسـة عقـود: �لكـل شـخص احلـق يف التعليـم. وجيـب أن يكــون 
التعليـم يف مراحلـه األوىل واألساســـية علــى األقــل باــان، وأن يكــون التعليــم األويل إلزاميــا 
وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين، وأن ييسر القبول للتعليم العايل على قـدم املسـاواة التامـة 

للجميع وعلى أساس الكفاءة� (املادة ٢٦، الفقرة ١). 
ولطاملـا تكـرر اإلقـــرار يف املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الرئيســية الــيت تعقدهــا األمــم 
املتحـدة بـاحلق يف التعليـم وأمهيـة التعليـم بالنسـبة لتطـــور اتمــع واألفــراد. وتنعكــس حموريــة 
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التعليم بشكل واضح يف نتائج مؤمتـرات األمـم املتحـدة العامليـة الـيت عقـدت خـالل التسـعينات 
ـــذي عقــد يف عــام  ويف مؤمتـر قمـة األلفيـة. فقـد رسـم املؤمتـر العـاملي لتوفـري التعليـم للجميـع ال
١٩٩٠ األهداف واالستراتيجيات الراميـة إىل توفـري التعليـم األساسـي للجميـع. وانطالقـا مـن 
ذلك املؤمتر، واملنتدى العاملي للتعليم (مؤمتر قمـة داكـار) يف عـام ٢٠٠٠، ومؤمتـر قمـة األلفيـة 
يف عام ٢٠٠٠، وإىل غاية دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنيـة بـالطفل املعقـودة مؤخـرا يف 
عام ٢٠٠٢، ما فتئ جمتمع األمم الدويل يقر صراحـة بـأن التعليـم، وخاصـة التعليـم االبتدائـي، 
يشـكل عـامال حامسـا يف حتقيـق التقـدم االجتمـاعي والدميغـرايف، والتنميـة االقتصاديـة املســتدامة 
واملساواة بني اجلنسني. ويشكل التعليم أحد األهداف األساسية إلعـالن األمـم املتحـدة بشـأن 
األلفية، الذي اعتمدته اجلمعية يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. ففــي الفقـرة ١٩ مـن إعـالن األلفيـة، 
قرر رؤساء الدول واحلكومات أن يكفلوا، حبلول عام ٢٠١٥، �أن يتمكـن األطفـال يف كـل 
مكان، سواء الذكور أو اإلناث منهم، من إمتام مرحلة التعليـم االبتدائـي، وأن يتمكـن األوالد 

والبنات من االلتحاق جبميع مستويات التعليم على قدم املساواة�. 
ويف جمـال السـكان، واسـتنادا إىل توصيـات مؤمتــرات األمــم املتحــدة الســابقة بشــأن 
السكان، ناشد برنامج عمل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة (١٩٩٤) احلكومـات أن تكفـل 
حصول اجلميع على التعليم االبتدائي قبل عـام ٢٠١٥ (الفقـرة ١١-٦)، وأن تكفـل حصـول 
الفتيات والنساء على التعليم يف مرحلة ما بعد االبتدائي (الفقـرة ٤-١٨). ويف الفقـرة ١١-٢ 
من برنامج العمل، يعرف التعليم على أنه �عـامل أساسـي مـن عوامـل التنميـة املسـتدامة وهـو 
يف نفس الوقت مكون من مكونـات الرفـاه االجتمـاعي وعـامل مـن عوامـل تنميتـه عـن طريـق 

صالته بالعوامل الدميغرافية فضال عن العوامل االقتصادية واالجتماعية�. 
وميثل التعليم حافزا هائال لتنميـة البلـدان األفقـر يف العـامل، عـن طريـق إتاحتـه الفـرص 
لألفراد، وخاصة النساء منهم، لتحقيق قدرام واملسامهة بشـكل فعـال يف جمتمعـام. والتعليـم 
ال يساعد فقط على توفري املعلومات التقنية – القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم – بل يتيـح 
أيضـا الفـرص الستكشـاف الـذات واإلثـراء الشـــخصي. ومتكــن هــذه املعرفــة وإدراك األفــراد 
املتزايد ملكانتهم يف العامل ويف جمتمعهم من حتقيـق رغبـام وإمكانيـام بفعاليـة أكـرب. وبفضـل 
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التعليم تزداد قدرة األفراد على التمتـع بأمنـاط عيـش سـليمة، وإجنـاب العـدد املرغـوب فيـه مـن 
األطفال واملباعدة بني الوالدات، والقيام بنوع العمل الـذي يـودون القيـام بـه، وبعبـارة أخـرى 
يكون بوسعهم تدبري حيام بصورة أفضل. وتكون هلذه االختيارات والقرارات والتحسـينات 
الفرديـة جمتمعـة آثـار قويـة علـى التنميـة الوطنيـة. ومـا مـن جمتمـع ميكنـه أن يعتـرب نفسـه جمتمعــا 

متطورا حقا دون أن يكون مواطنوه أناسا متعلمني. 
ويؤثر التعليم يف اتمع من خالل عدة حماور. ويركز هـذا التقريـر علـى أحـد احملـاور 
ـــة. وتــرد  احلامسـة – وهـو العالقـات القائمـة بـني التعليـم والسـكان، ومـا هلـا مـن آثـار يف التنمي
االستنتاجات الرئيسية هلذا التقريــر موجـزة أدنـاه ضمـن اـاالت التاليـة: (أ) العالقـات القائمـة 
ـــن هــم يف ســن  بـني السـكان والتعليـم والتنميـة؛ (ب) التغـريات املرتقبـة يف عـدد األطفـال الذي
الدراسة وحتقيق األهداف املعترف ا دوليا؛ (ج) أثر التعليـم يف أمنـاط الـزواج، وبـدء النشـاط 
اجلنسي، واخلصوبة واسـتعمال وسـائل منـع احلمـل؛ (د) العالقـة الرابطـة بـني التعليـم والصحـة 

ومعدالت الوفيات؛ (هـ) دور التعليم يف اهلجرة الدولية. 
العالقات بني التعليم والتنمية: 

تقدم االستزادة من التعليم مسـامهة هامـة يف النمـو االقتصـادي للمجتمعـات  �
ويف احلظـوظ االقتصاديـة لألفـراد. وتشـري الدالئـل أيضـا إىل أن نشـر التعليــم 
ــا  االبتدائـي بالنسـبة للبلـدان ذات الدخـل املنخفـض ميثـل أفضـل اسـتثمار. أم
بالنسبة للبلدان ذات الدخل املتوسـط، حيـث ينتشـر التعليـم االبتدائـي عـادة 
على نطاق واسع، فيبدو أن تزايد االسـتثمار يف التعليـم الثـانوي حيـدث أثـرا 

أكرب يف النمو االقتصادي. 
األمية مؤشر من املؤشرات القوية على تفشي الفقر. فمؤلفات أحباث كثـرية  �
تبني أن التعليم االبتدائي يقـوم بـدور حـافز يف حتسـني األوضـاع االقتصاديـة 
واالجتماعية يف أوساط أفقر فئات اتمع، مبن فيها الفتيات وسكان القـرى 
واألقليات. ومن االستنتاجات اهلامة ما يفيـد بـأن توسـيع إمكانيـات التعليـم 
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يشكل إحدى أقوى الوسـائل لتحسـني هـذه األوضـاع. ومـن االسـتنتاجات 
اهلامة األخرى أن توسيع إمكانيات التعليم ميثل إحـدى أقـوى الوسـائل الـيت 

تستعني ا احلكومات من أجل تشجيع منو الدخل واملساواة. 
يف بعـض األمـاكن، تكـون العـائدات االقتصاديـة املباشـــرة مــن تعليــم املــرأة  �
حمـدودة ألن النسـاء يسـتبعدن مـن أمنـــاط عمــل عديــدة. غــري أن دراســات 
عائدات التعليــم االقتصاديـة بالنسـبة لألفـراد توضـح أن العـائدات مـن زيـادة 
عدد النساء يف املدارس تكون يف املتوسط أكرب حىت من العائدات الـيت جتـىن 

من زيادة تعليم الرجال. 
تزايـد عـدد البـالغني ســـن الدراســة وحتقيــق األهــداف: عــدد املســجلني يف املــدارس 

ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة: 
تشكل الزيادة الكبرية يف أعـداد األطفـال الذيـن هـم يف سـن الدراسـة حتديـا  �
هائال بالنسبة للبلدان املوجودة يف املناطق األقل منوا. فعلـى الصعيـد العـاملي، 
يبلـغ عـدد األطفـال الذيـن هـم يف سـن الدراسـة حـوايل بليـون شــخص، أي 
أزيـد مـن ضعـف العـدد الـذي كـان يف عـام ١٩٥٠. ويعيـش قرابـــة ٩٠ يف 
املائة من هؤالء األطفـال يف املنـاطق األقـل منـوا. ففـي أفريقيـا وحدهـا، يبلـغ 
عددهـم ٣٣٠ مليـون شـخص، أي حـوايل أربعـة أضعـاف عددهـــم يف عــام 

 .١٩٥٠
بـني عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠، مـن املتوقـع أن يضـاف حــوايل ٣٠٠ مليــون  �
شخص إىل عدد أطفال العامل الذيـن هـم يف سـن الدراسـة. ومـن املتوقـع أن 
ــة – إىل  يضـاف مـا يزيـد علـى ٣٥٠ مليـون – أي بزيـادة قدرهـا ٢٠ يف املائ
املناطق األقل منوا. ومن املنتظر أن حتدث نسـبة تزيـد علـى ٩٠ يف املائـة مـن 
هذه الزيادة يف أفريقيا، حيث ينتظـر أن يتضـاعف عـدد األطفـال الذيـن هـم 
يف سن الدراسة فيـها مـن ٣٣٠ مليـون يف عـام ٢٠٠٠ إىل ٦٦٠ مليـون يف 
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عـام ٢٠٥٠. وسـيزداد عـدد هـؤالء يف نيجرييـا وحدهـا مبقـــدار ٣٤ مليونــا 
(٧٠ يف املائة تقريبا). 

من املنتظر أن ينخفض عدد البالغني سن الدراسة يف املنـاطق األكـثر منـوا مبـا  �
يزيـد علـى اخلمـس يف مـا بـــني عــامي ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠ أي مبــا ينــاهز ٦٠ 
مليونـا. ومـن املتوقـع أن ينخفـض عـدد هـؤالء يف أوروبـا مبقـدار ٧٠ مليونـا 
(٤٠ يف املائة). وخالفا لذلك، من املنتظر أن ترتفع أعداد األطفـال البـالغني 
سن الدراسة يف أمريكا الشمالية واسـتراليا – نيوزيلنـدا بنسـبة ٢٠ يف املائـة، 
أي مبقدار ١٦ مليونا يف حالة أمريكا الشـمالية، ومليونـني يف حالـة اسـتراليا 

– نيوزيلندا. 
يف عام ٢٠٠٠ كان عدد يقدر بــ ٨٦٢ مليـون بـالغ يف العـامل مـن األميـني.  �
ـــدان، هــي  وكـان عـدد يقـارب ثلثـي األميـني يف العـامل مـن نصيـب أربعـة بل

بنغالديش والصني واهلند وباكستان. 
يستوجب اهلدف الذي اعتمـده مؤمتـر قمـة داكـار يف عـام ٢٠٠٠ حـدوث  �
زيــادة بنســبة ٥٠ يف املائــة يف املعــدالت الوطنيــة حملــو األميــة حبلــول عـــام 
٢٠١٥. وإذا بقيت االجتاهات احلالية على حاهلا، فإنه من املرجـح أن حيقـق 
حوايل ٢٥ بلدا ناميا هذا اهلدف. ومـن املنتظـر أن يصـل ٥٨ بلـدا آخـر إىل 
حتقيق زيادة تـتراوح بـني ٣٠ و ٥٠ يف املائـة يف معـدالت حمـو األميـة فيـها. 
ومن املتوقع أن ختفض البلـدان الثالثـني املتبقيـة، ولكثـري منـها أدىن معـدالت 

اإلملام بالقراءة والكتابة يف العامل، األمية بنسبة تقل عن ٣٠ يف املائة. 
تشـكل النسـاء ثلثـي األميـــني البــالغني يف العــامل. ومــا زالــت الفــوارق بــني  �
اجلنسـني كبـرية يف بلــدان عديــدة، خاصــة يف أفريقيــا وآســيا. ففــي بلــدان 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف عام ٢٠٠٠، على سـبيل املثـال، كـانت 
نســبة ٢٩ يف املائــة مــــن الشـــابات (الالئـــي تـــتراوح أعمـــارهن بـــني ١٥ 
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و ٢٤ سـنة) أميـات، مقارنـة بنسـبة ١٩ يف املائـة مـن الشـــبان، ويف جنــوب 
آسـيا وغرـا كـانت نسـبة األميـة ٣٩ يف املائـة بالنســـبة للشــابات و ٢٣ يف 

املائة بالنسبة للشبان. 
ما برحت معدالت تعلـم القـراءة والكتابـة ترتفـع يف صفـوف النسـاء بوتـرية  �
أسرع مما هي عليه يف صفوف الرجال. غري أنـه اعتبـارا لالجتاهـات احلاليـة، 
سيظل يف العامل ٥٠٧ ماليني امرأة أميـة يف عـام ٢٠١٥ باملقارنـة مـع ٢٩٢ 

مليون رجل أمي. 
حتقــق عمومــا تقــدم أكــرب يف حتســــني ســـبل االلتحـــاق بـــاملدارس خـــالل  �
ـــة الفــترة  التسـعينات ممـا كـان عليـه احلـال خـالل الثمانينـات. غـري أنـه ولغاي
١٩٩٩-٢٠٠٠، مل يلتحق باملدارس عدد يقدر بـ ١١٥ مليون طفـل بلغـوا 
سن الدراسة. ويعيش هؤالء األطفال كلـهم تقريبـا (نسـبة ٩٤ يف املائـة) يف 

املناطق النامية. 
يف معظم أرجاء العامل، عادة ما تتلقى الفتيات والنساء مستوى تعليميـا يقـل  �
عما حيصل عليه الصبية والرجال. وطوال العقود القليلة املاضية، حتقق تقـدم 
ـــدالت  هـام يف تضييـق الفجـوة املوجـودة بـني معـدالت تسـجيل الصبيـة ومع
تسجيل البنات والفارق بني اجلنسني مـن حيـث اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف 
مجيع املناطق. غري أن الفوارق ما زالت كبرية يف بلدان عديــدة، ال سـيما يف 
أفريقيا وآسيا. وخالفا لذلك، ففي املناطق األكـثر منـوا ويف أمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكارييب، ال تزال مثـة سـوى فـوارق ضئيلـة بـني اجلنسـني مـن 
حيـــث معـــدالت التســـجيل يف التعليمـــــني االبتدائــــي والثــــانوي، وهــــذه 

االختالفات، إن وجدت، عادة ما تكون لصاحل البنات. 
مبعـدالت التقـدم احلاليـة، ليـس مـن املرجـح أن حيقـق ٥٧ بلـدا هـدف توفــري  �
التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام ٢٠١٥. وعالوة على ذلك، شـهد ٤١ 
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من هذه البلدان، والبعض منها يوجــد يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية، بعـض 
االنتكاسات خالل السنوات املاضية. 

الزواج، وبدء العالقات اجلنسية، واخلصوبة وتنظيم األسرة: 
يف صفوف الرجال والنساء على حد سواء، يشيع الـزواج املبكـر ألول مـرة  �

أكثر بني الذين مل يتعلموا منه بني أقرام املتعلمني. 
العمر عند بدء النشاط اجلنسي يكون أكرب عمر لدى النساء الالئـي حصلـن  �
على مستويات أعلى مـن التعليـم. غـري أن الدالئـل اخلاصـة بالرجـال ليسـت 

على نفس الدرجة من الوضوح. 
تعليم النساء عامل هام يؤثر يف بدء فترة اإلجناب. ففي البلدان النامية، تزيـد  �
نسبة بدء اإلجناب يف سن املراهقـة بـني ثالثـة و مخسـة أضعـاف يف صفـوف 

غري املتعلمات مقارنة بالالئي حصلن على تعليم ثانوي أو عال. 
للتعليم أثر هام يف اخلصوبة، سـواء علـى املسـتوى الكلـي أو الفـردي. فعلـى  �
الصعيـد العـاملي، حيثمـا ارتفعـت معـدالت إملـــام اإلنــاث بــالقراءة والكتابــة 

وحتصيلهن التعليمي، اخنفضت معدالت اخلصوبة اإلمجالية. 
كثريا ما يكون أثـر حجـم األسـرة علـى تعليـم األطفـال يف معظـم األوسـاط  �
ضعيفا بصورة عامة مقارنة بالعوامل االجتماعيـة األخـرى، مثـل فقـر األسـر 
املعيشية. غري أنه اتضح يف بعض البلدان أن اخلصوبـة غـري املرغـوب فيـها أو 
الزائـدة عـن احلاجـة تقلـل مـن مقـدار مـا حيصـل عليـه األطفـــال مــن تعليــم، 

وبالنسبة للمراهقات غالبا ما يؤدي احلمل إىل االنقطاع عن التعليم. 
بقـدر مـا تنخفـض نسـبة اخلصوبـة داخـل البلـدان، بقـدر مـا يرتفـع املســتوى  �
التعليمـي. وتوجـد أكـرب فـوارق اخلصوبـة حسـب مسـتوى التعليـم يف بلــدان 
أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى وغـريب آســـيا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 
البحر الكارييب، حيث يف آخـر املطـاف تنجـب النسـاء الالئـي حصلـن علـى 
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مسـتوى تعليمـي ثـانوي أو عـال حـوايل ثالثـة أطفـال يف املتوســـط أقــل ممــا 
تنجبنــه النســاء غــري املتعلمــات. والفــوارق يف اخلصوبــة حســب املســـتوى 

التعليمي أقل يف البلدان املتقدمة النمو منها يف البلدان النامية. 
ــزوج  يف البلـدان الناميـة، هنـاك أيضـا صلـة بـني ارتفـاع املسـتوى التعليمـي لل �
واخنفاض عدد األطفال عنـد اكتمـال الذريـة. غـري أن أثـره أضعـف مـن أثـر 
تعليم الزوجة. أما يف البلـدان املتقدمـة النمـو فليـس مثـة إال اختـالف طفيـف 
(أقل من نصف طفل) بني حجم أسرة رجل أقل تعليما وأسـرة آخـر متعلـم 

جيدا. 
ـــة بــني املســتوى التعليمــي ومعــدل اخلصوبــة حســب  تتطـور العالقـة القائم �
املرحلـة الـيت بلغـها اتمـع يف تغـري هـذا املعـــدل. ويتجــه الفــارق يف معــدل 
اخلصوبة اإلمجايل بني أقل الناس تعليمـا وأكـثرهم تعليمـا حنـو االتسـاع عنـد 
بدايـة تغـري معـدل اخلصوبـة. ويضيـق هـذا الفـارق مـع اسـتمرار تغـري معـــدل 
ـــة املنخفضــة لــدى مجيــع شــرائح اتمــع  اخلصوبـة وانتشـار قواعـد اخلصوب

وتوافر خدمات تنظيم األسرة للجميع. 
ترغـب النسـاء الالئـي حصلـن علـى مسـتوى تعليمـي عـــال يف تكويــن أســر  �
أصغر حجما. وأكرب الفـوارق التعليميـة يف العـدد املثـايل لألطفـال توجـد يف 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث ترغب النسـاء غـري املتعلمـات 
يف إجناب طفلني يف املتوسط أكثر مما توده النساء الالئي حصلن علـى تعليـم 

ثانوي أو عال. 
عموما، ترغب املرأة يف البلدان النامية يف عـددا مـن األطفـال أقـل ممـا أجنبتـه  �
بالفعل وخيتلف هذا الفـارق حسـب الفئـات التعليميـة. ويكـون الفـارق بـني 
اخلصوبـة املرغـــوب فيــها واخلصوبــة الفعليــة أكــرب يف أوســاط النســاء غــري 
املتعلمـات أو الالئـي حصلـن علـى تعليـم ابتدائـي ممـا هـو بـني النسـاء الالئــي 
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حصلن على تعليـم ثـانوي أو عـال. وهـذا األمـر صحيـح خاصـة يف أمريكـا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حيث يكون الفارق بــني معـدالت اخلصوبـة 
املرغوب فيها ومعدالت اخلصوبة الفعلية لدى النسـاء غـري املتعلمـات تقريبـا 

ضعف الفارق يف صفوف النساء الالئي حصلن على تعليم عال. 
يف البلدان النامية، خيتلف انتشـار وسـائل منـع احلمـل اختالفـا كبـريا حبسـب  �
الفئـة التعليميـة، حيـث تكـون هـذه الوسـائل أكـثر انتشـار عـادة يف أوســـاط 
النساء األكثر تعليما منها لدى النسـاء الالئـي حصلـن علـى قـدر ضئيـل مـن 
التعليم أو مل حيصلن على أي تعليم رمسي. وحىت االلتحــاق باملدرسـة لوقـت 
وجيز يكون له أثر هام على سلوك املرأة يف جمال منع احلمل. وتـربز فـوارق 
استخدام وسائل منع احلمل حبسـب مسـتوى التعليـم أكـثر يف بلـدان أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكربى، وهي املنطقة اليت يوجد ـا أقـل مسـتوى تعليمـي 
وأقل مستوى النتشار وسائل منع احلمـل. ويف أفريقيـا، تزيـد النسـبة املئويـة 
الستخدام وسائل منع احلمل يف أوسـاط النسـاء الالئـي حصلـن علـى تعليـم 
ثــانوي أو عــال بــأكثر مــن ثالثــة أضعــاف عمــا هــي لــدى النســــاء غـــري 
املتعلمات. وهذه الفوارق ضئيلة يف البلدان املتقدمة النمو اليت تشهد بـالفعل 

انتشارا كبريا لوسائل منع احلمل. 
ويف البلدان النامية، خيتلــف مـدى شـيوع وسـائل منـع احلمـل اختالفـا كبـريا  �
وفـق مسـتويات التعليـــم، فقــد كــانت هــذه الوســائل أكــثر شــيوعا بصفــة 
مستمرة فيما بني النسـاء األفضـل تعليمـا، وذلـك بالقيـاس إىل مـا هـو سـائد 
بـني النسـاء ذوات التعليـم املنخفـض املسـتوى أو الالئـى مل يتلقـني أي تعليــم 
رمسي. ومثة أثر كبري للتعليم على السـلوك املتبـع يف جمـال منـع احلمـل، حـىت 
وإن كان تعليما ضئيال. والفوارق يف اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل حسـب 
مســتويات التعليــم واضحــة إىل أقصــى حــد يف أفريقيــا جنــوب الصحــــراء 
الكـربى، فـهذه املنطقـة تتســـم بــأقل مســتوى مــن التعليــم، وكذلــك بــأقل 
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مسـتوى مـن مـدى شـــيوع وســائل منــع احلمــل. ويف أفريقيــا، تبلــغ نســبة 
االلتجـاء إىل منـع احلمـل، فيمـا بـــني النســاء مــن ذوات التعليــم الثــانوي أو 
التعليم فما فوق، أكثر من ثالثة أضعاف هذه النسبة فيما بني النساء الالئـى 
مل يتلقني تعليما ما. ويف البلدان املتقدمة النمو، حيث يسود بالفعل مسـتوى 
عـال مـن شـيوع وسـائل منـع احلمـل، تتضـاءل الفـوارق يف مـدى اســـتخدام 

هذه الوسائل. 
الصحة ومعدل الوفيات: 

ـــات إىل التعجيــل بزيــادة أعــداد األطفــال يف ســن  أدى تنـاقص معـدل الوفي �
الدراسة. ورغم أن هذا يتطلب توفري عـدد كـاف مـن املدرسـني واملـدارس، 
علـى الصعيـد القصـري األجـل، فـإن هبـوط معـدل الوفيـات يعــين أيضــا فقــد 
ـــم األطفــال، وهــو اســتثمار بــاهظ  مقـدار أقـل شـأنا مـن االسـتثمار يف تعلي
التكلفـة، مـن جـراء الوفـاة يف سـن مبكـر. ومـن الناحيـة االقتصاديـة، يفضــي 
هبوط معدل الوفيـات إىل زيـادة عـائدات االسـتثمار يف التعليـم، فثمـة مزيـد 
ـــى قيــد احليــاة ويصبحــون  مـن األطفـال، الذيـن يتلقـون التعليـم، يظلـون عل

عاملني منتجني وآباء وأمهات مث مسنني. 
ومن بني املتغريات االجتماعية - االقتصادية، اليت تبني أا مرتبطة بـالفوارق  �
يف مستويات الصحة والوفيات، يربز التعليم بوصفه من أمهـها ومـن أكثرهـا 
اتسـاقا. وحيثمـا اضطلـع بدراسـة هـــذه العالقــة، يبــدو أن الســكان األكــثر 
تعليمـا يظلـون، هـم وأفـراد أســـرهم، يف حالــة صحيــة أحســن، كمــا أــم 
يعيشون فــترة أطـول. وعلـى سـبيل املثـال، تـتزايد معرفـة مـن يتلقـون تعليمـا 
أعلـى قـدرا بكيفيـة اتقـاء العـدوى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، وذلــك 

بالكثري من البلدان النامية. 
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ويف املناطق األكثر منـوا، تـرد، يف وثـائق كثـرية، الفـوارق التعليميـة يف جمـال  �
مستويات الصحة ومعدالت الوفيـات فيمـا بـني الكبـار. وتشـري الدالئـل إىل 
أن الفـوارق التعليميـة يف معـدالت الوفيـات، داخـل البلـدان املتقدمـة النمـــو، 
آخـذة يف االتسـاع مـع اطـراد قيـام األشـخاص األكـــثر تعليمــا بزيــادة مــيزة 

بقائهم النسبية بالقياس إىل من تعلموا تعليما ضئيال. 
ويف البلدان النامية، أوضحت الدراسات أن السكان األقـل تعليمـا يتسـمون  �
مبـا يلـي: ارتفـاع معـدل وفيـات النوافـس، وارتفـاع معـدل وفيـات األطفــال 
دون اخلامسـة. وتضـاؤل اإلملـام بـــالتدخالت الصحيــة الرئيســية، واخنفــاض 
مستويات التغطية التحصينية، وهبوط احلالة الغذائية. ومثة تباين حـاد أيضـا، 
ــاء  وفـق مسـتويات تعليـم املـرأة، يف جمـال الوصـول إىل الرعايـة الصحيحـة أثن

احلمل ولدى الوالدة. 
ويشـكل فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  �
(اإليـدز) ديـدا السـتمرارية نظـم التعليـم يف الكثـري مـن البلـدان الناميـة الــيت 
يرتفـع فيـها معـــدل اإلصابــة بالفــريوس/اإليــدز. فمســتويات تضــاؤل عــدد 
املدرسني وتغيبهم من جراء األسباب املتعلقة ذه اإلصابة، وهـي مسـتويات 
مرتفعة، متثل حتديا لنظم التعليم ذه البلدان. ويفضي هذا الوباء إىل إرهـاق 
ـــوط  الطلبـة وأسـرهم بأعبـاء ثقيلـة، ممـا يـؤدي يف الكثـري مـن األحيـان إىل هب
ـــف عــن الدراســة. ويف إطــار  معـدالت القيـد بـاملدارس وزيـادة نسـب التوق
ضعف مستويات التعليم من جراء وباء فريوس نقص املناعـة/اإليـدز، يصبـح 
التعليـم والتعلـم أقـل تأثـريا بالنسـبة لقطاعـات كبـــرية مــن الســكان يف عــدد 

متزايد من البلدان النامية. 
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اهلجرة الدولية: 
تطرد مراعاة التعليــم، بوصفـه مـيزة أساسـية، مـن جـانب البلـدان الـيت تطبـق  �
معايري للدخول واإلقامة يف ميدان اهلجـرة. ومـا فتـئ هـذا هـو احلـال السـائد 
ــــدا ونيوزيلنـــدا  فيمــا بــني البلــدان الــيت تتبــع تقليــد اهلجــرة (اســتراليا وكن
والواليات املتحدة). ومن جراء هـذا، جتتـذب هـذه البلـدان مـهاجرين أكـثر 
تعلمـا، وذلـك بالقيـاس إىل البلـدان املسـتقبلة يف أوروبـــا. ومــع هــذا، فمنــذ 
النصـف الثـاين مـن التسـعينات، مـا فتئـت البلـدان األوروبيـة وسـائر البلـــدان 

املستقبلة تضطلع بسن تشريعات تتسم بالتركيز على مهارات املهاجرين. 
ومثة تعاون كبري يف اإلجناز التعليمي لدى املهاجرين، وذلـك وفـق منطقـة أو  �
بلد نشأم. ومن بني العوامل اليت حتدد ما لوحظ من تفاوتات، املسافة بـني 
بلـد املنشـأ وبلـد املقصـد، وأسـباب اهلجـرة، واهليكـل العمـري لشـــىت فئــات 

املهاجرين. 
وعلـى حنـو مطـــرد، مــهدت هجــرة الطلبــة الســبيل إىل تكويــن قــوة عمــل  �
مهاجرة أو إىل استيطان دائم. وقد حيظى املهاجرون، الذين تعلمـوا يف البلـد 
املضيف مبيزة ما يف جمال العثور على عمـل علـى الصعيـد احمللـي. ويف بعـض 
احلاالت، تستخدم هجرة الطلبة كوسيلة من وسـائل هجـرة العمالـة بشـكل 
ـــهارات  سـري. ومـع تزايـد التنافسـية يف ميـدان توظيـف الفنيـني مـن ذوي امل
الرفيعـــة، ينظـــر إىل الطلبـــة األجـــانب، وخاصـــة الطلبـــة يف حقـــل العلـــــم 

والتكنولوجيا، باعتبارهم جزءا من قوة العمل املهاجرة املؤهلة. 
وقد شهدت السنوات األخرية تزايدا يف تنقـل الطلبـة علـى الصعيـد الـدويل.  �
وتتركز غالبية الطلبة الدوليني يف البلدان املتقدمـة النمـو. وتشـكل الواليـات 
املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا بلدان املقصـد الرئيسـية بالنسـبة ملـن 

يسعون إىل التعليم يف اخلارج. 
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وحيضر الطلبة األجانب للدراسة من جمموعة واسعة النطاق من البلـدان الـيت  �
كثريا ما تكون مرتبطـة بـالبلدان املضيفـة علـى الصعيـد اجلغـرايف أو التـارخيي 
أو املؤسسـي. وبشـكل غـالب، جتتـذب البلـدان مـن أفريقيـا وآسـيا وأوروبـــا 
الطلبة بكل من هذه املناطق، مما يعـين أن هـذه البلـدان تضطلـع بـدور احملـور 
اإلقليمـي يف جمـال التعليـــم األرفــع شــأنا. وقــد اتســمت هجــرة الطلبــة إىل 

استراليا والواليات املتحدة بارتفاع نسبة الطلبة اآلسيويني. 
وجممل القول، إن الواضح إىل حد كبـري أن التعليـم يضطلـع بـدور رئيسـي يف التنميـة 
الوطنية، وذلك عـالوة علـى كونـه عنصـرا أساسـيا لرفـاه الفـرد. فمـن خـالل التعليـم، يتمكـن 
ـــل العمــل ومكــان  األفـراد مـن اصطفـاء اخليـارات واختـاذ القـرارات، وهـذا يف جمـاالت مـن قبي
اإلقامة وحجم األسـرة والصحـة وأمنـاط املعيشـة والـترقي الشـخصي. ولـدى جتمـع كافـة هـذه 
اخليارات والقرارات املنفردة، تـترتب عواقـب ملحوظـة يف جمـال السـكان. ولقـد سـبق لألمـني 
العام أن قال �إنه بدون التنمية الكاملـة للمـوارد البشـرية بـالبلد، سـيتعذر االضطـالع بالتنميـة 
على أساس سـليم، كمـا أن النمـو االقتصـادي لـن يسـتمر�، �واألفـراد املتعلمـون أكـثر قـدرة 
على املسامهة يف رفاه وتقدم اتمعات� (حمفـل ديب االسـتراتيجي، ٢٨ تشـرين األول/أكتوبـر 

 .(٥)(٢٠٠٢
 

احلواشي 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)
تقريــر املؤمتــر الــدويل للســـكان والتنميـــة، القـــاهرة، ٥-١٣ أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٤،  (٣)
A)، الفصـــل األول، القـــرار ١،  .95.XIII.18 منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيـــع)

املرفق. 
قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢١، املرفق.  (٤)

http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=130 (ولقــد اطُّلــع علــى هــذا املوقـــع يف  (٥)
٢٤ كانون الثاين/ يناير ٢٠٠٣). 
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