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طفولة متغيرة في عالم متغير
عن مشروع الطفولة المتغيرة

نحننعفش ةزةناتلحغتغتاتسطيعم.وةعتوفطاتعغتم-اتذييصبحأكثط
رقمفموأكثطيغتمموأكثطتنغيًغ-تلوفطاتطيغتمأيضًغ.تمإيدادةشطوعاتطيغتم
اتملوفطي،وهغتعغونبفناتفغنفسفوةؤسسمغغتغب،تدراسمهذهاتلوفطات،

واتلغصلإتى همأ ضلتمعغنةاتطيغتم ةاتقطناتحغديواتعشطين.
ويسعىاتمشطوع،يبطاسلطالعآراءاتشبغبواتيئغتاتأكبطسنًغ ة21دوتم،
تإلجغبميلىسؤاتفن:»كففيشبأريغلاتفغم؟«و«كففتطىاتأجفغلاتشغبم

اتعغتمبشكلةخللف؟«تإلجغبميلىهذيناتسؤاتفن،أردنغأننسمعةناتشبغب
أنيسهم. مقغرنمتجغربهموآرائهمةعتجغرب ئغتأكبطسنًغتزودنغبمنظغر

قغييمّكننغةنرؤيمكففتلوفطاتطيغتم،وأينتظهطاتغنقسغةغتبفناتأجفغل.
اتهدفاتنهغئةتلمشطوعهغوضعاتشبغب-تجغربهمووجهغتنظطهم- ة

صلباتعمليلىتحسفناتحفغيتجمفعاتأريغل،اتفغمو ةاتمسلقبل.

اعرف المزيد

هذااتلقطيطةلغ طبغتلوغتاتإنكلفزيمواتيطنسفمواتإسبغنفمواتعطبفم.نشجعك
أيضًغيلىزيغريةغقعنغاتإتكلطونةاتملطغر،اتذيأيدبلكلففةناتفغنفسف
تلمكفناتنغس ةجمفعأنحغءاتعغتم،وخغصماتأريغلواتفغ عفن،ةنتنغول

أسئلماتمشطوع-بمغ فهغاتمططوحم ةاسلبفغناتدراسماتغسلطاليفم
-واسلكشغفبعضنلغئجهاتطئفسفم.ويمكنتلمسلخدةفناتطاغبفن ة

اتغسلكشغفأكثطتحمفلاتمنهجفمواتغسلبفغنواتبفغنغتاتليصفلفموقغائم
اتطةغز.نغدسمغعةغتكلشيغنهةنتحلفالتكماتخغصم.إذاكغنتتديكمأيم

أسئلم،أوتطغبغن ةإخبغرنغبكفيفماسلخداةكمتلمشطوع،يطجىةطاسللنغيبط
changing-childhood@unicef.org:اتبطيداتإتكلطونة

http://changingchildhood.unicef.org
https://changingchildhood.unicef.org/downloads/unicef-changing-childhood-data.csv
survey
https://www.unicef.org/globalinsight//media/2261/file
mailto:changing-childhood%40unicef.org?subject=
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شركاء المشروع

تعملاتفغنفسف ةأصعباتأةغكن ةاتعغتمتلغصغلإتىاتأريغل
واتمطاهقفناتأشدحطةغنًغوتحمغيمحقغقكلاتأريغل ةكلةكغن. ةأكثط
ةن190بلدًاوإقلفمغ،نبذلكلةغيلزمتمسغيدياتأريغل ةاتبقغءيلىقفد
اتحفغيواتغزدهغروتحقفقإةكغنغتهم،ةنةطحلماتطيغتماتمبكطيوحلىةطحلم

اتمطاهقم-وتغنسلسلمإرالقًغ.

يعملةكلباتفغنفسفتلطؤىواتسفغسغتاتعغتمفمبمثغبمةطكزأبحغثداخلة
يسغيداتمنظمم ةتيسفطيغتمسطيعاتلوفطواتمشغركم فه.

تقدمةؤسسمغغتغبتحلفالتونصغئحتمسغيدياتقغديواتمؤسسغت ة
حلةشغكلهماتأكثطإتحغحًغ. بيضلأكثطةن80يغةًغةناتخبطيوحضغر

يغتمة،تيغقةعط مغغتغببمغاقفوسلغكغتاتمغظيفنواتعمالءواتطالب
واتمغارنفنةعغرفأيةؤسسمأخطى ةاتعغتم.

التصميم

CLEVER°FRANKEشطكمةلخصصم ةتصمفماتبفغنغتاتإسلطاتفجفم

واتغسلشغراتاتلكنغتغجفمتصممرسغةغتوتجغربرقمفمتعلمديلىاتبفغنغت.
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شكر وتقدير

أجطيتاتدراسماتغسلطاليفمتمشطوعاتطيغتماتملوفطي ة21بلدًا.سغهم
ةغظيغاتمكغتباتقططيمواتلجغناتغرنفمتلفغنفسف ةتلكاتبلدان ة

تصمفماتمشطوعوتنيفذهوتمغيله.كمغقدمزةالءةنةجمغيمةناتمكغتب
اتإقلفمفموأقسغماتمقطاتطئفسةةسغهمغتقفممأثنغءاتمشطوع.وقدم

اثنغنةنكبغراتمسلشغرين،وهمغاتبطو فسغرأريفلكغتفلةنجغةعمشفكغغغ
واتبطو فسغريةغريتسكفيفنزةنجغةعمبفطغن،تحلفالتأسغسفمسغيدت ة

صفغغماتمشطوع،وأجطىدوريتةتحلفالتقفممتلبفغنغت.نحنةملنغنأيضًغ
تآتغفاتأشخغص،شبغبًغوكبغرًا،اتذينخصصغاوقلًغتلطديلىأسئلماتغسلبفغن

وتلقديمآرائهم.

تمثلاتغقلبغسغتةنةجمغيم طيفمةناتمشغركفن ةاتغسلبفغناتآراء
اتشخصفمتأصحغبهغوتغتعكسبغتضطوريةغقفةنظمماتأةماتملحدي

تلطيغتم.

يمنعإيغديإنلغجأيجزءةنهذااتمنشغربدونإذنةسبق.يطجىاتلغاصلةع:
شعبماتإيالمواتلغاصلواتمنغصطياتعغتمفم ةاتفغنفسف:

Permissions 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA 

 nyhqdoc.permit@unicef.org :هغتف: +12123267434 - بطيد إتكلطونة
اقلبغس ةقلطح: اتفغنفسف )2021(،» ةشطوع اتطيغتم اتملوفطي«، اتفغنفسف، نفغيغرك. 

حقغق اتغقلبغسغت اتمأخغذي ةن اتغسلطالع اتعغتمة تمؤسسم غغتغب ةحيغظم © Gallup, Inc 2021. جمفع 
اتحقغق ةحيغظم.

اتطقم اتدوتة اتمعفغري تلكلغب: 978-92-806-5284-0 

© اتفغنفسف، تشطين اتثغنة/نغ مبط 2021.
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فهرس المحتويات 
  6 المنهجية والمصطلحات 
  7 ملخص النتائج الرئيسية 
14 مقدمة 

16 اتشكل1:بلدانهطةموأخطىشغبم

22 كيف يشب أطفال اليوم؟ وجهات نظر عن الطفولة 

23 .اتشكل2:شبغبةلصل
26 اتشكل3:ةصغدراتمعلغةغت:اتإنلطنتأماتطاديغ/اتلليزيغن؟
27 اتشكل4:اتيجغياتطقمفم
29 اتشكل5:اتمخغوفاتسفبطانفم
30 اتشكل6:اتخغفةناتلكنغتغجفغ
31 اتشكل7:بدايغتأ ضل
34 اتشكل8:نظطيإتىاتمغضةاتعغ فماتنيسفمينداتأريغل
35 اتشكل9:أوقغتيصفبم
43 اتشكل10:اةنحغهوقلغً
45 اتشكل11:آراءشغبم،أصغاتشغبم
45 نسباتذيناقلطحغاتخيفضاتسناتقغنغنفماتحغتفمتللصغيت

47 كيف ترى الأجيال الشابة العالم بشكل مختلف وجهات نظر عن العالم  

48 اتشكل12:اتقغدمأ ضل
51 اتشكل13:ةغاصلماتلقدم؟
53 اتشكل14:إيجغداتغرن
54 اتشكل15:ةغارنغاتعغتم
57 اتشكل16:اتلغجهنحغاتعملاتمنغخة
59 اتشكل17:ةصغدرةغثغقم
64 اتشكل18:اتمسغوايةهمم

66 استنتاجات رئيسية عن الفوارق بين الأجيال 

68 اتشكل19: جغيبفناتأجفغلأمهغي؟

70 لتحسين الطفولة، علينا التركيز على الأطفال 
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المنهجية والمصطلحات
أجطىةشطوعاتطيغتماتملوفطيةقغبالتهغتيفمةعقطابم20,000شخص
 ة21دوتم.تسلندجمفعاتعفنغتإتىاتغحلمغتغتوتمثل ئلفنةخلليلفن
ةناتسكغنيلىاتمسلغىاتغرنة ةكلبلد:اتيئماتعمطيم15-24يغةًغ
واتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط.وتوطةاتعفنماتبلدبأكمله ةكلدوتم،
بمغ فهاتمنغرقاتطييفم،ويمثلإرغراتعفنغتجمفعاتسكغناتمدنففنغفط

اتلغبعفنتمؤسسغت ةكل ئميمطيموتديهمجهغزهغتف.وا قتةجمغيم
 طيفمةناتمشغركفن ةاتغسلبفغن ةاتغتغيغتاتملحديواتمملكماتملحدي
واتأرجنلفنوبنوالدشوكفنفغيلىإيغدياتغتصغلبهمتإجطاءبحثإضغ ة ة

ةقغبالتنغيفمةعمقمقدةغا فهغآراءهموتجغربهمبشأنقضغيغاتسغيماتلة
يغاجههغاتعغتم.

ونظطًاتحجميفنغتاتبلدان،وتقسفماتعفنمإتى ئلفنيمطيلفن، إنةعظم
اتنلغئجاتمعطوضم ةهذااتلقطيطتلضمنهغةشخطأيقغرب±4نقغطةئغيم
وبمسلغىثقميبلغ95 %.وتكغنهغاةشاتخطأأكبط ةاتمجمغيغتاتيطيفم

اتأصوطةناتسكغن.

واتنلغئجواتلحلفالتاتغاردي ةهذااتلقطيط-بمغ فهغاتأشكغلةن2إتى
19-ةسلمديةبغشطيةنبفغنغتاسلبفغناتفغنفسف/غغتغب.جمفعاتلعغبفطاتلة
تلحدثينرقمإجمغتةأوةلغسط)ةثغل:»وسطفًغ«،أو»ةلغسط«،أو»ةلغسط
21دوتم«(تشفطإتىنلغئجسؤالةعفن ةاتغسلبفغنتلبلداتملغسطبفن21
دوتمشمللهغاتدراسم.وبغتمثل،تماشلقغق»اتملغسط«تبلدان ئمةعفنم

ةناتدخلةننلغئجاتغسلبفغن ةاتبلداتملغسط ةتلكاتيئمةناتبلدان.
ويمكناتغرالعيلىةزيدةناتمعلغةغتينتيسفطاتنلغئج ة قطياتمنهجفم.
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ملخص النتائج الرئيسية
لمحة عامة

يعداسلطالعاتفغنفسف/غغتغبيناتطيغتماتملوفطيأولاسلطالعيغتمة
يسألأجفغتًغةخلليمينوجهغتنظطهمبغتطيغتم. مقغرنمتجغربوآراءاتشبغب

ةعتجغربوآراءاتيئغتاتأكبطسنًغتزودنغبمنظغرقغييمّكننغةن همكفف
تلوفطاتطيغتم ةيغتميشهدتحغتغتسطيعم.

أجطي اتغسلطالع بفن كغنغن اتثغنة/ينغيط وحزيطان/يغنفغ 2021،  ة 21 بلدًا ةن
ةخللفبقغعاتعغتم. ةكلبلد،اسلطلعنغآراءنحغ1000شخص)1500 ة

اتهند(شكلغايفنمتمثفلفمتيئلفنيمطيلفن:اتشبغب)15-24يغةًغ(واتيئم
اتعمطيم40يغةًغ أكثط.ويطضتنلغئجاتدراسم ةهذااتلقطيطوكذتكيلى

changingchildhood.unicef.orgةغقعإتكلطونةةلطغر

تكشفدراسلنغوجغد جغيواسعمبفناتأجفغلةنحفثكفيفمتعطفاتشبغب
يلىاتعغتماتمحفط،ونظطتهماتمسلقبلفم،و ةبعضاتمنغرق،قفمهم. ية
ةغاجهماتأزةغتاتمللغتفم،كجغئحمكغ فد كغ فد19-وأزةماتمنغخ،ورغمتزايد

يدماتمسغوايوةشغكلاتصحماتعقلفم،يعلقداتشبغبأكثطةنغفطهمأن
اتعغتميلحسن–وكذتكاتطيغتم-ةعكلجفل.

ويطىاتشبغب،اتذينوتدوا ةواقعأكثطرقمفموتطابطًغوتنغيًغ،اتعغتمبغصيه
ةكغنًغأ ضلتألريغلبكثفطةناتعغتماتذينشأ فهآبغؤهم-يغتمأكثطأةغنًغ

وو طيويغ طتألريغلتعلفمًغو طصًغوأةاًلأ ضلتلمسلقبل.و ةاتغقت
نيسه،تغيشعطاتشبغببغتطضغيناتنيس. هميبلوغنينةعغنغيأكبطةع

اضططابغتاتصحماتعقلفم.ووسطبحطةناتمعلغةغتاتخغرئمواتمضللم،يعبطون
ينتدنةثقلهمبمصغدراتمعلغةغتاتأكثطاسلخداةًغةنقبلهم. منوجهم
نظطهم،يجبأنيلخذاتعغتمخطغاتكبفطييلىصعفدتوفطاتمنغخواتمسغواي

تأ طادةجلمعاتمفم-ويلىأصحغباتقطاراتغسلمغعإتىآراءاتأريغل.

و ةكثفطةناتحغتغت،تغجداتغنقسغةغتبفناتأجفغل ةاتبلداتمعنةتدى
جمفعةسلغيغتاتدخل،واتنغعاتغجلمغية،ويغاةلأخطى.تكنبشكليغم،
اتيجغيبفناتأجفغلأقغى ةاتبلداناتأكثطثطاءةنهغ ةاتبلداناتنغةفم.

واتشغبغتواتشبغنبشكليغمأكثطةفاًلتمسغنديبعضهمبعضًغةنذكغروإنغث
اتيئماتعمطيماتأكبطسنًغ.

تكشف دراستنا 
وجود فجوة واسعة 

بين الأجيال من 
حيث كيفية تعرف 

الشباب على العالم 
المحيط، ونظرتهم 
المستقبلية، وفي 

بعض المناطق، 
قيمهم. 

http://changingchildhood.unicef.org
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الفجوة الرقمية

تعداتلكنغتغجفغاتطقمفماتمجغلاتذييشهدأيمق جغيبفناتشبغبواتكبغر
بفنجمفعاتقضغيغاتلةتلنغوتهغهذهاتدراسم.واتيجغيبفناتأجفغلهنغتفست

 قط ةاسلخداماتلكنغتغجفغتاتطقمفم،بلأيضًغ ةوجهغتاتنظطبشأن
 غائدهغتألريغلوةخغرطهغيلفهم.

 غتشبغبغغتبًغيلغاجدونيلىاتإنلطنتكليغمأكثطبكثفطةناتذينتزيد
أيمغرهمين40يغةًغ.وبشكليغم،قغل77 %ةناتشبغبوسطفًغ ة21دوتم

شملهغاتغسلطالعإنهميسلخدةغناتإنلطنتيغةفًغ،ةقغبل52 %  قطةن
اتيئماتأكبطسنًغ.و ةجمفعبلداناتدراسمتقطيبًغ،يسلخدماتشبغباتإنلطنت

بهذهاتغتفطيأكثطبكثفطةناتيئماتأكبطسنًغ.

يعلمداتشبغبيلىاتمنصغتاتإتكلطونفمأكثطبكثفطةنايلمغدهميلىاتمصغدر
اتلقلفديمتألخبغرواتمعلغةغت. شبغباتفغم)15-24يغةًغ(غغتبًغةغيسلخدةغن

اتإنلطنت-ووسغئلاتلغاصلاتغجلمغيةبشكلأسغسة-تلبقغءيلىارالع
بغتأحداثاتجغريم.ويلىاتنقفضةنهم،يلجأأ طاداتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط

يغديإتىاتلليزيغنتملغبعمتطغراتاتأحداث.

وبغتمقغرنم ةع ةجغتغت اتدراسم اتأخطى، يمثل اتغيلمغد يلى وسغئل اتلغاصل 
اتغجلمغية أكبط  جغي بفن اتأجفغل. إذ تيصل  جغي قدرهغ 28 نقطم ةئغيم بفن 

اتيئلفن اتعمطيلفن  ة هذا اتمجغل، حفث يسلخدم اتشبغب تلك اتمنصغت تلبقغء 
يلى ارالع أكثط بكثفط )45 %  وسطفًغ( ةن اتيئم اتأكبط سنًغ )17 % (.

ويظهط ةسلخدةغ اتإنلطنت اتشبغب ةخغوف أقل بشأن اتخصغصفم يبط اتإنلطنت 
ةن اتمسلخدةفن اتأكبط سنًغ.  غسطفًغ، يقغل 25 %  ةن ةسلخدةة اتإنلطنت 

اتشبغب إنهم قلقغن جدًا ةن إةكغنفم جمع ةعلغةغتهم اتشخصفم وةشغركلهغ 
يندةغ يكغنغن ةلصلفن بغتإنلطنت، ةقغبل 36 %  تدى اتمسلخدةفن اتأكبط سنًغ.

ويمغةًغ، وبغتمقغرنم بغتأجفغل اتأكبط سنًغ، يطى اتشبغب أيضًغ  غائد أكبط وةخغرط أقل
ةنتعغةلاتأريغلةعاتإنلطنت.

بالمقارنة مع مجالات 
الدراسة الأخرى، 

يمثل الاعتماد على 
وسائل التواصل 
الاجتماعي أكبر 

فجوة بين الأجيال. إذ 
تفصل فجوة قدرها 
28 نقطة مئوية بين 

الفئتين العمريتين 
في هذا المجال
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تقدم من أجل الأطفال 

إضغ م إتى اتلكنغتغجفغ اتطقمفم، يمفل اتشبغب أكثط ةن اتأجفغل اتأكبط سنًغ إتى رؤيم 
ةؤشطات ةهمم أخطى تللقدم  ة حفغي اتأريغل.

تعلقد أغلبفم كبفطي ةن اتشبغب أن اتطيغتم تحسنت بططق ةهمم.  ية 15 دوتم 
يلى اتأقل ةن أصل 21 ذكط اتشبغب أكثط ةن اتيئم اتأكبط سنًغ أن اتظطوف تحسنت 

يلى صعفد اتسالةم اتبدنفم، وجغدي اتلعلفم واتطيغيم اتصحفم، وتغ ط  طص اتلعب، 
واتحصغل يلى اتمفغه اتنظفيم واتوذاء اتصحة. 

وةع أن اتشبغب يذكطون حصغل تحسفنغت  ة ةعظم جغانب اتطيغتم،  إن 
حمغسهم يوفب  ة ةجغل واحد: اتعغ فم اتنيسفم.  أقل ةن نصيهم )48 %  
وسطفًغ( يقغتغن إن اتعغ فم اتنيسفم تألريغل أ ضل اتفغم ةن يغ فم آبغئهم 

يندةغ كغنغا بعمطهم. وسبب هذه اتنلغئج إتى حد كبفط هغ اتغيلقغد اتسغئد  ة 
اتبلدان ةطتيعم اتدخل، حفث يطى اتشبغب واتيئم اتأكبط سنًغ يلى اتسغاء أن اتعغ فم 

اتنيسفم تألريغل أسغأ اتفغم.

يليق كل ةن اتشبغب )59 %  وسطفًغ( واتيئم اتأكبط سنًغ )56 %  وسطفًغ( يلى أن 
اتأريغل يغاجهغن اتفغم ضوغرًغ أكبط تلنجغح ةن اتضوغط اتلة واجههغ آبغؤهم 

يندةغ كغنغا بعمطهم.

شبغب اتيئم اتعمطيم 15-24 يغةًغ أكثط ةفاًل اتفغم ةن أ طاد اتيئم اتعمطيم 40 
يغةًغ  أكثط تللعبفط ذاتفًغ بأنهم يشعطون غغتبًغ بغتقلق واتغكلئغب. وهنغك، وسطفًغ، 

أكثط ةن واحد ةن كل ثالثم )36 % ( ةن اتشبغب  ة اتبلدان ال21 يقغتغن إنهم 
يشعطون غغتبًغ بغتقلق أو اتغنزيغج أو اتعصبفم، ةقغبل 30 %  ةن اتيئم اتأكبط سنًغ. 

ويقغل واحد ةن كل خمسم شبغن )19 % ( وسطفًغ إنهم يشعطون غغتبًغ بغتغكلئغب 
أو تغ يهلمغن بيعل اتأشفغء، ةقغبل 15 %  ةن اتيئم اتأكبطسنًغ.

دور الأطفال

وثقتاتدراسمتأيفدجمفعاتأجفغلبقغيتدوراتأريغلوتمكفنهم ةاتعديد
ةنةجغتغتاتحفغي. هنغك،وسطفًغ،58 % ةنأ طاداتيئماتعمطيم15-24يغةًغ
يعلقدونأنهةناتمهمجدًاتلقغدياتسفغسففناتغسلمغعإتىاتأريغل،ويؤيد
53ةنأ طاداتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثطضطورياسلمغعاتقغدياتسفغسففن

 ةبلدانهمتآراءاتأريغلينداتخغذاتقطارات.

36 % من الشباب في 
البلدان ال21 يقولون 
إنهم يشعرون غالبًا 

بالقلق أو الانزعاج أو 
العصبية، مقابل 30 % 

من الفئة الأكبر سنًا.
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تظهطنلغئجاتدراسمرغبمتدىأريغلاتبلداناتنغةفم ةتأجفلاتعملحلى
اتغقلطابةنسناتطشد.واتسناتمثغتةاتذيذكطوهتلبدء ةاتعملاتمأجغر
أيلىةنسناتحداتأدنىتمنظمماتعملاتدوتفم،حفثيطىغغتبفماتشبغب
واتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلدانةنخيضماتدخلوةلغسطماتدخلأناتسن

اتمثغتةهغ17يغةًغيلىاتأقلأوأكبط.

 ةةعظماتبلداناتنغةفماتلةشملهغاتغسلطالع01 –و ةاتعديدةناتدول
اتملقدةم–ييضلاتشبغبواتكبغريلىحدسغاءسنزواجقغنغنةتلذكغر

واتإنغثأيلىةناتسناتسغئد.

و ةبعضاتبلدان،تقلطحنسبمكبفطيةناتشبغبواتيئماتأكبطسنًغحدًاأدنى
تسناتغقلطاعأقلةناتسناتقغنغنةاتحغتة ةبلدهم.وهذااتليضفلواضح

بشكلخغص ةاتبلدانةطتيعماتدخلةثلأتمغنفغواتمملكماتملحدي.

رؤية العالم

اتشبغب أكثط تيغؤتًغ بشأن ةسلقبل اتعغتم ةن اتيئم  اتأكبط سنًغ.  ية جمفع بلدان 
اتدراسم، قغل 57 % ةن اتشبغب وسطفًغ أن اتعغتم يصبح أ ضل ةع كل جفل جديد، 

ةقغبل 39 % ةن اتيئم اتأكبط سنًغ.

يمفل أ طاد اتيئم اتعمطيم 15-24 يغةًغ إتى اتغيلقغد بأن اتأريغل  ة بلدانهم يندةغ 
يكبطون سفكغنغن أ ضل حغتًغ اقلصغديًغ ةن آبغئهم اتآن.  غسطفًغ، قغل 54 % ةن 

اتشبغب  ة جمفع بلدان اتدراسم إن أريغل اتفغم سفكغنغن  ة وضع أ ضل، 
ةقغبل 45 % ةن اتيئم اتأكبط سنًغ.

تكن  ة اتبلدان ةطتيعم اتدخل، تفس هنغك ثقم كبفطي بغتلقدم اتغقلصغدي. 
ونسبم اتشبغب هنغك اتذين يعلقدون بأن اتأريغل سفكغنغن أسغأ حغتًغ ةن 

ذويهم )59 % وسطفًغ( تبلغ ضعف نسبم اتذين يعلقدون أنهم سفكغنغن أ ضل 
حغتًغ )31 % وسطفًغ(.

واتشبغب أكثط احلمغتغ بكثفط ةن اتأجفغل اتأكبط سنغ تلبنة اتمغارنم اتعغتمفم. 
ونسبم اتشبغب اتذين يشعطون بأنهم جزء ةن اتعغتم أكثط ةن شعغرهم بأنهم 
أسغسًغجزءةنةجلمعهماتمحلةأوبلدهم،تبلغضعفنسبمأ طاداتيئم

01 يشفط إتى اتبلدان اتلة تديهغ حد أدنى قغنغنة تسن اتزواج.

نسبة الشباب الذين 
يشعرون بأنهم جزء 
من العالم أكثر من 

شعورهم بأنهم 
أساسًا جزء من 

مجتمعهم المحلي 
أو بلدهم، تبلغ ضعف 

نسبة أفراد الفئة 
الأكبر سنًا تقريبًا. 



11 ةلخصاتنلغئجاتطئفسفم
مشروع الطفولة المتغيرة

اتأكبط سنًغ تقطيبًغ. وكلمغ زاد اتعمط سنم واحدي، وسطفًغ، كلمغ انخيض احلمغل تبنة 
اتمغارنم اتعغتمفم بنسبم 1 %.

وتليق كال اتيئلفن  ة جمفع بلدان اتدراسم تقطيبًغ يلى أنهم سفصبحغن أكثط أةغنًغ 
ةن تهديدات ةثل كغ فد - 19 إذا يملت حكغةغتهم بغتلنسفق ةع اتبلدان اتأخطى. 

واتشبغب  ة ةعظم بلدان اتدراسم هم أكثط احلمغتًغ ةن اتيئم اتأكبط سنًغ تديم هذا 
اتلعغون.

اتشبغب اتفغم يمغةًغ أكثط ثقم ةن اتيئم اتأكبط سنًغ بغتمؤسسغت كمصغدر 
تلمعلغةغت، ةثل أربغء اتحكغةغت اتغرنفم واتعلمغء واتعغةلفن اتصحففن ووسغئل 
اتإيالم اتدوتفم. وأحد اتغسلثنغءات اتطئفسفم هغ اتمؤسسغت اتدينفم. وبفن جمفع 

اتمصغدر اتلة ذكطهغ اتغسلبفغن، يبدي اتشبغب أكبط قدر ةن اتثقم بمعلغةغت اتأربغء 
واتعغةلفن اتصحففن. وتم يعطبغا ين ةسلغيغت يغتفم ةن اتثقم بغسغئل اتلغاصل 
اتغجلمغية كمصدر تلمعلغةغت؛ قغل 17 %  قط وسطفًغ إنهم يثقغن »كثفطًا«

بغتمعلغةغتاتمغجغدييلىهذهاتمنصغت.

العمل المناخي

اتغيةبقضفمتوفطاتمنغخبفناتشبغبواتيئماتأكبطسنًغأبعدةغيكغنين
اتغكلمغل.وسطفًغ،يقغل80 % قطةناتشبغبإنهمسمعغابلوفطاتمنغخ.
ويندةغُرلبةناتشبغباتذينسمعغابلوفطاتمنغختحديدتعطييهاتصحفح،

اخلغر56 % قطاتلعطيفاتصحفح.

ويليقغغتبفماتذينتديهمويةو همتلوفطاتمنغخ،شبغبًغوكبغرًا، ة
اتغيلقغدبأنهيمكناتلخيففةنه،وأنهيلىاتحكغةغتاتخغذخطغاتيملفم

تلحقفقذتك.

المساواة مهمة

تليقاتأجفغلاتشغبمواتأكبطسنًغيلىأهمفمةعغةلماتنسغءوأ طاداتأقلفغت
اتعطقفمواتإثنفمواتدينفميلىقدماتمسغواي. غسطفًغ،أجغب80 %يلى
اتأقلبأنهةناتمهمأواتمهمجدًاةعغةلمأ طادهذهاتيئغتيلىقدم

اتمسغواي.

يتفق غالبية الذين 
لديهم وعي وفهم 
لتغير المناخ، شبابًا 

وكبارًا، في الاعتقاد 
بأنه يمكن التخفيف 

منه، وأنه على 
الحكومات اتخاذ 

خطوات عملية 
لتحقيق ذلك.

الشابات )55 % 
وسطيًا( أكثر احتمالًا 

من الشباب )45 
%( للقول إنه من 

»المهم جدًا« معاملة 
الإناث وأعضاء مجتمع 

الميم على قدم 
المساواة. 
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واتشبغبأكثطاحلمغتًغتلقغلإنهةناتمهمةعغةلمأيضغءةجلمعاتمفميلىقدم
اتمسغواي.وسطفًغ،يقغل71 %ةناتشبغبإنهةناتمهمأواتمهمجدًاةعغةلم

أيضغءةجلمعاتمفميلىقدماتمسغواي،ةقغبل57 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.

وبشكليغم،تعبطاتشغبغتيناهلمغمبغتمسغوايأكبطةناهلمغماتشبغب.يلى
سبفلاتمثغل،اتشغبغت)55 %وسطفًغ(أكثطاحلمغتًغةناتشبغب)45 %(تلقغلإنه
ةن»اتمهمجدًا«ةعغةلماتإنغثوأيضغءةجلمعاتمفميلىقدماتمسغواي.ةن
بفنجمفعجغانباتغسلبفغن،يكشفهذااتسؤالينأكبط جغيبفناتشغبغت

واتشبغن.
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مقدمة
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مقدمة
هنغكروايمجديديينهغيتلسعبغسلمطاربفناتأجفغل ةجمفعأنحغء

اتعغتم.وقدسغهمتاحلجغجغتيقغدهغاتشبغببشأنتوفطاتمنغخ؛واتعداتم
اتعطقفمواتيسغد؛وتبغيناتخفغراتاتغنلخغبفم؛وايلمغداتشبغباتشديديلى

اتإنلطنت ةتعزيزهذهاتطوايم. ةوسغئلاتإيالمواتثقغ ماتشعبفم،غغتبًغ
راتشبغبيلىأنهميديمغاتصبطأوةلشددونأوصطيحغنبلوأنغنفغن ةغُيصغَّ

يطغتبغنبغةلفغزات ةعفنم )entitled(، يلى يكساتأكبطسنًغاتذينيلصط غن
بطصغنمأكثط.

وةيهغماتلغتطبفناتأجفغلتفسجديدًا.تكناتجديدربمغهغاتسطيماتلةيلوفط
بهغيغتمنغوةعهاتطيغتم.قبلأنتقلبجغئحمكغ فد- 19اتعغتمرأسًغيلى

يقبةنذيغةفنتقطيبًغ،كغنتبغادراتلوففطاتعمفقتلغح ةاتأ ق. خاللربع
اتقطناتمغضة،توفطيغتمنغ،وأصبحأكثطرقمفم،وأكثطيغتمم،وأكثطيطضمتللنغع.
وهذهاتلوففطاتتشكلاتخليفمتسنغاتاتلكغينينداتأريغل،وتصغغتجغربهم

وةغاقيهم.ودراسماتعغاةلاتلةتسبب-أوتغتسبب-اتهغيبفناتكبغر
واتشبغب ةهذااتسفغقسطيعاتلطغر،تسغيد ةإتقغءاتضغءيلىاتكفيفم

اتلةتلوفطبهغاتطيغتمبغتضبط،وتبعغتهذااتلوفط.

وهذااتمسلغىةناتلحطياتعلمةهغاتذييمنحاتحفغيمتمشطوعاتطيغتم
اتملوفطي. منخاللرصداتغنقسغماتمزيغمبفناتأجفغل-ةغحجمه/يمقه؟أين
و ةأيمقضغيغنطىأكبطاتيجغات؟-شطينغ ةتحسفن همنغتكفيفمتوفط

اتطيغتم.وهدفاتمشطوعهغوضعاتشبغب-تجغربهمووجهغتنظطهم- ة
صلباتعمليلىتحسفناتحفغيتجمفعاتأريغل،اتفغمو ةاتمسلقبل.

ودراسلنغهذه،بغتشطاكمةعةؤسسمغغتغب،هةأولاسلطالعيغتمةيسأل
أجفغتًغةخلليمينوجهغتنظطهمبغتطيغتموكففيطوناتعغتماتفغم.ويطضت

نلغئجاتدراسمةلعددياتأجفغلتيئلةاتشبغبواتأكبطسنًغ ة21بلدًا ةهذا
changingchildhood.unicef.org:اتلقطيطوكذتكيلىةغقعإتكلطونةةلطغر

أجطيت هذه اتدراسم اتمشلطكم بفن كغنغن اتثغنة/ينغيط وحزيطان/يغنفغ 2021،  ة
21بلدًاةنةخللفبقغعاتعغتم. ةكلبلد،اسلطلعنغآراءنحغ1000شخص
)1500 ةاتهند(شكلغايفنمتمثفلفمتيئلفنيمطيلفن:اتشبغب)15-24يغةًغ
بحسبتعطيفاتأةماتملحديتلشبغب(واتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط.وبسبب

جغئحمكغ فد- 19،جطىاتغتصغلةعجمفعاتمشغركفنبغاسطماتهغتف.وُصممت
أداياتغسلبفغنبمسغيديةجمغيمةناتخبطاءوتضمنأسئلمخضعتتالخلبغر ة

ودراسة العوامل 
التي تسبب - أو لا 

تسبب - الهوة بين 
الكبار والشباب في 
هذا السياق سريع 
التطور، تساعد في 

إلقاء الضوء على 
الكيفية التي تتغير 

بها الطفولة بالضبط، 
وتبعات هذا التغير.

استكشف النتائج 
وتصفح البيانات على:

changingchildhood.
unicef.org

changingchildhood.unicef.org
changingchildhood.unicef.org
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اسلطاليغتأخطىبغتإضغ مإتىأسئلمجديديُوضعتخصفصًغتمشطوعاتطيغتم
اتملوفطي.يمكناتغرالعيلىأسئلماتغسلبفغنهنغ،وإيجغدةزيدةناتمعلغةغت

يناتمنهجفمهنغ.

أجطينغأيضًغبحثًغنغيفًغرطحأسئلمةيلغحم ةخمسمةنبلداناتدراسم:
اتأرجنلفنوبنوالدشوكفنفغواتمملكماتملحديواتغتغيغتاتملحدي02.وأجطي

 ةكلبلدةنهذهاتبلدانستةقغبالتةديكلةنهغ30دقفقميبطاتهغتف
أواتيفديغةعةزيجةناتمشغركفنةناتيئلفناتعمطيلفنتلدراسم.

تمثلبلداناتدراسمةجمغيمةلنغيمحسباتمنطقموةسلغىاتدخل-ةندخل
 طديسنغييقلين1000دوتغر03 ةةغتةإتىدخلييغق60أتفدوتغر
 ةاتغتغيغتاتملحدي.04وهةتخللفأيضًغ ةنسبماتسكغناتشبغب؛ ة

ةغتة،ةثاًل،اتوغتبفماتعظمىةناتسكغندونسن24يغةًغ،بفنمغاتوغتبفم ة
اتفغبغنتبلغ40يغةًغأوأكثط.

ربع قرن من التغير العالمي السريع

إنأبطزاتلوففطاتاتلةرطأتيلىاتحفغي ةاتعقغداتأخفطيسببهغانلشغر
اتلكنغتغجفغاتطقمفم. بسطيمتلجغوزبكثفطاتلكنغتغجفغتاتسغبقم،انلشطت

اتهغاتفاتمحمغتمواتإنلطنت ةجمفعأنحغءاتعغتم.وةنإرالقةحطكاتبحث
غغغل)1997(إتى فسبغك)2004(ويغتفغب)2005(وأولجهغزآي غن)2007(
وواتسآب)2009(وإنسلوطام)2010(وتفكتغك)2016(،يلحغلاتمشهداتطقمة
بسطيمكبفطيجدًا.وأدىانلشغراتلكنغتغجفغاتطقمفمإتىوصغلغفطةسبغقإتى

اتمعلغةغت، ضاًليناتليغيلاتآنةبفناتبشطوبالحدودجوطا فم.

02 تحمغيم هغيم اتمشغركفن  ة اتغسلبفغن، تلضمن اتمطاجع اتغسم اتأول  قط.

جمفعاتمبغتغبغتدوتغراتأةطيكة. 03
04 أجطي اتغسلطالع  ة اتبلدان اتلغتفم: بنوالدش واتكغةفطون وإثفغبفغ واتهند وإندونفسفغ وكفنفغ وةغتة 

واتموطب ونفجفطيغ وأوكطانفغ وزيمبغبغي )دخل ةنخيض أو ةلغسط أدنى(؛ اتأرجنلفن واتبطازيل وتبنغن وبفطو 
)اتشطيحم اتعلفغ ةن اتدخل اتملغسط(؛  طنسغ وأتمغنفغ واتفغبغن وإسبغنفغ واتمملكم اتملحدي واتغتغيغت 

اتملحدي )دخل ةطتيع(.

يمكن الاطالع على 
أسئلة الاستبيان 
هنا، وإيجاد مزيد 

من المعلومات عن 
المنهجية هنا.
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الشكل 1: بلدان هرمة وأخرى شابة
تغزيعاتسكغنبحسباتسن ةبلداناتدراسمال

تغيمكناتمبغتوم ةوتفطيهذهاتلطغرات. لقداسلوطقانلشغرتكنغتغجفغ
اتبغاخطةناتدولاتونفمإتىاتيقفطي100يغم؛أةغاتفغم، غتلكنغتغجفغتنلشط
يلىاتيغرتقطيبًغ05.  ةاتعغتماتنغةة، غقانلشغراتلكنغتغجفغاتطقمفمبكثفط

اتنمغ ةاتغصغلإتىاتخدةغتاتأسغسفم06. ةيغم1996،كغن1 %ةن

05 Comin,D.,‘TheEvolutionofTechnologyDiffusionandtheGreatDivergence’,Paper
presentedatBrookingsBlumRoundtable,SessionIII:Leap-FroggingTechnologies,Aspen,
Colorado,8August2014.

06 World Bank, ‘World Development Report 2016: Digital dividends’, The World Bank, Washington, 

D.C., 2016.
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36%

38%

40%

48%

51%

52%

53%

7% 

9 % 

2 % 

في العالم النامي، 
فاق انتشار 

التكنولوجيا الرقمية 
بكثير النمو في 

الوصول إلى  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/08/session-3-leapfrogging-comin_post-final.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23347
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سكغناتعغتم قطيسلطفعغناتغصغلإتىشبكماتإنلطنت.وبحلغليغم2017،
وصلتهذهاتنسبمإتى49 %وهة ةتزايد.

وبوضاتنظطيناتيجغياتطقمفم، إنشبغباتيئماتعمطيم15-24يغةًغتم
يعط غاسغىيغتمةلصل. قدُوتدوابفنيغةة1997و2006،ويعفشغن ة

يغتمتإلنلطنتدوريمفق ةصفغغله،وبغتنسبمتأصوطهم،كغنتوسغئلاتلغاصل
اتغجلمغيةةغجغديدائمًغ.وبغتنسبمتكثفطين ةهذااتجفل،تغيغجدتمففزبفن

اتحفغييلىاتإنلطنتواتحفغيخغرجاتغتصغلبغتإنلطنت.وتأنهمةسلخدةغننشطغن
تلقنغاتاتطقمفم،يحلكاتعديدةناتشبغبةعأ كغروثقغ غتةخلليمرغال

حفغتهمأكثطةنأيجفلقبلهم،وهذاةغيحددرؤيلهمتمكغنهم ةاتعغتم.

وتسغريتاتغتصغتغتاتأخطى ةاتيلطينيسهغ. قدشهدتتسعفنفغتاتقطن
اتعشطينبدايماتمغجماتثغنفمةناتعغتمم07،نلفجماتزيغدياتحغدي ةنمغ

اتلجغريوانلشغررأساتمغلاتأجنبةبيضل لحاتأسغاقاتنغشئم،واتلةيطةز
إتفهغبغنضمغماتصفنإتىةنظمماتلجغرياتعغتمفم ةيغم2001.وقدأدى
اتصعغداتسطيعتالقلصغداتاتنغشئمواتلد قاتملزايدتطأساتمغلواتسلع
واتأشخغصيبطاتحدودإتىربطاتنغسةنأةغكنبعفدي.وهذهاتقغى،إتى

جغنباتإنلطنت،هةاتلةربمغحغتتنبغءياتمنظطاتإيالةةةغرشغلةغكلغهغن
ين»اتقطيماتعغتمفم«إتىحقفقم.

يمكناتقغلإنأيظمتجسفدتقطيميغتمفمهغاتمدينماتحديثم. منذيغم
2007،يعفشأكثطةننصفسكغناتعغتم ةةنغرقحضطيم-وهةنسبم
ةسلمطي ةاتغرتيغع.بمعنىآخط،يغشتأكثطيماتعغتم ةاتمدنأواتبلدات
ةعظمحفغيأريغلوشبغباتفغم.هذهاتبفئغتاتحضطيمتفست قطةكغنًغ
تكسباتعفشتلعمغلاتمعغصطين،بلهةأيضًغةاليبتأريغتهم.وتنغيهغ

وكثغ لهغيسغهمغن ةصفغغموتكثففاتليغيالتاتلةتلعغةلةعهغاتأجفغلاتشغبم.

وسطهذهاتلحغتغت،شهدنغتقدةًغاجلمغيفًغةهمًغ ةأكثطيمبلداناتعغتم،
كغتلغسع ةحقغقاتمثلففن08وتضففقكبفطتليغرق ةةلغسطسنغات

07 Chandy, L., and B. Seidel, ‘Is Globalization’s Second Wave About to Break?’, The Brookings 

Institution, Washington, D.C., October 2016.

08 Cameron, D., and R. Johnson , ‘How Gay Rights Have Spread Around the World Over the Last 

224 Years’, The Washington Post, 26 June 2015.

وبالنسبة لكثيرين 
في هذا الجيل، لا 

يوجد تمييز بين 
الحياة على الإنترنت 

والحياة خارج الاتصال 
بالإنترنت.

https://www.brookings.edu/research/is-globalizations-second-wave-about-to-break/
https://www.brookings.edu/research/is-globalizations-second-wave-about-to-break/
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/gay-rights-history/
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/gay-rights-history/
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اتدراسمبفناتبنفنواتبنغت ةاتعديدةناتبلدان09. طغمأنيدداتنسغء
رئفسغتاتدولأواتحكغةغتتغيزالةنخيضًغ، إنهسجلأيلىةسلغىته ة

اتلغريخ10. يةيغم1996،يندةغُوتدتاتمجمغيماتأوتىةنشبغبهذه
اتدراسم،كغنهنغك33دوتم قطتديهغرئفسمدوتم؛أةغاتفغم غتعدديبلغ88دوتم.

عالم متغير، طفولة متغيرة 

تكشفدراسلنغوجغدةسغ مكبفطيبفناتأجفغلةنحفثكفيفمتمغهة
اتشبغبةعاتعغتمةنحغتهم،ووجهغتنظطهم،و ةبعضاتممجغتغت،

قفمهم.و ةحغتغتكثفطي،تغجدهذهاتغنقسغةغتبفناتأجفغل ةاتبلدان
بمخللفةسلغيغتاتدخل،وتدىاتجنسفن،ويغاةلأخطىرغمأننغوجدنغأدتم

يلىأنأكبط جغيتغجد ةاتبلدانةطتيعماتدخل،و جغيأصوط ةةعظم
اتبلدانةنخيضماتدخلوةلغسطماتدخل.

وتكشفاتنلغئجأنةغقعاتمطء ةسلسلماتأجفغلتهدوريمفق ةتشكفل
وجهغتنظطهيناتطيغتمواتعغتم.وتغشك ةأناتلوففطاتسطيع ةيغتمنغ

يحددةعغتمتجغرباتأريغلونظطتهمإتىاتعغتماتفغم.

بشكليغم،ُتظهطدراسماتفغنفسفوةؤسسمغغتغبأناتشبغبيجسدونروح
اتقطناتحغديواتعشطينبغقلنغعأكبطةناتأشخغصاتأكبطسنًغ.ويعداتشبغب

ةسلخدةفنأكثطنشغرًغوحنكمتللكنغتغجفغاتطقمفمةنآبغئهم.إنهمأسطع ة
رؤيم غائدهغوأكثطقدرييلىاتلعغةلةعةخغرطهغ،رغمأنهميعبطونأيضًغ
ينةخغوفجديم.وتكغنهمنشأوا ةظطوفاتعغتمم، هميلعغةلغنأقل
كأيضغء ةةجلمعغتهماتمحلفموأكثطكمغارنفنيغتمففن.وهمتفس قط
يقبلغناتمعغيفطاتملوفطي،بلويطغتبغنبقدرأكبطةناتلسغةحواتلعدديم،بمغ

 ةذتك ةحقغقةجلمعاتمفم.ونلغئجاتدراسمإنمغتعكسحقفقمأنأيضغء
هذهاتيئمتميعط غاسغىيغتمرقمةوةلطابطوأكثطتعدديم.

تصفدراسماتفغنفسفوغغتغبجفاًلشغبًغتغيلبنىاتكثفطةنجغانباتحداثم
 حسب،بلويسلملعبغسلمطاراتلوففط ةاتمجغتغتاتطئفسفم.إذانظطنغإتى

اتمغضة، إناتشبغبأكثطاحلمغتًغتأنيدركغااتلقدماتمحطز ةجغانبةخلليم
ةناتحفغي،حفثارتيعتةسلغيغتاتمعفشم ةجمفعأنحغءاتعغتموازدادتغ ط

09 Our World in Data, ‘Gender Ratios for Mean Years of Schooling, 1870 - 2010’, based on data 

drawn from Lee and Lee, ‘Human Capital in the Long Run’, Journal of Development Economics, 

May 2016.

10 Inter-Parliamentary Union, ‘Women in Politics: 2021’, March 2021.

في عام 1996، عندما 
ُولدت المجموعة 

الأولى من شباب 
هذه الدراسة، كان 

هناك 33 دولة فقط 
لديها رئيسة دولة؛ 

أما اليوم فالعدد يبلغ 
88 دولة.

https://ourworldindata.org/grapher/gender-ratios-for-mean-years-of-schooling
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300396
https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021
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اتخدةغت.وإذانظطنغإتىاتمسلقبل، إناتشبغبأكثطثقم ةأناتعغتميصبح
ةكغنًغأ ضل.قدتبدوهذهاتنلغئجةيغجئم،تأنهرغمإحطازتقدم،سفطثاتأريغل

يغتمًغيغاجهريغحًغةعغكسمكبفطي. منأزةماتمنغخإتىزيغدياتالةسغواي
واتدةغراتذيأحدثهكغ فد- 19،قديعلقداتمطءأناتجفلاتصغيدسفصغب

بغتفأس،أويلىاتأقلتلكغنتديهنظطيأكثطسغداويمةننظطياتأشخغص
اتأكبطسنًغ.

تكناتغيلطافبلحسنةسلغيغتاتمعفشموةؤشطاتاتلقدماتغجلمغيةتغيعنة
أناتشبغبةطتغحغنأوراضغن. طغموجغدتيغؤلواسعبأنجفلاتشبغب

سفكغنأ ضلحغتًغةنآبغئهميلىسبفلاتمثغل، إنهذاتغينطبقيلى
اتشبغب ةاتبلداناتونفمحفثتغقفاتنمغ ةةسلغيغتاتمعفشم.كمغأن

اتحمغستللكنغتغجفغتاتطقمفمتفسقغيًغبفناتشغبغت،اتالئةيبدينحذرًا
أكبطحفغل غائدهغويسطينأكثط ةرؤيمةخغرطهغ،بحسبنلغئجاسلطالينغ.
كمغأنتبنةاتشبغبيمغةًغتللكنغتغجفغاتطقمفمتغيعنةثقميمفغءبمحلغى

اتإنلطنت؛إنهمأكثطتبصطًاو طنمةنآبغئهميندةغيلعلقاتأةطبغسلخدام
هذااتمحلغى.وأظهطاتغسلطالعأناتشبغبيشعطونبضوطةلزايدتلنجغح ة
اتطيغتمويمطونبلجغربأسغأيلىصعفداتصحماتعقلفم.وثمميددةلزايدةن

اتشبغبغفطراضفنيناتلقدماتمحطز ةةعغتجماتلمففز.

ةعذتك،ورغماتهغياتغاضحمبفناتأجفغل ةةجمغيمةناتقضغيغ، إننغتغ
نطىسغىاتقلفلةناتأدتميلىوجغدهغي ةاتمجغتغتاتحطجماتلةتغقعنغ

وجغدهغ فهغأكثطةنغفطهغ.وتوفطاتمنغخهغأحدهذهاتمجغتغت. على
اتطغمةناتطوايغتاتإيالةفم، إناتأجفغلاتشغبمواتأكبطسنغقدةغاإجغبغت

ةلمغثلموقغيميلىأسئلمهلبإةكغناتبشطيكسأسغأآثغره،وهلينبوة
يلىاتحكغةغتاتخغذخطغاتجطيئمتلحقفقذتك.بخصغصاتعغاةلاتلة

تسغهم ةنجغحاتيطد ةاتحفغي،يليقاتكبغرواتشبغبيلىأناتعغاةل
اتأهمهةاتعملاتدؤوبواتلعلفموتفسيغاةلخغرجمينسفططتهم،

كثطوياتعغئلمواتحظ.

تمتنظفمبقفماتلقطيطيلىاتنحغاتلغتة.يبحثاتجزءاتأولةغضغع»كفف
يشبأريغلاتفغم«،ويقغرنآراءاتأجفغلاتمخلليميناتطيغتماتمعغصطي.

ندرساسلخداماتلكنغتغجفغاتطقمفمووجهغتاتنظطحفغلةخغرطهغو غائدهغ؛
واتلقدم ةاتأبعغداتمخلليمتلطيغتم؛واتصحماتعقلفم؛واتقضغيغاتملعلقم
بسلطماتأريغلودورهم/ غيلفلهم. ةاتجزءاتثغنة،نسلكشفكففيطى

اتشبغباتعغتمبشكلةخللفيناتيئغتاتأكبطسنًغ.ندرساتآراءحغلاتلغقعغت

على الرغم من وجود 
تفاؤل واسع بأن 

جيل الشباب سيكون 
أفضل حالًا من 

آبائهم على سبيل 
المثال، فإن هذا لا 

ينطبق على الشباب 
في البلدان الغنية

على الرغم من ورغم 
الهوة الواضحة بين 

الأجيال في مجموعة 
من القضايا، فإننا 

لا نرى سوى القليل 
من الأدلة على وجود 

هوة في المجالات 
الحرجة التي توقعنا 
وجودها فيها أكثر 
من غيرها. وتغير 

المناخ هو أحد هذه 
المجالات.
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اتمسلقبلفم،اقلصغديًغويلىنطغقأوسع،يلىاتمسلغيفناتقططيواتعغتمة.
كمغنسلعطضوجهغتاتنظطبشأناتمغارنماتعغتمفمواتلعغوناتعغتمة؛وأزةم

اتمنغخ؛واتثقمبغتمؤسسغت؛واتعداتماتغجلمغيفم.ويصفاتجزءاتثغتثاتعبط
اتطئفسفمةناتيغارقبفناتأجفغل.و ةقسمأخفط،نسألةغاتذيتعنفهنلغئج
اتدراسمتلطيغتم ةاتقطناتحغديواتعشطين،وةغأ ضلاتسبلتلحسفنحفغي

جمفعاتأريغلاتفغمو ةاتمسلقبل.
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كيف يشب أطفال 
اليوم؟ وجهات نظر 

عن الطفولة

الجزء الأول 
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كيف يشب أطفال اليوم؟ وجهات نظر عن الطفولة
الشباب يعيشون في مجتمع رقمي معظم الوقت الأجيال

 الأكبر سنًا ليست كذلك 

تعداتلكنغتغجفغاتطقمفماتمجغلاتذييشهدأيمق جغيبفناتشبغبواتكبغر
بفنجمفعاتقضغيغاتلةتلنغوتهغهذهاتدراسم.واتيجغيبفناتأجفغلهنغ

تفست قط ةاسلخداماتلكنغتغجفغتاتطقمفم،بلأيضًغ ةوجهغتاتنظط
بشأن غائدهغتألريغلوةخغرطهغيلفهم.

ةنحفثاتغسلخدام،تلسعاتهغيبفناتأجفغلبغسلمطارحفثيلغاجداتشبغب
يلىاتإنلطنتكليغمأكثطبكثفطةناتذينتزيدأيمغرهمين40يغةًغ.

و ةدولاتدراسماتإحدىواتعشطين،قغل77 %ةناتشبغبوسطفًغإنهم
يسلخدةغناتإنلطنتيغةفًغ،ةقغبل52 % قطةناتيئماتأكبطسنًغ.و ةجمفع
بلداناتدراسمتقطيبًغ،يسلخدماتشبغباتإنلطنتبهذهاتغتفطيأكثطبكثفطةن

اتيئماتأكبطسنًغ.

هذهتفستاتيجغياتطقمفماتلةنسمعينهغكثفطًاجدًا. معظماتآراءبشأن
اتيجغياتطقمفمتطكزيلىاتيطق ةسهغتماتغصغلواتغسلخداماتطقمففنبفن
اتأغنفغءواتيقطاء،داخلكلبلدأوبفناتبلدان.ونحننطىهذهاتغنقسغةغتأيضًغ
بفناتشبغب. بغتمقغرنمةعشبغباتبلدانةنخيضموةلغسطماتدخل، إنشبغب
اتبلدانةطتيعماتدخلأكثطاحلمغتًغبمطتفنتغسلخداماتإنلطنتيغةفًغ،كمغوجدت
دراسلنغ.وأقلةننصفشبغباتبلدانةنخيضموةلغسطماتدخليسلخدةغن
اتإنلطنتبغنلظغم.إضغ متذتك،أ غد90 %وسطفًغةناتشبغباتذينقغتغاإنهم
يعفشغنحفغيةطتغحمةغديًغأنهماسلخدةغااتإنلطنت ةاتشهطاتأخفط،ةقغبل
55 %وسطفًغ قطةناتشبغباتذينيعفشغنحفغيصعبمأوصعبمجدًا-أي

 جغيقدرهغ35نقطمةئغيم. ةةقغبلمبعداتغسلبفغن،أيطبةغرك،24سنم،
ةنكفنفغينحمغسهتمزايغاتغتصغلبغتإنلطنتوتكنهتحدثيناتالةسغواي ة
وصغلاتذينيعفشغن ةةنغرقنغئفم.تقدحققتاتلكنغتغجفغاتطقمفمكمغ

يقغل»تقدةًغجفدًاتأنه...يمكنكسمغعاتأخبغرخاللوقتقصفط...يمكنكاتعثغر
يلىأيخبطينأيشةءيبطاتإنلطنت.اتشبكماتفغمأ ضلةناتمغضة،تكن
سكغناتمدنيسليفدونأكثطةنسكغناتأريغف. غتذينيعفشغن ةاتطيف

تفستديهماتلجهفزاتاتالزةم«.

تعد التكنولوجيا 
الرقمية المجال الذي 
يشهد أعمق فجوة 
بين الشباب والكبار 
بين جميع القضايا 

التي تتناولها هذه 
الدراسة. 
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.الشكل 2: شباب متصل
نسبة الذين يستخدمون الإنترنت يوميًا

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

نسبة الذين يستخدمون الإنترنت يوميًا 
بين أفراد الفئة العمرية 15-24 عامًا

نسبة الذين يستخدمون الإنترنت يوميًا 
بين أفراد الفئة العمرية 40 عامًا فأكثر
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في دول الدراسة 
الإحدى والعشرين، قال 

77% من الشباب وسطيًا 
إنهم يستخدمون 

الإنترنت يوميًا، مقابل 
52% فقط من الفئة 

الأكبر سنًا. 
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الشباب يلجأون معظم الأحيان إلى مصادر الإنترنت - ووسائل التواصل

 الاجتماعي بشكل أساسي - للبقاء على اطالع؛ أفراد الفئة الأكبر سنًا

 يستخدمون قنوات أخرى

تكشفاتدراسم جغيواسعمأخطى ةاسلخداماتلكنغتغجفغ
اتطقمفم:اتشبغبيعلمدونيلىةنصغتاتإنلطنتأكثطبكثفطةن

اتمصغدراتلقلفديمتسمغعاتأخبغرواتحصغليلىاتمعلغةغت. شبغب
اتفغم)15-24يغةًغ(غغتبًغةغيسلخدةغناتإنلطنت-ووسغئلاتلغاصل
اتغجلمغيةبشكلأسغسة-تلبقغءيلىارالعبغتأحداثاتجغريم.

11.و ةجمفعبلداناتدراسم،يزيداحلمغلاسلخداماتشبغب

اتإنلطنتتلحصغليلىاتمعلغةغتبمقدار10نقغطةئغيميلى
اتأقلةقغرنمبغتأكبطسنًغ،و ةةعظماتبلدان،يصلهذااتيطقإتى

30نقطمةئغيمأوأكثط.
وبغتمقغرنمةعةجغتغتاتدراسماتأخطى،يمثلاتغيلمغديلىوسغئل
اتلغاصلاتغجلمغيةأكبط جغيبفناتأجفغل.إذتيصل جغيقدرهغ

28نقطمةئغيمبفناتيئلفناتعمطيلفن ةهذااتمجغل،حفث
يسلخدماتشبغبتلكاتمنصغتتلبقغءيلىارالعأكثطبكثفط)45 %

وسطفًغ(ةناتيئماتأكبطسنًغ)17 %(.
ويلىاتنقفضةنهم،يلجأأ طاداتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثطيغدي

إتىاتلليزيغنتملغبعمتطغراتاتأحداث.وهمأيضغأكثطاحلمغتًغ
ةناتشبغبتغسلخداموسغئلاتإيالماتلقلفديماتأخطىكغتطاديغ

واتصحف. 

اتغسلثنغءاتغحفديلىاتمسلغىاتقططيهغزيمبغبغي،حفثتغيزالانلشغراتإنلطنتضعفيًغنسبفًغوتغ 11
يزالاتطاديغهغاتمصدراتطئفسةتلمعلغةغت ةاتبالد.وشبغبزيمبغبغييلجأونغغتبًغإتىاتطاديغ

تلبقغءيلىارالعدائم.

شباب اليوم غالبًا ما 
يستخدمون الإنترنت 

- ووسائل التواصل 
الاجتماعي بشكل 

أساسي - للبقاء 
على اطالع بالأحداث 

الجارية
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 الشكل 3: مصادر المعلومات:
الإنترنت أم الراديو/التلفزيون؟

مصادر المعلومات، متوسطات 21 بلدًا

الشباب أكثر اقتناعًا بفوائد الحياة على الإنترنت 

بغصيهمأكثطاسلخداةًغتللكنغتغجفغاتطقمفم،يبدياتشبغبارتفغحًغأكبطتدورهغ
 ةحفغياتأريغلوكذتك ةحفغتهم.قبلكغ فد- 19بغقترغيل،كغن

اتأريغلواتشبغبيقضغنوقلًغةلزايدًايلىاتإنلطنت.وةعانلشغره،بغتاتإنلطنت
ر فقًغدائمًغتكثفطةناتشبغب،ةمغزادأكثط لطاتجلغسهمأةغماتشغشغت.

وتحغلاتإنلطنتإتىشطيغنحفغيةعاتعغتماتخغرجةأبقىاتعديدةناتشبغب
يلىاتصغلبغتعملواتمدرسمو فمغبفنهم.

ويمغةًغ،يطىاتشبغبأيضًغ غائدأكبطوةخغرطأقل ةتعغةلاتأريغلةع
اتإنلطنتةقغرنمبغتأجفغلاتأكبطسنًغ.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

وســائل التواصــل
ــي   الاجتماع

45

%17

مواقع
 أخباريــة عبــر 

الإنترنــت

%14
%11

الأســرة أو الأصدقــاء

%7 %6

الإذاعة

%4

%13

ــون التلفزي

%15

%39

الصحــف

%3
%7
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الشكل 4: الفجوة الرقمية
نسب الذين يعتقدون أن التكنولوجيا الرقمية تساعد الأطفال كثيرًا في 

مختلف المجالات، متوسطات 21 بلدًا

يطىكالاتجفلفنأناتلعلفمهغأكبطةفزيتلعغةلاتأريغلةعاتإنلطنت،يلفه
اتلسلفمواتغسلملغعثماتإبداعواتلغاصلاتغجلمغية.وتكن ةكلواحدةن

هذهاتمجغتغت،يظهطاتشبغبثقمأكبطبهذهاتيغائدةناتيئماتأكبطسنًغ.يقغل
شمفم،17سنم،ةنةنطقمرييفم ةبنوالدش:»شةءإيجغبةأنيللقى
اتنغس ةاتقطىاتبعفدي ةبلدنغأخبغرةغيحدث] ةأةغكنأخطىوهم[

جغتسغن ةبفغتهم«.

ويقطشبغبآخطونبغتعديدةناتجغانباتإيجغبفمتللكنغتغجفغاتطقمفمويلسغءتغن
 ةاتغقتنيسهةغذايمكنأنيضفعةعكلهذااتلحيفزواتمشغركماتملزايدي.

تقغلكفغرا،15سنم،ةناتغتغيغتاتملحدي:»تقدغفطاتإنلطنتةعنىاتطيغتم
اتفغمتأننغ ةاتغاقع،كمغأيلقد،تغنكليةبغتجلغسواتشعغربغتملل.أينة،
إذاشعطنغبغتملل، إننغببسغرمنسلخدمهغاتينغوهذايلىاتأرجحتفسجفدًا

تألريغلاتصوغر،أوحلىاتأريغلاتأكبطسنًغ«.

الشباب يرون مخاطر جدية، ولكن الأكبر سنًا أكثر تخوفًا 

سغاءأكغنغاأكثطةعط مبكفيفمحمغيمةعلغةغتهم،كمغتشفطبعضاتأبحغث،
أوكغنتديهمببسغرمةخغوفةخلليمحفغلاتخصغصفمبسببسنهم، إن

ةسلخدةةاتإنلطنتاتشبغبيعبطونينقلقأقلبشأناتخصغصفميلى
اتإنلطنتةناتمسلخدةفناتأكبطسنًغ. غسطفًغ،يقغل25 %ةنةسلخدةة
اتإنلطنتاتشبغبإنهمقلقغنجدًاةنإةكغنفمجمعةعلغةغتهماتشخصفم

وةشغركلهغيندةغيكغنغنةلصلفنبغتإنلطنت،ةقغبل36 %تدىاتمسلخدةفن
اتأكبطسنًغ.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

ــم التعلي التســلية والاســتمتاع الإبداع التواصــل الاجتماعــي

%64 %51 %49 %46

%72 %62 %58 %52

تقول كيارا، 15 سنة، 
من الولايات المتحدة: 

"لقد غير الإنترنت 
معنى الطفولة اليوم 

لأننا في الواقع، كما 
أعتقد، لا نكتفي 

بالجلوس والشعور 
بالملل". 

مستخدمو الإنترنت 
الشباب يعبرون 

عن قلق أقل 
بشأن الخصوصية 
على الإنترنت من 

المستخدمين الأكبر 
سنًا. 
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ويصحهذااتيغرقبفناتأجفغلخصغصًغ ةاتبلدانةطتيعماتدخلوذاتاتسكغن
اتأكبطسنًغةثلأتمغنفغواتفغبغنو طنسغواتمملكماتملحديواتغتغيغتاتملحدي.
 يةاتغتغيغتاتملحديةثال،تبلغاتيجغيبفناتجفلفن32نقطمةئغيم،حفث

اتيئماتأكبطسنًغتكغنأكثطقلقًغبشأناتخصغصفميلىاتإنلطنت.

وةسلخدةغاتإنلطنتاتشبغبواتأكبطسنًغ ةاتبلدانةنخيضماتدخلوبلدان
اتشطيحماتدنفغةناتدخلاتملغسط،حفثاتإنلطنتأقلانلشغرًاوتغيغجدقغانفن
تحمغيماتمسلهلكوخصغصفماتبفغنغتيلىاتغنلطنت،هماتأكثطاحلمغتًغتلقلق
اتشديدبشأنجمعاتمعلغةغتاتخغصمبهموتبغدتهغ. يةنفجفطيغ،يلىسبفل
اتمثغل،يقغل72 %ةنةسلخدةةاتإنلطنتاتشبغبو67 %ةناتمسلخدةفن

اتأكبطسنًغإنهمقلقغنجدًابشأنهذهاتمخغرط.

يندةغيلعلقاتأةطبغتآراءحغلسالةماتأريغليلىاتإنلطنت، إنغغتبفماتشبغب
يطونةخغرطجسفمموتكنبشكليغم،ةسلغىقلقهمتغيصلإتىةسلغى

قلقاتأكبطسنًغ.

يلىسبفلاتمثغل،تطىأغلبفمكبفطيةنكالاتيئلفنأنكلواحدةن
اتسفنغريغهغتاتلغتفميحملةخغرطشديدييلىاتأريغل:اتلحدثيبطاتإنلطنت

إتىشخصتميقغبلغهشخصفًغ؛ةقغبلمشخصةغشخصفًغتأولةطيبعد
اتلعطفيلفهيبطاتإنلطنت؛إرسغلةعلغةغتشخصفمإتىشخصتميقغبلغه

شخصفًغةنقبل.تكناتأشخغصاتأكبطسنًغيبدونقلقًغأكبطبمعدل6-8نقغط
ةئغيموسطفًغ ةكلسفنغريغ.

عندما يتعلق الأمر 
بالآراء حول سالمة 

الأطفال على 
الإنترنت، فإن غالبية 
الشباب يرون مخاطر 
جسيمة ولكن بشكل 
عام، مستوى قلقهم 
لا يصل إلى مستوى 

قلق الأكبر سنًا 
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الشكل 5: المخاوف السيبرانية
 نسب مستخدمي الإنترنت القلقين جدًا من جمع معلوماتهم

 الشخصية عند استخدامهم الإنترنت

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

الأرجنتين
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نسب مستخدمي الإنترنت بعمر 15-24 عامًا 
القلقين جدًا من جمع معلوماتهم الشخصية عند 

استخدامهم الإنترنت

نســب مســتخدمي الإنترنــت بعمــر 40 عامــًا 
فأكثــر القلقيــن جــدًا مــن جمــع معلوماتهــم 

الشــخصية عنــد اســتخدامهم الإنترنــت
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تظهط غارقةمغثلمبفناتجفلفنبشأناتلخغفةنحصغلاتأريغليلى
ةعلغةغتخغرئميبطاتإنلطنت)يعلقد73 %ةناتشبغبوسطفًغأناتآبغءيجب

أنيكغنغا»قلقفنجدًا«حفغلذتك،ةقغبل79 %ةناتيئماتأكبطسنًغ(،واتلخغف
ةنةشغهدياتأريغلأيمغلينفأوةحلغىجنسفًغصطيحًغيبطاتإنلطنت)يعلقد

78 %ةناتشبغبوسطفًغأناتآبغءيجبأنيكغنغا»قلقفنجدًا«،ةقغبل88 %ةن
اتيئماتأكبطسنًغ(.تليقاتيئلغنبشكلأكبطحغلضطوريأنيشعطاتآبغء»بغتقلق

اتشديد«بشأناتلنمطواتلحطشاتجنسةيبطاتإنلطنت.

“يقغلجغن،22سنم،ةناتمملكماتملحدي:»بغجغداتإنلطنت،يلعطضاتأريغل
اتصوغرتكثفطةناتمخغرط.بنقطيواحدي قط،قديسمعغنشلفممأويطون

ةحلغىإبغحفًغ.ويضططاتأريغلتقطيبًغإتىاتكبطبغقتأبكطةمغينبوة.ةطحلم
»اتطيلاتبطيء«تنلهةبسطيمكبفطيبسبباتإنلطنت«.

الشكل 6: الخوف من التكنولوجيا  
 نسبة الذين يظهرون قلقًا شديدًا بشأن مختلف مخاطر التكنولوجيا

 الرقمية على الأطفال، متوسطات 21 بلدًا 

يقول جون،22 سنة، 
من المملكة المتحدة: 

»بوجود الإنترنت، 
يتعرض الأطفال 

الصغار لكثير من 
المخاطر. بنقرة 

واحدة فقط، قد 
يسمعون شتيمة 

أو يرون محتوى 
إباحيًا. ويضطر 

الأطفال تقريبًا إلى 
الكبر بوقت أبكر 

مما ينبغي. مرحلة 
»الطفل البريء« 

تنتهي بسرعة كبيرة 
بسبب الإنترنت".

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

يعتقدون أنه من الخطورة 
الشديدة أن يلتقي الأطفال 
شخصيًا بأفراد تعرفوا عليهم 

عبر الإنترنت

%71
%79

يظهرون قلقًا شديدًا 
حيال التعرض للتنمر عبر 

الإنترنت

%79 %81

يظهرون قلقًا شديدًا 
حيال التحرش الجنسي عبر 

الإنترنت

%83
%88
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وبطأيكالاتجفلفن،اتنسغءأكثطحذرًاةناتطجغلبشأنةخغرطتغاجداتأريغليلى
اتإنلطنت.واتشغبغتأكثطتخغ ًغةناتشبغنةنةقغبلماتأريغلشخصفًغأ طادًا

تعط غايلفهمةصغد ميبطاتإنلطنت،أوةنةشغهدياتأريغلةحلغىينفيًغأو
جنسفًغصطيحًغ،أوتعطضهمتللحطشاتجنسةيبطاتإنلطنت.و ةكلحغتمةمغ
سبق،تعبطاتشغبغتيناتقلقاتشديدأكثطةناتشبغببثمغنةنقغطةئغيم

وسطفًغيلىاتأقل.

الشباب يرون تقدمًا أكبر لألطفال في العديد من المجالات الرئيسية   

إضغ مإتىاتلكنغتغجفغاتطقمفم،يمفلاتشبغبأكثطةناتأجفغلاتأكبطسنًغإتى
رؤيمةؤشطاتةهممأخطىتللقدم ةحفغياتأريغل.

تعلقدأغلبفمكبفطيةناتشبغبأناتطيغتمتحسنتبططقةلعددي. ية15
دوتميلىاتأقلةنأصل21ذكطاتشبغبأكثطةناتيئماتأكبطسنًغأناتظطوف
تحسنتيلىصعفداتسالةماتبدنفم،وجغدياتلعلفمواتطيغيماتصحفم،وتغ ط
 طصاتلعب،واتغصغلإتىاتمفغهاتنظفيمواتوذاءاتصحة.بشكليغم،تكغن

اتهغيبفناتشبغبواتكبغرأيمقيندةغيلعلقاتأةطبجغديتعلفماتأريغل
وسالةلهماتبدنفمو طصاتلعب. 

الشكل 7: بدايات أفضل
 نسب الذين يعتقدون أن الطفولة تحسنت خالل الجيل

 الماضي في المجالات التالية، متوسطات 21 بلدًا

يعكسةنظغراتشبغباتغاقعوقدشهدتاتسنغاتاتأخفطيةكغسبهغئلميلى
صعفدصحماتأريغلويغ فلهم.وينعكساتلقدم ةجمفعاتمجغتغتاتلةتلغ ط

بشكل عام، تكون 
الهوة بين الشباب 

والكبار أعمق عندما 
يتعلق الأمر بجودة 

تعليم الأطفال 
وسالمتهم البدنية 

وفرص اللعب.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

جودة الرعاية 
الصحية

%81
%75

الوصول إلى 
المياه النظيفة

%80
%72

جودة التعليم

%73

%57

فرص اللعب

%69

%56

الس�مة 
البدنية

%64

%46

العافية 
النفسية

%48
%38

الغذاء الصحي

%58 %55
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ينهغبفغنغت،كغتصحمواتلوذيمواتلعلفم. غتطيلاتمغتغداتفغميلملعبيطصم
أ ضلبكثفطتلبقغءيلىقفداتحفغيةناتطيلاتذيوتدقبلبضعميقغد قط.
ويعفشاتمزيدةناتأريغل ةكلةكغنبعديغةهماتخغةس،ويطجعاتيضل

 ةذتكإتىحدكبفطإتىتحسفنجغديتوذيماتأريغلواتخدةغتاتصحفم
واتحصغليلىةفغهاتشطباتنظفيمواتآةنم.يدداتأريغل ةاتمدارساتفغم

أكبط،بمن فهماتيلفغت، ةاتمطحللفناتغبلدائفمواتإيداديم.

يلحدث شمفم ةن بنوالدش ين اتلقدم اتمحطز  ة اتمسغواي بفن اتجنسفن ةقغرنم 
بيلطي شبغب واتديه، ويقغل: »اتنسغء يلعلمن هذه اتأيغم. أةغ  ة ذتك اتغقت،  لم 

يكغنغا يطحبغن بغتلعلفم اتملقدم تلنسغء. كغنغا ييكطون ’تمغذا يلى اتيلفغت أن 
يدرسن؟ سغف يلزوجن ويليطغن تأليمغل اتمنزتفم. وتن يحلجن إتى اتلعلفم«.

أحدجغانباتسالةماتبدنفمتألريغلهغاتضطراتذيقديعطضهمآبغؤهمأو
ةدرسغهمته.و ةحفنتقغلغغتبفماتشبغب)64 %وسطفًغ(و46 %ةناتيئم

اتأكبطسنًغإناتسالةماتبدنفمتألريغلأ ضلاتفغم،تغيزاليددكبفطةناتنغس
يعلبطوناتعقغبماتبدنفمةقبغتم12.وبشكليغم،يقغل27 %ةناتشبغبو29 %

ةناتيئماتأكبطسنًغإنهةناتمقبغلأنيعغقبأحداتغاتديناتطيلجسديًغ.
وهنغك جغيبفناتجفلفنبشأنقبغلأنيقغماتمعلمبذتك:وسطفًغ22 %ةن
اتيئماتأكبطسنًغيلوغضغنينةثلهذااتسلغك ةجمفعبلداناتدراسم،بفنمغ

يغا قيلفه8 % قطةناتشبغب.و ةاتفغبغنوةغتةواتغتغيغتاتملحدي،
ثمم جغيشغسعمبفناتجفلفنبشأنهذهاتمسأتم)16نقطمةئغيميلى

اتأقل(،حفثيعلبطاتأكبطسنًغاتعقغباتبدنةةنقبلاتمعلمأةطًاةقبغتًغ.

توفطتاتآراء ةةغضغعاتعقغباتبدنةخاللربعاتقطناتمغضة.يقغلخغان
اتأرجنلفنة،21سنم:»أتذكطكففكغنواتداييحكفغنتةأنهمغكغنغيلعطضغن
تلضطب.تميلمكنغةنةغاجهمذويهمتأناتمغاجهمكغنتسلغكًغغفطةحلطم،

وكلشةءيلبعنغيًغةناتعقفدي.وتكناتآن، ةريغتلة،]بذل[واتدايجهدًا
تضمغنسالةلةوتلبفمجمفعاحلفغجغتة«.

وةعأناتشبغبيذكطونحصغلتحسفنغت ةةعظمجغانباتطيغتم، إن
حمغسهميوفب ةةجغلواحد:اتعغ فماتنيسفم. أقلةننصيهم قط)48 
%وسطفًغ(يقغتغنإناتعغ فماتنيسفمتألريغلأ ضلاتفغمةنيغ فمآبغئهم
يندةغكغنغابعمطهم.وسببهذهاتنلغئجإتىحدكبفطهغاتغيلقغداتسغئد ة

اتبلدانةطتيعماتدخل،حفثيطىاتشبغبواتيئماتأكبطسنًغيلىاتسغاءأن

يغتمفًغ،تحظط135دوتماتعقغباتبدنة ةاتمدارس،بفنمغتحظطه62دوتم ةاتمنزل. 12

يقول شميم من 
بنغالدش:: »النساء 

يتعلمن هذه الأيام. 
أما في ذلك الوقت، 
فلم يكونوا يرحبون 

بالتعليم المتقدم 
للنساء. كانوا يفكرون 

’لماذا على الفتيات 
أن يدرسن؟ سوف 
يتزوجن ويتفرغن 

لألعمال المنزلية. ولن 
يحتجن إلى التعليم‘».

 وبشكل عام، يقول 
.27 من الشباب 
و.29 من الفئة 

الأكبر سنًا إنه من 
المقبول أن يعاقب 

أحد الوالدين الطفل 
جسديا
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اتعغ فماتنيسفمتألريغلأسغأاتفغم. ةهذهاتبلدان،يقغل33 %ةناتشبغب
وسطفًغإناتصحماتعقلفمتألريغلأ ضلاتفغم،ةقغبل31 %تدىاتأكبطسنًغ.

 تفساتدخلاتمطتيعهغاتغحفداتمطتبطبزيغدياتلشغؤمبشأناتصحماتعقلفم
تألريغل؛ غتطاحماتمغديماتزائدييلىاتمسلغىاتيطديتؤديأيضًغإتىرؤيم

أكثطقلغةم. غتشبغباتذينيقغتغنإنهميعفشغنبشكلةطيحيلىاتدخل
اتحغتةيحلملأنيقغتغاإناتصحماتعقلفمتأريغلاتفغمأسغأ،أكثطةن
اتذينيجدونصعغبمأوصعغبمشديدي ةتدبطأةغرهم.واتيغرقبفن

اتمجمغيلفن22نقطمةئغيموسطفًغ ةهذااتسؤال. 

الشباب أكثر احتمالًا لإلبالغ عن الشعور بالقلق أو الاكتئاب

تطددنلغئجأخطىتلدراسمصدىهذهاتمخغوفبفناتشبغببشأناتعغ فم
اتنيسفم. غتشبغبأكثطاحلمغتًغةناتأجفغلاتأكبطسنًغتإل صغحبأنهميشعطون
بغتضوغطواتأيبغءاتنيسفمتلحفغياتحديثم،و قًغتمقغيفسيدي.هذهاتنلغئج

تعكسحقفقمأناتحفغياتحديثم،رغماتلقدماتمحطز ةةجغتغتيديدي،يمكن
أيضًغأنتلسمبعدماتغرتفغحوبغتغضططابغت.كمغتعكساتنلغئجانيلغحًغأكبطبفن

اتأجفغلاتشغبمتللعطفيلىةعغنغياتصحماتعقلفمواتغيلطافبهغ.

وةعأنكغ فد- 19أثغرتسغؤتغتبشأنضوغطاتصحماتعقلفم، إناتعبء
اتحقفقةتغضططابغتهغبفناتمطاهقفنواتشبغب ةجمفعأنحغءاتعغتمتغيزال
غفطةعطوفبسببنقصاتبفغنغتاتلجطيبفم.وهنغكحغجمةغسماتفغم،أكثطةن
أيوقتةضى،إتىةزيدةناتبفغنغتيناتصحماتعقلفمتلشبغب-تغسفمغ
 ةاتبلدانةنخيضماتدخلوةلغسطماتدخل-تلحديداحلفغجغتهمبشكل

أدقوتصمفماتلدخالت ةضغئهغ.

يعداتشعغربغتقلقأواتحزنأحفغنًغجزءًاربفعفًغةناتحفغي.وتكنيندةغتلكطر
هذهاتمشغيطكثفطًا،وتصبحضغغطمجدًا،وتؤثطسلبًغيلىقدرياتأ طاديلىأداء

اتمهغماتفغةفم، قدتكغنيالةغتيلىاضططابغتصحميقلفمأكثطخطغري.
واتشبغب ةجمفعأنحغءاتعغتميلعطضغنأكثطةنغفطهمتمخغرطاتمعغنغيةن

هذهاتغضططابغتهذهأثنغءانلقغتهمةناتطيغتمإتىةطحلماتبلغغ.

 ليس الدخل المرتفع 
هو الوحيد المرتبط 

بزيادة التشاؤم 
بشأن الصحة العقلية 

لألطفال؛ فالراحة 
المادية الزائدة على 

المستوى الفردي 
تؤدي أيضًا إلى رؤية 

أكثر قتامة. 

الشباب أكثر احتمالًا 
من الأجيال الأكبر 

سنًا لإلفصاح بأنهم 
يشعرون بالضغوط 
والأعباء النفسية 

للحياة الحديثة، وفقًا 
لمقاييس عدة.
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 الشكل 8: نظرة إلى الماضي العافية
 النفسية عند الأطفال

نسب الذين يعتقدون أن الصحة العقلية لألطفال تحسنت أو تراجعت خالل 
الجيل الماضي، متوسطات البلدان حسب فئات الدخل 

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

أفضل أفضلأسوأ أفضلأسوأ أسوأ

دخل منخفض/متوسط أدنى دخل متوسط أعلىدخل مرتفع

%67

%55

%30

%35

%48

%37

%49

%57

%33
%31

%60
%58
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شبغباتيئماتعمطيم15-24يغةًغأكثطيطضماتفغمتللعبفطذاتفًغبأنهميشعطون
غغتبًغبغتقلقواتغكلئغبةقغرنمبغتبغتوفن ةاتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط.

وهنغكأكثطةنثلثاتشبغب)36 %( ةبلداناتدراسميقغتغنأنهميشعطون
غغتبًغبغتقلق،أواتغنزيغج،أواتعصبفم،ةقغبل30 %وسطفًغةناتيئماتأكبطسنًغ.
ويقغلواحدةنكلخمسمشبغن)19 %(وسطفًغإنهميشعطونغغتبًغبغتغكلئغب

أوتغيهلمغنبيعلاتأشفغء،ةقغبل15 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.

الشكل 9: أوقات عصيبة
الشباب أكثر احتمالًا لإلبالغ عن مشاعر القلق والاكتئاب

تغجدأكبطاتيجغاتبفناتأجفغلحفغلاتقلقواتغكلئغب ةاتغتغيغتاتملحدي
و طنسغوأتمغنفغ. شبغبهذهاتبلدانأكثطاحلمغتًغبثالثةطاتةناتيئماتأكبطسنًغ
تلقغلإنهمغغتبًغيشعطونبغتغكلئغبأوتغيهلمغنكثفطًابيعلاتأشفغء.13واتيجغي
أوسعحلىيلىصعفداتذينيبلوغنغغتبًغينشعغربغتلغتطأواتغنزيغجأواتقلق،

حفثيصلاتيغرقبفناتشبغبواتأكبطسنًغإتى21نقطمةئغيميلىاتأقل.

تغ طهذهاتبفغنغتتمحمينةسلغيغتقلقاتنغس ةيغم2021بعدةطوريغم
يلىانلشغراتغبغء،وتغتقدمةعلغةغتينكففكغنغايشعطونقبلانلشغره.
وتكنبفغنغتاسلطالعغغتغباتعغتمةاتمجمعم ةهذهاتبلداننيسهغةنذ

يغم2005ينةعغنغياتنغساتفغةفمةعاتضوغطتظهطأناتعديدةناتيطوقغت

13 بغتمقغبل، يشعط أ طاد اتيئم اتأكبط سنًغ  ة تبنغن بغتغكلئغب أكثط بكثفط ةن اتشبغب، حفث قغل 35 % ةنهم 

إنهم يشعطون به غغتبًغ، ةقغبل 21 % ةن اتشبغب. أ غد اتأكبط سنًغ  ة تبنغن وأوكطانفغ وبنوالدش ين 
شعغرهم بغتقلق أو اتغنزيغج أو اتلغتط  ة كثفط ةن اتأحفغن أكثط ةن اتشبغب  ة تلك اتبلدان.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

يشعرون غالبًا بالقلق أو 
التوتر أو القلق

%36
%30

يشعرون غالبًا بالاكتئاب أو لا 
يهتمون كثيرًا بفعل الأشياء

%19
%15

يعتقدون أن الأطفال 
يواجهون اليوم ضغوطًا 

أكبر لتحقيق النجاح

%59 %56
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بفناتأجفغل- ةكالاتغتجغهفن-كغنتةغجغديقبلاتغبغء. يةبلدان
كغتغتغيغتاتملحدي،حفث جغاتاتقلقحسباتعمطهةاتأكبط،كغناتشبغب
دائمغأكثطاحلمغتًغةناتيئماتأكبطسنًغتلقغلإنهمواجهغاضوغرًغةعظم

اتفغماتسغبق،بفنمغكغناتعكسهغاتصحفح ةتبنغن.

ودخلاتأسطيواتعمطوةسلغىاتلعلفمواتجنسكلهغيغاةلةهمم ة
تيسفطانلشغراتقلقبفناتشبغب.واتأشخغصاتأقلراحمةناتنغحفماتمغتفم
أكثطاحلمغتًغتلقغلإنهميشعطونبغتقلقكثفطًا.وضمناتيئماتشغبم،كغن

أ طاداتيئماتعمطيم15-19يغةًغأقلاحلمغتًغةنأ طاداتيئم20-24يغةًغتلقغل
إنهميشعطونبغتقلقكثفطًا.واتشبغباتحغصلغنيلىتعلفميغٍلهماتأقل

احلمغتًغتلقغلإنهميعغنغنةشغيطاتقلقكثفطًاوهمأقلاحلمغتًغبنسبم50 %
تلقديمهذهاتإجغبمةناتحغصلفنيلىتعلفمابلدائة قط.أخفطًا،اتشبغنأقل

احلمغتًغةناتطجغلاتأكبطسنًغتإلبالغينشعغرهمبغتقلقأواتغكلئغبغغتبًغ.

تقغلةغري،15سنم،واتلةتعفش ةةنطقمرييفم ةكفنفغ،إناتأيبغء
اتنيسفمتنشأةناتمعغنغياتمغديم.وتطدف:»حغتفًغ،تغيلحدثاتنغسسغىين
اتحزن؛اتحغلةخللفينحغلآبغئنغيندةغكغنغابعمطنغ.أصبحتاتحفغيصعبم...
وتدورحغلةعغنغياتلغتط.واتنغسييكطونةنأينسفحصلغنيلىوجبلهم
اتلغتفم،ويلىاتطسغماتمدرسفم،تذتكأصبحتاتحفغيشغقم.أحفغنًغ،تغيكغن

ينديأيرعغم«.يقغلبعضاتمشغركفناتشبغب ةاتغسلبفغنإناتشبغبأكثط
اسلعدادًاتاليلطافبغضططابغتاتصحماتعقلفمواتلحدثينهغ.يقغلبطاين،22
سنم،ةناتغتغيغتاتملحدي:»وصمماتعغراتمطتبطمبغتمطضاتعقلةأقلاتفغم
ةمغكغنتيلفهيندةغكغنآبغؤنغأريغتًغ.أيلقدأناتنغسأكثطاسلعدادًاتلحديث
بصطاحمتأنهتفسشفئًغسلبفًغ.نحنأكثطانيلغحًغبشأنةنغقشماتصحماتعقلفم،

وأيلقدأنجفلآبغئنغتميكنةنيلحًغ.تميكنتديهمكلهذهاتلشخفصغت
تلمشغكلاتعقلفماتلةتمنكلشيهغسغى ةآخط20-30يغةًغةناتبحث«.

دخل الأسرة والعمر 
ومستوى التعليم 

والجنس كلها عوامل 
مهمة في تفسير 
انتشار القلق بين 

الشباب. والأشخاص 
الأقل راحة من الناحية 

المالية أكثر احتمالًا 
للقول إنهم يشعرون 

بالقلق كثيرًا. 
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الشباب والكبار يقولون إن طلب الدعم هو

 أفضل طريقة لمعالجة اضطرابات الصحة العقلية

هنغكتقغربتغ تتلنظطبفناتأجفغليندةغيلعلقاتأةطبغتصحماتعقلفم. بدتًغ
ةنايلبغرهغةسأتمشخصفميمكنتلنغستجغوزهغيلىأ ضلوجهبميطدهم،
يطىكلاتجفلفنأنةشغركماتلجغربةعاتآخطينورلباتمسغيديهمغأ ضل

سبلةعغتجمةشكالتاتصحماتعقلفم. قداخلغر83 %ةناتشبغبوسطفًغ ة
21دوتماتخفغراتأخفط،وكذا عل82 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.

ينعكسهذااتلغا قبفناتأجفغليلىاتمسلغىاتقططيأيضًغ،حفثتقغل
أغلبفمأ طاداتيئلفن ةكلبلدتقطيبًغأن»اتمشغركم«أ ضلةناتمغاجهم

اتيطديمينداتلعغةلةعةشغكلاتصحماتعقلفم.واتغسلثنغءاتغحفدهغاتهند،
حفثينقسماتشبغبواتيئماتأكبطسنًغبغتلسغويحغلأ ضلةسغرتلمعغتجم.

وتجدراتإشغريأيضًغإتىأنغغتبفمأ طاداتيئماتأكبطسنًغيخلغروننهج»اتمشغركم«
 ةأتمغنفغوأوكطانفغواتفغبغن،وتكنبدرجمأقلبكثفطةناتشبغب.

هنغكةجغلآخطةهمتللقغرببفناتأجفغليندةغيلعلقاتأةطبغتصحماتعقلفم.
 غتجفالنيليقغنيلىأنأريغلاتفغميلعطضغنتضوغطأكبطةناتكبغرتلحقفق

اتنجغح ةاتحفغي.و ةجمفعبلداناتدراسم،يليقاتشبغب)59 %وسطفًغ(واتيئم
اتأكبطسنًغ)56 %(يلىأناتأريغليغاجهغناتفغمضوغرًغأكبطتلنجغحاتضوغط

اتلةواجههغآبغؤهميندةغكغنغابعمطهم.واتنسغءأكثطاحلمغتًغتلقغلأنأريغل
اتفغميشعطونبضوطأكبط.

الشباب والكبار يقولون إنهم يدعمون تمكين الأطفال 

أحدةجغتغتاتلقغرباتأخطىبفناتأجفغل ةاتدراسمهغةغضغعدوراتأريغل
)أيقدرتهميلىاتلصطفبشكلةسلقلواتخغذقطاراتهمبحطيم(. غتأجفغل

اتشغبمواتأكبطسنًغةليقغنيلىأناتأريغليسلحقغنإيصغلآرائهم،وأناتحد
اتأدنىتلسناتقغنغنفمتلزواجيجبأنيكغنأيلى.وهنغكتأيفدةنكالاتيئلفن
 ةبعضاتبلدانتخيضسناتلصغيتاتقغنغنة،ورغبمةناتشبغبواتكبغر ة

اتبلداناتنغةفمتط عاتحداتأدنىتسنيملاتأريغل.

يرى كال الجيلين أن 
مشاركة التجارب 

مع الآخرين وطلب 
المساعدة هما 

أفضل سبل معالجة 
مشكالت الصحة 

العقلية.

هناك تأييد من كال 
الفئتين في بعض 

البلدان لخفض سن 
التصويت القانوني، 

ورغبة من الشباب 
والكبار في البلدان 

النامية لرفع الحد 
الأدنى لسن عمل 

الأطفال.
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يندةغيكغنتألريغلدور-أيقدريشخصفميلىاتلصطفواتخغذقطاراتحطي
وةسلنفطيتلحقفقهدفةعفن- إنهيمكنهمةناتمشغركمبنشغط ةاتعغتم

اتمحفطواتليغيلةعه14. غةلالكاتطأيواتقدرييلىأيصغته،وهذاةغتنص
يلفهاتمغدي12ةناتيغقفمحقغقاتطيل،أةطبغتغاتأهمفمتزيغدي غيلفمدور
جمفعاتأريغل،وتكنبشكلخغصاتيئغتاتأكثطضعيًغوتهمفشًغةنهم.هنغك
أةثلمجديديكليغمينأريغليلحدثغنجهغرًايناتقضغيغاتلةتؤثطيلى

حفغتهم،ةنتوفطاتمنغخإتىاتمسغوايبفناتجنسفن،وةناتعداتماتعطقفمإتى
حقغقاتإنسغن15.تكناتحغاجزاتغجلمغيفمواتثقغ فمواتسفغسفميمكنأنتخنق

أصغاتاتأريغلوتحدةنةشغركلهم ةاتمحغ لاتعغةمواتخغصميلى
اتسغاء،حلىيندةغيشكلغنغغتبفماتسكغن.

هناك أغلبية قوية بين الشباب والفئة الأكبر

 سنًا تؤمن بضرورة الإصغاء إلى آراء الأطفال 

تغيغجدسغىقلمةناتنغس ةجمفعبلداناتعغتمتطىسببًغتإبقغءاتأريغل
صغةلفن. وغتبفماتشبغبواتيئماتأكبطسنًغ ةجمفعبلداناتدراسمتعلقدأنه
ةناتمهمجدًاتلقغدياتسفغسففن ةبلدانهماتغسلمغعإتىآراءاتأريغليند

اتخغذاتقطارات.وسطفًغ،يعلقد58 %ةنأ طاداتيئماتعمطيم15-24يغةًغأنه
ةناتمهمجدًاتلقغدياتسفغسففناتغسلمغعإتىاتأريغل،ويؤيدهذااتطأي53

ةنأ طاداتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط.

ويعلقداتشبغبواتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلداناتنغةفمأنهةناتمهمجدًا
أنيسلمعاتسفغسفغنإتىاتأريغل،بفنمغاتجفالنأكثطانقسغةًغ ةاتبلدان

ةطتيعماتدخل.ةعذتك،هنغك ةكل ئمةن ئغتاتدخلتلبلدانأغلبفمقغيم
تعلقدأنذتكةهمإتىحدةغيلىاتأقل.

14 United Nations Children’s Fund, ’Technical Note: Adolescent empowerment’, ADAP, Education 

and Gender teams, UNICEF, New York.

15 McNulty, J., ’Youth Activism is On The Rise Around the Globe, and Adults Should Pay Attention, 

Says Author’, University of Santa Cruz, California, 17 September 2019.

الحواجز الاجتماعية 
والثقافية 

والسياسية يمكن أن 
تخنق أصوات الأطفال 
وتحد من مشاركتهم 

في المحافل العامة 
والخاصة على السواء، 

حتى عندما يشكلون 
غالبية السكان.

غالبية الشباب والفئة 
الأكبر سنًا في جميع 

بلدان الدراسة تعتقد 
أنه من المهم جدًا 

للقادة السياسيين 
في بلدانهم 

الاستماع إلى آراء 
الأطفال عند اتخاذ 

القرارات. 

https://www.unicef.org/media/101901/file/Adolescent Empowerment Technical Note.pdf
https://news.ucsc.edu/2019/09/taft-youth.html
https://news.ucsc.edu/2019/09/taft-youth.html
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والشباب الحاصلون 
على تعليم عاٍل هم 
الأقل احتمالًا للقول 
إنهم يعانون مشاعر 

القلق كثيرًا وهم أقل 
احتمالًا بنسبة %50 

لتقديم هذه الإجابة من 
الحاصلين على تعليم 

ابتدائي فقط. 
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الحد الأدنى المثالي لسن العمل يميل إلى الارتفاع

 في البلدان النامية، والانخفاض في البلدان مرتفعة الدخل 

إنوضعحددأدنىتعمطاتعملاتمأجغريحمةاتأريغلةناتغسلواللوةن
أداءأيمغلتلعغرضةعتعلفمهمأثنغءاتطيغتم.وتحددةنظمماتعملاتدوتفم
اتحداتأدنىاتعغمتلسناتذييسلطفعاتطيلأنيعمل فهبدوامكغةليند
15يغةًغ،وتسمحتمنهم ةسن14يغةًغبغتعمل ةاتبلداناتلةتملك

أنظمماقلصغديموتعلفمفمأقلتطغرًا.

تظهطنلغئجاتغسلطالعرغبمتدىأريغلاتبلداناتنغةفم ةتأجفلاتعملتيلطي
أرغل.واتسناتمثغتةاتذيينبوةتإلنسغنأنيصبح ةقغدرايلىاتعمل

اتمأجغرو قنلغئجاتدراسمأيلىةنسناتحداتأدنىتمنظمماتعملاتدوتفم،
حفثذكطاتجزءاتأكبطةناتشبغبواتيئماتأكبطسنًغأنهيجبأنيكغن17يلى

اتأقلأوأكبط.هذاأةطةهمتأنه ةأقلاتبلداننمغا،هنغكأكثطةن16ريلواحد
ةنكلخمسمأريغلبعمط5-17سنميمغرسغنيماًليضطبصحلهمونمغهم17

يلىاتنقفضةنذتك،يطىاتشبغبواتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلدانةطتيعماتدخل
-واتشبغبخصغصًغ-أناتحداتأدنىتسناتعمل ةةنظمماتعملاتدوتفم

قطيبةناتمثغتة. معظمشبغباتبلدانةطتيعماتدخل)67 %وسطفًغ(يقغتغن
أناتنغسيجبأنيبدؤوااتعملةد غعاتأجط ةسن16أوأقل،ويغا قنحغ

نصفأ طاداتيئماتأكبطسنًغ)49 %(يلىذتك..

في معظم البلدان، يقول الشباب والكبار أن الحد الأدنى لسن

 الزواج يجب أن يكون أعلى من الحد الأدنى القانوني 

يلىاتطغمةنأنيدداتيلفغتاتالئةيلزوجنقبلسن18أقلاتفغمةمغكغن
يلفهقبليقدةناتزةغن،تغتزالظغهطيزواجاتأريغلةنلشطييلىنطغق

واسع. قبلاتغبغء،كغنةناتملغقعأنتلزوجأكثطةن100ةلفغن لغيخالل
اتعقداتمقبلقبلبلغغسن18يغةًغ،وبسبباتغبغء،يمكنأنيلعطضنحغ10

16 اتمشغركغن  ة اتغسلبفغن اتأكثط ثطاء يجدون سهغتم أكبط  ة بدء اتعمل  ة سن أصوط ةن اتذين 

يغاجهغن ةصغيب ةغتفم.  ية جمفع اتبلدان ةن جمفع  ئغت اتدخل، هنغك  جغي قدرهغ 27 نقطم 
ةئغيم بفن اتذين يعفشغن بشكل ةطيح )48 % وسطفًغ( وبفن اتذين يكغ حغن تلعفش )12 % وسطفًغ(  ة 

اتغيلقغد أن اتحد اتأدنى اتمثغتة تسن اتعمل هغ  سنم أو أقل.
17  United Nations Children’s Fund, ’Child Labour’, UNICEF, New York, August 2021.

السن المثالي الذي 
ينبغي لإلنسان أن 

يصبح في قادرا 
على العمل المأجور 
وفق نتائج الدراسة 
أعلى من سن الحد 

الأدنى لمنظمة 
العمل الدولية، حيث 
ذكر الجزء الأكبر من 

الشباب والفئة الأكبر 
سنًا أنه يجب أن 

يكون 17 على الأقل 
أو أكبر

https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/
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ةاليفن لغيأخطىتلخطط18.وةعأنزواجاتأريغلبفناتيلفغنتغيلجغوزسدس
ةعدتهبفناتيلفغت، إناتيلفغن ةجمفعأنحغءاتعغتمةعطضغنأيضًغتمخغرط

انقطغعاتطيغتم.

 ةةعظماتبلداناتنغةفماتلةشمللهغاتدراسم19 –و ةاتعديدةناتبلدان
اتملقدةم–يليقكالاتجفلفنيلىأناتسناتقغنغنةتلزواجتلذكغرواتإنغث

يجبأنيكغنأيلىةناتسناتحغتة.واتدوتماتغحفدياتلةأوصىاتمشغركغن
 فهغبسنأصوطةناتسناتقغنغنةاتحغتةهةاتفغبغن.

Iو ةجمفعاتبلداناتلةيقل فهغاتسناتقغنغنةتزواجاتيلفغتين18

يغةًغ-أيحفثزواجاتأريغلقغنغنة-يعلقداتشبغبواتيئماتأكبطسنًغأن
اتأيمغراتمنغسبميجبأنتكغنأكبطبكثفط. يةةغتةواتكغةفطون،يلىسبفل
اتمثغل،اتحداتأدنىتلسناتقغنغنفمتلزواجهغ15سنمتليلفغت.وتكناتشبغب
واتيئماتأكبطسنًغ ةةغتةيقلطحغنأنيكغن17أو18يغةًغ،بفنمغيطون ة
اتكغةفطونأن22يغةًغأوأكثطهغاتحداتأدنىاتمثغتةتزواجاتيلفغت.وتكشف
نلغئجاتدراسمينتغا قةمغثلبفناتأجفغلتط عاتحداتأدنىتسناتزواج ة

كلةنأوكطانفغوإندونفسفغ20.

وأحداتعغاةلاتلةتسغهم ةهذهاتنلفجمهغدخلاتأسطي. غتأشخغصاتذين
يعفشغنةصغيباقلصغديمأكثطةفاًلتغقلطاححدأدنىأيلىتسناتزواج.
واتنغعاتغجلمغيةةهمأيضًغ،حفثيحلملأنتقغلاتنسغءأكثطةناتطجغل

بمقدار1.6ضعيًغإنسناتزواجاتقغنغنةتإلنغثيجبأنيكغنأكبطةمغهغ
يلفهحغتفًغ.

18 United Nations Children’s Fund, ’Child Marriage’, UNICEF, New York.

19 يشفط إتى اتبلدان اتلة تديهغ حد أدنى قغنغنة تسن اتزواج.

20 تسلطفع اتيلفغت اتزواج  ة سن 17  ة أوكطانفغ و16  ة إندونفسفغ. 

أحد العوامل التي 
تساهم في هذه 
النتيجة هو دخل 

الأسرة. فالأشخاص 
الذين يعيشون 

مصاعب اقتصادية 
أكثر مياًل لاقتراح 

حد أدنى أعلى لسن 
الزواج

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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الأجيال الشابة والأكبر 
سنًا متفقون على أن 

الأطفال يستحقون إيصال 
آرائهم، وأن الحد الأدنى 
للسن القانونية للزواج 

يجب أن يكون أعلى.
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الشكل 10: امنحوه وقتًا
نسب من يقترحون حدًا أدنى مقبولًا لسن الزواج للنساء أعلى من السن 

القانوني السائد  

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

نسب الأفراد بعمر 15-24 عامًا الذين يقترحون حدًا 
أدنى مقبولًا لسن الزواج للنساء أعلى من السن 

القانوني السائد.

نسب الأفراد بعمر 40 عامًا فأكثر الذين يقترحون حدًا 
أدنى مقبولًا لسن الزواج للنساء أعلى من السن 

القانوني السائد.

الأرجنتين

بنغ�دش

البرازيل

الكاميرون

إثيوبيا

فرنسا

ألمانيا

الهند

إندونيسيا

اليابان

كينيا

مالي

المغرب
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في بعض البلدان، يرغب الكثير من الناس - وخاصة الشباب - 

في تخفيض سن الاقتراع

يلىاتطغمةنأنةعظماتنغسيطونأنهةناتمهمأنيسلمعاتقغدي
اتسفغسفغنإتىاتأريغل، إنةعظمأريغلاتعغتمتغيسلطفعغناتلصغيتقبل

سن18يغةًغ.

 ةبعضاتبلدان،تقلطحنسبمكبفطيةناتشبغبواتيئماتأكبطسنًغحدًاأدنى
تسناتغقلطاعأقلةناتسناتقغنغنةاتحغتة ةبلدهم.وهذااتليضفلواضح
بشكلخغص ةاتبلدانةطتيعماتدخلةثلأتمغنفغواتمملكماتملحدي. ية
يغم2020،نظمتثالثمأحزابسفغسفمرئفسفم ةأتمغنفغحمالتتخيضسن

اتغقلطاعةن18إتى16يغةًغ،وهغةغتغقىصدىإيجغبفًغتدىاتعديدةناتأتمغن
كمغأظهطتاسلطاليغتاتطأي.وحغتفًغ،يسلطفعاتشبغببعمط16و2117يغةًغ

اتلصغيت ةبعضاتغتغيغتاتأتمغنفم. 

واتطغبم  ة خيض سن اتغقلطاع شغئعم أيضًغ  ة بلدان أخطى اتسن اتقغنغنة 
اتحغتة  فهغ ةطتيع، كغتكغةفطون )20 يغةًغ( وتبنغن )21 يغةًغ(.  ة اتكغةفطون، رأى 
%54 ةن اتشبغب أن سن اتغقلطاع يجب أن يكغن أقل - وهة ثغنة أيلى نسبم بفن 

اتشبغب بعد أتمغنفغ - وأيد ذتك %51 ةن اتشبغب  ة تبنغن. 

21 Deustche Welle online, ‘Germany: Left-of-center parties call for lowering voting age to 16‘, 30 

July 2020.

https://www.dw.com/en/germany-left-of-center-parties-call-for-lowering-voting-age-to-16/a-54386152
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الشكل 11: آراء شابة، أصوات شابة
 نسب الذين اقترحوا تخفيض السن القانونية الحالية للتصويت

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

ألمانيا الكاميرون لبنان المملكة المتحدة فرنسا الولايات
 المتحدة
 الأمريكية

%65

%32

%54

%43

%51

%60

%41

%33
%30

%14

%21

%6



46 كففيشبأريغلاتفغم؟وجهغتنظطيناتطيغتم
مشروع الطفولة المتغيرة

كيف ترى الأجيال 
الشابة العالم 

بشكل مختلف؟ 
وجهات نظر عن 

العالم

الجزء الثاني: 
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كيف ترى الأجيال الشابة العالم بشكل مختلف 
وجهات نظر عن العالم 

الشباب يرون أن العالم يتحسن مع كل جيل

 ةةغاجهماتأزةغتاتمللغتفم،كجغئحمكغ فد- 19وأزةماتمنغخ،ورغمتزايد
يدماتمسغوايواتمعغنغييلىصعفداتصحماتعقلفم، إناتشبغبأكثطتيغؤتًغ

بمسلقبلاتعغتم.

 يةجمفعبلداناتدراسم،قغل57 %ةناتشبغبوسطفًغأناتعغتميصبح
أ ضلةعكلجفلجديد،ةقغبل39 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.وسطفًغ،كلمغازداد
اتعمطسنمواحديكلمغانخيضاحلمغلاتغيلقغدبأناتعغتمأصبحةكغنًغأ ضل

بمقدارنقطمةئغيمواحدي.

يقغلجغن،22سنم،ةناتمملكماتملحدي،إنهيشعطبغتثقمحفغلةسلقبل
اتعغتم.ويطدف:»أ ّضلاتنظطإتىاتأشفغءبهذهاتططيقم.أيلقدأنهنغكةشغكل
كثفطيسلزدادسغءًا،تكنةأحباتغيلقغدبأنجفلنغسفجدحلغتًغتهذهاتمشغكل،

تذتكأنغةليغئل«.ويسلشهدبلزايداتغيةبلوفطاتمنغخواتلمففز-واتجهغد
اتنغشئمتمكغ حمكلفهمغ-كأسبغبتلشعغربغتليغؤل.

يمفلأ طاداتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلدانذاتاتدخلاتمنخيضوبلداناتشطيحم
اتدنفغةناتدخلاتملغسط،واتلةتديهغسكغنأصوطسنًغ،إتىةشغركماتأجفغل

اتشغبمتيغؤتهغ،بفنمغاتذينيعفشغن ةاتبلدانةطتيعماتدخلوبلدان
اتشطيحماتعلفغةناتدخلاتملغسطأكثطتشغؤةًغويعلقدونأناتعغتميصبح

ةكغنًغأسغأ.

وتكناتشبغب ةجمفعاتبلدانتقطيبًغأكثطاحلمغتًغةناتجفلاتأكبطسنًغ-بدرجم
ةحدودييلىاتأقل-تلقغلإناتعغتميصبحةكغنًغأ ضلةعكلجفل.وتغجد
أكبطاتيجغاتبفناتجفلفن ةبلدانكغتفغبغنواتأرجنلفنواتغتغيغتاتملحدي
وأوكطانفغوأتمغنفغوإسبغنفغ،حفثتيصلبفنهمغ19نقطميلىاتأقل.و ة
بضعمبلدان،بفنهغاتهندوبنوالدشواتموطبونفجفطيغ،يطىاتشبغبواتيئم

اتأكبطسنًغاتعغتمبغتططيقمنيسهغإتىحدكبفط.

في جميع بلدان 
الدراسة، قال 57% 

من الشباب وسطيًا 
أن العالم يصبح 

أفضل مع كل جيل 
جديد، مقابل %39 من 

الفئة الأكبر سنًا. 
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الشكل 12: القادم أفضل
نسب الذين يعتقدون أن العالم يصبح مكانًا أفضل مع كل جيل 

 

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

بنغ�دش

البرازيل

الكاميرون

إثيوبيا

فرنسا

ألمانيا
الهند

إندونيسيا

اليابان

لبنان

مالي

المغرب

نيجيريا

إسبانيا
المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية زيمبابوي

نسبة الشباب بعمر 24-15 عامًا الذين 
يعتقدون أن العالم يصبح مكانًا أفضل مع 

كل جيل. 

نســبة أفــراد الفئــة العمريــة 40 عامــًا فأكثــر 
الذيــن يعتقــدون أن العالــم يصبــح مكانــًا 

أفضــل مــع كل جيــل.
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التشاؤم الاقتصادي يرخي بثقله على البلدان مرتفعة الدخل

يعلقدأ طاداتيئماتعمطيم15-24يغةًغاتفغميمغةًغبأناتأريغل ةبلدانهم
يندةغيكبطونسفكغنغنأ ضلحغتًغاقلصغديًغةنآبغئهماتآن. غسطفًغ،قغل54 

%ةناتشبغب ةجمفعبلداناتدراسمإنأريغلاتفغمسفكغنغن ةوضع
أ ضل،ةقغبل45 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.

يقغلشمفمةنبنوالدش:»نشأآبغؤنغ ةاتيقطوواجهغاتحديغتتمنغاجههغ.
 ةزةنواتدّي،تمتكنهنغك طصيملكثفطي.واتفغماتغظغئفةلغ طيأكثط،
 ةصنغيماتمالبسأواتقطغيغتاتأخطى.وكلةنيحصليلىقلفلةناتلعلفم

يجدوظفيم«.ويضففشمفمإنهرغمتطكهاتمدرسمويدمقدرتهيلىاتعمل
بسببإغالقغتكغ فد- 19، إنهتغيزالةليغئاًلبشأناتمسلقبل.

يقغلخغاناتأرجنلفنةإنهواثقةنآ غقهاتمسلقبلفم.ويضفف:»أنغةليغئل
جدًابشأنحفغتة.كنتدائمًغأنجزةغكنتأرغبحقًغ ة عله،وةناتغاضحأن
ذتككغنصعبًغ ةبعضاتأحفغن،]تكن[اتيكطيهةدائمًغأنتبدأةنجديدإذا

واجهتيقبغت«.

تكن ةاتبلدانةطتيعماتدخل،تفسهنغكثقمكبفطيبغتلقدماتغقلصغدي.
ونسبماتشبغبهنغكاتذينيعلقدونبأناتأريغلسفكغنغنأسغأحغتًغةن
ذويهم)59 %وسطفًغ(تبلغضعفنسبماتذينيعلقدونأنهمسفكغنغن

أ ضلحغتًغ)31 %وسطفًغ(.ووجهغتنظطهمهذهتعكساتغاقعاتغقلصغدي
بأناتأجغراتحقفقفمخاللاتعقديناتمغضففنتضغييتثالثةطاتتقطيبًغ ة

دولةجمغيماتعشطيناتنغشئمواتنغةفم،بفنمغبغتكغدتلزحزح ة
22اتغقلصغداتاتملقدةم.واتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلدانةطتيعماتدخلأكثط

تشغؤةًغةناتشبغببشأنهذهاتنقطم.

22 ةجمغيم اتعشطين هة ةنلدى حكغةة دوتة يضم أكبط اقلصغدات اتعغتم، اتملقدةم واتنغةفم يلى حد 

سغاء. يمثل أيضغؤهغ أكثط ةن 80 % ةن اتنغتج اتمحلة اتإجمغتة اتعغتمة.

نسبة الشباب في 
البلدان مرتفعة الدخل 

ممن يعتقدون بأن 
الأطفال سيكونون

أسوأ حالًا من ذويهم 
(% 59 وسطيًا)

تبلغ ضعف نسبة 
الذين يعتقدون

أنهم سيكونون 
أفضل حالًا (% 31

وسطيًا).
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في جميع بلدان الدراسة 
وعددها 21، كلما زاد العمر 

سنة واحدة، كلما انخفض 
احتمال تبني المواطنة 

العالمية بنسبة %1
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الشكل 13: مواصلة التقدم؟
نسب الذين يعتقدون أن الأطفال في بلدهم، عندما يكبرون، سيكونون في 

 وضع اقتصادي أفضل من آبائهم، متوسطات البلدان حسب فئات الدخل

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

دخل مرتفع

دخل متوسط أعلى

دخل منخفض/متوسط أدنى

%31 %27

%69 %66

%38%50
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الشباب أكثر احتمالا من الأجيال الأكبر سنًا لتبني المواطنة العالمية

إناتشبغب،اتذينوتدوا ةواقعأكثطرقمفموتطابطًغوتنغيًغ،أكثطاحلمغتًغبكثفط
ةناتأجفغلاتأكبطسنًغتغيلبغرأنيسهمةغارنفن ةاتعغتم. نسبماتشبغب

اتذينيشعطونبأنهمجزءةناتعغتمأكثطةنشعغرهمبأنهمأسغسًغجزءةن
ةجلمعهماتمحلةأوبلدهم،تبلغضعفنسبمأ طاداتيئماتأكبطسنًغتقطيبًغ.
واتحقفقمأنهكلمغزاداتعمطسنمواحدي،وسطفًغ،كلمغانخيضاحلمغلتبنة
اتمغارنماتعغتمفمبنسبم1 %تقطيبًغةقغبلةغارنماتبلدأواتمنطقماتمحلفم.

هذاصحفح ةجمفعاتبلدانوجمفعةسلغيغتاتدخل.واتغسلثنغءاناتغحفدان
همغبنوالدشواتفغبغن،حفثينظطاتشبغبواتيئماتأكبطسنًغإتىةسأتماتغنلمغء

إتىبلدانهمبغتططيقمنيسهغإتىحدكبفط.

 ةاتمقغبل،أ طاداتيئماتأكبطسنًغ ةةعظماتبلدانأكثطاحلمغتًغتللمسك
بهغيمبلدهم،وإنتميكنبلدهم، بهغيماتمدينمأواتمنطقماتلةيعفشغن
 فهغ. غسطفًغقغل45 %ةناتيئماتأكبطسنًغ ة21دوتمإنهمينلمغنأكثط
إتىبلدهم،ةقغبل30 %ينلمغنإتىةجلمعهماتمحلة.وهنغكأكثطبقلفلةن

اتخمس)22 %وسطفًغ(ينلمغنأكثطإتىاتعغتم.

وإسبغنفغوأتمغنفغهمغأكثطدوتلفنيعلبط فهمغاتشبغبأنيسهمةغارنفن
يغتمففن.واتشعغربغتمغارنماتعغتمفمأقلشفغيًغ ةاتبلداناتيقفطي.
وتكناتيجغيبفناتأجفغلهنغكتغ لمتلنظط. هنغك جغيةقدارهغ12
نقطمةئغيمتيصلبفناتشبغبواتيئماتأكبطسنًغ ةاتبلدانةنخيضم

اتدخلوبلداناتشطيحماتدنفغةناتدخلاتملغسط،حفثيمفلاتشبغبتغيلبغر
أنيسهمجزءًاةناتعغتمأكثطبكثفطةناتيئماتأكبطسنًغ.

الشعور بالمواطنة 
العالمية أقل شيوعًا 
في البلدان الفقيرة. 

ولكن الفجوة بين 
الأجيال هناك لافتة 

للنظر. 
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الشكل 14: إيجاد الوطن
نسب الذين يتمسكون بهويتهم العالمية، أو الوطنية، أو المحلية؛ 

متوسطات 21 بلدًا

هنغكيغاةليديتؤثطيلىةشغيطاتمطءحفغلاتمغارنماتعغتمفم،ةثلكثغ م
اسلخداماتإنلطنت،واتعمط،وهليعفش ةةدينمأو ةةنطقمرييفم.

 غتذينيسلخدةغناتإنلطنتيغةفًغأكثطةفاًلتأنيقدةغاأنيسهمبأنهمجزء
ةناتعغتمةناتذينتغيسلخدةغنهيغةفًغ.ةعذتك،وبوضاتنظطين23كثغ م
اسلخداماتإنلطنت،يعداتشبغببشكليغمأكثطاحلمغتًغةناتيئماتأكبطسنًغ

تلقديمأنيسهمكمغارنفن ةاتعغتم.

واتمكغناتذييعفش فهاتشبغبتهدورأيضًغ. غتشبغباتذينيعفشغن ة
ةدينمكبفطيأوضغحفمةنضغاحةةدينمكبفطيحفثيكغنغنأكثطتغاصاًلةع

اتثقغ غتاتأخطى،أكثطاحلمغتغتغيلبغرأنيسهمةغارنفنيغتمففنةنشبغب
اتمنغرقاتطييفم.

23 بفن اتشبغب، يطتيع ةلغسط اتذين يلبنغن اتهغيم اتعغتمفم ةن 33 % إتى 40 % إذا كغنغا يسلخدةغن 

اتإنلطنت يغةفًغ؛ بفن أ طاد اتيئم اتأكبط سنًغ، يطتيع هذا اتملغسط ةن 19 % إتى 28 %.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

مدينتهــم أو حيهــم أو قريتهــم بلدهــم العالــم

%26

%30

%39

%45

%39

%22

الذين يستخدمون 
الإنترنت يوميًا أكثر 

مياًل لأن يقدموا 
أنفسهم بأنهم جزء 
من العالم من الذين 
لا يستخدمونه يوميًا
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الشكل 15: مواطنو العالم 
نسب الذين يتبنون الهوية العالمية 

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

الأرجنتين

البرازيل
الكاميرون

إثيوبيا

فرنسا

ألمانيا

الهند إندونيسيا

اليابان

كينيا

لبنان

مالي

المغرب

نيجيريا

البيرو

إسبانيا

أوكرانيا
المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية
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نســب الشــباب بعمــر 24-15 عامــًا 
الذيــن يتبنــون الهويــة العالميــة 

أكثــر مــن غيرها 

نســب أفــراد الفئــة العمريــة 40 
عامــًا فأكثــر الذيــن يتبنــون الهويــة 

العالميــة أكثــر مــن غيرهــا 
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الشباب والفئة الأكبر سنًا منفتحون على التعاون 

العالمي، لكن الشباب أكثر تقباًل له 

يليقةعظمأ طاداتيئلفن ةجمفعبلداناتدراسمتقطيبًغيلىأنبلدانهم
سلصبحأكثطأةغنًغةنتهديداتةثلكغ فد- 19إذايملتحكغةغتهمبغتلنسفق

ةعاتبلداناتأخطى،بدتًغةناتعملبميطدهغ.

وتكناتشبغب ةةعظمبلداناتدراسمأكثطاحلمغتًغةناتيئماتأكبطسنًغتلأيفد
تعغونبلدهمةعاتبلداناتأخطى.وأحداتغسلثنغءاتاتبغرزيتهذااتنمطهغ
 طنسغ،حفثاخلغرهذااتخفغر83 %ةناتيئماتأكبطسنًغو72 %ةناتشبغب.

يعداتلعلفموةسلغىدخلاتبلدةناتعغاةلاتمؤثطي ةتأيفداتشبغبواتيئم
اتأكبطسنًغتلعغونحكغةلهمةعاتبلداناتأخطى.وديماتلعغوناتعغتمةأقلبفن

ذوياتلعلفماتأقلوبفناتذينيعفشغن ةاتبلدانةنخيضماتدخلوبلدان
اتشطيحماتدنفغةناتدخلاتملغسط..

الشباب والفئة الأكبر سنًا يفتقرون إلى الوعي بقضايا تغير المناخ

تشكلأزةماتمنغخاخلبغرًاغفطةسبغقتإلنسغنفميلطلباتلعغونواتمبغدريإتى
اتعمل ةآنةعًغ.وتأنتبعغتهغسلقعبشكلأكبطيلىيغتقجفلاتشبغب،

 مناتمهمدراسمةدى هماتشبغبتهذهاتمشكلم.

تكشفدراسلنغأناتغيةبلوفطاتمنغخبفنشبغباتعغتمبعفديناتغكلمغل.
 نسبم80 %ةنهم قطيقغتغنإنهمسمعغابلوفطاتمنغخ.ويندةغُرلبةمن
سمعغاةنهمبلوفطاتمنغختحديدتعطييهاتصحفح–أيارتيغعةلغسطدرجغت
اتحطاري ةاتعغتموتزايدانلشغراتطقساتقغسةبسبباتنشغطاتبشطي–تم
يلمكنةنذتكسغى56 %وسطفًغ.واخلغراتبغقغناتإجغبماتأخطى:توفطاتمنغخ

هغاتلوفطاتاتمغسمفم ةدرجغتاتحطاري.

يزداداحلمغلةعط ماتشغبتللعطيفاتصحفحتلوفطاتمنغخةعارتيغعةسلغى
دخلاتبلد.بشكليغم،قغل23 %وسطفًغةناتذينيعفشغن ةاتبلدان

ةنخيضماتدخلوبلداناتشطيحماتدنفغةناتدخلاتملغسطإنهمسمعغابلوفط
اتمنغخويسلطفعغنتعطييهبشكلصحفح،ةقغبل56 % ةبلداناتشطيحماتعلفغ

ةناتدخلاتملغسط،و77 % ةاتبلدانةطتيعماتدخل.

وةشكلميدم همتوفطاتمنغختفستةقلصطييلىاتشبغب. أداءأ طاداتيئم
اتأكبطسنًغتميكنوسطفًغأ ضلحغتًغ ةاتإجغبمينهذهاتأسئلم.حفثقغل

تشكل أزمة المناخ 
اختبارًا غير مسبوق 

لإلنسانية يتطلب 
التعاون والمبادرة إلى 

العمل في آن معًا. 
ولأن تبعاتها ستقع 

بشكل أكبر على عاتق 
جيل الشباب،
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75 % قطوسطفًغإنهمسمعغابلوفطاتمنغخ،وتمكن53 % قطةنتحديد
تعطييهاتصحفح.إنيدم همأزةماتمنغخيعنةيدماتقدرييلىةغاجهلهغ-

وهغيغئقرئفسةأةغماتعملاتعغتمةاتيعغل.

دعوة الحكومات إلى محاربة أزمة المناخ 

وسطتزايدنشغطاتشبغب ةةغضغعتوفطاتمنغخ،بمغ ةذتكيملغطيلغ
ثغنبطجاتملمفزوإضطاباتشبغباتعغتمةتعغم2019ةنأجلةغاجهمتوفط

اتمنغخ،ظهطتروايمةيغدهغأنأزةماتمنغخهةقضفمجفلاتشبغب. ثغنبطج
تحذرقغدياتعغتمواتأجفغلاتأكبطسنًغبغسلمطارةنيدماتخغذتدابفطكغ فم

تمغاجهمهذهاتحغتماتطغرئماتعغتمفم،ةمغيعززاتطوايماتإيالةفمينةعطكم
بفنجفلشغبةلشددوجفلأكبطسنًغييضلاتلطيثوانلظغراتنلغئج.

تميجداسلطالعاتفغنفسفوةؤسسمغغتغبسغىأدتمقلفلمتديم كطيأن
اتشبغبواتكبغريلىخالفبشأنأزةماتمنغخ. ةاتغاقع24،يبطتأغلبفمسغحقم
ةناتشبغب واتيئم اتأكبط سنًغ ةمن تديهم وية و هم تلوفط اتمنغخ)86% 

ةن كل  ئم وسطفًغ(25 ين اتغيلقغد بأن اتبشط تغ يزاتغن قغدرين يلى 
تقلفل ةعظم آثغر توفط اتمنغخ. وغغتبفماتشبغبواتيئماتأكبطسنًغ ةجمفع

اتبلدانوجمفعةسلغيغتاتدخليعلقدونأنهذاةمكن.

يليقكالاتجفلفنأيضًغيلىضطورياتخغذحكغةغتهمخطغاتيملفمجطيئم
تمعغتجمأزةماتمنغخ.وسطفًغ،يغا ققطابمثالثمأربغعأ طاداتيئلفنأنحكغةغت

بالدهميجب26أنتلخذخطغاتيملفمةهممتمعغتجلهغ.

تقغلةغريةنكفنفغ:»يجبأنتلغتىاتحكغةماتمسؤوتفم.وأيضًغ،يلفنغنحن
اتنغساتخغذتدابفطتلجنب علأشفغءتؤثطسلبًغيلىبفئلنغوةنغخنغ«.

يلقةجغنةناتمملكماتملحدياتمسؤوتفمبشكلأكثطحدييلىاتدوتم.
يقغل:»ةنواجباتحكغةماتمسغيدي.اتأشفغءيلىةسلغىاتمنزل-ةنقبفل

24 جمفع اتنلغئج اتلغتفم، و ة اتقسم اتلغتة، ةأخغذي ةن اتعفنم اتيطيفم ةن اتدراسم ةمن قغتغا إنهم 

سمعغا بلوفط اتمنغخ واخلغروا اتلعطيف اتصحفح تلوفط اتمنغخ. وخفغرا تعطيف توفط اتمنغخ اتمذكغرين  ة 
أسئلم اتغسلطالع همغ: أ( اتلوفطات اتمغسمفم  ة درجم اتحطاري واتطقس، ب( توفطات اتطقس  ة 

اتعغتم اتلة تؤدي إتى ةزيد ةن اتظغاهط اتجغيم اتقغسفم وارتيغع ةلغسط درجغت اتحطاري  ة اتعغتم.
25 هذه اتنسبم ةأخغذي ةن يفنم  طيفم ةن اتمشغركفن  ة اتدراسم ةمن قغتغا إنهم سمعغا بلوفط اتمنغخ 

واخلغروا اتلعطيف اتصحفح ته.
26 هذه اتنسبم ةأخغذي أيضًغ ةن يفنم  طيفم ةن اتمشغركفن  ة اتدراسم ةمن قغتغا إنهم سمعغا بلوفط 

اتمنغخ واخلغروا اتلعطيف اتصحفح ته.

تقول ماري من كينيا: 
»يجب أن تتولى 

الحكومة المسؤولية. 
وأيضًا، علينا نحن 

الناس اتخاذ تدابير 
لتجنب فعل أشياء 

تؤثر سلبًا على بيئتنا 
ومناخنا«.
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اتقغل»أريئاتأنغار«-يحلغجاتأةطأكثطةنذتك.يحلغجإتىةسغيدييغتمفمةن
جمفعاتحكغةغتتلعملةعًغتإصالحه«.

اتإجمغعبفناتأجفغلهغاتأيلى ةاتبلداناتأكثط قطًا،حفثتكغناتمغارد
واتقدرييلىاتلأثفطتمعغتجمأزةماتمنغخةحدوديجدًارغمأناتمعغنغيةن

آثغرهغتكغنأشد. يةاتملغسط،كغنسكغناتبلدانةنخيضماتدخلوبلدان
اتشطيحماتدنفغةناتدخلاتملغسط)83 %(أكثطةطغتبمتحكغةغتهمبغتخغذ

خطغاتيملفمةقغرنمبسكغنبلداناتشطيحماتعلفغةناتدخلاتملغسط)66 %(
واتبلدانةطتيعماتدخل)70 %(.  

الشكل 16: التوجه نحو العمل المناخي 
 نسب الذين يعتقدون أن على الحكومات اتخاذ خطوات عملية
 لمواجهة تغير المناخ، متوسطات البلدان حسب فئات الدخل

وتبلغ ةعدتغت تأيفد اتخغذ خطغات ةهمم أيلى ةسلغيغتهغ بفن شبغب اتبلدان 
ةنخيضم اتدخل وبلدان اتشطيحم اتدنفغ ةن اتدخل اتملغسط.  مثاًل، يقغل أكثط 
ةن 90 % ةن اتشبغب اتغايفن واتمدركفن تلوفط اتمنغخ  ة نفجفطيغ وبنوالديش 

وزيمبغبغي إنهم يطيدون اتخغذ خطغات كبفطي تمغاجهم توفط اتمنغخ وهذه اتبلدان
اتثالثمجمفعهغشهدت فضغنغتةدةطيخاللاتعغةفناتمغضففن.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

دخل منخفض/متوسط أدنى دخل متوسط أعلىدخل مرتفع

%83

%83

%66

%67

%70

%69

وتبلغ معدلات تأييد 
اتخاذ خطوات مهمة 

أعلى مستوياتها 
بين شباب البلدان 

منخفضة الدخل 
وبلدان الشريحة 
الدنيا من الدخل 

المتوسط. 
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الشباب والكبار يتفقون - ويختلفون - بشأن من

 يتحمل مسؤولية أزمة المناخ

يليقاتشبغبواتيئماتأكبطسنًغإتىحدكبفطيلىأناتحكغةغتاتلةتسمح
تلشطكغتببفعسلعوخدةغتتضطبغتبفئمتلحملةسؤوتفمينتوفطاتمنغخ

أكبطةنةسؤوتفماتشطكغتنيسهغأواتأشخغصاتذينيسلخدةغنسلعهغ
وخدةغتهغ.

ةع ذتك، يغجد اخلالف بفن اتيئلفن بشأن ةن يلحمل اتلغم: 

 ة اتبلدان اتنغةفم، اتشبغب أقل احلمغتًغ ةن اتيئم اتأكبط سنًغ تإتقغء 
اتمسؤوتفم يلى اتحكغةغت. 

 ة جمفع  ئغت اتدخل، يحمل اتشبغب اتمسؤوتفم تلشطكغت أكثط ةن اتيئم 
اتأكبط سنًغ. واتشبغب  ة اتهند وإسبغنفغ واتكغةفطون و طنسغ واتبطازيل أكثط 

احلمغتًغ بكثفط تلحمفل اتشطكغت هذه اتمسؤوتفم.

اتشبغب  ة ةعظم اتبلدان يلغةغن جفل آبغئهم أكثط ةمغ ييعل اتأكبط سنًغ. 
و ة  طنسغ وتبنغن وإسبغنفغ وأوكطانفغ واتكغةفطون، تبلغ اتيجغي بفن اتجفلفن 

19 نقطم ةئغيم يلى اتأقل.

تعلقدكفغرا،ةناتغتغيغتاتملحدي،أناتشطكغتواتحكغةغتةعًغةسؤوتفنين
أزةماتمنغخ.»]اتشطكغت[، ةكثفطةناتأحفغن،يلغثغناتبفئم.ورطقحصغتهم
يلىاتمغاداتالزةمتصنعكلةغيحلغجغنإتفهتكغنضغريبغتبفئمغغتبًغ.يمكن
تألشخغصاتعغديفن علكلةغبغسعهمتلمسغيدي،وتكنإذابقفتاتشطكغت

اتكبطىتلغث... لنيلوفطاتكثفط«.

الشباب أكثر ثقة بالمؤسسات، ولكنهم ليسوا سذجًا 

قغلاتنغشطاتأةطيكةجغكواينبطغخاللةقغبلم ةبفطكلة،كغتفيغرنفغ ة
يغم1964:»تغتثقإرالقًغ ةأيشخصيزيديمطهين30يغةًغ«.ةناتمعطوف
أنتدىاتشبغب ةبلدانكثفطيشكغككبفطيحفغلاتمؤسسغتاتقغئمم.وتكن
اسلطالينغوجدأنشبغباتفغمأكثطثقميمغةًغبغتمؤسسغتكمصغدرتلمعلغةغت

-ةعبعضاتغسلثنغءاتاتغاضحم.

تقول كيارا، من 
الولايات المتحدة: 
"يمكن لألشخاص 

العاديين فعل كل ما 
بوسعهم للمساعدة، 

ولكن إذا بقيت 
الشركات الكبرى 

تلوث... فلن يتغير 
الكثير«.
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اتشبغبأكثطثقمةناتيئماتأكبطسنًغبغتقنغاتاتإخبغريماتعغتمفم ةةعظم
اتبلدان27،وأكبطاتيجغاتبفناتجفلفنسجلت ةإثفغبفغواتفغبغنوإندونفسفغ.وهم

أكثطثقمبغتحكغةغتاتغرنفم28،وأكبطاتيجغاتبفناتجفلفنسجلت ةاتمملكم
اتملحديوأتمغنفغ.وهمأكثطثقمبغتأربغءواتعغةلفناتصحففن،تفس قطةقغرنم

بأ طاداتيئماتأكبطسنًغبلأيضًغةقغرنمبجمفعةصغدراتمعلغةغتاتأخطى.وهمأكثط
ثقمبغتعلمغء29،وأكبطاتيجغاتبفناتجفلفنسجلت ةأوكطانفغوأتمغنفغوإسبغنفغ

واتغتغيغتاتملحدي.

الشكل 17: مصادر موثوقة
نسباتذينيقغتغنإنهميثقغن»كثفطًا«بمخللفاتمؤسسغتواتأخصغئففن

تلقديمةعلغةغتدقفقم،ةلغسطغت21بلدًا.

وسطفًغ،يثق36%ةناتشبغببغسغئلاتإيالماتعغتمفم»كثفطًا«،ةقغبل30%ةنأ طاداتيئماتأكبطسنًغ. 27
قد تبدو ثقم اتشبغب اتكبفطي بغتحكغةغت اتغرنفم ةيغجئم، وتكنهغ ةنسجمم تمغةًغ ةع ةغ تغثقه ةؤسسم  28

غغتغب بغسلمطار ةنذ 15 يغةًغ يلى صعفد ثقم اتنغس بحكغةغتهم.
وسطفًغ ، يقغل 56 % ةن اتشبغب إنهم يثقغن »كثفطًا« بمعلغةغت اتعلمغء، ةقغرنم ةع 50 % وسطفًغ ةن أ طاد  29

اتيئم اتأكبط سنًغ.

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

الأطباء 
والعاملون 
الصحيون 

%61
%58

العلماء

%56

%50

الأصدقاء 
وأفراد 
الأسرة

%45
%49

القنوات 
الأخبارية 
الوطنية

%37
%34

القنوات 
الأخبارية 
العالمية

%36

%30

الحكومة 
الوطنية

%33

%27

المنظمات 
الدينية

%32

%38

وسائل 
التواصل 

الاجتماعي 

%17

%12
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وتكناتشبغبأقلثقمبغتمؤسسغتاتدينفم،حفثقغل32 %وسطفًغإنهميثقغن
»كثفطًا«بغتمعلغةغتاتلةتقدةهغةقغرنمةع39 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.وتظهط

أكبطاتيطوقبفناتأجفغلبشأنهذهاتمسأتم ةاتبطازيلواتغتغيغتاتملحدي
واتأرجنلفن،حفثاتشبغبأقلثقمةناتيئماتأكبطسنًغ،و ةإثفغبفغ،حفث

اتشبغبأكثطثقم.

بشكليغم،تغيثقاتشبغبوتغاتأكبطسنًغبدقمةعلغةغتةنصغتاتلغاصل
اتغجلمغية.ويلىاتطغمةنايلمغداتشبغبيلىهذهاتمنصغتتلبقغءيلى

ارالعدائمبغتأحداثاتجغريم، إنهمأقل ئمتثقكثفطًابمصغدرهغتلزويدهم
بمعلغةغتدقفقمبفنجمفعاتيئغتاتأخطىاتمشغركم ةاتغسلبفغن. غسطفًغ،

يقغل17 %ةناتشبغبإنهميثقغنكثفطًابمنصغتاتلغاصلاتغجلمغية،ةع
نسبمأقلةناتيئماتأكبطسنًغيقغتغناتشةءنيسهيمغةًغ)12 %(.ونسبم
اتشبغباتذينيبدونثقمكبفطيبدقموسغئلاتإيالماتغرنفم)37 %وسطفًغ(
واتعغتمفم)36 %(تيغقضعفنسبماتذينيبدونثقمكبفطيبغسغئلاتلغاصل

اتغجلمغية.

وتكنةناتغاضحأناتشبغباتذينيسلخدةغناتإنلطنتبكثغ ميلعغةلغن
بنظطينقديمةعاتمحلغىأكثطةناتأشخغصاتأكبطسنًغ. منبفناتذين

يعلمدونيلىوسغئلاتلغاصلاتغجلمغيةغغتبًغتلبقغءيلىارالع،سجل17 %
ةناتشبغبوسطفًغةسلغيغتيغتفمةناتثقم ةهذهاتمنصغتةقغبل24 %

ةناتيئماتأكبطسنًغ.30

 غتحقفقمأنه ةاتحقبماتحغتفمةناتمعلغةغتاتخغرئمواتمضللم،تلزايدبغسلمطار
صعغبماتيصلبفناتحقغئقواتخفغل ةةغيشغهدهاتنغسويقطأونهيلىاتغنلطنت.

وتكنربمغيكغناتشبغبأكثطتأهفاًلتلقفغمبذتكةناتأجفغلاتأكبطسنًغ.

تقغلةغريةنكفنفغإناتلأكدةناتمعلغةغتاتمغثغقماتفغمأصعبةنهيندةغ
كغنواتداهغأريغتًغ.وتضفف:»أصبحاتأةطحغتفًغأكثطصعغبمةناتمغضة.وأحد
اتأةثلمهغاتمعلغةغتاتملنغقضماتلةنقدةهغينكغ فد- 19.اتإنلطنتةلةء

بغتمعلغةغتاتخغرئم«.

وردديددةناتمشغركفناتشبغبآراءةغري.تقغلكفغرا،15سنم،ةناتغتغيغت
اتملحدي:»وسغئلاتلغاصلاتغجلمغيةيغديأقلدقمبكثفط. هنغكأشخغصكثط

ينشطونأشفغءبهدفاتحصغليلىإيجغبغت قطوتفستأنهغحقغئق.
واتمعلغةغتاتخغرئمقدتصبحةشكلمأكبطتأنأيشخصيمكنهدخغلتغيلط

تماسلبعغداتبلداناتلةكغن فهغحجماتعفنمأقلةن100تأيةناتيئلفنةنحسغباتملغسطغت. 30

ولكن من الواضح 
أن الشباب الذين 

يستخدمون الإنترنت 
بكثافة يتعاملون 
بنظرة نقدية مع 

المحتوى أكثر من 
الأشخاص الأكبر سنًا. 
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وقغلأشفغءغفطصحفحم،وهذهقدتنلشطبسطيموسفصدقهغاتجمفع.يندةغ
كغنواتدايبعمطي،تميكناتشخصاتعغدييسلطفعاخلالقشةءةغوجعله

جذابًغجدًابفنيشفموضحغهغ«.وتطدفكفغراأنهغحطيصميلىاتلحققةنةصغدر
اتإنلطنت،وتغتصدقسغى50 %تقطيبًغةمغتصغد ههنغك.

بغتإضغ مإتىةصغدراتمعلغةغت،سألاتمشغركغن ةاتغسلطالعأيضًغين
ةغاقيهمحفغلةؤسسمأخطى:اتشطرم.وكغناتشبغبيمغةًغأقلاحلمغتًغ

بكثفطتلقغلإنهميثقغنبغتشطرمتحمغيلهم ةبلداناتشطيحماتعلفغةن
اتدخلاتملغسطواتبلدانةطتيعماتدخل.وسجلتأكبطاتيطوقبفناتأجفغل

بصددهذهاتمسأتم ة طنسغواتغتغيغتاتملحديواتموطبوإسبغنفغ.واتنلغئج
 ة طنسغواتغتغيغتاتملحديجديطيبغتمالحظمبسبباتمنغقشغتاتجغريم

حغلإصالحاتشطرمبعداتغحلجغجغتضداتعنفواتعنصطيمةنجغنباتشطرم
 ةيغم2020.

الجيالن متفقان على مسائل المساواة، ولكن

 الشباب أكثر تأييدًا لحقوق مجتمع الميم

ينداتلأةلبغتلقدماتغجلمغيةاتمحطز ةنصفاتقطناتمغضة،يليقاتشبغب
واتأكبطسنًغيلىأهمفمةعغةلماتنسغءوأ طاداتأقلفغتاتعطقفمواتإثنفم

واتدينفميلىقدماتمسغواي. قدأجغب9ةنكل10يلىاتأقلوسطفًغ،بأنه
ةناتمهمأواتمهمجدًاةعغةلمأ طادهذهاتيئغتيلىقدماتمسغواي.

و ةجمفعبلداناتدراسمتقطيبًغ،يعلقداتشبغبواتيئماتأكبطسنًغأيضًغ-
جمفعهمتقطيبًغ-أنهةناتمهمتليلفغتواتيلفغنبغتقدرنيسهتعلمةهغرات
ةثل هماتأةغراتمغتفماتشخصفم،واتقطاءي،واسلخداماتلكنغتغجفغاتطقمفم،

واتلعبفطينآرائهمجهغرًا.

وتكنهنغكبعضاتيطوقاتدقفقماتمهمم ةهذااتلغا قبفناتأجفغلبشأن
ةسغئلاتمسغواي.وبشكليغم،تعبطاتشغبغتيناهلمغمبغتمسغوايأكبطةن

اهلمغماتشبغب. علىسبفلاتمثغل،اتشغبغتأكثطاحلمغتًغةناتشبغنتلقغلأنه
ةن»اتمهمجدًا«ةعغةلماتإنغثيلىقدماتمسغواي،بيغرققدرهثمغنةنقغط

ةئغيموسطفًغ.

بغتإضغ مإتىذتك، إنشبغباتبلدانةطتيعماتدخليؤيدوناتمعغةلم
اتملسغويمتمخللفاتأقلفغتأكثطبكثفطةناتجفلاتأكبطسنًغ.وشبغبهذه

اتبلدانأكثطاحلمغتًغتلقغلإنهةناتمهمجدًاةعغةلماتأقلفغتاتعطقفمواتإثنفم

الشباب عمومًا 
أقل احتمالًا بكثير 

للقول إنهم يثقون 
بالشرطة لحمايتهم 
في بلدان الشريحة 

العليا من الدخل 
المتوسط والبلدان 

مرتفعة الدخل.



62 كففتطىاتأجفغلاتشغبماتعغتمبشكلةخللفوجهغتنظطيناتعغتم
مشروع الطفولة المتغيرة

واتنسغءيلىقدماتمسغواي،بيغرقةلغسطقدرهستنقغطةئغيمبفناتيئلفن
اتعمطيلفن.واتشبغبأكثطاحلمغتًغتلقغلإنهةناتمهمجدًاةعغةلماتأقلفغت

اتدينفميلىقدماتمسغوايبيغرقثمغنةنقغطةئغيم.

تقغلنغتغشغ،21سنم،ةنأيطتندااتشمغتفم ةاتمملكماتملحدي:»أيلقدأن
اتكثفطةنجفلاتشبغبيطيدوناتفغمحقًغ علشةءحفغل]اتلمففز[.وبغتلغتة

هنغكصمتأقل،بفنمغ ةجفلواتدي،كغنيلفهمببسغرماتغيلفغديلى
اتأةغر.كغنهذاواقعهموتميكغنغايسلطفعغنتوففطه علفًغ،أوكغنغا

يالحظغنأنشفئًغةغخغرئوتغيعط غنكففيعغتجغنه.أةغاتفغم هنغكاتكثفط
ةناتنغسيطغبغن ةاتد غعيناتأشفغء«.

إضغ متذتك،تغيغجدإجمغعبفناتأجفغليندةغيلعلقاتأةطبغتمغقفةنتعزيز
حقغقأ طادةجلمعاتمفم.واتشبغبأكثطاحلمغتًغبكثفطتلقغلإنهةناتمهمجدًا

ةعغةلمأيضغءهذهاتيئميلىقدماتمسغواي.وسطفًغ،يقغل71 %ةن
اتشبغبإنهةناتمهمأواتمهمجدًاةعغةلمأيضغءةجلمعاتمفميلىقدم

اتمسغواي،ةقغبل57 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.

يقغلخغانةناتأرجنلفنإنهيندةغكغنأصوطسنًغ،كغنيحغولاتلهطبةن
اتإهغنغتاتمعغديمتلمثلففناتلةيلعطضتهغ ةاتشغرع.اتآنيشعطبأنه

أكثطقدرييلىةغاجهماتمعلدين.يقغلخغان:»اتآنأنغتغأتسغةحكثفطًا. ة
اتسغبقكنتأتوغضىينهغ؛كنتأقغلتنيسة»تقدوصينةبهذا،وةغذا ة
ذتك!«،تكننةاتآنأشعطأنهتفسصحفحًغ.أنغاتآن ةةغقعةنيطيدتثقفف

اتنغسوتعلفمهم«.

تهلماتشغبغتبشكلخغصبحقغقةجلمعاتمفم. هن، ةغغتبفمبلدان
اتدراسم،أكثطاحلمغتًغةناتشبغبتاليلقغدأنهةناتمهمجدًاةعغةلمأ طاد
ةجلمعاتمفميلىقدماتمسغواي.وةنبفنجمفعجغانباتغسلبفغن،يكشف

هذااتسؤالينأكبط جغيبفناتشغبغتواتشبغن.وسطفًغ،نطى جغي
ةلغسطمقدرهغ10نقغطةئغيمبفناتجنسفنبشأنهذهاتمسأتم،وُسجلت

أكبطاتيطوقبفنهمغ ةأوكطانفغوبنوالدشوتبنغن.تقغلتغسفغنغةن
اتأرجنلفن:»هنغكاتفغماتكثفطةناتلمففزضداتمثلففن،وهنغكتنمط ة

اتمدارسأحفغنًغ.ةناتصعبيلىاتنغسقبغلشةءةخللف؛رؤيمأشخغص
تفسغاكغتآخطين«.

وسطيًا، يقول .71 
من الشباب إنه من 

المهم أو المهم جدًا 
معاملة أعضاء مجتمع 

الميم على قدم 
المساواة، مقابل .57 
من الفئة الأكبر سنًا.

الشابات في غالبية بلدان 
الدراسة، أكثر احتمالًا من 
الشباب لالعتقاد أنه من 

المهم جدًا معاملة أفراد 
مجتمع الميم على قدم 

المساواة.
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اتنغس ةاتبلداناتنغةفمأقلاحلمغتغبكثفطةنسكغناتبلدانةطتيعماتدخل
تلقغلإنةعغةلمأ طادةجلمعاتمفميلىقدماتمسغوايأةطةهمجدًا.وتكن

حلى ةاتبلداناتلةتكغن فهغاتعالقغتاتجنسفماتمثلفمغفطقغنغنفم
-كنفجفطيغوكفنفغواتموطبوإثفغبفغوزيمبغبغيواتكغةفطونوبنوالدشوتبنغن
-يمفلاتشبغبإتىاتقغلأكثطةناتيئماتأكبطسنًغأنهةناتمهمةعغةلم

أ طادهذهاتيئميلىقدماتمسغواي.وقدسجلت ةكفنفغ،إتىجغنباتفغبغن
وإسبغنفغ،واحديةنأكبطاتيجغاتبفناتأجفغل ةهذهاتمسأتم،حفثقغل45 
%ةنالwشبغبإنةعغةلمأ طادةجلمعاتمفميلىقدماتمسغواياتشبغب

ةهمجدًاةقغبل26 %ةناتيئماتأكبطسنًغ.
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الشكل 18: المساواة مهمة
 نسب الذين قالوا إنه من المهم جدًا معاملة جميع فئات

 الأقليات على قدم المساواة، متوسطات البلدان حسب فئات الدخل

15-24 سنة
40 عامًا فأكثر

%67
%68

%74
%68

%85 %86

%21
%17

%71%69
%62

%71

%88
%85

%68

%57

%92
%86

%75

%67

%97
%91

%88

%75

أقليات عرقية وإثنية

أقليات دينية

إناث
الميممجتمع 

أقليات عرقية وإثنية

أقليات دينية

إناث
الميممجتمع 

أقليات عرقية وإثنية

أقليات دينية

إناث
الميممجتمع 

دخل منخفض/متوسط أدنى دخل متوسط أعلىدخل مرتفع
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استنتاجات رئيسية 
عن الفوارق بين 

الأجيال

الجزء الثالث: 
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استنتاجات رئيسية عن الفوارق بين الأجيال
يطىاتشبغب،اتذينوتدوا ةواقعأكثطرقمفموتطابطًغوتنغيًغ،اتطيغتم

واتعغتميمغةًغبصغريةخلليمجدًايناتأجفغلاتأكبطسنًغ. هم،أكثطةناتيئم
اتأكبطسنًغ،يطونيغتمًغأ ضلتألريغلبكثفطةناتعغتماتذينشأ فهآبغؤهم-
يغتمأكثطأةغنًغوو طيويغ طتألريغلتعلفمًغو طصًغوأةاًلأ ضلتلمسلقبل.

و ةاتغقتنيسه، إناتشبغبغفطةسلقطين ةكثفطةنةنغحةاتحفغي. هم
يبلوغنينةعغنغيأكبطةناضططابغتاتصحماتعقلفم.ووسطبحطةناتمعلغةغت
اتخغرئمواتمضللم،يبلوغنينتدنةثقلهمبمصغدراتمعلغةغتاتأكثطاسلخداةًغ
ةنقبلهم.وةنوجهمنظطهم،يجبأنيلخذاتعغتمخطغاتكبفطييلىصعفد
توفطاتمنغخواتمسغوايتأ طادةجلمعاتمفم.ويلىأصحغباتقطاراتإصوغءإتى

آراءاتأريغل.

اتقضغيغاتلةسجلنغ فهغأكبطاخلالفيغمبفناتأجفغلهةاتيجغياتطقمفم)بمغ
 فهغةصغدراتمعلغةغتاتأكثطاسلخداةًغتلبقغءيلىارالعواسلخداماتإنلطنت(؛

واتليغؤل؛واتمغاقفةناتلحسفنغت ةةخللفجغانباتطيغتم؛وأهمفم
ةعغةلمةجلمعاتمفميلىقدماتمسغواي؛وأخالقاتعقغبماتبدنفم؛وإةكغنفم

اتلنقلاتغقلصغديبفناتأجفغل؛وانلشغرةعغنغياتصحماتعقلفم.

وةناتقضغيغاتلةسجلنغ فهغدرجميغتفمةناتلقغرببفناتأجفغل:ضطورياتخغذ
اتحكغةغتخطغاتيملفمتمغاجهمتوفطاتمنغخ؛وديمدوراتأريغل؛واتغيلطاف

بأنأريغلاتفغميغجهغنضوغرًغأكبط؛واتلعلفمواتعملاتجغدكعغةلفن
أسغسففنتلنجغح؛وةخغرطاتإنلطنتيلىاتأريغل؛ودوراتلعغوناتعغتمة؛

وأهمفمتعلماتبنفنواتبنغتاتمهغراتاتأسغسفم.
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ضمنهذهاتصغرياتعغةم،يظهطنمطغنبغرزان:

اتيجغيبفناتأجفغل–وُتقغسهنغبملغسطاتغخلالفاتمطلقبفن
إجغبغتاتيئلفناتعمطيلفنيلىجمفعأسئلماتغسلطالع31–أكبط

بشكليغم ةاتبلداناتأكثطثطاءذاتاتسكغناتأكبطسنًغةنهغ ة
اتبلداناتنغةفمذاتاتسكغناتأصوطسنًغ.وبفناتبلداناتلةتديهغأكبط

اتيجغات، إنخمسمةناتبلداناتسلماتأوتىهةبلدانةطتيعم
اتدخل:اتغتغيغتاتملحديوإسبغنفغواتفغبغنو طنسغوأتمغنفغ.واتدوتم
اتلةسجلتأكبط جغيبفناتأجفغل ةاسلطالينغهةأوكطانفغ.
واتبلداناتخمسماتلةتديهغأصوط جغيهةةنبلداناتشطيحم

اتدنفغةناتدخلاتملغسطأواتدخلاتمنخيض:ةغتةوكفنفغوزيمبغبغي
واتموطبوبنوالدشواتهند.

اتشغبغتواتشبغنأكثطةفاًلتمسغنديبعضهمبعضًغةنذكغروإنغث
اتيئماتعمطيماتأكبطسنًغ. ةجمفعأسئلماتغسلبفغن32،هنغك جغي
ةطلقمةلغسطمبفناتجنسفنضمناتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط

بغاقعسبعنقغطةئغيم،بفنمغهةثالثنقغطةئغيم قطضمناتيئم
اتعمطيم15-24يغةًغ.و ةاتيئماتأكبطسنًغ،سجلتأكبطاتغخلال غتبفن

أجغبماتأسئلماتملعلقمبلوفطاتمنغخ،وةصغدراتمعلغةغت،واتصحم
اتعقلفم،ودوراتنسغء ةاتمجلمع.وسبباتلقغرب ةوجهغتاتنظط
بفناتجنسفن ةاتيئماتأصوطسنًغقديكغناتلطاجعاتمسلمطتألدوار

اتلقلفديمتلجنسفن ةةجغتغتكثفطي.

أجطي تحلفل اتيجغي بفن اتأجفغل  ة جمفع أسئلم اتغسلبفغن اتطئفسفم. وهغ تغ يشمل اتعنغصط  31
اتديمغغطا فم اتمدرجم  ة اتغسلبفغن )كغتمسلغى اتلعلفمة أو درجم اتلحضط(، أو اتعنغصط اتملعلقم 

بغتمغاقف واتخليفم )كللك اتملعلقم بمسلغى ةعفشم اتمشغركفن  ة اتدراسم(.
32 أجطي تحلفل اتيجغي بفن اتأجفغل  ة جمفع أسئلم اتغسلطالع اتطئفسفم. وهغ تغ يشمل اتعنغصط 

اتديمغغطا فم اتمدرجم  ة اتغسلطالع )كغتمسلغى اتلعلفمة أو درجم اتلحضط(، أو اتعنغصط 
اتملعلقم بغتمغاقف واتخليفم )كللك اتملعلقم بمسلغى ةعفشم اتمشغركفن  ة اتغسلطالع(.

الفجوة بين الأجيال 
أكبر بشكل عام 

في البلدان الأكثر 
ثراء ذات السكان 

الأكبر سنًا منها في 
البلدان النامية ذات 
السكان الأصغر سنًا.

الشابات والشبان 
أكثر مياًل لمساندة 
بعضهم بعضًا من 
ذكور وإناث الفئة 

العمرية الأكبر سنًا. 
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الشكل 19: فجوة بين الأجيال أم هوة؟
متوسط الفجوة المطلقة بين الأجيال في جميع أسئلة الاستبيان

البلد
15-24 سنة

40 عامًا فأكثر

14 نقطة مئويةأوكرانيا
11إسبانيا

11الولايات المتحدة الأمريكية

11فرنسا

11اليابان

10ألمانيا

10لبنان

9المملكة المتحدة

8البرازيل

8الكاميرون

8الأرجنتين

8مالي

7البيرو

7نيجيريا

7إثيوبيا

7إندونيسيا

7كينيا

7المغرب

6زيمبابوي

6بنغ�دش

5الهند
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تظهر نتائجنا أن 
الكليشيهات التي 

تتحدث عن كون الشباب 
أنانيين أو متطلبين أو 

سذجًا لا تستند إلى 
وقائع وبيانات



70 تلحسفناتطيغتم،يلفنغاتلطكفزيلىاتأريغل
مشروع الطفولة المتغيرة

لتحسين الطفولة، علينا التركيز على الأطفال
اتغسلمغعإتىاتأريغلواتشبغبضطوريتضمغنتملعهمجمفعًغبحفغيآةنم

وُةجزيم.ودراسماسلطالعاتفغنفسف-غغتغبإحدىأدواتاتقفغمبذتك،ونأةل
أنييلحاتبغبأةغمجهغدأكبطتزيغديإسمغعآراءاتأريغلو هماحلفغجغتهم

وأ كغرهموتطلعغتهم.

تظهطنلغئجنغأناتكلفشفهغتاتلةتلحدثينكغناتشبغبأنغنففنأوةلطلبفن
أوسذجًغتغتسلندإتىوقغئعوبفغنغت. هغهماتأريغلواتشبغبتغ

يسلسلمغنحلى ةةغاجهمأرغلاتمحنوبعضأصعباتمشغكلخاللقطن
أوأكثط)أزةماتمنغخواتغبغءاتحغتة(.إنهمةطلعغنيلىةشغكلاتعغتمويلى

درايمبغتمعلغةغتاتخغرئماتلةتشولاتكثفطةناتيضغءاتاتغ لطاضفم،
واتكثفطةنهميصغرعاتقلقأواتمزاجاتمكلئب.وةعذتك، هميلطلعغنإتى

ةسلقبلأ ضل.

وهذهاتنلغئجتمثلتحديًغتلبغتوفنوتشغغلةةنغصبصنعاتقطار.واتلحديهغ
اتغسلمغعإتىهؤتغءاتشبغب،وةطايغيآرائهموأ كغرهميندصفغغماتطؤى

ووضعاتخططواتسفغسغت.اتلحديهغأنيلبنغابعضًغةنإيجغبفلهم،وبعض
تيغؤتهم،تمعغتجماتمشغكلاتلةنغاجههغبجطأي،وتفساتغخلبغءةنهغ.اتلحدي

اتذييغاجهاتسفغسففناتغرنففنهغاتغسلمغعإتىاتشبغبغفطاتمنولقفن
يلىأنيسهمبليلطلعغنإتىاتعغتمبأسطه،ويلغقغنإتىاتليغيلواتلعغون.
وتمثلهذهاتنلغئجتحديًغتلفغنفسفتإدراجهغ ةبطاةجنغونشغرنغ ةةجغل

اتمنغصطيواتلغيفم.

إنتوفطاتمنغخيهددبشكلةبغشطقدرياتأريغليلىاتبقغءواتنمغواتغزدهغر
-ةناتأيغصفطوةغجغتاتحطاتملكطريوةلزايدياتشديإتىاتلوفطات ةهطغل
اتأةطغراتعغتمفماتلةتؤديإتىحغتغتجيغفتعطضأةنهماتوذائةتلخطط.33
ويمكناتقغلإنجفلاتشبغباتفغمقديكغنآخطةنيلمكنةناتخغذاتخطغات

اتالزةمتضمغنأنهذااتمصفطتفسحلمفًغ.

و ةاتغقتنيسه، إنكغ فد- 19يسلباتعديدةناتأريغل ةاتعغتم
ريغتلهم. غتلقديطاتتظهطأنهنغك1.5ةلفغنريل»يلفمكغ فد‹‹ ة
اتعغتم، قدواأحدواتديهمأوأجدادهمأوأحداتقغئمفنيلىريغيلهم

33 Haspel, E., ’Climate Change is Forcing United States Indoors – and Childhood May Never Be the 

Same’, Washington Post, 23 July 2021. 

هم الأطفال والشباب 
لا يستسلمون حتى 
في مواجهة أطول 

المحن وبعض أصعب 
المشاكل خالل قرن 
أو أكثر )أزمة المناخ 

والوباء الحالي(. 

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/07/23/climate-change-childhood/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/07/23/climate-change-childhood/


71 تلحسفناتطيغتم،يلفنغاتلطكفزيلىاتأريغل
مشروع الطفولة المتغيرة

بسبباتغبغء34.تقدتسببهذااتغبغءبحدوثأكبطاضططاب ةاتلعلفميلى
ةطاتلغريخ،حفثأثطيلىنصفإتىثلثةاتطالب ةاتعغتمةنذآذار/ةغرس

352020.وخسطرالباتمدارس ةاتعغتمةنذبدايلهقطابم1.8تطيلفغنسغيم
ةناتلعلماتشخصة36.ويلىيكساتغتجغهاتهغبطاتسغبق،ازداديملاتأريغل
إتى160ةلفغنبحلغليغم2020،كمغيّطضاتغبغءتسعمةاليفنريلإضغ ة

تلخطط37واتيشل ةاحلغائه،بمغ فهاتيشل ةتطعفماتعغتم،يهدد
بعكسيقغدةناتلقدم ةصحماتأريغلواتأةهغتواتلعلفمويملاتأريغل.

تثفطنلغئجةشطوعاتطيغتماتملوفطيأسئلمصعبم:ةغأثطتزايداتضوغطيلى
اتأريغل؟كففنسلطفعتعزيزاتآ غقاتغقلصغديم ةةسلقبلغفطواضح
اتمعغتم؟ةغاتذييمكن علهتلحسفناتصحماتعقلفمتألريغلواتفغ عفن

 ةاتعغتم؟كففنضمناسلمطاراتلقدماتمحطز ةةزيدةنجغانباتطيغتم
إتىاتجفلاتلغتة؟ةغذايعنةأنيكغناتمطءةغارنًغيغتمفًغ،وهلسلغاصل
هذهاتطوحفماتنمغةعكلجفلجديد؟ةغاتذييمكن علهتلحسفناتلغيفم
بلوفطاتمنغخ ةةخللفأنحغءاتعغتم؟تمغذااتشبغب ةتطلعغتهماتعغةم

أكثطإيجغبفمةناتيئماتأكبطسنًغ؟كففيمكننغتشجفعأصحغباتقطاريلىزيغدي
اتغهلمغمبآراءاتأريغلواتفغ عفن؟

34 Pidd, H., ’Covid Has Caused ”Hidden Pandemic of Orphanhood”, Says Global Study’, The 

Guardian, 20 July 2021. 

35 UNESCO, Paris,  ’Education: From disruption to recovery’

36 United Nations Children’s Fund, ‘Education Disrupted’, UNICEF, New York, September 2021.

37 United Nations Children’s Fund and International Labour Organization, ’Child Labour: Global 

estimates 2020, trends, and the road forward’, UNICEF, New York, and Geneva, Switzerland, 

June 2021. 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/covid-has-caused-hidden-pandemic-of-orphanhood-says-global-study
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://data.unicef.org/resources/education-disrupted/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
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وبفنمغنسعىتإلجغبميلىهذهاتأسئلماتجديدي،يغاجهاتشبغبتحديغتاتعغتم.
وةنحهمتفساتمسؤوتفم قطبلأيضًغ طصمإسمغعآرائهم ةصفغغم

اتمسلقبلوحطيماتلعبفطينهغودورًا علفًغ فهغسغفييفداتعغتمتسنغاترغيلم.

تقغلنغتغشغةنأيطتندااتشمغتفم:»هنغكاتكثفطةناتأةل ةجفلاتشبغب،
رغمأناتغضعقدتغيكغنكذتكبغتنسبمتلجفلاتأكبطسنًغ.قديكغناتآبغء...

أكثطتشغؤةًغبشأناتشبغباتآن،حفثيقغتغن»حسنًغ،إنهميبلعدونكثفطًاين
اتقفماتلةنشأنغيلفهغوهذاأةطخطفطحقًغ«. ةاتغقتنيسه،هنغكأةل ة
أنيأتة]اتشبغب[بأ كغرأورطقرائعمتلعفشوتبنغءيغتمأ ضلبغتقدراتذي

نسلطفع ةاتغقتاتملبقةتنغ«.
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ماذا يعني أن تكون طفاًل اليوم؟ كيف ترى الأجيال 
الشابة العالم بشكل مختلف؟

 ةيغم2021،أجطتاتفغنفسفوةؤسسمغغتغباسلطاليًغتلطأيحغلاتعغتم،
شملاتشبغب)15-24يغةًغ(وأ طاداتيئماتعمطيم40يغةًغ أكثط، ةةحغوتم

تإلجغبميلىهذهاتأسئلم.

وجدنغأناتشبغبةليغئلغنبغتمسلقبلويدركغناتلقدماتمحطز،بمغ ةذتك ة
اتمجغتغتاتطئفسفمةنحفغياتأريغل.وتكنهمغفطراضفن.إنهميدركغن غائد

وةخغرطتزايداتمظغهطاتطقمفم ةحفغتهم.وهمحكفمغنبشأنةنيثقغنبهم
ويسعغنتلعمليلىةجمغيمةناتجبهغت،ةنتوفطاتمنغخإتىاتلمففز.

واتلحدياتآنهغاتغسلمغعإتىهذهاتآراءحغلاتطيغتموأنيأخذاتعغتمآثغرهغ
بعفناتغيلبغر-وأنيقغبلاتليغؤلاتملبصطتدىاتشبغببغتعمل.

:باتكلل يرايعملا يلودلا مقرلا
978-92-806-5284-0 

فسينويلا :رشنلا قح
لفط لك لبقتسم يف رظنلا ةداعإ

Division of Global Communication and Advocacy 
UNICEF, Attn: Permissions  
3 United Nations Plaza  
New York, NY 10017 USA  
Tel: +1 (212) 326-7434  
Email: nyhqdoc.permit@unicef.org 
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