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توفري الصحة للمراهقني يف العامل 
فرصة ثانية يف العقد الثاين

ما الذي جيب علينا أن نعمله من أجل املحافظة عى صحة املليار من مراهقي العامل وحتسينها ؟ يتناول تقرير منظمة 
الصحة العاملية املعنون توفر الصحة للمراهقني يف العامل هذا السؤال تناوالً كاماًل عرب طائفة واسعة من االحتياجات 
الصحية لألشخاص يف سن 10-19 عامًا. وقد ُقدم التقرير إىل الدول األعضاء يف مجعية الصحة العاملية لعام 2014 

كمتابعة لقرارها 64-28 الصادر يف عام 2011، واملعنون الشباب واملخاطر الصحية.

إلكرونيـًا                                                                                 ومتـاح  الوسـائط،  متعـدد  ديناميكـي،  تقريـر  العـامل  يف  للمراهقـني  الصحـة  توفـر  وتقريـر 
)www.apps.who.int/adolescent/second-decade(. وهـو يـرح سـبب حاجـة املراهقـني إىل اهتامم 
خـاص، يتميـز عـن االهتـامم الذي حيتاجـه األطفـال والراشـدون. ويعـرض التقرير صـورة عاملية شـاملة لصحة 
املراهقـني وسـلوكياهتم املتصلة بالصحة، بام يشـمل أحـدث البيانات واالجتاهـات، ويناقش املحـددات املؤثرة يف 

صحتهـم وسـلوكياهتم. ويعـرض التقريـر وجهـات نظـر املراهقـني أنفسـهم بشـأن احتياجاهتـم الصحيـة.

وجيمع التقرير بني كافة توجيهات منظمة الصحة العاملية املتعلقة باملراهقني عرب الطائفة الكاملة لقضايا الصحة. وهو 
يعرض صورة شاملة حديثة ألربعة جماالت عمل رئيسية للمنظمة، وهي:

تقديم اخلدمات الصحية ●

مجع واستخدام البيانات الالزمة ملنارصة وختطيط تدخالت قطاع الصحة ورصدها ●

وضع وتنفيذ سياسات تعزيز الصحة ووقايتها ●

تعبئة القطاعات األخرى ودعمها. ●

وخيتتم التقرير باإلجراءات الرئيسية الالزمة لتعزيز استجابات قطاع الصحة لصحة املراهقني عى املستوى الوطني. 

وسيكون املوقع اإللكروين هو منصة التفاوض مع جمموعة كبرة من أصحاب املصلحة، بام يسفر عن خطة عمل 
منسقة بشأن املراهقني.

وحياول التقرير تركيز مستوى عاٍل من االهتامم عى الصحة خالل سنوات املراهقة الشديدة األمهية وكذلك عى 
توفر البّينات الالزمة للعمل عرب طائفة القضايا التي ختص صحة املراهقني. وبالتايل فهو يتوجه أوالً صوب كبار 
احلكومية،  غر  املنظامت  مثل  الصحة،  قطاع  ورشكاء  املتوسط  املستوى  من  وموظفيها  الصحة  وزارات  موظفي 
ومنظامت األمم املتحدة واملمولني. ويرّجح أن حيصل التقرير عى اهتامم جهات عديدة أخرى أيضًا، مثل املحامني 

ومقدمي اخلدمات والربويني والشباب أنفسهم.

ولقد استفاد التقرير من مسامهات ومدخالت قدمها خرباء املنظمة العاملون عى مستوى البلدان واألقاليم والعامل 
وعرب قضايا صحية تشمل تعاطي الكحول وغره من املواد النفسانية التأثر، وفروس األيدز، واإلصابات، والصحة 

النفسية، والتغذية، والصحة اجلنسية واإلنجابية، وتعاطي التبغ والعنف.

وتربز هذه الوثيقة اجلوانب الرئيسية للتقرير املعنون توفر الصحة للمراهقني يف العامل.
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انخفضت وفيات املراهقات النامجة عن 
مضاعفات احلمل والوالدة انخفاضًا كبريًا.

توسيع نطاق التحسينات املدخلة عىل صحة 
األم والطفل إىل املراهقني

ُيقدر أن العدد اإلمجايل لوفيات املراهقني بلغ 1.3 مليون وفاة يف عام 
2012، نجمت معظمها عن مسببات كان من املمكن الوقاية منها 
البنات،  وفيات  عن  األوالد  وفيات  مستوى  ويرتفع  معاجلتها.  أو 
املراهقني األكرب سنًا )15-19 عامًا( عى وفيات  تزيد وفيات  كام 
العديد  هناك  كان  وإذا  عامًا(.   14-10( سنًا  األصغر  املراهقني 
العنف يمثل  من األسباب املشركة لوفيات األوالد والبنات، فإن 
باألمومة لدى  تتعلق  التي  مشكلة خاصة لدى األوالد واألسباب 

البنات.

يف  الصحة  وزارات  كثفت  األمهات.  وفيات  معدالت  انخفاض 
املقبول  غر  املستوى  خلفض  الرامية  جهودها  األخرة  السنوات 
لوفيات األطفال واألمهات بتطبيق تدخالت معروفة ومثبتة جيدًا.

معدل  )خفض  لأللفية  اإلنامئية  األهداف  من   5 للهدف  كان  وقد 
املراهقات.  صحة  يف  إجيايب  أثر  أرباع(  بثالثة  األمهات  وفيات 
للوفيات  الرئيسية  لألسباب  جديدًا  حتلياًل  التقرير  هذا  ويربز 
واملراضة والعجز عند املراهقني ويبني انخفاض الوفيات النامجة عن 
مضاعفات احلمل والوالدة يف أوساط املراهقات انخفاضًا كبرًا منذ 
عام 2000. ويالحظ هذا االنخفاض بصفة خاصة يف األقاليم التي 
ُتسجل فيها أعى معدالت وفيات األمهات. وشهدت أقاليم جنوب 
رشق آسيا، ورشق املتوسط واإلقليم األفريقي انخفاضًا بنسبة ٪57 
و50٪ و37٪ عى التوايل. وبالرغم من هذه التحسينات، مازالت 
وفيات األمهات تشغل املرتبة الثانية، بعد االنتحار، ألسباب وفيات 

البنات يف سن 15 – 19 عامًا عى صعيد العامل.

مازالت بعض األمراض املعدية تشكل أسبابًا رئيسية للوفاة. وفيام 
خيص اهلدف 4 أيضًا من األهداف اإلنامئية لأللفية )خفض وفيات 
تطعيم  فبفضل  الثلثني(،  بمعدل  سنوات   5 سن  دون  األطفال 
الناجم  وعجزهم  املراهقني  وفاة  مستويات  انخفضت  األطفال، 
اإلقليم  90٪ يف  بنسبة   – انخفاضًا ملحوظًا  باحلصبة  عن اإلصابة 
األفريقي بني عامي 2000 و2012، عى سبيل املثال. ولكن، وكام 
يتضح من حتليل جديد أيضًا، مازال عدد كبر من املراهقني يتوفون 
نتيجة إلصابتهم بأمراض تم تناوهلا بنجاح يف إطار اجلهود الرامية 
خلفض وفيات املولود والطفل. من ذلك مثاًل، حتتل أمراض اإلسهال 
الثانية والرابعة من بني  وعدوى املسالك التنفسية السفلية املرتبتني 
أسباب الوفيات يف سن 10-14 عامًا. وتسبب هذه االعتالالت، 
الفئة  هذه  يف  الوفيات  مجيع  من   ٪18 السحايا،  التهاب  إىل  إضافة 

العمرية، وهو تغّر طفيف عن نسبة 19٪ املسجلة يف عام 2000.

© Palash Khatri



3

فريوس العوز املناعي البرشي حيتل 
املركز الثاين بني أسباب وفيات 

املراهقني.

يلزم أن حتافظ البلدان عىل التحسينات 
التي طرأت عىل صحة الطفل من 

خالل االستثامر يف صحة املراهقني.

ارتفاع معدل الوفيات النامجة عن فريوس األيدز. خالفًا لالنخفاضات 
تدل  احلصبة،  عن  النامجة  والوفيات  األمهات  وفيات  يف  املسجلة 
النامجة عن فروس األيدز يف أوساط  الوفيات  ارتفاع  التقديرات عى 
يف  واسع  بشكل  الزيادة  هذه  حدثت  وقد  للمراهقني.  العمرية  الفئة 
الوفيات املتصلة بفروس  اإلقليم األفريقي، يف وقت شهد تراجعًا يف 
انعكاسًا  ذلك  كان  وربام  األخرى.  السكان  فئات  مجيع  لدى  األيدز 
التي طرأت عى االستجابة إلصابات فروس األيدز لدى األطفال، حيث يبقى األطفال املصابون بالعدوى عى  للتحسينات 
قيد  البقاء عى  بشأن فرة   والتقديرات  املعارف  الراهنة يف  للحدود  انعكاسًا  ربام كان  أو  العمر،  الثاين من  العقد  إىل  احلياة  قيد 
احلياة لألطفال واملراهقني املصابني بفروس األيدز. وثمة بينات جيدة عى رداءة النوعية وانخفاض معدالت االحتفاظ خلدمات 
املراهقني مما يشر إىل رضورة حتسني تقديم اخلدمات. ويلزم، باإلضافة إىل ذلك، توفر بيانات حمسنة بشأن الوفيات النامجة عن 

فروس األيدز ومدد البقاء عى قيد احلياة يف الفئة العمرية 5-14 عامًا.

ويف حني مازال هناك الكثر مما ينتظر عمله ملتابعة برنامج العمل غر 
لأللفية  اإلنامئية  األهداف  بني  من  و6  و5   4 لألهداف  بعد  املكتمل 
فإن  واملالريا وأمراض أخرى(،  بفروسه  والعدوى  األيدز  )مكافحة 
لإلنجازات  فنظرًا  وبالفعل،  هامًا.  تقدمًا  حققت  البلدان  من  العديد 
العديد  يف  احلياة  من  األول  العقد  أثناء  الوفيات  خفض  يف  امللحوظة 
من البلدان املرتفعة واملتوسطة الدخل، أصبحت الوفيات خالل العقد 
الثاين من احلياة اآلن أعى من الوفيات يف العقد األول )باستثناء السنة األوىل من احلياة(. ويلزم من البلدان أن حتافظ عى استدامة 

هذه اإلنجازات املحققة يف صحة الطفل من خالل االستثامر يف صحة املراهقني.

أثر الصحة يف مرحلة املراهقة يمتد طول العمر
تشكل دورة احلياة منظورًا هامًا لعمل الصحة العمومية. فاألحداث التي يمر فيها املرء يف مرحلة ما من حياته تؤثر عى مراحل 
احلياة األخرى وتتأثر هبا. وبالتايل فام حيدث خالل سنوات احلياة املبكرة يؤثر عى صحة املراهقني ونموهم، وصحة املراهقني 

ونموهم يؤثران بدورمها عى الصحة خالل سنوات الرشد، وعى صحة ونمو األجيال املقبلة يف آخر املطاف.

ومن شأن التدخالت الفعالة أثناء مرحلة املراهقة أن حتمي استثامرات الصحة العمومية يف  بقاء الطفل عى قيد احلياة ونموه املبكر. 
ويف الوقت نفسه، تتيح فرة املراهقة فرصة لتصحيح املشكالت التي حتدث أثناء العقد األول من احلياة. عى سبيل املثال، يمكن 
للتدخالت أثناء املراهقة أن تقلل اآلثار السلبية الطويلة األجل النامجة عن العنف وإساءة املعاملة يف فرة الطفولة أو نقص التغذية، 

ومتنعها من تقويض الصحة يف املستقبل.

4 و5 و6 من األهداف اإلنامئية لأللفية زيادة الركيز عى مرحلة املراهقة من دورة احلياة. فمواصلة  ويستلزم حتقيق األهداف 
خفض معدالت محل املراهقات سيشكل عاماًل حموريًا يف خفض وفيات األمهات ويف حتسني فرص بقاء الطفل عى قيد احلياة، ألنه 
كلام انخفض عمر األم، ارتفعت نسبة وفيات املواليد. ولقد كان ذلك واحدًا من اإلنجازات اهلامة التي حتققت يف صحة املراهقني 
خالل العقدين املاضيني - انخفاضات هامة يف معدالت احلمل لدى املراهقات يف عدد من البلدان، مثل كندا وانكلرا والواليات 
إىل  الوصول  األيدز عى  بفروس  املتصلة  الوفيات  وانخفاض  األيدز  أيضًا من فروس  الوقاية  تتوقف  كام  األمريكية.  املتحدة 

املراهقني.

شمول املراهقني يف برامج العمل الصحي اجلديدة. يشكل الركيز عى مرحلة املراهقة من دورة احلياة عاماًل حاسم األمهية ليس 
إلكامل العمل املتبقي من برنامج عمل األهداف اإلنامئية لأللفية فحسب، وإنام أيضًا لربامج العمل اجلديدة للصحة العمومية. 
أثناء  تتعزز  أو  تبدأ عادة  الرئيسية  املعدية  باألمراض غر  التي تشكل أساس اإلصابة  بالصحة  املتصلة  فالسلوكيات والظروف 
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العقد الثاين: تعاطي التبغ والكحول، وأنامط النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وزيادة الوزن والبدانة. وإذ تؤثر هذه السلوكيات 
والظروف تأثرًا كبرًا عى صحة املراهقني ونموهم اليوم فإهنا ختلف كذلك آثارًا مدمرة عى صحتهم كراشدين يف املستقبل.

وتوضح البيانات اجلديدة التي يعرضها تقرير توفر الصحة للمراهقني يف العامل، عى سبيل املثال، يف البلدان التي تتوافر فيها بيانات 
املسوح، أّن عدد املراهقني الذين يطبقون املبادئ التوجيهية املوىص هبا بخصوص النشاط البدين يقل عن واحد من بني كل أربعة 
مراهقني؛ وأن واحدًا من كل ثالثة مراهقني يعاين من البدانة يف بعض البلدان؛ وأّن أكثر من نصف األوالد املراهقني عى األقل يف 

غالبية البلدان من كل األقاليم يبلغون عن إصابات خطرة تعرضوا هلا يف السنة املاضية.

وحلسن احلظ، ثمة أنباء إجيابية أيضًا تتعلق بسلوك املراهقني. ففي معظم البلدان، أبلغ ما ال يقل عن نصف املراهقني الناشطني 
جنسيًا ممن تبلغ أعامرهم 15 عامًا عن استخدام العوازل يف آخر مرة مارسوا فيها عالقة جنسية )وإن كان ذلك يعني أن عددًا كبرًا 
من املراهقني ال يستخدمون تلك العوازل(، كام يراجع تدخني السجائر يف أوساط املراهقني يف العديد من البلدان املرتفعة الدخل.

وتعترب الصحة النفسية أولوية ناشئة أخرى من أولويات الصحة العمومية. وتشكل مشاكل الصحة النفسية عبئًا كبرًا شديد األمهية 
يف العقد الثاين. وعى صعيد العامل، حيتل االنتحار املرتبة 3 من أسباب الوفاة يف مرحلة املراهقة، يف حني يشكل االكتئاب السبب 
األول من أسباب املرض والعجز )انظر الشكلني 1 و2(. ويبدأ ما يعادل نصف اضطرابات الصحة النفسية يف سن 14 عامًا، 

ولكن معظم احلاالت تبقى غر مكتشفة ودون عالج، مع ما يرتب عليها من عواقب وخيمة عى الصحة النفسية طول احلياة.

© Eugenia Camila Vargas
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الشكل 1- األسباب العرشة الرئيسية لوفيات املراهقني حسب اجلنس

الشكل2- األسباب العرشة الرئيسية لسنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز التي يفقدها املراهقون 
حسب اجلنس
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شواغل  اهلند  يف  املراهقني  لصحة  اجلديدة  االسراتيجية  وتراعي 
العمومية اجلديدة هذه،  وهي متتد ملا وراء الصحة اجلنسية  الصحة 
واإلنجابية حيث تركز أيضًا عى الصحة النفسية، والتغذية، وتعاطي 
اجلنس،  عى  القائم  العنف  ذلك  يف  بام  والعنف،  اإلدمان،  مواد 

واألمراض غر املعدية.

أسباب  ملعظم  بسيطة  حلول  أو  رسيعة  عالجات  بضعة  وهناك 
الوفيات والعجز الرئيسية يف مرحلة املراهقة. مع ذلك، فلقد تعلمنا 
الكثر عام يلزم عمله، من خالل قطاع الصحة وخارجه عى السواء. 
ولدينا اآلن أيضًا قاعدة أقوى من البينات بشأن التدخالت التي تتيح 
للمراهقني  املقوضة للصحة - تدخالت موجهة  السلوكيات  جتنب 

أنفسهم وكذلك للبيئات التي يعيشون وينمون ويتعلمون فيها.

املراهقون خيتلفون عن الفئات السكانية 
األخرى

تشكل املراهقة مرحلة رئيسية من مراحل نمو اإلنسان. والتغرات البيولوجية والنفسانية التي حتدث أثناء العقد الثاين تؤثر يف كل 
جانب من جوانب حياة املراهقني. وهذه التغّرات جتعل من املراهقة فرة قائمة بذاهتا وفريدة من نوعها خالل دورة احلياة، وهي 

أيضًا فرة زمنية هامة إلرساء األسس الصحية اجليدة يف حياة اإلنسان الراشد.

وتؤثر التغّرات احلاصلة يف املراهقة عى طائفة األمراض والسلوكيات املتصلة بالصحة؛ وهي مسؤولة أيضًا عن التحول الوبائي 
الذي حيدث أثناء العقد الثاين من األمراض املعدية إىل االعتالالت غر املعدية. ويف الوقت نفسه، فإن املشاكل الصحية والسلوكية 
التي تنشأ أثناء املراهقة - األمراض املزمنة وتعاطي الكحول، عى سبيل املثال- تؤثر يف النمو البدين واإلدراكي. كام تؤثر القدرات 
التطورية للمراهقني عى أسلوب تفكرهم بشأن صحتهم وبشأن املستقبل، والعوامل التي حتكم قراراهتم وأعامهلم. ولكل ذلك 

نتائج تؤثر عى نوع التدخالت الالزمة واألسلوب املطلوب لتنفيذ الربامج.

املناطق  قبل  تنمو  املكافأة  تلتمس  التي  الدماغ  أن مناطق  املراهق  نمو دماغ  التي أحرزت مؤخرًا يف فهم  التقدم  وتبنّي خطوات 
أن  يعني  مما  والتأقلم،  التغّر  قدرة كبرة عى  املراهق  لدماغ  أن  أيضًا  نعرف  العاطفي. ونحن  والتحكم  التخطيط  املسؤولة عن 
ممارسات التجربة واالكتشاف واملخاطرة التي حتدث أثناء املراهقة هي ممارسات معيارية أكثر من كوهنا مرضّية، وأن هناك إمكانية 

حقيقية لتحسني التطورات السلبية التي حدثت يف سنوات احلياة املبّكرة. وهذه املالحظات تؤثر هي أيضًا يف التدخالت.

ويتعرض بعض املراهقني أكثر من غرهم لسوء الصحة وسوء حصائل النمو نتيجة لعوامل بيئية إفرادية، بام يف ذلك التهميش 
واالستغالل والعيش يف حرمان من دعم الوالدين. ونظم املعلومات الصحية الوطنية يمكن أن تغفل هؤالء املراهقني، وقد ال 

تصل إليهم التدخالت ذات األولوية، بام فيها اخلدمات. ويمكن أن ُيمل هؤالء عى الرغم من كوهنم يف أمّس احلاجة إليها.

© Shreya Natu
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ضّم القوى لصالح صحة املراهقني
دعمت املنظمة خالل العقدين املاضيني تطوير وتوليف البّينات الالزمة للعمل بشأن صحة املراهقني. واستخدمت قاعدة البّينات 

هذه يف إنتاج أدوات لدعم السياسات والربامج ملعاجلة العديد من املشاكل والسلوكيات التي تقّوض صحة املراهقني. 

وثمة عوامل عديدة حتمي صحة املراهقني أو تقوضها، وتفرض أثرها عى شتى املستويات املتعددة )الشكل 3(:

عى مستوى الفرد - مثل العمر واجلنس واملعرفة واملهارات والتمكني؛ ●

عى مستوى األرس والنظراء، حيث توجد معظم عالقات املراهق احلميمة؛ ●

يف جمتمعاهتم وعن طريق املنظامت التي متنح املراهقني اخلدمات والفرص، مثل املدارس ومرافق الصحة؛ ●

وعى مدى أبعد، عن طريق املامرسات والقواعد الثقافية، ومن خالل وسائل اإلعالم والوسائل التفاعلية الرقمية، وبواسطة  ●
املحددات االجتامعية، بام يف ذلك السياسات والقرارات السياسية بشأن توزيع املوارد والقوى وممارسة حقوق اإلنسان.

الشكل3- حمددات صحة املراهقني ونموهم: نموذج إيكولوجي

النطاق الواسع

حمددات بنيوية

البيئة

حمددات تنظيمية

املجتمع

مستو العالقات بني األشخاص

املستو الفردي

الثروة الوطنية، تباينات 
الدخل، احلرب/ االضطراب 

االجتامعي، آثار العوملة
السياسات والقوانني، 

العنرصية، املساواة، 
املواقف اجلنسانية، التمييز

البيئة املادية )املشيدة، احلرضية/ 
الريفية، املياه واإلصحاح، 
التلوث(، البيئة االجتامعية 
والثقافية، البيئة البيولوجية 
)األوبئة(، وسائل اإلعالم

قيم املجتمع وقواعده، الشبكات 
املجتمعية والدعم املجتمعي، 

التامسك االجتامعي، القيادات 
املجتمعية والدينية

الطرق، املدارس )توفرها، 
الروح النظامية(، مرافق 

الصحة )توفرها، مالءمتها(، 
الفرص )العمل، اللعب(

األرسة، األصدقاء )دعم النظراء(، 
املعلمون، الشبكات االجتامعية، 
التوقعات، النزاعات، رأس املال 

املايل واالجتامعي

العمر، اجلنس، التعليم، 
املعرفة، املهارات، الكفاءة 

الذاتية، التوقعات
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تستلزم االستجابات الفعالة لدعم 
صحة املراهقني طائفة من الفاعلني 

والقطاعات.

يلزم من النظم الصحية اآلن أن تتحرك 
ملا هو أبعد من محل املراهقات وفريوس 

األيدز وأن تتناول الطائفة الكاملة 
الحتياجات املراهقني الصحية ونموهم.

املشاركة واجبة عىل قطاعات عديدة. لذلك، ومن أجل حتقيق أثر كبر يف الوفيات 
مع  تعاونه  تعزيز  من  الصحة  لقطاع  البد  املراهقة،  سنوات  أثناء  واملرض  والعجز 
تتعلق  أسباب  النامجة عن  الوفيات  من  فالوقاية  آخرين.  وفاعلني  أخرى  قطاعات 
تتعلق  مسألة  ليست  هي  املثال،  سبيل  عى  األشخاص،  بني  العنف  أو  باألمومة 
بتحسني معارف املراهقني ومهاراهتم فحسب. فهناك العديد من العوامل األخرى 
واألفعال  السلبية  املواقف  منها:  الوفيات،  تلك  أيضًا يف حدوث  تساهم هي  التي 
املؤذية التي يرتكبها اآلباء والنظراء؛ وعدم وجود مدارس وخدمات صحية جيدة؛ 
املواقف  مثل  االجتامعية  واخلدمات  والظروف  اإلجيابية؛  املجتمعية  القيم  وغياب 
والتطلعات املتعلقة باملنظورات اجلنسانية؛ والفقر؛ والعالقات اجلنسية القرسية؛ وتيرّس احلصول عى املواد النفسانية التأثر ووجود 
نظراء حيملون قياًم معادية للمجتمع. ومعاجلة هذه العوامل البيئية واالجتامعية تستلزم استجابة منسقة من قبل قطاعات متعددة. 
وباملثل، فإن خفض اإلصابات عى الطرق، وهي السبب الرئييس لوفيات الفئة العمرية 10-19 عامًا، سيستلزم اختاذ إجراءات 

من قبل جمموعة من القطاعات، بدءًا بالتعليم وحتى النقل.

التفاعلية مثل اإلنرنت واهلواتف املحمولة، قطاعًا ذا إمكانية هامة عى توفر  وتعترب وسائل اإلعالم، بام فيها وسائل اإلعالم 
املعلومات والتأثر عى القيم واملعاير التي من شأهنا أن تعزز صحة املراهقني.

متشاهبة  بعوامل خطر  املراهقني  لدى  املختلفة  والسلوكيات  الصحية  املشاكل  تشرك  ما  كثرًا  والوقاية.  اخلطر  عمومية عوامل 
من  طائفة  من  املراهقني  وقاية  يف  األمهية  بالغة  أدوار  أداء  واملدارس  لآلباء  يمكن  املثال،  سبيل  عى  متشاهبة.  وقائية  وعوامل 
السلوكيات والظروف التي تعرض صحتهم للخطر، مثل ممارسة اجلنس عى نحو غر مأمون، وتعاطي املواد النفسانية التأثر، 

والعنف ومشاكل الصحة النفسية.

املراهقني. وذلك ليس ألن  أدوارًا حاسمة األمهية يف صحة  التي تؤدي  القطاعات  التعليم قطاعًا رئيسيًا من بني مجيع  ويشكل 
التعليم مهاًم بحّد ذاته فحسب، وإنام أيضًا ألن املدارس تؤلف بيئة يمكن أن يتلقى فيها املراهقون تعلياًم صحيًا مستندًا للمهارات، 
مع تلقي اخلدمات أيضًا يف بعض األحيان. فضال عن أّن البيئة االجتامعية والروح النظامية التي تتيحها املدرسة يمكن أن تسهم 
بشكل إجيايب يف الصحة البدنية والنفسية. ومن صالح قطاع التعليم أن يكون املراهقون أصحاء، ألهنم سيكونون أفضل قدرة عى 

التعّلم واالستفادة من سنواهتم الدراسية.

التغطية الصحية الشاملة للمراهقني
يؤلف املراهقون إحدى الفئات التي حتصل عى خدمات أقل جودة من النظم الصحية القائمة. ومع العمل الذي تقوم به مجيع 
2015، ثمة أمهية لكفالة حصول رشحية  ملا بعد عام  العمل  برنامج  الشاملة يف سياق  التغطية الصحية  البلدان من أجل حتقيق 

املراهقني من بني السكان عى اهتامم مالئم.

وإذ ال حيتمل أن يمنع توفر اخلدمات الصحية بحد ذاته العديد من أسباب الوفاة واملرض يف مرحلة املراهقة، فإن للخدمات 
الصحية مع ذلك دورًا رئيسيًا يف التصدي للمشاكل الصحية والسلوكيات املتصلة 
بالصحة واالعتالالت التي تظهر أثناء العقد الثاين ومعاجلتها. وينبغي هلا أن تكون 
قادرة أيضًا عى توفر املعلومات واالستجابة لشواغل املراهقني وآبائهم بشأن النمو 

يف مرحلة املراهقة.

وتشكل الوقاية من محل املراهقات، والوقاية من اإلصابة بفروس األيدز ومعاجلتها 
ورعايتها مع توفر لقاحات فروس الورم احلليمي نقاط دخول هامة لتحسني تقديم 
اخلدمات الصحية للمراهقني. ويلزم من اخلدمات الصحية أن تتحرك اآلن ملا يتجاوز 

هذه القضايا وأن تتناول الطائفة الكاملة الحتياجات صحة املراهقني ونموهم.



9

وجيمع تقرير توفر الصحة للمراهقني يف العامل بني كافة عنارص اخلدمات الصحية التي تتناوهلا املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة 
العاملية يف الوقت احلارض )انظر الشكل 4(. ومن بينها مبادئ توجيهية خاصة باملراهقني، يف حني تعترب مبادئ توجيهية أخرى هامة 
لسائر الرائح السكانية أيضًا. وتعكس املدخالت املدرجة منظورًا لدورة احلياة: حيث يعالج بعضها مشاكل املراهقني الراهنة 
)مثل إدارة االعتالالت الصحية الكائنة(، يف حني حتاول مدخالت أخرى الوقاية من املرض خالل املراهقة وما بعدها )مثل معاجلة 

عوامل خطر اإلصابة باألمراض غر املعدية(.

وسيلزم من البلدان أن حتدد أولوية هذه اخلدمات والتدخالت باالستناد إىل جمموعة عوامل، من بينها املشاكل الصحية الرئيسية 
التي جتابه املراهقني وقدرة النظام الصحي.

الشكل 4 - عنارص وتدخالت اخلدمات الصحية التي تتناوهلا املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية

• اختبار ومشورة بشأن فريوس األيدز
• ختان طبي طوعي للمراهقني الذكور يف 

البلدان التي يتفشى فيها وباء عام لفريوس 
األيدز

• الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي 
البرشي من األم إىل الطفل

• العالج بمضادات الفريوسات القهقرية
• املعلومات واخلدمات اخلاصة بموانع 

احلمل

• الرعاية أثناء احلمل والوالدة وبعدها لألم 
املراهقة ومولودها

• منع احلمل
• الوقاية من األمراض املنقولة جنسياً 

وإدارهتا
• رعاية اإلجهاض املأمونة

• تقييم وإدارة تعاطي الكحول 
واالضطرابات املتصلة به

• تقييم وإدارة تعاطي املخدرات 
واالضطرابات املتصلة به

• مسح وإعالم التدخالت بشأن تعاطي 
املواد املسبب للمخاطر واألذ أثناء 

احلمل

• إدارة االعتالالت املتصلة بالتوتر بصفة خاصة
• معاجلة االكتئاب

• إدارة االضطرابات السلوكية
• إدارة األطفال املصابني باضطرابات النمو

• إدارة الذهان
• شكاو هامة أخر انفعالية أو غري مفرسة 

طبياً
• أعراض جسدية (اضطرابات جسدية)

• إدارة األذ الذايت/ االنتحار

• تثقيف صحي موجه للمراهقني واآلباء 
ومقدمي الرعاية بشأن النظام الغذائي الصحي 

النشاط البدين

• دعم اإلقالع عن تعاطي التبغ ومعاجلته 

مكافحة التبغ

• التيتانوس
• فريوس الورم احلليمي البرشي

• احلصبة
• احلصبة األملانية

• عدو التهاب السحايا
• التهاب الدماغ الياباين

• التهاب الكبد
• األنفلونزا

• إدارة الشكاو واالعتالالت الشائعة
*(HEADS) "تقييم "هيدس •

اإلدارة املتكاملة لالعتالالت الشائعة

• تقديم مضافات احلديد ومحض 
الفوليك يف فرتات متقطعة

• - تثقيف صحي موجه للمراهقني 
واآلباء ومقدمي الرعاية بشأن النظام 

الغذائي الصحي
• تقدير منسب كتلة اجلسم حسب السن

التغذية

• دعم اخلط األول عند كشف املراهق أو املراهقة 
عن حدوث العنف

• التثقيف الصحي بشأن العنف الذي يرتكبه 
ب رشيك مقرّ

ب • استبانة العنف الذي يرتكبه رشيك مقرّ
• رعاية الباقني عىل قيد احلياة بعد العنف الذي 

ب يرتكبه رشيك مقرّ
• رعاية رسيرية للباقني عىل قيد احلياة بعد اعتداء 

جنيس
• تقييم وإدارة املراهقني الذين تظهر لدهيم 

إصابات مقصودة أو غري مقصودة
• إدارة اعتالالت الصحة النفسية غري املصحوبة 

بإصابات وسائر االعتالالت املصاحبة إلساءة 
معاملة الطفل، والرتهيب والتورط يف ارتكاب 

عنف الشباب

تعاطي مواد اإلدمان

التمنيع

فريوس األيدزالوقاية من العنف واإلصاباتالصحة اجلنسية واإلنجابية/ رعاية األمومةالصحة  النفسية

* االختصار )HEADS( يعرب عن املسكن والتعليم/ التوظيف واألكل والنشاط واألدوية واحلياة اجلنسية والسالمة واالنتحار/ االكتئاب
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دور السياسات الرئييس يف وقاية صحة املراهقني
للمراهقني األفراد. ففي حني مازالت هناك أمهية لكفالة  املوجهة  التدخالت  تتجاوز نطاق  أن  الصحة  يتعنّي عى جهود قطاع 
معارف املراهقني ومهاراهتم وحصوهلم عى اخلدمات الصحية، ثمة أمهية رئيسية أيضًا لتدخالت دعم اآلباء، وجعل املدارس 
مكانًا لتعزيز الصحة والركيز عى تغير القيم واملعاير االجتامعية السلبية. وهناك أيضًا رضورة أساسية للسياسات والقوانني التي 
من شأهنا تيسر وتفويض التدخالت الرامية للوقاية من التعرض لألذى، من ذلك مثاًل سياسات تقليل اإلصابات عى الطرق 

وتعاطي املواد املرضة مثل التبغ.

وتلتزم معظم البلدان بأحكام االتفاقيات الدولية التي تقّر بحق املراهقني يف بلوغ أعى مستوى صحي ممكن، وتوجد لدى جلنة 
حقوق الطفل اآلن تعليقات عامة ترّكز عى املراهقني والصحة. وهي تتيح توجيهات ودعم للحكومات ورشكاء قطاع الصحة 

لغرض إعداد سياسات وقوانني وطنية لصالح املراهقني استنادًا إىل حقوق اإلنسان ومبادئ الصحة العمومية.

© Edith Kachingwe
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ويلزم من السياسات الصحية اخلاصة بقضايا حمددة، مثل السياسات املوجهة نحو التبغ أو فروس العوز املناعي 
البري، أن تنظر رصاحة يف أمر املراهقني. ويلزم كذلك أن يكون املراهقون حارضين يف األذهان عند تصميم بعض 
السياسات، مثل السياسات التي تكفل حصول املراهقني عى املعلومات واخلدمات، والتي تعالج فعاًل قضايا الرسية 

واملوافقة املستنرة.

ويتوصل التحليل يف إطار تقرير توفر الصحة للمراهقني يف العامل إىل أن السياسات وتنفيذها يتباينان تباينًا واسعًا ما 
بني األقاليم. ففيام يتعلق مثاًل بتقييد أو حظر تسويق األغذية واملروبات غر الكحولية لألطفال واملراهقني، تطبق 
معظم بلدان اإلقليم األورويب سياسات من هذا القبيل، يف حني ال يطبق سوى القلة من بلدان األقاليم األخرى 
بتنفيذها، مع ذلك، البد من وجود نظم مالئمة لرصد  السياسات مرهتنة  الشأن. وفعالية  املنظمة هبذا  توصيات 
اإلجراءات ذات الصلة. وربام كان انخفاض استهالك املراهقني يف اإلقليم األورويب للمروبات املحاّلة بالسكر، 

كام يعكسه التقرير أيضًا، عالمة عى نجاح هذه السياسات.

الوطنية أن  السياسات الصحية  يلزم من  ويلزم وجود سياسات أوسع. وعى غرار مضمون اخلدمات الصحية، 
املراهقني  الركيز عليها، وأن تستجيب لطائفة مشاكل  تتجاوز نطاق الصحة اجلنسية واإلنجابية، حيث متيل إىل 
الصحية وسلوكياهتم املتصلة بالصحة. ومن بني وثائق وردت بشأن السياسات الصحية الوطنية من 109 بلدان 
استعرضت لغرض هذا التقرير، يوجه ٪84 منها بعض االهتامم نحو املراهقني. ويركز ثالثة أرباعها عى الصحة 
اجلنسية واإلنجابية )بام يشمل األيدز والعدوى بفروسه(؛ ويعالج ثلثها تقريبًا تعاطي املراهقني للتبغ والكحول؛ 

ويعالج ربعها الصحة النفسية.

وتقرير توفر الصحة للمراهقني يف العامل هو أول تقرير جيمع عى صعيد املنظمة الشامل بني السياسات التي تروجها 
منظمة الصحة العاملية والتي هلا نتائج عى صحة املراهقني.

يلزم إرشاك املراهقني يف القرارات واإلجراءات
إن املسألة عمومًا، ليست مسألة وضع تدخالت منفصلة للمراهقني وإنام هي كفالة حصوهلم عى اهتامم مناسب يف 
مجيع السياسات واالسراتيجيات والربامج ذات الصلة هبم. وألجل ضامن تلبية الربامج والسياسات الحتياجات 

املراهقني، جيب االستامع إىل صوت املراهقني وكفالة إسهامهم يف ختطيط اخلدمات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

واملراهقون هم قوة لصحتهم ولصحة أرسهم وجمتمعاهتم. وهم فاعلون يف إحداث التغر االجتامعي، وليسوا جمّرد 
بينهم  العديد من  بالفعل ألن  الدعوة إىل مشاركتهم وتيسرها، وذلك  الربامج االجتامعية. ويلزم  مستفيدين من 

يعتربون ُقرّص بموجب القانون، و«أطفال« وفقًا ملصطلحات اتفاقية حقوق الطفل. 

وهناك أسباب عديدة ألمهية اتباع هنج مستند إىل حقوق اإلنسان يف تناول صحة املراهقني: توضيح التزامات احلكومات وسائر 
املسؤولني عن أداء املهام؛ املحافظة عى الركيز عى املساواة؛ دعم التدخالت والسياسات الالزمة والتي هي سياسات مراعية 

للثقافة ومثرة للجدل يف آن واحد، مثل التثقيف الصحي واملوافقة املستنرة؛ وكفالة االستامع للمراهقني وإرشاكهم.

جتاوز الوضع الراهن
ندرك  العمل اآلن. ونحن  لزيادة  الراهن، وثمة إحساس حقيقي بوجود حاجة طارئة  الوقت  اهتاممًا كبرًا يف  املراهقون  يتلقى 
التغّرات اجلسمية والعاطفية واملعرفية التي حتدث أثناء املراهقة ونتائجها  بالنسبة للسياسات والربامج. ونعرف الكثر عن صحة 
املراهقني وسلوكياهتم املتصلة بالصحة من خالل التحسينات التي طرأت عى مجع البيانات وحتليلها. ونفهم املحددات املسببة 
لسوء الصحة والسلوكيات املهددة هلا. ولدينا قاعدة بّينات قوية ومتزايدة من أجل العمل والوضوح بشأن أسلوب التكامل بني 

© Edith Kachingwe
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املراهقون فاعلون يف التغري االجتامعي، 
وليسوا جمّرد مستفيدين من الربامج 

االجتامعية.

الصحة العمومية وحقوق اإلنسان. ولدينا خربة يف استخدام نقاط الدخول التي جتلب االلتزام السيايس واملوارد، مثل اللقاح 
راكبي  والكحول، واستخدام  التبغ  تسعر  الطوعي، وسياسات  الطبي  الذكور  البري، وختان  املناعي  العوز  لفروس  املضاد 

الدراجات البخارية خلوذ الوقاية من إصابات التصادم.

ولكن مازالت هناك جوانب من الوضع الراهن جيب علينا جتاوزها، وهي:

ما وراء اخلرافات. مازالت هناك خرافات عديدة بشأن املراهقني وهي تعوق العمل الرسيع: املراهقون أصحاء لذا فهم 
ليسوا بحاجة لالهتامم؛ املشاكل احلقيقية الوحيدة التي يواجهوهنا هي مشاكل تتعلق بالصحة اجلنسية واإلنجابية؛ قاعدة البّينات 

ضعيفة ونحن ال نعرف حقًا ما الذي علينا أن نفعله. أي من هذه العبارات ليس صحيحًا.

الوقاية  يمكن  لسبب  نتيجة  مراهق  أي  يموت  أن  ينبغي  هامة، وال  املراهقة مسألة  الوفاة يف مرحلة  الوفيات.  وراء  ما 
منه أو معاجلته. ولكن يف سياق الصحة العمومية األوسع، يلزم توجيه 
املزيد من االهتامم للوقاية من السلوكيات املهددة للصحة )مثل تعاطي 
مأمونة(  غر  بطريقة  اجلنس  وممارسة  واملخدرات،  والكحول  التبغ 
املراهقة  مرحلة  يف  تنشأ  التي  والبدانة(  االكتئاب  )مثل  واالعتالالت 

وختلف أثرًا طويل األجل عى الصحة طيلة احلياة.

األفراد  مستوى  عى  التدخالت  أن  نعلم  نحن  الفرد.  وراء  ما 
املراهقني  وفيات  خلفض  تكفي  لن  صحية  قضايا  بضع  نحو  املوجهة 
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أخذت للمراهقني صور كثرية يف 
التقرير، كام تتخلل مجيع أجزاء التقرير 

أفكارهم وتأمالهتم  بشأن القضايا 
املطروحة.

النامجة عن مجيع األسباب. ومازالت اخلدمات الصحية ومعرفة املراهقني ومهاراهتم عنارص مهمة، ولكنها ليست كافية بمفردها. 
وفيات  وخفض  أسايس.  أمر  واالجتامعية  والبيئية  البنيوية  فالتغرات 
املراهقني بدرجة كبرة يستلزم، يف مجلة أمور، مزيدًا من الدعم لآلباء 

واملدارس والسياسات والربامج التي تقي صحة املراهقني.

ما وراء التفكري يف مشكلة منفردة. يشرك العديد من 
وستواصل  املراهقني،  صحة  تقوض  التي  واالعتالالت  السلوكيات 
تقويض صحتهم كراشدين وصحة أطفاهلم، بنفس املحددات املرابطة 
أجل  من  الفعالة  األساليب  من  املزيد  إىل  التوصل  ويلزمنا  بينها.  فيام 
التحول من دائرة املشاكل الصحية املنفردة إىل الركيز بشكل أكرب عى 

التدخالت التي تعالج حمددات سلوكية متعددة تنطوي عى اخلطر.

ما وراء العمل كاملعتاد. مع تقدم البلدان نحو التغطية الصحية الشاملة، تصبح كفالة حصول املراهقني عى اعتبار كاٍف 
مسألة أساسية. وهناك العديد من املصادر غر املستغلة التي يمكن االستفادة منها يف تعزيز صحة املراهقني واملحافظة عليها، مما 

يشمل الوسائط والتكنولوجيات التفاعلية - حيث يشكل املراهقون حمور هذه التطورات.

© Palash Khatri
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ما وراء التطلعات. يؤكد النهج املستند إىل حقوق اإلنسان عى التزامات احلكومات. ومن شأن حتديد األهداف والغايات 
حتديدًا واضحًا، مع رصد التقدم املحرز، أن يعزز الركيز عى هذه االلتزامات. ويلزم التوصل إىل توافق اآلراء حول جمموعة من 
السواء  والبنات عى  اختيارها وتكييفها، وتشمل األوالد  للبلدان  والتي يمكن  للقياس والتحقيق،  القابلة  األهداف والغايات 

وتذهب ملا وراء الصحة اجلنسية واإلنجابية.

تعزيز صحة  أجل  العمل من  املاضية وترسيع خطى  العقود  الناجحة ومن دروس  اإلنجازات  من  االستفادة  ولقد حان وقت 
املراهقني. وسيلزمنا بالطبع احلصول عى املزيد من البيانات وعى قاعدة بّينات أكثر متانة من أجل القيام بالتدخالت، بيد أن هناك 

الكثر مما يمكننا عمله اآلن.
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