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  صحة المراهقين
    

  تقرير من األمانة
  
  
 ١السادســة والثالثــين بعــد المائــة علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر،أحــاط المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه   -١

من أجل  بشأن تسريع العمل وأعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم للنهج المقترح اتباعه وعملية التشاور حول إطار
والمقترحــات التــي فــي ضــوء التعليقــات  منــه الــواردة أدنــاه،) ٤(١٠وُنقِّــح التقريــر، وخاصــة الفقــرة . صــحة المــراهقين

وتتواصــــل مواءمــــة العمــــل بشــــأن اإلطــــار مــــع عمليــــة تحــــديث . عرضــــت علــــى المجلــــس لــــدى نظــــره فــــي المســــألة
  .االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق

  
من سكان البالد، وتوجد أكبر نسبة من المـراهقين  ٪٢٠يشكل المراهقون في كثير من األحيان أكثر من و   -٢

لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نتيجة لنجاح التدخالت الرامية إلى إبقاء األطفال على قيد الحياة واستمرار في ا
وأثنـاء فتـرة المراهقـة، تتحـدد المسـارات التـي تزيـد مـن عوامـل الخطـر أو عوامـل الحمايـة . ارتفاع معـدالت الخصـوبة

مراهقـــون ثـــروة ومـــوردًا رئيســـيًا للحاضـــر وللمســـتقبل، وُيعـــد ال. مـــن الحـــاالت الصـــحية مثـــل األمـــراض غيـــر الســـارية
كما أنهـم أطـراف فاعلـة فـي تغييـر . يتمتعون بإمكانات كبيرة للمساهمة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم وهم

  .المجتمع وليس مجرد مستفادين من البرامج االجتماعية
  
ســــنوات  ١٠، كانــــت األســــباب الرئيســــية لوفــــاة المــــراهقين الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــين ٢٠١٢وفــــي عــــام   -٣
ســـنة، مـــن الـــذكور واإلنـــاث علـــى الصـــعيد العـــالمي، هـــي اإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث الطـــرق، واأليـــدز  ١٩و

عـدالت وفيـات وعلـى عكـس م. والعدوى بفيروسه، وٕايذاء النفس، وعدوى القناة التنفسـية السـفلى، والعنـف بـين األفـراد
، فــإن التقـديرات تشـير إلــى أن عـدد وفيــات ٢٠٠٠األمهـات والوفيـات الناجمــة عـن الحصــبة التـي تراجعـت منــذ عـام 

وحدثت هذه الزيادة في المقام األول فـي اإلقلـيم األفريقـي، . المراهقين الناجمة عن األيدز والعدوى بفيروسه قد زادت
وقــد . المنــاعي البشــري انخفضــت فــي جميــع الفئــات الســكانية األخــرى فــي حــين أن الوفيــات المتعلقــة بفيــروس العــوز

يجسد ذلك تحسنًا في االستجابة لمقتضيات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفـال، حيـث يـزداد عـدد 
ســد األطفــال المصــابين بــالفيروس الــذين يظلــون علــى قيــد الحيــاة وينتقلــون إلــى العقــد الثــاني مــن العمــر، أو قــد يج

. قصورًا في المعارف والتقديرات الحالية لفترة بقاء األطفال المصابين بالفيروس على قيد الحياة فـي مرحلـة المراهقـة
وهنــاك بيِّنــات تــدل علــى تــدني جــودة الخــدمات المقدمــة إلــى المــراهقين وضــعف االلتــزام بهــا، مــا يشــير إلــى ضــرورة 

يلزم تحسين البيانـات الخاصـة بالوفيـات الناجمـة عـن فيـروس  وفضًال عن ذلك، فإنه. تحسين عملية تقديم الخدمات
  .سنة ١٤-٥العوز المناعي البشري وفترة البقاء على قيد الحياة في الفئة العمرية 

  
                                                            

الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة  ، والمحاضر١٣٦/١٧م تانظر الوثيقة     ١
 .١، والجلسة الحادية عشرة، الفرع ٢العاشرة، الفرع 
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  :وفيما يلي بعض البيانات البارزة التي تتعلق باألقاليم وبأسباب الوفاة  -٤

  ُتعزى وفاة واحدة من كل ثالث وفيات تحدث بين المراهقين الذكور في البلدان المنخفضة والمتوسطة
  .الدخل في إقليم األمريكتين، إلى العنف بين األفراد

  ُتعـــزى وفـــاة واحـــدة مـــن كـــل خمـــس وفيـــات تحـــدث بـــين المـــراهقين فـــي البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل، إلـــى
  .اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق

  ُتعــــزى وفــــاة واحــــدة مــــن كــــل خمــــس وفيــــات تحــــدث بــــين المــــراهقين الــــذكور فــــي البلــــدان المنخفضــــة
  .والمتوسطة الدخل في إقليم شرق المتوسط، إلى الحرب أو النزاعات

  ُتعــزى وفــاة واحــدة مــن كــل ســت وفيــات تحــدث بــين المراهقــات اإلنــاث فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا
  .االنتحار إلى

 ل ست وفيـات تحـدث بـين المـراهقين فـي اإلقلـيم األفريقـي إلـى األيـدز والعـدوى ُتعزى وفاة واحدة من ك
  .بفيروسه

  ،وتمثـــل إحـــدى الحـــاالت التـــي تخـــص الفتيـــات المراهقـــات تحديـــدًا، وهـــي األســـباب المتعلقـــة باألمومـــة
ســـنة علـــى الصـــعيد  ١٩-١٥الســـبب الثـــاني األوســـع انتشـــارًا للوفـــاة بـــين اإلنـــاث البالغـــات مـــن العمـــر 

. ٢٠٠٠، ولــم يطــرأ تغيــر كبيــر علــى هــذا الترتيــب منــذ عــام )بعــد األيــدز والعــدوى بفيروســه(ي العــالم
ـــيم شـــرق  وتمثـــل األســـباب المتعلقـــة باألمومـــة الســـبب الرئيســـي للوفـــاة فـــي هـــذه الفئـــة العمريـــة فـــي إقل
المتوســـط، وتقـــع ضـــمن األســـباب الرئيســـية األربعـــة فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا 

 .األمريكتين يموٕاقل
  

 ٢٠١١بشـأن صـحة الشـباب وفـي عـام  ٤١-٤٢ج ص عاعتمدت جمعيـة الصـحة القـرار  ١٩٨٩وفي عام   -٥
/ وفــي أيــار. بشــأن الشــباب والمخــاطر الصــحية ٢٨-٦٤ج ص عأي بعــد ذلــك بــأكثر مــن عقــدين، اعتمــدت القــرار 

وفــي اثنــين مــن  ١.هــذا القــرار األخيــر، أحاطــت الجمعيــة علمــًا بــالتقرير عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ ٢٠١٤ مــايو
بشــأن الجهــود الشــاملة  ٨-٦٧ج ص عالقــرارات التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة أيضــًا فــي ذلــك الحــين، وهمــا القــرار 

بشـأن تعزيـز دور  ١٥-٦٧ج ص عوالمنسقة المبذولة من أجل التـدبير العالجـي الضـطرابات طيـف التوحـد، والقـرار 
وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات، وضـــد األطفـــال، جـــاء االعتـــراف بأهميـــة  النظـــام الصـــحي فـــي التصـــدي للعنـــف،

الصحة النفسية وبما الضطرابات طيف التوحد والعنف من عواقب على صحة المراهقين، وصـدرت مـن بـين جملـة 

                                                            
، والمحاضــــر المــــوجزة لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين، "واو"، التقريــــر المرحلــــي ٦٧/٤٠انظــــر الوثيقــــة ج   ١

، ٣/ســــــــــــــــــــــــــجالت /٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقــــــــــــــــــــــــــة ( ٩الفــــــــــــــــــــــــــرع  ، الجلســــــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــــــرة،"أ" اللجنــــــــــــــــــــــــــة
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC3/A67_REC3-en.pdf#page=212 آذار ١٠، تــــم االطــــالع فــــي /

  .)باإلنكليزية( )٢٠١٥مارس 
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 أمور، الدعوة إلى وضع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين والتي تلبي احتياجات الشباب وتتصدى لهـذه
  ١.وكذلك فقد ُوجه االهتمام إلى المراهقين في القرارات السابقة التي صدرت بشأن السكان في مجملهم. المشكالت

  
ــًا متعــدد الوســائط، تحــت عنــوان ٢٠١٤مــايو / وكــذلك ففــي أيــار   -٦ ــًا تفاعلي ، أصــدرت األمانــة تقريــرًا إلكتروني

وهــذا التقريــر اإللكترونــي يقــدم معلومــات محدثــة عــن  ٢.فرصــة ثانيــة فــي العقــد الثــاني: صــحة المــراهقين فــي العــالم
األوضـــاع الصـــحية للمـــراهقين علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي والعـــالمي، ويلخـــص المعـــارف الحاليـــة عـــن محـــددات صـــحة 
ــع ألول مــرة كــل توصــيات منظمــة  المــراهقين واألســاس المنطقــي إليــالء اهتمــام خــاص لهــذه الفئــة الســكانية؛ ويجمِّ

داتها بشأن صحة المراهقين على صعيد المنظمـة، بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق بتعـاطي الكحـول الصحة العالمية وٕارشا
والمــــــواد النفســــــانية التـــــــأثير األخــــــرى، واأليـــــــدز والعــــــدوى بفيروســـــــه، واإلصــــــابات، والصـــــــحة النفســــــية، والتغذيـــــــة، 

ة صـــحة المـــراهقين ومـــع ذلـــك فـــإن التقريـــر يؤكـــد أن أهميـــ. الجنســـية واإلنجابيـــة، وتعـــاطي التبـــغ، والعنـــف والصـــحة
ويتمثل التحـدي المطـروح فـي إحـراز . ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلةيؤكد بالنسبة إلى الصحة العمومية قد ُأهملت و 

قــــدر مــــن التقــــدم خــــالل العقــــدين القــــادمين يفــــوق بكثيــــر التقــــدم الُمحــــرز خــــالل العقــــدين المنصــــرمين منــــذ اعتمــــاد 
  .٤١-٤٢ع  ص  ج القرار

  
اهتمــام متزايــد بصــحة المــراهقين وٕاقــرار بأهميتهــا بالنســبة إلــى الصــحة العموميــة طــوال ورغــم ذلــك فهنــاك   -٧

وهنـــاك تســـليم بضــرورة إيـــالء اهتمـــام كـــاٍف بصــحة المـــراهقين ونمـــائهم فـــي المناقشــات بشـــأن خطـــة التنميـــة . الحيــاة
ســـكو والبنـــك الـــدولي ياليون(الوكـــاالت اإلنمائيـــةمـــؤخرًا  العديـــد مـــن كبـــرى  وأصـــدر. ٢٠١٥بعـــد عـــام  لمـــاالمســـتدامة 

لمراهقين في لوأولت اهتمامًا خاصًا  ٣تقارير موضوعية عن المراهقين )ً المتحدة للسكان واليونيسيف وصندوق األمم
واعتمدت اللجنة اإلقليمية لألمـريكتين واللجنـة . ٤وقد ُشكلت مؤخرًا لجنة معنية بصحة المراهقين. خططها التشغيلية

                                                            
تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي ؛ و )١-٥٦ج ص عالقـــرار (اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ    ١

واالستراتيجية العالمية لقطـاع الصـحة لمكافحـة فيـروس العـوز ؛ )٢٤-٥٦ج ص عالقرار (والصحة التقرير العالمي عن العنف 
اسـتراتيجية تسـريع التقـدم نحـو بلـوغ : والصحة اإلنجابيـة ؛)٣٠-٥٦ج ص عالقرار ( ٢٠١٥-٢٠١١المناعي البشري في الفترة 

واالستراتيجية العالمية بشـأن النظـام الغـذائي والنشـاط البـدني والصـحة  ؛)١٢-٥٧ج ص ع(األهداف والغايات اإلنمائية الدولية 
 ؛٢٠١٥-٢٠١١فــــــي الفتــــــرة  األيــــــدزواســــــتراتيجية برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة المشــــــترك لمكافحــــــة  ؛)١٧-٥٧ج ص عالقــــــرار (

ُنظـم : والُنظم الصـحية ؛)١٩-٥٩ج ص عالقرار (ومكافحتها  جنسياً ية العالمية بشأن الوقاية من األمراض المنقولة واالستراتيج
القـرار (تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة : والوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا ؛)٢٢-٦٠ج ص عالقرار (رعاية الطوارئ 

وتســـويق  ؛)١٣-٦٣ج ص عالقـــرار (حـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار واالســـتراتيجية العالميـــة لل ؛)١٤-٦١ج ص ع
؛ وعقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل الســالمة علــى )١٤-٦٣ج ص عالقــرار (األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة لألطفــال 

 .٢٠٢٠-٢٠١١الطرق   
/ تشـرين األول ١٥تـم االطـالع فـي ( http://www.who.int/adolescent/second‐decade: متاح على الرابط التالي   ٢

  ).٢٠١٤أكتوبر 

٣   Young people today: time to act now. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2013. World development report 2007: development and the next generation. 
Washington DC: World Bank; 2006. The state of the world's children 2011: adolescence: an age of 
opportunity. New York: United Nations Children’s Fund; 2011. Progress for children: a report card on 
adolescents, Number 10. New York: United Nations Children’s Fund; 2012. Generation of change: 
young people and culture. New York; United Nations Population Fund; 2008. Marrying too young - end   
child marriage. New York: United Nations Population Fund; 2012.  

٤          Patton GC, Ross A, Santelli JS, Sawyer SM, Viner RM, Kleinert S. Next steps for adolescent 
health: a Lancet Commission.  Lancet. 2014; 383: 385-6. doi:10.1016/S0140-6736(14)60039-8.              
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 ٢وحـــدد إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا توجهـــات اســـتراتيجية، ١ات بشـــأن صـــحة المـــراهقين،اإلقليميـــة ألوروبـــا اســـتراتيجي
  .ويخطط المكتبان اإلقليميان ألفريقيا وغرب المحيط الهادئ لوضع استراتيجيات إقليمية بشأن صحة المراهقين

  
يضـًا لطلـب وفي ضـوء هـذه العوامـل واسـتجابًة لتقريـر المنظمـة اإللكترونـي الـذي صـدر مـؤخرًا، واسـتجابًة أ  -٨

إحدى الدول األعضاء، تعكف األمانـة علـى استكشـاف السـبل التـي يمكـن للمنظمـة أن تقـدم مـن خاللهـا اإلرشـادات 
والمزيــد مــن الــدعم لوضــع وتنفيــذ السياســات والبــرامج الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن ُتعــزز صــحة المــراهقين وتحــافظ 

إلـى البيِّنـات الحاليـة وااللتزامـات وخطـط العمـل العالميـة  وقد تمثل خطة شاملة بشأن صحة المراهقين تسـتند. عليها
القائمة وتتضمن حصـائل قابلـة للقيـاس، وسـيلة مفيـدة لتقـديم الـدعم إلـى البلـدان فـي تنفيـذ التـدخالت واالسـتراتيجيات 

  .التي من شأنها أن تحسِّن صحة المراهقين وتكفلها، مع مراعاة السياقات الوطنية الخاصة بها
  

  مل من أجل صحة المراهقينتسريع الع
  
على الرغم من أن المشكالت الصحية والسلوكيات الضارة بالصحة أقدر في الغالب على استرعاء االنتباه   -٩

. وجــذب المــوارد، فمــن األهميــة بمكــان أن يســتمر التركيــز علــى الجوانــب اإليجابيــة لهــذه المرحلــة مــن نمــاء اإلنســان
ُيـواءم مـع االسـتراتيجية العالميـة المحّدثـة بشـأن وتقترح األمانة وضع إطار لتسريع العمل من أجل صـحة المـراهقين 

يتمحــور حــول األهــداف الخاصــة بالجوانــب اإليجابيــة التــي يمكــن أن تعمــل الــدول و  صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق
فــي تزويــد البلــدان بأســاس تســتند إليــه فــي وضــع وســيتمثل الهــدف العــام مــن إطــار العمــل . األعضــاء علــى تحقيقهــا

خطة وطنية متسقة بشأن صحة المراهقين، ومواءمـة مسـاهمات جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين مـن أجـل تنفيـذ 
وينبغــي للجهــود المبذولــة حــديثًا مــن أجــل التوصــل إلــى توافــق آراء بشــأن عــدد محــدود مــن المؤشــرات  .هــذه الخطــة

ــ الخاصــة بصــحة المــراهقين، أن ر اســتخدامها فــي تتبــع التقــدم الُمحــرز علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي وفــي تيسِّ
  .توجيه األولويات واإلجراءات في البلدان

  
ــن المــراهقين مــن التمتــع بــأعلى  وُيقتــرح  -١٠ أن يشــمل إطــار العمــل وضــع وتنفيــذ السياســات والبــرامج التــي تمكِّ

مستوى من الصحة يمكن بلوغه ومن تحقيق إمكاناتهم إلى أقصـى حـد ممكـن، والتـي تضـع األسـاس الـالزم لتحقيـق 
مامــًا، بــين جملــة أمــور، لخمســة وينبغــي لإلطــار أن يــولي اهت. انتقــال إيجــابي إلــى مرحلــة البلــوغ، علــى ســبيل المثــال

، مــــن أجــــل توجيــــه اإلجــــراءات علــــى ”HELPS“مجــــاالت مهمــــة يشــــار إليهــــا باللغــــة اإلنكليزيــــة بــــاألحرف األولــــى 
  :البرامج، وهي صعيد

الوقائيـة والعالجيـة التـي يسـهل الحصـول عليهـا والتـي تلبـي احتياجـات الصـحة  الصحيةالخدمات   )١(
  ؛ين، في سياق التغطية الصحية الشاملةالبدنية والنفسية لجميع المراهق

ز للصـحة، والوقايـة مـن نقـص التغذيـة، وفقـر  غذائيتناول نظام   )٢( مالئم من الناحية التغذوية ومعـزِّ
  ؛الدم الناجم عن عوز الحديد، والبدانة

  ؛في بيئات مأمونة وداعمة بدنيًا ونفسيًا، والتعلم والمساهمة فيها العيش  )٣(
                                                            

 بشـــأن خطـــة العمـــل الخاصـــة بصـــحة المـــراهقين والشـــباب، CD49.R14انظـــر قـــرار منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة    ١
، )EUR/RC64/12 الوثيقــة( European child and adolescent health strategy 2015–2020والوثيقــة المعنونــة 

  .بالترتيب
 Strategic directions for improving adolescent health in South-East Asia regionانظـر الوثيقـة المعنونـة    ٢
 .٢٠١١منظمة الصحة العالمية؛ : نيودلهي). SE-CAH-04الوثيقة (  
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المـواد النفسـانية  وغيرهمـا مـن والكحـول تعـاطي التبـغ والوقاية من البدنيممارسة النشاط الترويج ل  )٤(
  ؛التأثير

  .والرغبة في ذلك عند االستعداد المأمونبدء النشاط الجنسي   )٥(
  

كمــا ســيهدف إطــار تســريع العمــل إلــى التركيــز علــى الســياق األعــم والمحــددات المشــتركة التــي تقــف وراء   -١١
وتشـــمل هـــذه المحـــددات . الصـــحية الرئيســـية، وســـلوكيات المــراهقين اإليجابيـــة المتعلقـــة بالنمـــاء والصــحةالمشــكالت 

  :المشتركة ما يلي

 الخصائص الشخصية، مثل السن ونوع الجنس والمعارف والمهارات  

 األقران  

 اآلباء واألمهات  

 مقدمو الخدمات مثل العاملين الصحيين والمدرسين والعاملين مع الشباب  
 ئات التي تكفل الحماية والدعم بما في ذلك األسر والمـدارس والمجتمعـات المحليـة وبيئـة اإلنترنـت البي

  والقيم والقواعد االجتماعية
 واُألطر التي تؤثر على التشريعات والسياسات وتخصيص الموارد القرارات السياسية.  

  
العالميـــة واإلقليميـــة الحاليـــة ذات وســـيهدف إطـــار العمـــل إلـــى بنـــاء وتعزيـــز االســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل   -١٢

. ، وســــُيواءم مــــع االســــتراتيجية العالميــــة المحّدثــــة بشــــأن صــــحة المــــرأة والطفــــل والمراهــــقالصــــلة بصــــحة المــــراهقين
وسيشارك المراهقون والشباب مشاركة جوهرية في تحديد األولويات واإلجـراءات إلـى جانـب أصـحاب المصـلحة مـن 

ــويهــدف ذلــك إلــى تحفيــز . البــالغين ن الشــباب مــن رصــد المحــددات الصــحية فــي عمليــة تطــوير األدوات التــي تمكِّ
مجتمعاتهم المحلية وتنفيذ خطط العمـل الوطنيـة وسـيجري العمـل علـى االسـتفادة مـن الفـرص المتناميـة التـي تتيحهـا 

  .الوسائل التفاعلية ووسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى المعلومات ومشاركة الشباب
  

ند إطــار العمــل المقتــرح إلــى قاعــدة البيِّنــات المتطــورة الخاصــة بالتــدخالت الموجهــة إلــى طيــف مــن وسيســت  -١٣
المحددات التي تؤثر في صحة المراهقين ونمائهم، والتي فـي إمكانهـا أن تحـد مـن المشـكالت الصـحية والسـلوكيات 

وســيراعي . فــي ســنوات المراهقــة الضــارة بالصــحة، والتــي تســهم فــي تحقيــق الحصــائل الصــحية واإلنمائيــة اإليجابيــة
  .لمراهقين والبيئات السريعة التأثر ولإلنصافكل من اإطار العمل تنوع المراهقين، ويولي اهتمامًا كافيًا ل

  
وســيهدف إطــار العمــل إلــى التركيــز بصــفة خاصــة علــى الــدور الــذي ينبغــي لقطــاع الصــحة أن يلعبــه فــي   -١٤

واألهميــــة الحاســــمة إلشــــراك قطاعــــات أخــــرى فــــي  بــــالمراهقين التصــــدي لمحــــددات الصــــحة والمــــرض فيمــــا يتعلــــق
وينبغــي أن يعــزز الــدور الحيــوي لألســر والمجتمعــات المحليــة والسياســات فــي تهيئــة بيئــة داعمــة وحمايــة . الموضــوع

 وفيما يتعلق بهذه المحددات، لم يوَل سوى اهتمـام. حقوق المراهقين واحتياجاتهم األساسية المتعلقة بالصحة والنماء
مقارنــة بالتــدخالت التــي تعــزز معــارف المــراهقين ومهــاراتهم (ضــئيل نســبيًا للتوســع فــي التــدخالت الفعالــة والواعــدة 

  .وقد آن األوان لتصحيح هذا الوضع). وسهولة حصولهم على الخدمات
  

دة إطـار أوًال، سُتجمَّع المعلومات الالزمة لدعم مس. األمانة وضع إطار ينقسم إلى ثالث مراحلستتولى و   -١٥ وَّ
دة إطــار العمــل مــن و . العمــل وســُيعد نــص استشــاري بالتعــاون مــع البلــدان والشــباب ثانيــًا، ســُتلتمس المــدخالت لمســوَّ
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خـــالل المشـــاورات اإلقليميـــة والمشـــاورات القائمـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مـــع الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة 
قـررت المكاتـب اإلقليميـة واإلدارات التقنيـة والشـركاء بالفعـل  وستشمل هذه المشاورات تلك التي. والشركاء الرئيسيين

، بمــا فيهــا تلــك التــي ُعِقــدت بخصــوص االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل عقــدها خــالل العــام القــادم
تحالفـات  والتـي تعـزز ٢الراميـة إلـى بنـاء الحركـة، ٢٠١٥ ACT ومبادرتـه ١"الميثـاق"وعلـى غـرار تحـالف . والمراهق

الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة وبمكافحـــة األيـــدز والعـــدوى تحســـين الشـــباب الوطنيـــة التـــي تســـعى إلـــى تـــأمين االلتـــزام ب
وفـي االسـتجابة الوطنيـة، تقتـرح األمانـة وضـع اسـتراتيجية  ٢٠١٥لما بعد عـام المستدامة بفيروسه في خطة التنمية 

المراهقين والشباب مشاركة كاملة في تشكيل وتنفيذ إطار  ركةمشاللمشاركة مع المنظمات المعنية بالشباب لضمان 
العمل بهدف مشترك هو تحسين قـدراتهم علـى الـدعوة إلـى وضـع وتنفيـذ السياسـات والبـرامج الفعالـة المعنيـة بصـحة 

دة إطار العمل للتجريب وتُنقح بالتعاون مع الدول األعضاء، ثمو  .المراهقين في البلدان توضع  ثالثًا، سُتخضع مسوَّ
  .٢٠١٦في صيغتها النهائية لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين في عام 

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  .إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٨
  
  

=     =     =  

                                                            
  :  انظر الرابط التالي" الميثاق"لالطالع على    ١

http://www.hivyoungleadersfund.org/wp-content/uploads/2013/08/PACT-4-pages_final.pdf ) ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف ت
 ).٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول  ٢٢  

٢   http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/advocacy_toolkit_en_0.pdf ) تشــــرين  ٤تــــم االطــــالع فــــي
 ).٢٠١٤الثاني/ نوفمبر   


