
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   ٦٥/١٣ج 
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 A65/13  

  سن

، في نسخة ٢
 إشــارات إلــى 
فيـــة، والســـيما 
يـروس العـوز 

 ٣ي) والهـدف 

٪ مــن ١١أي 
ـــدان  ضـــة والبل

إلــى  ١٩٩٠م 
فـي  ١٠٠٠ل 

التراجــع، فــإن 
 شــهدت نســبة 
ألعمـار وذلـك 

درًة نسبيًا فـي 
٪ ٠‚٣ح بــين 

مثـــل الـــوالدات 

قبــل الفتيــات، 
 تبـدأ الفتيـات 
حـظ أن تـواتر 

  .إلنكليزي)

آذار/ مار ١٦

رات الس

٠١٢يناير  /
 أن يــتم إدراج 
اإلنمائيـــة لأللف

(مكافحـة في ٦ 
علـيم االبتـدائي

ســنة، أ ١٩و 
لبلـــدان المنخفض

عـام فـي ١٠٠
لكـل ١٢١ـيا و

ت آخــذة فــي ا
الوة علــى ذلــك 
ساء من كل األ

سنة ناد ١٤ و
مختلفــة، تتــراوح
كـــا الالتينيـــة تم

  ت.

 يبــدؤون ذلــك ق
ثيـرًا مـادخل ك

ًا. ومـن المالح

ثالثة، (النص ا

 ٦

ت وصغير

 كانون الثاني
لــس التنفيــذي 
ف (المرامـــي) ا
فال) والهـدف 
قيـق تعمـيم التع

١٥ارهن بــين 
ـوالدات فـــي الب

٠لكـل  ٦٠ن 
فـي شـرق آسـ 

 عنــد المراهقــات
راهقــات. وعــال
سجلة بين النس

سنوات ١٠ن 
ســب مصــادر م
ى. وفـــي أمريك
 بين المراهقات

ســنة، والفتيــان 
 المنخفضـة الـد
رجـال أكبـر سـنا

وجز للجلسة الث

مراهقات

  ألمانة

، المعقودة في
س طلــب المجل
 بلـــوغ األهـــداف
ل وفيات األطف

(تحق ٢لهـدف 

ت تتــراوح أعمــا
٪ مـــن تلـــك الـــ
 المراهقـات مــن

١٠٠٠لكـل  ٥
عــدالت الــوالدة

ســبة المرفــاع ن
 بالوالدات الُمس

رهن بينحة أعما
ســنة، حس ١٥ 

صـــحراء الكبـــرى
دات الُمسجلة 

س ١٩ســنة و 
 وفـي البلـدان 
ك غالبـًا مـع رج

، المحضر المو

 لستون

حمل الم

قرير من األ

ين بعد المائة،
ريــر كــي يعكــس
 والتقـــدم نحـــو 
(تخفيض معدل
 األمـراض) وال

والدة بــين فتيــات
٪٩٥جل نحـــو 

 العـالمي بـين 
٥عـدالت بـين 

. ومــع أن مع٢
لــك بســبب ارتف
رتفاعًا مقارنة 

  كبر سنًا.

هقات المتراوحة
دن قبــل بلــوغ 
قيـــا جنـــوب الص
ن مجموع الوالد

١٥نســي بــين 
شـاط الجنسـي.
راه ويكـون ذلـك

٢/ سجالت/٢

وال لخامسة
 المؤقت ل

لمبكر وح

تق

ي دورته الثالثي
ديل هــذا التقري
حمـــل المبكـــر 

( ٤) والهدف 
 وغيرهمـا مـن
  كين المرأة).

مليــون وال ١٦ 
 العـــالم. وُســـج
عــدل الـوالدات
 وتراوحـت المع

٢٠٠٧ي عــام 
ــوتيرة أقــل، وذل
 من البلدان، ا
عند النساء األك

والدة بين المراه
ســاء اللــواتي يلــد
ض بلـــدان أفريق

٪ من٣ل من 

ي النشــاط الجن
و التبكيـر بالنش
أو نتيجـة اإلكـر

    

١٣٠/٠١٢م تو

ال العالمية 
جدول األعمال

لزواج الم

س التنفيذي في
وتــم تعــد ١ريــر.

ج المبكـــر والح
صحة األمومة)
أليـدز والمالريـا
 الجنسين وتمك

  الراهن
، ســجلت٢٠٠

 جميـــع أنحـــاء
وقـد انخفـض مع

،٢٠٠٧ عـام 
حراء الكبــرى فــي

انخفــض بــ ت
ات، في كثير 
ل الخصوبة ع

ت الحمل والوال
 أن نســبة النس

فـــي بعـــض ٢٠٠
العمرية أقل فئة

  مراهقات
س يشــرعون فــي
اه عـالمي نحـو
إطار الزواج أ
                     

مو ١٣٠/١٢م ت

ة الصحة 
من ج ٤-١٣

الز

نظر المجلس 
 مــن هــذا التقري
ت بـــين الـــزواج

(تحسين ص ٥ 
ي البشـري/ األ
 المساواة بين 

ع العالمي ا
٨عــام  فـي 

 الـــوالدات فـــي 
طة الـدخل. وق

في  ١٠٠٠ل 
 جنــوب الصــح

للــوالدات لمطلــق
ت بين المراهقا
انخفاض معدل

وتظل حاالت 
 البلــدان. غيــر

٠٠ منـــذ عـــام 
لة لدى هذه الف

ات حمل الم
أغلــب النــاس 

هنـاك أي اتجـا
 الجنسي في إ
                     

منظر الوثيقتين 

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

  
  

  
  
١- 

ســابقة 
الصـــالت
 الهدف
المناعي
(تعزيز

  
الوضع

  
٢- 

جميـــع 
المتوسـط

لكل ٤٨
أفريقيــا 
العــدد ا
الوالدات
بسبب 

  
٣- 

معظــم 
٪١٢و

الُمسجلة
  

محددا
  
٤- 

وليس ه
النشاط
           

ان    ١
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أعلــى مــن  -زواج أو ارتبــاط بــال زواج  -النشــاط الجنســي لــدى المراهقــات الالتــي يعشــن فــي ظــل عالقــات مســتقرة 
نـد غيـاب الوسـائل الالزمـة لمنعـه. لكـن إنجـاب طفـل خـارج إطـار الـزواج غيرهن، ممـا يزيـد مـن احتمـاالت الحمـل ع

لــيس مــن األمــور االســتثنائية فــي كثيــر مــن البلــدان. وتشــهد بلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي والبلــدان 
قات خـارج المرتفعة الدخل معدالت أعلى مما يشهده جنوب آسيا فيما يخص حاالت الحمل التي تسجل لدى المراه

  إطار الزواج، وتتباين المعدالت بين مختلف مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
  
وغالبًا ما تكون معدالت استخدام وسائل منع الحمـل منخفضـة لـدى المراهقـات. وقـد ارتفـع معـدل اسـتخدام   -٥

ء المتزوجــــات أو ســــنة، ســــوا ٤٩و ١٥أي وســــيلة مــــن وســــائل منــــع الحمــــل بــــين النســــاء المتراوحــــة أعمــــارهن بــــين 
. وذلــك المعــدل أدنــى بــين المراهقــات، ٢٠٠٧٪ فــي عــام ٦٣إلــى  ١٩٩٠٪ فــي عــام ٥٥المرتبطــات بــال زواج، مــن 

ولكن مع وجود اختالفات كبيرة بين األقاليم والبلدان. وأظهرت دراسة ُأجريت عـن اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل لـدى 
يكا الالتينية والبلدان األوروبيـة واآلسـيوية معـدالت تتـراوح بـين المراهقات المتزوجات وغير المتزوجات في بلدان أمر 

  ٪.٤٩٪ و٣٪. وسجلت البلدان األفريقية أدنى المعدالت، إذ تراوحت المعدالت فيها بين ٦٨٪ و٤٢
  
سنة فـي جميـع  ٢٤-٢٠مليون امرأة من الفئة العمرية  ٦٠وتشير آخر التقديرات الدولية إلى أن أكثر من   -٦

عامـــًا. ويتبـــاين حجـــم الـــزواج المبكـــر بـــين البلـــدان واألقـــاليم: فنجـــد أعلـــى  ١٨تـــزوجن قبـــل بلـــوغ ســـن  أنحـــاء العـــالم
المعــدالت فــي غــرب أفريقيــا، تليهــا منطقــة جنــوب آســيا وشــمال أفريقيــا/ الشــرق األوســط وأمريكــا الالتينيــة. لكــن نحــو 

كان ومعـدالت الـزواج المبكـر هنـاك. نصف الفتيات المتزوجات في سن مبكرة يعشن في جنوب آسيا نظرًا لعدد الس
  وتشير البيانات إلى تراجع انتشار هذه الظاهرة في معظم أنحاء العالم، ولكن بوتيرة بطيئة.

  
تلـــك التطلعـــات االجتماعيـــة  وتـــؤثر القواعـــد التـــي تفـــرق بـــين الجنســـين فـــي حيـــاة الفتيـــات والفتيـــان. وتشـــمل  -٧

المواقف إزاء الزواج والخصـوبة، بمـا فـي ذلـك الـزواج المبكـر، السـيما زواج الفتيـات مبكـرًا، فـي بعـض المجتمعـات، 
وٕاثبات الخصـوبة قبـل االرتبـاط رسـميًا فـي بعـض المجتمعـات األخـرى. وفيمـا يخـص الفتيـان فـإن تلـك التطلعـات قـد 

ات الخصــوبة أيضــًا. والقواعــد االجتماعيــة التــي تتغاضــى عــن العنــف الممــارس تشــمل اكتســاب الخبــرة الجنســية وٕاثبــ
ضــد النســاء أو الفتيــات تعــرض المراهقــات لمخــاطر الحمــل واإلصــابة بــأنواع العــدوى المنقولــة جنســيًا، بمــا فــي ذلــك 

لـة المراهقـة ومن ثـم فـإن التـدخالت المعنيـة بالقواعـد الخاصـة بنـوع الجـنس فـي مرح فيروس العوز المناعي البشري.
  (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة). ٣تساعد على تحقيق الهدف 

  
ويسهم نقـص المعرفـة الجنسـية والمعرفـة بتنظـيم األسـرة ونقـص المهـارات الالزمـة لتطبيـق تلـك المعرفـة فـي   -٨

ة. ويشـير مقيـاس التغطيـة تعريض المراهقـات لمخـاطر الحمـل. وتفتقـر كثيـر مـن البلـدان إلـى التربيـة الجنسـية الفعالـ
العالمي الوحيد الخاص بالتربية الجنسـية إلـى أنـه ال يملـك معرفـة شـاملة وصـحيحة باأليـدز والعـدوى بفيروسـه سـوى 

فتحســـين المعرفـــة  ســـنة فـــي المنـــاطق الناميـــة. ٢٤-١٥٪ مـــن الشـــابات مـــن الفئـــة العمريـــة ٢٤٪ مـــن الشـــبان و٣٦
حمل المبكر وغير المرغوب فيه وحسب ولكنها تقي أيضـًا مـن عـدوى الخاصة بالجنس وتنظيم األسرة ال تقي من ال

مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/ األيـــدز ( ٦فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتســـاعد علـــى بلـــوغ الهـــدف 
  والمالريا وغيرهما من األمراض).

  
ت الدراســة قلــت والتربيــة فــي حــد ذاتهــا تمثــل عــامًال رئيســيًا للوقايــة مــن الحمــل المبكــر: فكلمــا طالــت ســنوا  -٩

حاالت الحمل المبكر. وعلى الرغم من زيـادة عـدد الملتحقـين بالمـدارس االبتدائيـة علـى مـدى العقـود الماضـية، فـإن 
تـــدني معـــدالت االلتحـــاق بالمـــدارس الثانويـــة والتـــدريب المهنـــي يحـــد مـــن إمكانيـــات الشـــباب، الســـيما الفتيـــات. ومـــن 

قــل تعليمــًا أعلــى مــن المعــدالت المســجلة بــين النســاء اللــواتي بلغــن المالحــظ أن معــدالت الــوالدات بــين النســاء األ
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مســتويات التعلــيم الثــانوي أو العــالي. وهنــاك عالقــة أيضــًا بــين انخفــاض مســتويات التعلــيم وارتفــاع مخــاطر وفيــات 
 ضـعف مـن ٢‚٦األمومة: فاحتمال وفاة النساء غير المتعلمات من جميع األعمار في مرحلـة األمومـة أعلـى بنحـو 

وباإلضافة إلـى الوقايـة مـن الحمـل المبكـر فـإن  احتمال وفاة غيرهن من ذوات المستوى الجامعي في المرحلة ذاتها.
  (تحقيق تعميم التعليم االبتدائي). ٢االرتقاء بمستوى التعليم بين الفتيات المراهقات يساعد على بلوغ الهدف 

  
ق جميع األزواج في الحصول على وسائل مأمونة وتشدد برامج الصحة اإلنجابية وصحة األمومة على ح  -١٠

وفعالة وزهيدة التكلفة ومقبولـة لتنظـيم الخصـوبة، وعلـى حـق المـرأة فـي االنتفـاع بخـدمات الرعايـة الصـحية المالئمـة 
التــي تمكنهــا مــن اجتيــاز فتــرة الحمــل والــوالدة بأمــان. لكــن المــراهقين يواجهــون عقبــات فريــدة مــن نوعهــا تحــول دون 

ســـنة مـــن  ١٨ى الخـــدمات الصـــحية. فلـــدى العديـــد مـــن البلـــدان قـــوانين تمنـــع مـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن حصـــولهم علـــ
الحصـــول علـــى خـــدمات الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة دون موافقـــة الوالـــدين أو الـــزوج، ممـــا يحـــرم فعـــًال العديـــد مـــن 

تــــدريب العــــاملين المــــراهقين الناشــــطين جنســــيًا مــــن الحصــــول علــــى تلــــك الخــــدمات. وتشــــير البّينــــات إلــــى ضــــرورة 
الصحيين، وٕادخال تغييرات طفيفـة علـى المرافـق بمـا يجعلهـا أكثـر تلبيـة الحتياجـات المـراهقين، وتوعيـة المجتمعـات 

  المحلية للحد من العقبات وزيادة انتفاع المراهقين بالخدمات.
  

  عواقب الحمل المبكر
  

بة الـوالدات المسـجلة بـين المراهقـات الحمل األول في سن مبكرة يعرض صـحة الفتـاة للخطـر. ومـع أن نسـ  -١١
٪ من عبء المرض اإلجمالي ٢٣٪ من مجموع الوالدات المسجلة في جميع أنحاء العالم، فإنها تسهم في ١١تبلغ 

(مـــن حيـــث ســـنوات العمـــر المصـــححة باحتســـاب مـــدد العجـــز) النـــاجم عـــن الحمـــل والـــوالدة لـــدى النســـاء مـــن جميـــع 
لـدان المتوسـطة الـدخل تمثـل مضـاعفات الحمـل والـوالدة السـبب الرئيسـي لوفـاة األعمار. وفي البلدان المنخفضـة والب

المراهقـات تـدخًال فعـاًال يسـاعد  دىلـوهـذا هـو مـا يجعـل الوقايـة مـن الحمـل  سنة. ١٩-١٥النساء من الفئة العمرية 
ن زيــادة وهنــاك عالقــة بــين الحمــل المبكــر غيــر المرغــوب فيــه وبــي (تحســين صــحة األمومــة). ٥علــى بلــوغ الهــدف 

معدالت اإلجهاض المتعمد الذي ينطوي على مخـاطر صـحية وخيمـة، ويـؤدي إلـى المـوت فـي بعـض األحيـان، إذا 
، أجريــت قرابــة ثالثــة ماليــين عمليــة إجهــاض غيــر مأمونــة فــي ٢٠٠٨جــرى فــي ظــروف غيــر مأمونــة. وفــي عــام 

مـن النسـاء الالئـي يعـانين مـن ناسـور ٪ ٦٥سـنة. كمـا لـوحظ أن  ١٩-١٥البلدان الناميـة لفتيـات مـن الفئـة العمريـة 
  الوالدة أصبن به في سن المراهقة، مما يؤثر بشكل وخيم على حياتهن جسديًا واجتماعيًا.

  
ويشــكل حمــل المراهقــات خطــرًا علــى الطفــل أيضــًا: فمــن المالحــظ فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان   -١٢

األســبوع األول والشــهر األول مــن العمــر أعلــى بنســبة المتوســطة الــدخل أن حــاالت اإلمــالص ومــوت الرضــيع فــي 
سنة مقارنـة بالرّضـع الـذين تلـدهم نسـاء تتـراوح أعمـارهن  ٢٠٪ بين الرّضع الذين تلدهم نساء تقل أعمارهن عن ٥٠

ســنة. فكلمــا صــغر ســن األم زادت المخــاطر. كمــا أن معــدالت الــوالدة قبــل اكتمــال مــدة الحمــل  ٢٩ســنة و ٢٠بــين 
عنـــد المـــيالد واالختنـــاق أعلـــى بـــين الرّضـــع الـــذين تلـــدهم مراهقـــات؛ وتزيـــد كـــل هـــذه الحـــاالت مـــن  وانخفـــاض الـــوزن

احتماالت وفـاة الرضـيع أو إصـابته بمشـاكل صـحية فـي المسـتقبل. ومـن األرجـح أن تنـزع المراهقـات الحوامـل أكثـر 
كـــن أن تســـهم فـــي حـــاالت مـــن النســـاء األكبـــر ســـنًا، إلـــى التـــدخين وتعـــاطي الكحـــول وانتهـــاج الممارســـات التـــي يم

ومــن  اإلمـالص وانخفــاض وزن الطفــل عنـد المــيالد وغيــر ذلـك مــن المشــاكل الصـحية التــي قــد يتعـرض لهــا الطفــل.
 ٤ خالل خفض معدل وفيات األطفال تساعد أيضًا التدخالت الخاصة بالوقاية من الحمل المبكر على بلوغ الهدف

  (تخفيض معدل وفيات األطفال).
  

ويمكــن أن يــؤدي الحمــل فــي ســن المراهقــة إلــى عواقــب وخيمــة، الســيما بالنســبة للفتيــات غيــر المتزوجــات.   -١٣
فـالتخلي عـن الدراسـة ومـا يـنجم عنـه مـن انخفـاض المسـتوى التعليمـي مـن األمـور التـي ال تعـوق التطـور الشخصـي 



  A65/13  ٦٥/١٣ج

4 

ا فــي النمــو االقتصــادي. كمــا فحســب، بــل تحــد كــذلك مــن مكاســب المــرأة مــدى الحيــاة، وبالتــالي، تحــد مــن مســاهمته
يــؤدي حمــل الفتيــات غيــر المتزوجــات إلــى العنــف أحيانــًا. وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود بيانــات موثوقــة عــن نطــاق 
المشكلة، فإن ثمة اعترافًا متزايدًا بأن الحمل مـن األسـباب التـي تـؤدي إلـى انتحـار الفتيـات. وعلـى غـرار ذلـك تشـير 

ر المتزوجــات يقــف، فــي بعــض الثقافــات، وراء جــرائم القتــل التــي ُترتكــب بــدافع التقــارير إلــى أن حمــل الفتيــات غيــ
  الحفاظ على شرف العائلة.

  
وهنـــاك عالقـــة كـــذلك بـــين حـــاالت الحمـــل المبكـــر وارتفـــاع المعـــدالت اإلجماليـــة للخصـــوبة. وخفـــض عـــدد   -١٤

التـي تسـهم فـي خفـض المعـدالت حاالت الحمل المبكر وتشـجيع المباعـدة بـين الـوالدات بفتـرة كافيـة مـن اإلجـراءات 
  اإلجمالية للخصوبة. وثمة صلة أيضًا بين انخفاض تلك المعدالت وتحسن الحالة الصحية لألطفال.

  
  الوقاية من الحمل المبكر وآثاره السلبية على حصائل الصحة اإلنجابية بين المراهقات

  
اية مـن حـاالت الحمـل التـي تحـدث منظمة الصحة العالمية نتائج وتوصيات استعراض منهجي للوق نشرت  -١٥

وتتعلــق  ١فــي ســن جــد مبكــرة وآثارهــا الســلبية علــى حصــائل الصــحة اإلنجابيــة بــين المراهقــات فــي البلــدان الناميــة.
) وخفــض حــاالت الحمــل التــي تحــدث قبــل ســن ٢عامــًا؛ ( ١٨) الحــد مــن الــزواج قبــل ســن ١التوصــيات بمــا يلــي (

الحمــل مــن ِقَبــل المراهقــات المعرضــات الحتمــال الحمــل غيــر المرغــوب ) وزيــادة اســتخدام وســائل منــع ٣ســنة؛ ( ٢٠
ـــه؛ ( ) والحـــد مـــن اإلجهـــاض غيـــر المـــأمون بـــين ٥) والحـــد مـــن العالقـــات الجنســـية القســـرية بـــين المـــراهقين؛ (٤في

اه ) وزيـــادة اســـتفادة المراهقـــات مـــن خـــدمات الرعايـــة المـــاهرة قبـــل الـــوالدة وخاللهـــا وبعـــدها. وتـــرد أدنـــ٦المراهقـــات؛ (
  تفاصيل اإلجراءات الموصى بها.

  
وتشــجع القيــادات السياســية والجهــات المعنيــة بــالتخطيط والقيــادات المجتمعيــة علــى صــياغة وٕانفــاذ قــوانين   -١٦

عامـــًا؛ وزيـــادة حصـــول المراهقـــات، والســـيما غيـــر المتزوجـــات مـــنهن  ١٨وسياســـات لحظـــر زواج الفتيـــات قبـــل ســـن 
ات والخــدمات الخاصــة بمنــع الحمــل، بمــا فــي ذلــك الوســائل التداركيــة لمنــع والالئــي دون ســن معينــة، علــى المعلومــ

الحمل؛ وتحسين التغطيـة بخـدمات التربيـة الجنسـية؛ ومعاقبـة مـن ُيكرهـون غيـرهم علـى ممارسـة العالقـات الجنسـية؛ 
هن وتمكين المراهقات من الحصول على خدمات اإلجهاض المأمونة؛ وتوسيع نطاق حصول جميع النساء، بمن في

المراهقات الحوامل، على خدمات الرعاية الماهرة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها، بما في ذلك خدمات الرعاية التوليدية 
  الطارئة، األساسية منها والشاملة.

  
والبـد مـن اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات للتـأثير فـي القواعـد األسـرية والمجتمعيـة فيمـا يتعلـق بتـأخير الــزواج؛   -١٧

وٕابقــاء الفتيــات فــي المــدارس، فــي المســتويين االبتــدائي والثــانوي علــى حــد ســواء؛ وتطبيــق التربيــة الجنســية وتحســين 
الجنســـية القســـرية. كمـــا يجـــب حـــث الرجـــال فـــرص حصـــول المراهقـــات علـــى وســـائل منـــع الحمـــل؛ وٕادانـــة العالقـــات 

والفتيان، بنشاط، على مناقشة القواعد والصور النمطية السـائدة بشـأن االختالفـات القائمـة بـين الجنسـين ومـا يترتـب 
  على تلك القواعد والصور من آثار سلبية على النساء والفتيات واألسر والمجتمعات المحلية.

  
ومــات المناســبة وتمكيــنهن مــن وقايــة أنفســهن مــن الحمــل (واإلصــابة بــأنواع ويجــب تزويــد المراهقــات بالمعل  -١٨

العدوى المنقولة جنسيًا، بمـا فـي ذلـك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري). وترمـي التربيـة الجنسـية إلـى تزويـد األطفـال 
نسـية واالجتماعيـة. والمراهقين بالمعارف والمهارات والقيم الالزمة التخاذ خيـارات مسـؤولة فيمـا يخـص عالقـاتهم الج

كمــا يجــب تزويــد المراهقــات بالمعلومــات المناســبة عــن خــدمات اإلجهــاض المأمونــة، كلمــا أمكــن ذلــك مــن الناحيــة 
                                                           

١    WHO Guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in 
developing countries. Geneva, World Health Organization, 2011.                                                                           
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القانونية، وتوعيتهن بأخطار اإلجهاض غير المأمون. وتحتاج المراهقات أيضًا إلى تطوير مهارات الحياة وتحسـين 
عم االجتمـــاعي التـــي يمكـــن أن تســـاعدهن علـــى رفـــض العالقـــات روابطهـــن مـــع الشـــبكات االجتماعيـــة وشـــبكات الـــد

الجنسية غير المرغـوب فيهـا وٕابـداء مقاومـة حيـال العالقـات الجنسـية القسـرية، ممـا تعجـز المراهقـات عـن القيـام بهـا 
  في غالب األحيان.

  
اهقـات باعتبـار والبد للقطاع الصحي من تنفيذ التدخالت الراميـة إلـى تحسـين تقـديم الخـدمات الصـحية للمر   -١٩

ذلــك وســيلة لتيســير اطالعهــن علــى المعلومــات والخــدمات الخاصــة بمنــع الحمــل واســتفادتهن مــن تلــك المعلومــات 
والخدمات، وكذلك على خدمات الرعاية الماهرة قبل الـوالدة وأثناءهـا. ويجـب علـى المراهقـات وأسـرهن ومجتمعـاتهن 

إبــداء حساســية خاصــة فــي التعامــل مــع المراهقــات. كمــا  إدراك أهميــة تلــك الرعايــة. ويجــب علــى مقــدمي الخــدمات
يرتبط بهـا مـن طـوارئ؛  يجب أن تحصل المراهقات الحوامل على الدعم الالزم كي تستعد استعدادًا الئقًا للوالدة وما

ويشمل ذلك وضع خطة للوالدة تغطي المضاعفات وحاالت الطوارئ التي قد تحدث أثنـاء الـوالدة. ويجـب أن يكـون 
ــدم لجميــع المراهقــات الحوامــل، وينبغــي ذلــك اال ســتعداد جــزءًا ال يتجــزأ مــن خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة التــي تُق

  ضمانه في األسر والمجتمعات المحلية والمرافق الصحية.
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .التقريرهذا اإلحاطة علمًا بجمعية الصحة مدعوة إلى   -٢٠
  
  
  

=     =     =  


