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المكون الخاص بصحة المراهقين في االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل
تفعيل
ِّ
والمراهق

2030-2016

ملخص تنفيذي
.1

املراهقة هي واحدة من أكثر مراحل منو اإلنسان سرعة وتكوينا ،وتشمل منوا بدنيا ومعرفيا واجتماعيا وعاطفيا
وجنسيا واضحا .وينبغي أن تُوىل اهتماما خاصا يف سياسات وبرامج وخطط التنمية الوطنية .وصحة املراهقني
مقوم أساسي
هي جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق ( .)2030-2016كما أهنا ِّ
من مقومات جناح أهداف التنمية املستدامة.

.2

وكثري من أمراض املراهقني وإصاباهتم ميكن الوقاية منها أو عالجها ،إال أن مصري أغلبها اإلمهال؛ فهي تتطلب
تركيزا مستمرا وبذل االستثمارات يف سبيل التصدي هلا .وتأيت تلك االستثمارات بعائد من ثالثة أبعاد ،هي :نفع
للمراهقني يف الوقت احلايل ،ونفع حلياهتم بعد البلوغ مستقبال ،ونفع ألطفاهلم .وثَمة حاجة ُملحة لزيادة
االستثمار يف برامج صحة املراهقني من أجل حتسني صحتهم وبقائهم على قيد احلياة .وال بد من إعطاء هذه
املسألة األولوية إذا ما أردنا أن نضع حدا لوباء األمراض غري السارية ،وأن حنافظ على املكاسب اليت حتققت من
ذي قبل يف جمال صحة األطفال الصغار ،وأن يكون لدينا ،يف هناية املطاف ،جمتمعات تعيش يف ازدهار
وطمأنينة.

.3

للحد من الوفيات
وحيتاج إقليم شرق املتوسط إىل َهنج ناامي متعدد القطاعات لتنفيذ اطخطط االسرتاتيجية ِّ
والـ ِمراضة لدى املراهقني؛ إذ يبلغ مع مدل وفيات املراهقني يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف
اإلقليم  115وفاة لكل  100ألف مراهق ،وهو ثاين أعلى مع مدل يف العامل .وتتمثل أهم مخسة أسباب للوفيات
بني املراهقني يف تلك البلدان فيما يلي :العنف اجلماعي والتدخالت القانونية ،واإلصابات النامجة عن
التصادمات على الطرق ،والغرق ،وعدوى اجلهاز التنفسي السفلي ،والعنف بني األفراد .وأهم مخسة أسباب
مدد العجز للمراهقني هي العنف اجلماعي والتدخل القانوين ،وفقر
صححة باحتساب َ
رئيسية لسنوات العمر ال ُـم م
الدم الناجم عن نقص احلديد ،واإلصابات النامجة عن التصادمات على الطرق ،واضطرابات االكتئاب،
واالضطرابات السلوكية يف مرحلة الطفولة.

.4

وتشتد االحتياجات الصحية للمراهقني يف األوضاع اإلنسانية واألوضاع اهلشة بسبب تزايد العبء الناجم عن
سوء التغذية ،واإلعاقة ،واإلصابات غري املتعمدة ،والعنف ،واحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،واملياه
والصرف الصحي ،والصحة النفسية .ومن هنا ،فإن تصميم الربامج اليت تستهدف األوضاع اإلنسانية واألوضاع
اهلشة البد أن يأخذ يف االعتبار بصفة خاصة املراهقني وحالتهم الصحية.
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وحتث املنامة الدول األعضاء على ترمجة تعهداهتا يف االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق -2016
 2030إىل أفعال ملموسة بتنفيذ خطط اسرتاتيجية وطنية متعددة القطاعات يف جمال صحة املراهقني .وميكن
حتقيق ذلك باستخدام اإلرشادات اطخاصة بتسريع العمل العاملي يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم ال ُقطري،
واليت هتدف إىل مساعدة احلكومات على حتديد ما تعتزم اختاذه من خطوات و ُسبُل تنفيذها .واهلدف منها أن
تكون مبثابة وثيقة مرجعية لرامسي السياسات ومديري الربامج الوطنيني ملساعدهتم على ختطيط الربامج الصحية
ورصدها وتقييمها.
للمراهقني وتنفيذها َ

مقدمة
.6

املراهقة (ما بني  10و 19سنة) ( )1هي أكثر مراحل منو اإلنسان سرعة وتكوينا ،وتشمل منوا بدنيا ومعرفيا
واجتماعيا وعاطفيا وجنسيا واضحا .وتكون القدرات املكتسبة خالل فرتة املراهقة هي الركيزة اليت تعتمد عليها
الفعال يف العمل وأنشطة الرتفيه واحلياة األسرية واجملتمع.
عافية املرء طيلة حياته ،مبا يف ذلك القدرة على االخنراط م
واإلخفاق يف اكتساب تلك القدرات يف مرحلة املراهقة قد تكون له آثار سلبية طويلة األجل على األفراد واألسر
واجملتمعات ( .)2ومن َث ،ينبغي أن تُوىل صحة املراهقني اهتماما خاصا يف سياسات وبرامج وخطط التنمية
الوطنية.

.7

ولن تتحقق أهداف التنمية املستدامة ،اليت تسعى إىل إدراك التنمية املستدامة للعامل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا
حبلول عام  ،2030من دون االستثمار يف صحة املراهقني وعافيتهم .كما أن صحة املراهقني وتطورهم جزء ال
يتجزأ من االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق  .2030-2016وميثِّل إدراج صحة املراهقني يف
االسرتاتيجية العاملية فرصة غري مسبوقة لبذل املزيد من اجلهود لضمان متتُع كل مراهق باملعرفة واملهارات والفرص
ومنتِجة .وعلى حد قول األمني العام لألمم املتحدة" :االستراتيجية العالمية
اليت جتعله ينعم حبياة صحية ُ
المحدثة تشمل المراهقين نظراً لدورهم المحوري في بلوغ كل ما نصبو إليه ،وفي النجاح الكلي لخطة
 ."2030وتعكس هذه املقولة وعيا واسع النطاق بأن صحة املراهقني تستحق قدرا أكرب من االهتمام (.)3

.8

وتسوغ هذا االهتمام املتزايد باملراهقني؛ فبني عامي  2000و،2012
وهناك أسباب وجيهة تتعلق بالصحة العامة م
باحلد من وفيات األمهات
اخنفض مع مدل وفيات املراهقني مبقدار  %12فقط ،وهو اخنفاض طفيف نسبيا مقارنة ِّ
صححة باحتساب مدد العجز للمراهقني لكل
واألطفال .وشهدت الفرتة ذاهتا اخنفاض مع مدل سنوات العمر ال ُـم م
 100ألف نسمة مبقدار  %8فقط ،أي أقل من نصف االخنفاض يف مجيع الفئات العمرية جمتمعة والبالغ .%17
ويف الوقت نفسه ،ارتفع معدل االكتئاب أحادي القطب ،الذي يُ ُّ
صححة
عد أهم أسباب سنوات العمر ال ُـم م
باحتساب مدد العجز لدى املراهقني يف عام  ،2012مبقدار  .%1وعالوة على ذلك ،فإن تواتر السلوكيات
املرتبطة بالصحة اليت تبدأ أو تستفحل يف مرحلة املراهقة ،مثل تعاطي التبغ وتناول الوجبات الغذائية الفقرية
وتناول الكحول واطخمول البدين وتعاطي املخدرات ،اليت يكون هلا أثر يف مراحل الحقة من حياة اإلنسان ،قد
اخنفض اخنفاضا حمدودا للغاية أو حىت زادت معدالته (.)4

.9

وكثري من أمراض املراهقني وإصاباهتم ميكن الوقاية منها أو عالجها ،إال أن مصري أغلبها اإلمهال ،وتتطلب تركيزا
مستمرا وبذل االستثمارات يف سبيل التصدي هلا .وتأيت تلك االستثمارات بعائد من ثالثة أبعاد ،هي :نفع
للمراهقني يف الوقت احلايل ،ونفع حلياهتم بعد البلوغ مستقبال ،ونفع ألطفاهلم .وثة حاجة ُملحة لزيادة
االستثمار يف برامج صحة املراهقني من أجل حتسني صحتهم وبقائهم على قيد احلياة .وال بد أن تُعطى هذه
2
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املسألة األولوية إذا ما أردنا أن نضع حدا لوباء األمراض غري السارية ،وأن حنافظ على املكاسب اليت حتققت من
ذي قبل يف جمال صحة األطفال الصغار ،وأن يكون لدينا ،يف هناية املطاف ،جمتمعات أفضل صحة.
تسوغ االستثمار يف جمال صحة املراهقني؛ فإتاحة الفرص
وعالوة على ذلك ،هناك أسباب اقتصادية ُمقنِعة ِّ
ِ
حتوهلم إىل ثروة ذات قيمة مع إمكانية
للمراهقني لصقل مهاراهتم واالستفادة منها على حنو ُمثمر سوف يضمن م
مسامهتهم يف أسرهم وجمتمعاهتم .واالستثمار اجليد يف التدخالت اليت تستهدف الصحة البدنية والنفسية
واجلنسية للمراهقني ،وكذلك التعليم والسالمة على الطرق ،كل ذلك من شأنه أن يكون له فوائد اقتصادية
واجتماعية كبرية (.)5
وتستعرض هذه الورقة العبء العاملي واإلقليمي لصحة املراهقني ،مبا يف ذلك األسباب الرئيسية للوفاة وسنوات
صححة باحتساب مدد العجز للمراهقني يف إقليم شرق املتوسط ،وتسلِّط الضوء على الرتكيز املتزايد
العمر ال ُـم م
على صحة املراهقني ،وما ُِ
اختذ من إجراءات يف سبيل معاجلة صحة املراهقني ،والبلدان اليت عليها أن تعي
االحتياجات الصحية للمراهقني ومتنحها األولوية يف ضوء السياق ال ُقطري لكل منها وما يُتاح هلا من أدوات
ملساعدهتم.

نظرة عامة عالمية وإقليمية على صحة المراهقين وعافيتهم
معدل الوفيات العالمي بين المراهقين
.12

يوجد اليوم  2.1مليار مراهق حول العامل .وهم بذلك ميثلون أكثر من ربع سكان األرض ومن املرتقب أن يزيد
عددهم إىل  2مليار نسمة حبلول عام  .)6( 2032وعلى الصعيد العاملي ،تويف حنو  1.2مليون مراهق ترتاوح
أعمارهم بني  10و 19سنة يف عام  ،2015أي مبعدل  101وفاة لكل  100 000مراهق .ويف عام  ،2015ويف
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل عرب أقاليم منامة الصحة العاملية ،كان أعلى معدل لوفيات املراهقني
يف اإلقليم األفريقي ( 243وفاة لكل  100ألف مراهق) .وتشري تقديرات املنامة إىل اخنفاض معدالت وفاة
املراهقني على مستوى العامل مبقدار  %17يف الفرتة من عام  2000إىل عام .)7( 2015

.13

ومتثلت األسباب الرئيسية لوفيات املراهقني يف اإلصابات النامجة عن التصادمات املرورية على الطرق وعدوى
اجلهاز التنفسي السفلي وإيذاء النفس وأمراض اإلسهال والغرق .وكانت اإلصابات النامجة عن التصادمات
املرورية السبب الرئيسي للوفاة لدى مجيع املراهقني الذكور ،أما بالنسبة لإلناث فكانت أمراض اجلهاز التنفسي
السفلي هي السبب الرئيسي للوفاة لدى املراهقات األصغر سنا ( 10إىل  14سنة) واعتالالت األمهات لدى
املراهقات األكرب سنا ( 15إىل  19سنة) (.)8

صحة المراهقين في إقليم شرق المتوسط
.14

ِّ
يشكل املراهقون حنو مخس سكان إقليم شرق املتوسط ( 129مليون نسمة) ( .)9ويف عام  ،2015بلغ معدل
وفيات املراهقني يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم  115وفاة لكل  100 000مراهق ،وهو
ثاين أعلى مع مدل بني مجيع أقاليم املنامة .وباإلضافة إىل ذلك ،شهدت البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة
الدخل يف اإلقليم أقل اخنفاض يف معدالت الوفيات ( )%2بني عامي  2000و .)7( 2015وتتمثل أهم مخسة
أسباب للوفيات بني املراهقني فيما يلي :العنف اجلماعي والتدخالت القانونية ،واإلصابات النامجة عن
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التصادمات املرورية على الطرق ،والغرق ،وعدوى اجلهاز التنفسي السفلي ،والعنف بني األفراد(اجلدول
(.)10 ،8

)1

الجدول  .1األسباب الرئيسية للوفاة بين المراهقين ( 19-10سنة) في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة
الدخل في أقاليم منظمة الصحة العالمية والبلدان المرتفعة الدخل في أقاليم المنظمة (معدل الوفيات لكل
نسمة)

 100ألف
البلدان المنخفضة
الدخل والمتوسطة
الدخل في أوروبا

البلدان المنخفضة
الدخل والمتوسطة
الدخل في جنوب
شرق آسيا
اإلصابات النامجة
عن التصادمات على
الطرق ()10.5
إيذاء الذات ()8.7

البلدان المنخفضة البلدان المرتفعة
الدخل والمتوسطة الدخل عبر أقاليم
المنظمة
الدخل في غرب
المحيط الهادئ
اإلصابات النامجة اإلصابات النامجة
عن التصادمات على عن التصادمات
على الطرق ()4.6
الطرق ()8.0
إيذاء الذات ()4.1
الغرق ()4.3

المرتبة البلدان المنخفضة البلدان المنخفضة البلدان المنخفضة
الدخل والمتوسطة
الدخل والمتوسطة الدخل والمتوسطة
الدخل في شرق
الدخل في أفريقيا الدخل األمريكتين

المتوسط
1
العنف بني األفراد
عدوى اجلهاز
العنف اجلماعي والتدخل إيذاء الذات ()7.6
()22.6
التنفسي السفلي
القانوين ()23.2
()21.8
2
اإلصابات النامجة عن اإلصابات النامجة
اإلصابات النامجة
أمراض اإلسهال
عن التصادمات على التصادمات على الطرق عن التصادمات
()19.8
على الطرق ()5.6
()9.8
الطرق ()10.9
3
سرطان الدم)2.4) العنف بني األفراد
التهاب السحايا
الغرق ()4.8
الغرق ()4.0
إيذاء الذات ( )4.8الغرق ()5.4
()8.1
()18.3
(أ)
4
إيذاء الذات ( )2.2التشوهات اطخلقية
أمراض اإلسهال
عدوى اجلهاز التنفسي عدوى اجلهاز
اإليدز ( )17.2الغرق ()3.3
التنفسي السفلي
()1.2
((3.8
السفلي ()4.4
()3.0
5
سرطان الدم ()8.0
التشوهات اطخلقية
التشوهات اطخلقية السل ()5.3
العنف بني األفراد (
اإلصابات النامجة عدوى اجلهاز
عن التصادمات على التنفسي السفلي
()1.6
()2.1
(4.0
()2.5
الطرق ()12.9
أ تذهب تقديرات عام  2015إىل وضع اإليدز يف مرتبة أدىن من التقديرات السابقة بسبب إعادة تقييم برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز للمعلومات املق مدمة إىل
املستخدم يف إعداد التقديرات .وأشارت إعادة حتليل التقديرات اطخاصة بعام  2012إىل أن املرتبة العالية لإليدز كثاين أهم أسباب لوفيات املراهقني
منوذج SPECTRUM
َ
عامليا كانت مبالغا فيها .ومع ذلك ،ال يزال اإليدز أحد األسباب الرئيسية للوفاة يف سن املراهقة ،ال سيمما يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم األفريقي.

املصدر.)11( :
.15

مدد العجز للمراهقني
صححة باحتساب َ
ويف عام  ،2015كانت األسباب اطخمس الرئيسية لسنوات العمر ال ُـم م
يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم هي العنف اجلماعي والتدخل القانوين ،وفقر الدم
الناجم عن نقص احلديد ،وإصابات الطرق ،واضطرابات االكتئاب ،واالضطرابات السلوكية يف مرحلة الطفولة
(( )10اجلدول  .)2وش مكل العنف اجلماعي والتدخل القانوين السبب الرئيسي للوفاة يف سن املراهقة وسنوات
صححة باحتساب مدد العجز بني مجيع الفئات األربعة للمراهقني يف اإلقليم .وكانت بعض األسباب
العمر ال ُـم م
صححة باحتساب مدد العجز حتتفظ برتتيب مرتفع جدا فقط بني الذكور (مثل اإلصابات
يف سنوات العمر ال ُـم م
على الطرق والغرق) أو بني اإلناث (مثل القلق وأمراض األمومة) أو بني املراهقني األكرب سنا (مثل اضطرابات
االكتئاب) (.)7
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الجدول  .2األسباب الرئيسية لسنوات العمر الـمصححة باحتساب مدد العجز للمراهقين ( 19-10سنة) في
البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في أقاليم منظمة الصحة العالمية والبلدان المرتفعة الدخل عبر
أقاليم المنظمة (سنوات العمر الـمصححة باحتساب مدد العجز لكل  100ألف نسمة)
المرتبة البلدان المنخفضة البلدان المنخفضة
الدخل والمتوسطة الدخل والمتوسطة
الدخل في
الدخل في أفريقيا
األمريكتين
1
العنف بني األفراد
عدوى اجلهاز
التنفسي السفلي
((1698
()1693
2
اإلصابات النامجة
أمراض اإلسهال
عن التصادمات على
((1648
الطرق ()836
3
فقر الدم الناجم عن
التهاب السحايا
نقص احلديد ()809
))1462
اضطرابات االكتئاب
()543

فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز
()1421
فقر الدم الناجم عن الربو ()538
نقص احلديد
()1098

4

5

البلدان المنخفضة
البلدان
البلدان المنخفضة
الدخل والمتوسطة المنخفضة الدخل الدخل والمتوسطة
الدخل في شرق والمتوسطة الدخل الدخل في جنوب
شرق آسيا
في أوروبا

المتوسط
فقر الدم الناجم فقر الدم الناجم عن
العنف اجلماعي
عن نقص احلديد نقص احلديد
والتدخل القانوين
()1179
()786
()1981
اإلصابات النامجة
فقر الدم الناجم عن إيذاء الذات
عن التصادمات
نقص احلديد ()578( )1024
على الطرق ()810
إيذاء الذات ()659
اإلصابات النامجة عن اضطرابات
االكتئاب ()468
التصادمات على
الطرق ()757
اضطرابات االكتئاب اإلصابات النامجة اضطرابات
عن التصادمات االكتئاب ()437
()487
على الطرق ()445
أمراض جلدية
االضطرابات السلوكية االضطرابات
السلوكية يف مرحلة ()419
يف مرحلة الطفولة
الطفولة ()434
()449

البلدان المنخفضة البلدان المرتفعة الدخل
الدخل والمتوسطة عبر أقاليم المنظمة
الدخل في غرب
المحيط الهادئ
فقر الدم الناجم عن فقر الدم الناجم عن
نقص احلديد ( )692نقص احلديد ()645
اضطرابات االكتئاب
اإلصابات النامجة
عن التصادمات على ()633
الطرق ()637
أمراض جلدية ( )498اضطرابات مرتبطة بالقلق
()479
اضطرابات مرتبطة
بالقلق ()377

االضطرابات السلوكية يف
مرحلة الطفولة ()443

االضطرابات
السلوكية يف مرحلة
الطفولة ()347

اإلصابات النامجة عن
التصادمات على الطرق
()382

املصدر.)10( :
.16

.17

ويشري العنف اجلماعي إىل استخدام العنف لتحقيق هدف ما من قِبل أفراد يف جمموعة ضد جمموعة أخرى
لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،ويشمل االنقالبات ،وأعمال التمرد ،والثورات ،واإلرهاب
واحلروب .ويشري التدخل القانوين إىل وقوع إصابات من قِبَل موظفي إنفاذ القانون أثناء اعتقال منتهكي القانون،
وقمع أعمال الشغب ،وحفظ الناام ،واختاذ اإلجراءات القانونية األخرى .ويشهد اإلقليم نزاعات مسلحة أو
أوضاع ما بعد الصراع ،وجماعات ،وعدم استقرار طال أمده على األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وتتفاقم األعباء الصحية يف مثل هذه السياقات نارا الهنيار احلَوَكمة والبىن التحتية لقطاع الصحةُّ ،
وتعذر
الوصول إىل اطخدمات الوقائية االجتماعية والصحية ( .)11وغالبا ما يواجه املراهقون خماطر هائلة يف أوضاع
تردي الصحة البدنية والنفسية .وش مكل العنف اجلماعي والتدخل
الطوارئ واألوضاع اهلشة ،مبا يف ذلك خماطر ِّ
القانوين مصدرا ٍ
قلق رئيسيَـني يف اإلقليم عام  ،2015إذ كانا مها السبب الرئيسي للوفاة يف سن املراهقة (حوايل
 27ألف وفاة) (اجلدول  ،)1مبعدل وفاة إمجايل بلغ  23وفاة لكل  100ألف مراهق مقارنة باملع مدل العاملي البالغ
صححة باحتساب مدد
 3لكل  100ألف مراهق ( .)10 ،8وكانا أيضا مها السبب الرئيسي يف سنوات العمر ال ُـم م
العجز جلميع اجملموعات الفرعية للمراهقني (اجلدول .)2
املتعمد للقوة البدنية أو السلطة ضد شخص آخر ،مع وجود احتمال كبري
والعنف بني األفراد هو االستخدام م
ألن يتسبب يف حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر نفسي أو سوء النمو أو احلرمان ،ويشمل سوء معاملة األطفال
والعنف بني الشباب ،والعنف القائم على نوع اجلنس ( .)12ويُستخدم العنف بني الشباب عادة لوصف العنف
بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  10سنوات و 29سنة ،وهو ما ش مكل أحد األسباب الرئيسية للوفاة
يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم (الرابع عموما والعاشر للذكور األكرب سنا) (.)10
5

ش م/ل إ
.18

5/64

وهناك ،إىل جانب األسباب الرئيسية املبينة يف اجلدولني ،أسباب أخرى للوفاة والعجز يف سن املراهقة تثري القلق
يف اإلقليم.



وتشمل اعتالالت األمهات النزيف ،واإلنتان ،وارتفاع ضغط الدم ،والوالدات املتعسرة ،ومضاعفات اإلجهاض،
ووفيات األمهات غري املباشرة واملتأخرة .وكان مع مدل وفيات األمهات بني الفتيات البالغ أعمارهن  19-15سنة
مرتفعا يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم ،مبقدار  9وفيات لكل  100نسمة ( ،)13وهو
بذلك ثاين أعلى املعدالت بعد البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم األفريقي.



وال يتوافر سوى قدر ضئيل من املعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية بني الشباب ،وخباصة املراهقون منهم،
يف اإلقليم .وتشري التقديرات إىل أنه يف عام  ،2015وقع ربع اإلصابات اجلديدة ( 9 600من أصل  )39 000يف
اإلقليم يف الفئة العمرية  24-15سنة ،إىل جانب  %8أخرى ( 3000من أصل  )39 000وقعت يف الفئة العمرية
دون  15عاما ( .)14وبنهاية عام  ،2016مت اإلبالغ عن تشخيص إصابة  2389مراهقا ( 24-15سنة) بفريوس
نقص املناعة البشرية يف  16بلدا يف اإلقليم ،ما ميثل  %18من مجيع األشخاص املتعايشني مع الفريوس املبلغ عنه
إصابتهم يف تلك الفرتة .وتش مكل اإلناث  %40من املراهقني الذين ُشخصت إصابتهم بفريوس نقص املناعة
البشرية يف اإلقليم .واعتربت أمراض اإلسهال أحد أهم مخسة أسباب للوفاة بني املراهقات الاليت ترتاوح أعمارهن
ما بني  10و 14عاما يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم (.)10



كان مصري االحتياجات الغذائية للمراهقني اإلمهال إىل حد كبري ،خاصة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل،
حيث ُمنحت األولوية لفئات سكانية أخرى مثل األطفال دون سن اطخامسة ،أو النساء احلوامل واملرضعات .وكان
سجل اإلقليم ثاين أعلى
ذلك هو الوضع السائد إىل حد كبري يف مجيع أحناء اإلقليم .وعلى مستوى أقاليم املنامة ،م
معدالت الوفيات النامجة عن التشوهات اطخلقية يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ( 4وفيات لكل
سجلت أعلى معدالت هلا بني املراهقني يف البلدان
 100ألف نسمة) .وبالنسبة للوفيات النامجة عن السكتة ،فقد م
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم األفريقي وإقليم شرق املتوسط يف عام  ،2015بنحو  4وفيات لكل
 100ألف نسمة يف كال اإلقليمني .وجاءت السكتة يف املرتبة الثالثة بني األسباب الرئيسية للوفاة بني املراهقات
األكرب سنا ( )19-15يف اإلقليم ( .)12وبلغت نسبة األطفال واملراهقني املصابني مبشكالت الصحة النفسية حول
العامل حبسب التقديرات حنو  %90 ،%20-10منهم من سكان البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل .وقد
املعرضني للصراع والكوارث اإلنسانية الطبيعية
أثبتت دراسات أجريت يف أفغانستان والعراق وفلسطني أن األطفال م
يعانون من مشكالت الصحة النفسية مبعدالت أعلى .ويأيت إيذاء الذات يف املرتبة اطخامسة بني األسباب الرئيسية
للوفاة بني املراهقني الذكور األكرب سنا يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف اإلقليم ،ويشمل ذلك كل
من االنتحار ،والوفاة العرضية النامجة عن إيذاء الذات دون قصد االنتحار (.)12



تبدأ أثناء فرتة املراهقة عادة السلوكيات املرتبطة بالصحة اليت ُمت مهد الطريق لإلصابة باألمراض غري السارية الرئيسية،
مثل :تعاطي التبغ والكحول ،وأمناط األنامة الغذائية ،وممارسة الرياضة ،وفرط الوزن والسمنة .وقد تؤثر تلك
العادات على معدالت املراضة والوفيات املتوقعة للمراهقني يف مراحل عمرية الحقة من حياهتم كبالغني .وتشري
يلّب اإلرشادات املوصى هبا
البيانات املتوافرة من اإلقليم إىل أن أقل من شخص واحد من بني كل أربعة مراهقني ِّ
فيما يتعلق بالنشاط البدين ،أي ممارسة النشاط البدين املعتدل أو القوي ملدة  60دقيقة يوميا ،عالوة على تزايد
أعداد املراهقني الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة .ويف كثري من بلدان اإلقليم ،يعاين أكثر من نصف
املراهقني ( 18-13سنة) من فرط الوزن.
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.19

وعلى الصعيد العاملي ،تأيت املياه غري املأمونة وخدمات الصرف الصحي غري املأمونة وعدم غسيل اليدين بصورة
كافية من بني عوامل اطخطر الرئيسية املرتبطة بالصحة بالنسبة للمراهقني األصغر سنا ( 14 - 10عاما) .أما يف
الفئات العمرية األكرب سنا ،فتتمثمل عوامل اطخطر الرئيسية يف بعض السلوكيات اطخطرة مثل تعاطي التبغ
والكحول والعقاقري غري املشروعة.

.21

ويعاين اإلقليم من بعض املشكالت ،من بينها نقص البيانات املوثوقة ،وندرة املوارد املالية ،واخنفاض كفاءة القوى
العاملة الصحية يف جمال صحة املراهقني ،وضعف التنسيق واملواءمة فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني .وعدم
التصدي لتلك املشكالت سيعيق التدخالت اطخاصة بصحة املراهقني.

.21

ووفقا إلحدى الدراسات احلديثة ،فإن استثمار ما قيمته  5.2دوالر أمريكي للفرد يف العام يف  75بلدا من
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف الربامج اليت تستهدف املراهقني لتحسني صحتهم البدنية والنفسية
واجلنسية واإلجنابية واحلد من اإلصابات النامجة من التصادمات املرورية على الطرق سوف يعكس عوائد
اقتصادي واجتماعي تفوق تكلفتها مبقدار  10مرات تقريبا من خالل إنقاذ أرواح  12.5مليون شخص ،والوقاية
من حدوث أكثر من  30مليون محل غري خمطط له ،وجتنب انتشار اإلعاقة (.)2

استجابة منظمة الصحة العالمية للعبء المتعلق بصحة المراهقين
.22

.23

توفر خطة التنمية املستدامة لعام  ،)15( 2030واسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق
( )2030-2016وما يرتبط هبا من قدرة متويلية على املستوى العاملي فرصة فريدة لتسريع وترية العمل من أجل
التحديات الصحية واالجتماعية أمام املراهقني ،كما
صحة املراهقني .وتسلِّط االسرتاتيجية العاملية الضوء على ِّ
للتصدي لتلك التح ِّديات
ِّ
أهنا تعرض قائمة من التدخالت الصحية واالجتماعية املسرتشدة بالبيمنات والالزمة
على خمتلف املستويات وبواسطة خمتلف القطاعات ،عالوة على أهنا حتدد االحتياجات الالزمة على الصعيدين
الوطين والدويل (.)3
ويف أيار/مايو  ،2016أقرت مجعية الصحة العاملية يف دورهتا التاسعة والستني القرار ج ص ع  ،2-69والذي
أصبحت الدول األعضاء مبوجبه ملتزمة بتنفيذ االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق وفقا طخططها
الوطنية وبتعزيز املساءلة واملتابعة .وطلب القرار إىل املدير العام تقدمي الدعم التقين الالزم ،واستمرار التعاون
للدعوة إىل احلصول على مساعدة أصحاب املصلحة واالستفادة من تلك املساعدة يف تنفيذ اطخطط الوطنية
باتمساق وفاعلية ،وتقدمي تقارير منتامة عن ُّ
حرز (.)5
التقدم الـ ُم َ

.24

واستجابة للطلب الذي قد مته الدول األعضاء إىل مجعية الصحة العاملية يف دورهتا الثامنة والستني يف أيار/مايو
 ،2015قامت األمانة ،بالتعاون مع شركاء املنامة اآلخرين يف الشراكة الصحية السداسية ،واليونسكو ،والفريق
االستشاري اطخارجي ،بإعداد اإلرشادات اطخاصة بتسريع العمل العاملي يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم
ال ُقطري.

.25

وتأيت صحة املراهقني والشباب على قائمة األولويات االسرتاتيجية للمدير اإلقليمي ملنامة الصحة العاملية لشرق
املتوسط يف الفرتة من  2017إىل  .2021وينصب الرتكيز على الدور احملوري الرئيسي للمراهقني والشباب يف تعزيز
الصحة والوقاية من األمراض .وتتمثل املتطلبات املواتية يف تنفيذ «دمج الصحة يف مجيع السياسات» ،وإقامة
الشراكات ،وتعزيز دور اجملتمع املدين ،وتعيني احملددات االجتماعية والبيئية للصحة والرصد والتقييم.
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.26

ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2015اعتمدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف جلستها الثانية والستني القرار
ش م ل أ /62ق ،1-الذي حث الدول األعضاء على إعداد أو حتديث خطط اسرتاتيجية وطنية للصحة
اإلجنابية ،وصحة األمهات ،وحديثي الوالدة ،واألطفال ،وفقا لالسرتاتيجية العاملية لألمم املتحدة لصحة املرأة
والطفل واملراهق.

.27

ويف آذار/مارس  ،2017عقد املكتب اإلقليمي اجتماعا إقليميا مشرتكا بني منامة الصحة العاملية ،وبرنامج األمم
املتحدة ملكافحة اإليدز ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسف ،لتحديد اإلرشادات اطخاصة بتسريع
العمل يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم ال ُقطري .ومتثملت األهداف الرئيسية من هذا االجتماع يف عرض
واستخدام تلك اإلرشادات إلعداد وحتديث االسرتاتيجيات واطخطط الوطنية املعنية باملراهقني وحتديد جماالت
عمل الربامج املعنية بصحة املراهقني يف الدول األعضاء ومنامات األمم املتحدة وأصحاب املصلحة املعنيني.

.28

ويعكف كثري من الدول األعضاء يف اإلقليم على إعداد/حتديث سياساهتا الوطنية وخططها االسرتاتيجية املعنية
بصحة املراهقني ،وطلب بعضها بالفعل دعما تقنيا من املكتب اإلقليمي فيما يتعلق باستخدام اإلرشادات
اطخاصة بتسريع العمل يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم ال ُقطري (وهي :مصر ،واملغرب ،والسودان،
واإلمارات العربية املتحدة).

.29

املكون اطخاص بصحة املراهقني
وهناك حاليا تعاون وثيق بني املكتب اإلقليمي وجامعة الدول العربية بشأن تعزيز م
يف اطخطط االسرتاتيجية الوطنية لألمهات واألطفال والشباب.

.31

وهتدف اإلرشادات اطخاصة بتسريع العمل يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم ال ُقطري إىل دعم رامسي
ورصدها جزءا
السياسات ومديري الربامج يف جعل ختطيط االستجابة لالحتياجات الصحية للمراهقني وتنفيذها َ
من خططهم الوطنية ،مبا يتماشى مع أهداف االسرتاتيجية العاملية الرئيسية الثالثة ،أال وهي :البقاء على قيد
احلياة ،والنماء ،والتحول.

.31

تقدم تلك اإلرشادات طريقة منهجية لفهم احتياجات صحة املراهقني وترتيب أولوياهتا يف سياق كل بلد،
و ِّ
ورصدها وتقييمها .وتتضمن تلك اإلرشادات اطخطوات الرئيسية يف:
والتخطيط لربامج الصحة املعنيِّة باملراهقني َ
فهم املرتسم الوبائي لكل بلد؛ وعمل حتليل شامل لتحديد اإلجراءات اليت متت بالفعل واجلهات القائمة على
تنفيذها؛ وإجراء عملية تشاورية لتحديد األولويات؛ وختطيط الربامج الوطنية املعنية بصحة املراهقني وتنفيذها
ورصدها وتقييمها .وتنتهي بتحديد أولويات البحث.
َ

.32

ومت إعداد وثيقة بتلك اإلرشادات ،حتت قيادة املنامة وبالتشاور مع جمموعات من املراهقني ،والشباب ،والدول
األعضاء ،ووكاالت األمم املتحدة ،ومنامات اجملتمع املدين ،وغري ذلك من الشركاء .وقد أقرت اإلرشادات
مبادرة كل امرأة وكل طفل ،وشراكة صحة األم والوليد والطفل ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز،
ومنامة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسف ،وهيئة
األمم املتحدة للمرأة ،ومنامة الصحة العاملية ،والبنك الدويل.

الخالصة
.33

حيتل إقليم شرق املتوسط ثاين أعلى مرتبة على مستوى العامل بعد اإلقليم األفريقي من حيث معدل وفيات
سجل أقل مستوى من مستويات ُّ
التقدم الـ ُمحرز بشأن احلد من معدل الوفيات منذ عام 2000
املراهقني ،كما م
َ
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( %2فقط) .ونارا للتباين الشديد يف حجم العبء واملخاطر من ٍ
بلد آلخر ،فإنه جيب أن يوضع يف االعتبار
خصائص كل بلد لتحسني صحة املراهقني .وعلى الدول األعضاء أن جتري تقييما للعوامل املسببة لألمراض
واإلصابات فيما بني املراهقني لدعم تنفيذ اطخطط االسرتاتيجية املالئمة لتحسني صحة املراهقني.
.34

نارا لقلة األموال املتاحة ،جيب على احلكومات أن ترتب أولوياهتا وفقا للعبء الناجم على الصحة وعبء
اإلصابات وعوامل اطخطر بني مواطنيها من املراهقني لتحقيق الغايات اليت تنطوي عليها أهداف التنمية
املستدامة .وينبغي أن يُدرِج قطاع الصحة والقطاعات األخرى احتياجات املراهقني يف مجيع جوانب عملها ،كما
ورصدها،
ينبغي ِّ
تبين هنج «دمج صحة املراهقني يف مجيع السياسات» يف إعداد السياسات ،وتنفيذهاَ ،
وتقييمها.

.35

املنسقة يف جمال صحة املراهقني بعائدات اقتصادية واجتماعية كبرية ،وتُعترب من أفضل
تعود االستثمارات م
االستثمارات اليت مي كن أن يقوم هبا اجملتمع لتحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واالسرتاتيجية العاملية
لصحة املرأة والطفل واملراهق (.)2030-2016

.36

للسياسات دور رئيسي يف محاية صحة املراهقني ،وال جيب أن تقتصر اجلهود اليت يبذهلا قطاع الصحة على جمرد
وجهة للمراهقني .وبينما ال يزال ضمان متتُّع املراهقون باملعارف واملهارات وفرص احلصول على
التدخالت امل م
اطخدمات الصحية من األمور اهلامة ،فمن الضروري أيضا توفري التدخالت اليت تدعم اآلباء وجتعل املدارس ُمعززة
للصحة.

.37

تلّب احتياجاهتم وحترتم
وينبغي التعامل مع صحة املراهقني يف حاالت الطوارئ من خالل سياسات وممارسات ِّ
حقوقهم ،ومصلحتهم ال ُفضلى ،وتضمن سالمتهم ،واستقالهلم ،وحقهم يف تقرير مصريهم.

.38

وقد قام عديد من البلدان يف اإلقليم باختاذ خطوات لتنفيذ برامج صحية شاملة للمراهقني ،أو تُ ُّ
عد حاليا للقيام
بذلك ،ولكن ال يزال هناك الكثري الذي يتعني إجنازه .فاحلكومات الوطنية متتلك البينات واألدوات الضرورية
للتصدي للتحديات املاثلة أمام صحة املراهقني بفاعلية ،كما هو موضح يف اإلرشادات اطخاصة بتسريع العمل
ِّ
يف جمال صحة املراهقني لتنفيذ الدعم ال ُقطري .كما متتلك احلكومات من احلجج القوية يف جماالت االقتصاد،
والصحة العامة ،وحقوق اإلنسان ،ما ِّ
التحديات،
ِّ
التصدي لتلك
ِّ
ميكنها من القيام بذلك .وإذا جنحت يف
ِّ
ستحقق عائدا ذا أبعاد ثالثة :نفع للمراهقني يف الوقت احلايل ،ونفع حلياهتم بعد البلوغ مستقبال ،ونفع لألجيال
القادمة.

توصيات إلى الدول األعضاء
.39

حتديد أولويات صحة املراهقني داخل كل بلد نارا الختالف طبيعة احتياجات صحة املراهقني ونطاقها وأثرها
من ٍ
بلد إىل آخر .وضمان متتُع كل مراهق بالفرصة للحصول على التدخالت الصحية املعنية بصحة املراهقني،
البالغ عددها  27تدخال ،واليت أوصت هبا االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل واملراهق ،وكذلك التدخالت
اإلجيابية املعنية بنماء املراهقني ،خاصة يف األوضاع اإلنسانية واألوضاع اهلشة.

.41

تشكيل قيادة قوية على أعلى مستويات احلكومة لدعم تنفيذ السياسات والربامج املعنية بصحة املراهقني .ومن
أجل تسريع وترية ُّ
التقدم يف هذا املضمار  ،جيب أن يوضع يف االعتبار إضفاء الطابع املؤسسي على الربامج
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الصحية الوطنية املعني ة بالشباب واليت هتدف إىل حتقيق التعاون بني خمتلف قطاعات احلكومة ،من خالل العمل
عن َكثب مع اجملتمعات احمللية ،واجملتمع املدين ،والشباب ،والقطاع اطخاص.
.41

ضمان متويل أولويات صحة املراهقني يف اطخطط الصحية الوطنية وتنفيذ القوانني والسياسات املعنية بصحة
املراهقني ومحايتهم .وضمان توافر بيانات مصنفة حسب الفئة العمرية ،ونوع اجلنس ،يف جمايل إدارة الصحة
ونُاُم املعلومات الصحية.

.42

إعداد قوى عاملة يف جمال الرعاية الصحية األولية مؤهلة للتعامل مع صحة املراهقني من خالل تنفيذ الكفاءات
الرئيسية اليت حددهتا منامة الصحة العاملية فيما يتعلق بصحة املراهقني يف مرحلة ما قبل االلتحاق باطخدمة
والتعليم املهين املستمر ،لضمان جودة تقدمي حزمة اطخدمات الصحية األساسية لكل املراهقني ،وتوسيع نطاق
منصات تقدمي اطخدمات ،مبا يف ذلك الصحة املدرسية ،مما سيعام نطاق التغطية.
م
تعزيز تصنيف مجع البيانات على املستوى ال ُق طري حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس باستخدام األدوات
واألنامة املناسبة لقياس االحتياجات غري ال ُـملبماة لضمان ختطيط اطخدمات على النحو الذي يسمح بإنشاء نُاُم
صحية تستجيب للمراهقني.

.44

إقامة برامج صحية مدرسية أو حتديث الربامج القائمة منها بالفعل للتعامل مع أولويات الصحة املدجمة يف النهج
الكلي لتعزيز اطخدمات الصحية للمراهقني (مثل :اإلصابات ،والعنف ،والصحة اإلجنابية ،واألمراض السارية وغري
السارية).

.45

الرصد والتقييم يف الربامج الوطنية كجزء ال يتجزأ من ختطيط الربامج ،مع وضعها
ضمان إدراج آليات املساءلة و َ
يف خطة الربامج املبدئية لضمان ختصيص امليزانية الكافية هلا.

.43
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