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1 شكر وتقدير  (HAT) املراهقني عىل االزدهار مجموعة أدوات مساعدة  



 املراهقة هي فرتة من التطور الرسيع يعيش خاللها األفراد
 تغريات جسدية واجتامعية ونفسية عميقة ويكون خاللها

 الدماغ، الذي ما زال يف طور النضج، شديد الحساسية
 للتأثريات البيئية )1(. ويف هذا السياق، تتيح املراهقة

 إمكانات كبرية لتعزيز الصحة والتدخالت الوقائية للتأثري عىل
 الصحة والحصائل املرتبطة بالنمو)2(، والتأثري بشكل إيجايب

 عىل حياة الشباب عىل املدى القريب والبعيد، واملمتد إىل
ç.)3( الجيل القادم 

 وهناك حاجة ملحة إىل تجديد الرتكيز عىل تهيئة بيئة داعمة
 تكن املراهقي من التمتع بصحة نفسية إيجابية. ومن خالل

 تنفيذ مجموعة شاملة من االسرتاتيجيات لدعم الصحة النفسية
 للمراهقي، سيتمتع الشباب بتحسي رفاههم، كام سيتمكنون
 من تحقيق إمكاناتهم واملشاركة بشكل مجد يف مجتمعاتهم

ç.)4( ملحلية 

نظرة عامة
 مساعدة املراهقني عىل االزدهار

 مساعدة املراهقي عىل االزدهار هي مبادرة مشرتكة بي
 منظمة الصحة العاملية واليونيسف تهدف إىل تعزيز الربمجة

 واستجابة السياسات للمراهقي، وتعزيز الصحة النفسية
 اإليجابية، والوقاية من حاالت مشاكل الصحة النفسية، ومنع
 إيذاء الذات وغري ذلك من السلوكيات املنطوية عىل املخاطر.

 وتهدف رؤية “مساعدة املراهقي عىل االزدهار” إىل عامل يتحد
 فيه جميع املراهقي ومقدمي الرعاية واملجتمع املدين

 واملجتمعات املحلية مع الحكومات لحامية وتعزيز الصحة
 النفسية للمراهقي. وهذا يعني  اتخاذ إجراءات روتينية لتنفيذ

 ورصد اسرتاتيجيات تستند إىل البينات والقامئة عىل حقوق
 اإلنسان لتحسي الصحة النفسية، وللوقاية والحد من حاالت
 املشاكل الصحية النفسية وتعاطي املخدرات لدى املراهقي

 للنهوض بعافيتهم مدى الحياة  )5(. ويدعم ذلك الهدف 3-4
 من أهداف التنمية املستدامة الذي يرمي إىل: “تخفيض

 الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية )غري السارية(
 مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة

 والسالمة العقليتي بحلول عام 2030 “، ويتضمن هذا الهدف
 الحد من معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار )املؤرش 3-4-2(

 بحلول عام 2030. ويتامىش ذلك أيًضا مع خطة العمل الشاملة
 للصحة النفسية 2020-2013 )6( وإرشادات “ترسيع العمل

 إرشادات لدعم :)! AA-HA( العاملي من أجل صحة املراهقي
ç.)7( التنفيذ القطري“ 

النهج
 مجموعة أدوات مساعدة املراهقني

 عىل االزدهار
 تم إعداد هذه الوثيقة التوجيهية، “مجموعة أدوات مساعدة

 املراهقي عىل االزدهار”، لتحسي الربمجة املتعلقة بتعزيز
 ووقاية الصحة النفسية للمراهقي ولدعم تنفيذ املبادئ

 التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن التدخالت الوقائية
 وتعزيز الصحة النفسية للمراهقي. وتصف مجموعة األدوات

 املناهج املستندة إىل البينات لتعزيز الصحة النفسية اإليجابية،
والوقاية من حاالت مشاكل الصحة النفسية، والحد من

ç.االنخراط يف إيذاء الذات والسلوكيات املنطوية عىل املخاطر

 وتسرتشد مجموعة أدوات مبادرة مساعدة املراهقي عىل
 االزدهار بالنموذج اإليكولوجي االجتامعي، إذ تسلط الضوء

 عىل أهمية معالجة عوامل الخطر عىل املستويات الفردي
 والعائيل واملجتمعي لتعزيز وحامية الصحة النفسية للمراهقي،

 مع إيالء االهتامم الواجب للسياقات االجتامعية والثقافية
 وأنظمة الرعاية. ويصف هذا التقرير املبادئ األساسية التي
 ينبغي أن توجه جهود الربمجة - مبا يف ذلك ضامن أن تكون

 االستجابات عادلة وشاملة، مراعية للفوارق بي الجنسي
 ومتجاوبة مع النوع االجتامعي، ومالمئة من الناحية اإلمنائية،
 ومسرتشدة بالقدرات املتطورة للمراهقي، وأن ترشك بشكل

 فعيل املراهقي وآبائهم/مقدمي الرعاية لهم يف تخطيط
 وتصميم وتنفيذ وتقييم الربامج، وليس كمستفيدين منها فقط.

 ومن األهمية مبكان التخطيط للرشوع يف تنفيذ واسع النطاق
بدءا من مرحلة التخطيط إىل مبارشة تنفيذ اسرتاتيجيات

ç.مساعدة املراهقي عىل االزدهار
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النشاط 1 
 التعاون متعدد

 القطاعات

النشاط 2 
 الرصد والتقييم

 االسرتاتيجية 1
تنفيذ السياسات والقوانني وإنفاذها

 االسرتاتيجية 3
 دعم مقدمي الرعاية

 االسرتاتيجية 2
 بيئات تعزز الصحة النفسية للمراهقني

 االسرتاتيجية 4
 التدخالت النفسية االجتامعية للمراهقني

نُُهج التنفيذاالسرتاتيجيات

اإلجراءات
 اسرتاتيجيات مساعدة املراهقني عىل االزدهار واألنشطة املتداخلة

تصف مجموعة أدوات مساعدة املراهقي عىل االزدهار أربع اسرتاتيجيات متداخلة ونهجي للتنفيذ. وهي تشمل أدوات تنفيذ
 ç.لدعم عمل مديري الربامج. كام تقدم أمثلة لحاالت التنفيذ القطرية
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 تقدم إرشادات بشأن القواني
 وأحكام السياسات املتعلقة بتحسي

 نتائج الصحة النفسية للمراهقي
 وأمثلة عىل ذلك، مع تبني نهج
 يشمل الحكومة ككل واملجتمع

بأرسه

 االسرتاتيجية 1
 تنفيذ السياسات

والقوانني وإنفاذها
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 تركز عىل إجراءات لتحسي جودة
 البيئات يف املدارس واملجتمعات

 والفضاءات الرقمية. وتسعى هذه
 االسرتاتيجية إىل تعزيز البيئات املادية
 واالجتامعية للمراهقي، عند االقتضاء،

 من خالل مجموعة من األنشطة
 القامئة عىل البينات مثل التدخالت
 املدرسية بشأن املناخ، والفضاءات

 اآلمنة للمراهقي يف املجتمعات،
وتدريب املعلمي

 االسرتاتيجية 2
 بيئات تعزز الصحة
 النفسية للمراهقني
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 االسرتاتيجية 3
 دعم مقدمي الرعاية

 تشري إىل التدخالت الرامية إىل: بناء
 معارف ومهارات مقدمي الرعاية

 لتعزيز الصحة النفسية للمراهقي؛
 وتعزيز عالقات مقدمي الرعاية

 باملراهقي؛ ودعم الصحة النفسية
ملقدمي الرعاية ورفاههم
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 تركز عىل التدخالت النفسية
 االجتامعية القامئة عىل البينات من

 أجل الوقاية الشاملة واملستهدفة
واملوىص بها للصحة النفسية

 االسرتاتيجية 4
 التدخالت النفسية

 االجتامعية للمراهقني
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 ولكل واحدة من هذه االسرتاتيجيات، يتم تقديم األساس
 ،املنطقي، مصحوباً بوصف ملختلف النهج املستندة إىل البينات

ç.واالعتبارات املتعلقة بالتنفيذ واملوارد ذات الصلة.

ç:وفيام ييل نهجا التنفيذ

 وبالنسبة لكال النشاطي، هناك قسم يقدم نظرة شاملة، متبوًعا
باعتبارات خاصة بربامج الصحة النفسية للمراهقي، وعملية

 ç.تدريجية للتنفيذ، وروابط للموارد ذات الصلة

 وأخرياً، يقدم صندوق “أدوات مساعدة املراهقي عىل االزدهار”
 دليالً مرجعياً أساسياً لدعم تنفيذ نهج املجتمع بأرسه كوسيلة

 لتحقيق هدف ضامن استفادة جميع املراهقي، مبن فيهم أولئك
 الذين يعانون من أوضاع هشة، من االسرتاتيجيات املبنية عىل

 البينات من أجل تعزيز صحتهم النفسية اإليجابية، والوقاية من
 االنتحار وتطور حاالت مشاكل الصحة النفسية، واالنخراط يف
السلوكيات املنطوية عىل املخاطر مثل إيذاء الذات، وتعاطي

 ç.املخدرات، والترصفات العدوانية والتخريبية واملعارِضة

النشاط 1
 التعاون متعدد

 القطاعات
 يصف كيفية تطوير التعاون بي قطاعات متعددة -

 وأصحاب املصلحة - القطاع العام والخاص واملجتمع املدين -
  عىل الصعيدين الوطني واملحيل لدعم وضع وتنفيذ برامج

ç.وقائية وترويجية للصحة النفسية للمراهقي 

النشاط 2
 الرصد

 والتقييم
 يوفر تحليالً لكيفية وضع نظام للرصد والتقييم ميكن أن -
 يزود واضعي السياسات ومديري الربامج مبعلومات هامة

عام إذا كانت الربامج والسياسات تَُنفذَّ عىل النحو املنشود
ç.وما إذا كانت لها اآلثار املرجوة
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