
مهملة كبريٌة  مشكلٌة 

واملراهقات هم من  املراهقون  فإن   )UN( املتحدة األمم  تعريف  حسب 
19 عاما، وهم يشكلون نسبة كبرية من  10 و  ترتاوح أعامرهم بني 

الفئات ضعفا  أكرث  بني  يُعتربون من  كام  العامل،  السكان عىل مستوى 
ما  املراهقون  يُشكل  نزاع.7  حالة  تعاين من  والتي  الهشة  البيئات  يف 

غالبية حاالت  تحدث  حيث  اً  تحضُّ األقل  البلدان  ٪23 من سكان  نسبته 
 18 ، باإلضافة إىل ذلك، شكل األطفال دون سن  الطوارئ اإلنسانية8 

أن كانت نسبتهم  2017 بعد  الالجئني يف عام  ٪52 من  عاما ما نسبته 
9 عىل الرغم من حجم هذه الفئة من السكان، فإنه   .2009 ٪41 يف عام 

مبا يف  اإلنسانية،  الطوارئ  احتياجاتهم يف حاالت  تجاهل  يتم  ما  غالبا 
  10 )ASRH(.ـ  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  املتعلقة  احتياجاتهم  ذلك 

واملراهقات املراهقني  احتياجات  تضاعف  اإلنسانية  الكوارث 

املراهقني  لدى   )SRH( واإلنجابية  الجنسية  الصحة  احتياجات  تزداد 
األرسية  الهياكل  لتعطل  كنتيجة  الطوارئ  حاالت  خالل  واملراهقات 

الرجال  بني  الحاصل  القوى  توازن  اختالل  تفاقم  وكذلك  واالجتامعية، 
والفقر،  بالعنف  وثيقا  ارتباطا  الطوارئ  حاالت  ترتبط   13 والنساء.9، 

من  ويزيد  النفسية  االضطرابات  فرصة حدوث  من  أيضا  يضاعف  مام 
واملراهقات.10 للمراهقني  العقلية  الصحة  احتياجات 

زيادة  إىل  الظروف  تؤدي هذه  أن  املراهقات، ميكن  للفتيات  بالنسبة 
يؤدي  قد  الذي  والعنف،  واالستغالل  الجنيس  االعتداء  مخاطر حدوث 

املرغوب  الحمل غري  و/أو حدوث  املنقولة جنسياً  باألمراض  االصابة  إىل 
باإلضافة  اآلمن.11  اإلجهاض غري  احتاملية حدوث  يزيد من  وبالتايل   به، 

للزواج  للتعرض   عالية  مخاطر  املراهقات  الفتيات  تواجه  ذلك،  إىل 
الجنسية  الصحة  وخدمات  معلومات  إىل  الوصول  محدودية  مع  املبكر 
خاص  بشكل  باملخاطر  محفوفني  والوالدة  الحمل  يعترب   12 واإلنجابية.11، 

مزيج  وجود  بسبب  الدخل  منخفضة  البيئات  يف  للمراهقات  بالنسبة 
الصحية،   الرعاية  إىل  الوصول  ومحدودية  الكافية،  غري  التغذية  من 

الفتيات يف سن  لوفاة  الرئييس  السبب  والوالدة هي  الحمل  فإن مضاعفات  وبالتايل،  بعد.13  كامل  بشكل  تنضج  مل  التي  الفتيات  وأجساد 
الدورة  أثناء  الشخصية  بنظافتهن  االهتامم  اللجوء من سوء  بيئات  الفتيات يف  تعاين  ذلك،  إىل  باإلضافة  العامل.1  19 سنة عىل مستوى   -  15

يف جميع أنحاء العامل، ميوت ما يقرب من 1.2 مليون 	 
مراهق كل عام ألسباب ميكن الوقاية منها مثل مضاعفات 

الحمل و/أو الوالدة.1 وحدثت ثلثا هذه الوفيات يف 
البلدان األقل منواً يف إفريقيا وجنوب رشق آسيا.1

يوجد لدى ما يقرب من 23 مليون فتاة ترتاوح أعامرهن 	 
بني 15 و19  عاما حاجة غري مستوفاة من وسائل منع 
الحمل، ويخضع ما يقرب من 3.9 مليون فتاة ترتاوح 

أعامرهن بني 15 و 19 عاما لعمليات إجهاض غري آمن 
كل عام.2   

عىل الصعيد العاملي، تزوجت حوايل 1 من كل 5 نساء 	 
ترتاوح أعامرهن بني 20 و 24 عاما قبل سن 18. 3 

يف البلدان األقل منواً، حوايل %40 من النساء هن 	 
متزوجات تحت سن 18 سنة، بينام %12 من النساء هن 

متزوجات تحت سن 15 سنة.4  الفتيات الاليئ يتزوجن 
قبل سن 18 سنة هن أكرث عرضة للتعرض للعنف الزوجي 

من الفتيات الاليئ يتزوجن يف وقت الحق.5 

تشري تقديرات الوفيات الناجمة عن النزاعات املبارشة 	 
إىل أن أكرث من ٪90 من تلك الوفيات تحدث بني الشباب 

الذكور.

اإلحصاءات الرئيسية
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املراهقني  لدى  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  احتياجاُت 
واملراهقات يف حاالت الطوارئ



الكافية،   الصحية  املرافق  يف  نقص  وجود  بسبب  الشهرية 
وخيارات  النظيفة  واملياه  الصحي  الرصف  يف  نقص  وكذلك 

14 املتسخة.  الفوط  من  التخلص 

أثناء  خاصة  نقاط ضعف  املراهقون  الفتيان  يواجه  كام 
واالتجار  املسلحة  القوات  التجنيد يف  ذلك  األزمات، مبا يف 
ذلك  )مبا يف  والعنف  واالستغالل  الجنيس  واالعتداء  بالبرش 

باملخاطر  محفوفة  عدوانية  بسلوكيات  والقيام  االغتصاب(، 
مامرسة  عن  فضالً  واملخدرات،  الكحول  تعاطي  مثل 

غري  والشبان  الفتيان  ينخرط  قد   16 املحمي.15،  غري  الجنس 
مامرسة  أو  الجنسية  العالقات  يف  أيضا  بذويهم  املصحوبني 

إصابتهم  يزيد من خطر  البقاء مام  أجل  من  الجنس 
جنسيا.15 املنقولة  باألمراض 

ذلك؟ ملعالجة  نفعل  أن  علينا  ماذا 

األولوية  إعطاء  زيادة  إىل  الحاجة   )IAWG( األزمات واالنجابية يف حاالت  الجنسية  بالصحة  املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق  يدرك 
مكونة  فرعية  عمل  مجموعة  انشاء  تم  الغرض  ولذلك  الطوارئ.  حاالت  بداية  منذ  واملراهقات  املراهقني  لدى  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  ملبادرات 

وذلك  املتحدة  األمم  ووكاالت  الشباب،  ممثيل  ومنظامت  ومحلية،  دولية  منظامت غري حكومية  ذلك  مبا يف  اإلنسانية،  املنظامت  من  العديد  من 
حول  املعلومات  من  ملزيد  اإلنسانية.   الحاالت  سياق  يف  واملراهقات  املراهقني  لدى  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  احتياجات  توفري  جهود  لتعزيز 

موارد  وكذلك  األزمات،  واملراهقات يف حاالت  املراهقني  لدى  واالنجابية  الجنسية  بالصحة  املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق  موارد 
هنا. اإلنرتنت  عىل  موقعنا  زيارة  يُرجى  واملراهقات،  للمراهقني  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

اعتامد  إىل  املنظامت  األزمات  واملراهقات يف حاالت  املراهقني  لدى  واالنجابية  الجنسية  بالصحة  املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق  يدعو 
األنشطة  تتوافق  الطوارئ.   حاالت  يف  واملراهقات  املراهقني  تفيد  التي  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  برامج  وتنفيذ  تصميم  عند  التالية  االسرتاتيجيات 
 ،2018 اإلنسانية والذي تم تحديثه يف عام  اإلنجابية يف األوضاع  الصحة  الوكاالت حول  امليداين املشرتك بني  الدليل  الواردة يف  اإلرشادات  التالية مع 
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املراهقني  يُرشكوا  أن  يجب  اإلنساين  املجال  يف  العاملني  أن  يعني  وهذا  موافقتهم  دون  واملراهقات  املراهقني  يخص  يشء  أي  بفعل  تقم  ال 
التأهب  أنشطة  من  بدءاً  أي  التنمية،  حالة  إىل  وصوال  الطوارئ  حالة  حصول  من  بدءاً  العمل  مراحل  جميع  يف  هادف  بشكل  واملراهقات 
االنسانيون  العاملون  يعمل  أن  يجب  املبكر.  التعايف  جهود  حتى  وصوال  اإلنسانية  االستجابة  برامج  بتنفيذ  مرورا  الطوارئ  حالة  لحدوث 

لالستفادة  وذلك  لديهم،  املتوفرة  والفرص  تواجههم  التي  والعقبات  احتياجاتهم  فهم  بغرض  واملراهقات  املراهقني  مع  جنب  إىل  جنبا 
املستجيبني  كأول  ليعملوا  أو  ليكونوا  واملراهقات  املراهقني  تدريب  ميكن  املجتمع.  أفراد  من  والقوية  الشغوفة  املجموعة  هذه  من 

واملناقشات  التقييامت  خالل  من  سواء  اإلنسانية  االستجابة  لرفد  القيمة  آرائهم  اعطاء  من  متكينهم  إىل  باإلضافة  الطوارئ،  حاالت  أثناء 
واملنظامت. الشباب  شبكات  عرب  أو  واملنتديات  االجتامعات  يف  واملشاركة 

باملراهقني  الخاصة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  برامج  وتقييم  ومتابعة  وتنفيذ  تصميم  يف  كرشكاء  املجتمع  وأعضاء  واملراهقات  املراهقني  إرشاك 
املراهقني يف كل مرحلة من مراحل املرشوع،  اإلنساين إرشاك  املجال  العاملني يف  اعاله، يجب عىل  النقطة األوىل  استناداً إىل  واملراهقات. 

اقرتاح  أو  مخاوفهم  اإلبالغ عن  واملراهقات عىل  املراهقني  قدرة  لضامن  الراجعة  والتغذية  للمساءلة  آليات  الربامج  تستخدم  أن  ينبغي  كام 
املراهقني  من  واسعة  مجموعة  إدماج  لتعزيز  إبداعية  اسرتاتيجيات  الربامج  تضع  أن  يجب  هويتهم.  عن  الكشف  دون  وذلك  التغيريات 

الدينية  وانتامءاتهم  االجتامعية  وحالتهم  العمرية  وفئاتهم  ومقدراتهم  جنسهم  اختالف  عن  النظر  بغض  مشاركتهم  وضامن  واملراهقات 
املصلحة  أصحاب  الربامج  تشمل  أن  يجب  باإلنجاب.  املتعلقة  تجاربهم  عن  النظر  بغض  أيضا  املهمشة،  الفئات  ملختلف  انتامئهم  أو  والثقافية، 

مهامً  يعترب  ذلك  الربنامج ألن  مبلكية  اإلحساس  دائم وخلق  تأثري  تحقيق  وكذلك  الربامج،  لتلك  القبول  للحصول عىل  وذلك  املجتمع  افراد  من 
الجنسية  الصحة  بخدمات  للنهوض  األهمية  بالغ  أمراً  داعمة  بيئة  وخلق  الثقايف  السياق  فهم  يعترب  واملراهقات.   املراهقني  إرشاك  أهمية  بقدر 

واإلنجابية. 
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ودية  أجواء  توفري  واملراهقات  للمراهقني  املستجيبة  الصحية  النظم  عىل  واملراهقات  املراهقني  الحتياجات  االستجابة  يف  شامل  منظور  اعتامد 
شاملة  رعاية  املستجيبة  األنظمة  توفر  املجتمعية.   الفئة  تلك  من  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  عىل  الحصول  عن  للباحثني  وترحيبية 

فضالً  املتاحة،  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  ومنتوجات  لخدمات  الكامل  النطاق  بشأن  املشورة  تقديم  ذلك  يف  مبا  واإلنجابية،  الجنسية  للصحة 
املتناول  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  تكون خدمات  أن  يجب  املطلوبة.  اإلضافية  و/أو  املتاحة  غري  للخدمات  اإلحالة  آليات  تقديم  عن 

املقدرة  إىل  باإلضافة  العمل،  وساعات  واملواقع  اللغة  ومالمئة  التكاليف  تحمل  عىل  القدرة  حيث  من  واملراهقات  للمراهقني  ومصممة خصيصا 
املصنفة حسب  البيانات  يجب جمع  الصحي.  النظام  واملراهقات من ضمن  املراهقون  يواجهها  أن  عوائق ميكن  أو  مخاوف  أي  معالجة  عىل 

وتحسني  الفئة  لتلك  املحددة  االحتياجات  الضوء عىل  وتسليط  املنارصة  وذلك الستخدامها يف حمالت  الربنامج  دورة  طوال  والعمر  الجنس 
بدءاً  املرشوع  واملراهقات طوال دورة  املراهقني  الصحي إرشاك  القطاع  الفاعلة يف  الجهات  األهداف، يجب عىل  ولتحقيق هذه  الربنامج.  جودة 

تقييمه.    حتى  الربنامج  تصميم  من 

التي تخص خدمات  املعلومات  إىل  الوصول  قادرين عىل  واملراهقات  املراهقون  يكون  أن  اإلحالة. يجب  الربنامج ومسارات  روابط  تقوية 
نقاط  من  عدد  من خالل  املناسبة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  إىل  االحالة  عىل  الحصول  وكذلك  املتوفرة،  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

أي مساحة  أو  الغذاء  توزيع  نقاط  أو  اآلمنة  املساحات  أو  املدارس  أو  التعليمية  املراكز  مثل  الصحي،  املرفق  املوجودة خارج  املختلفة  الدخول 
خدمات  إىل  الوصول  لزيادة  الفرص  جميع  من  االنسانيون  العاملون  يستفيد  الطريقة  بهذه  بانتظام.  واملراهقات  املراهقون  إليها  يصل  أخرى 

الجنسية  الصحة  إلدراج  األولوية  إعطاء  اإلنساين  املجال  يف  للعاملني  ميكن  واملراهقات.  للمراهقني  واستيعابها  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 
أمور  إدراج  فإن  املثال،  البداية. عىل سبيل  منذ  والخدمات  القطاعات  تكامل  إىل  والدعوة  الربامج  واملراهقات يف  املراهقني  لدى  واالنجابية 
والتعليم  الطفل  وحامية  الصحة  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  الربامج  مقرتحات  كتابة  لدى  واملراهقات  املراهقني  لدى  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

املتكاملة.   الجهود  من  املزيد  بتحقيق  ويسمح  الربامج  إمكانيات  نطاق  من  يوسع  األخرى،  القطاعية  الخطط  وجميع 



واملراهقات  املراهقني  لدى  واالنجابية  الجنسية  بالصحة  املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق 

وكالة   20 أكرث من  للغاية يضم  قاعدة عريضة ومتعاون  ذو  تحالف  IAWG هو  األزمات  يف حاالت 

وغري  الحكومية  املنظامت  من  ومجموعة  املتحدة  األمم  يف  وتتمثل  التوجيهية،  اللجنة  يف  عضوة 

من  أكرث  حاليا  ويضم   ،1995 عام  يف   IAWG الـ  فريق  تشكل  واملانحة.  البحثية  والجهات  الحكومية 

السكان  بني  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  بالنهوض  ملتزما  يزال  وال  وكالة،   450 من  عضوا   2100

الطبيعية. والكوارث  النزاعات  من  املترضرين 

 https://www.who.int/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable .2017 ،1 منظمة الصحة العاملية. أكرث من 1.2 مليون مراهق ومراهقة ميوتون كل عام، كلهم تقريباً ميكن حاميتهم

 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy .2018 ،2 منظمة الصحة العاملية. حمل املراهقات

 /https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects .2018 ،3 اليونيسف. زواج القارصات: أحدث االتجاهات واآلفاق املستقبلية

 /https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage .2019 ،4 اليونيسيف. زواج القارصات

/https://data.unicef.org/resources/statistical-snapshot-violence-adolescent-girls .2014 ،5 اليونيسف. ملحة إحصائية عن العنف ضد الفتيات املراهقات

https://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_EN.pdf .2015 ،6 ماكجني، يت وآخرون. حالة سكان العامل. صندوق األمم املتحدة للسكان
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