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 مجلس حقوق اإلنسان
 ثانية والثالثونال الدورة
 من جدول األعمال 3 دالبن

حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع 
 في ذلك الحق في التنمية بما واالجتماعية والثقافية،

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل  ننسلان فلي التمتلع بلمعلو مسلتو    
  الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه من

 مذكرة من األمانة  
حبا  لال  ساان تقررار ارقارخل ا ااع ار ايجملس حقوق اإلن تتشرف األمانة بأن حتيل إىل 

 ،التقرراار هاا ا ررلاا و  .الصاا ة البدنيااة وال قليااة ميكاان بلو اا  ماانإنسااان ا التمتااع بااأعلى مسااتو  
، على حا  اراراهقيف ا التمتاع باأعلى مساتو  ميكان بلو ا  24/6 سبقراخل اجملل عد عملا ال ي أ  
كا  ر كيال  امل ارساتو  األم ال التاداب  اللمماة لضاروخل  تنييا  وعلاى  الص ة البدنياة وال قلياةمن 
 رراهقة.سمل ب  مرحلة ا1605387Aمن نوع  ال ي تتللطابع اليررد اا وفق نموالص ة وال من

ارت لقاة قاوق احلو  ،الصا ة ال قلياة شاكل ميصالوا ه ا التقررر، رتنااول ارقارخل ا ااع ب 
، باااالنإر إىل الت ااادرا  ا خل اراااادومكاف اااة  ،وت ااااا  اراااادخلا  ،الصااا ة اينساااية واإل ابياااةب

ماع حقهامل اليت تإهار لاد  اراراهقيف االستقللية ن عة  طرحها ه ه األموخل ا موامنةا اصة اليت ت
 ا احلمارة.
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 مقدمة -أوالا  
فيهاااا تصاااب   عمرراااة( مرحلاااة سااانة مااان ال مااار 19سااانوا  و 10 بااايف) ةارراهقاااتشاااكل  -1

وارساااااخلا   ،قااااراخلا  احليااااا و الوصااااول إىل ا اااادما ، ص فيمااااا خياااااليااااواخلق متمااااار   بشااااكل أدق 
األماان ال ااااي  والصاا ة والت لاايمل  فيمااا خيااصأثناااء فاامل  ارراهقااة،  وللرلااا   الاايت توضااع ارسااتقبلية.

ادي االجتمااع  واالقتصا نماوآثااخل عميقاة علاى ال ،وفهامل احلقاوقت مال وارهاخلا  والقدخل  على ال
 الاادعو  ريسار ماا هااوو ة، عاان تكااليف باهإااراراهقيف عناد  يشاالالورساير  والسياسا  للماراهقيف.

مااان بلو ااا  كااان مي  اراااراهقيف ا التمتاااع باااأعلى مساااتو  حلاااهتماااام م راااد مااان االإرااالء  إىلقوراااة ال
 نمو.الص ة وال

 ة والنماااو،داخااال األوساااال الدولياااة ار نياااة بالصااا  ارراهقاااةمرحلاااة علاااى  ملليااا قاااد ماد الو  -2
النسااااء واألاياااال واراااراهقيف  صااا ةاالساااملاتيجية ال ارياااة ارت لقاااة باألخص، ا بااارتجلاااى،  م لماااا

ر  بالملحيا  رت ايف ترهتهاا الت اماا  مهماة وجادر ه ا االهتماامورشكل  .2030-2016  ليمل ل
 ن إىل إجراءا  على أخلض الواقع.اآل
 بلياااون نسااامة، 1.2 نأل ر ماااباااعااادد الساااكان اراااراهقيف علاااى الصااا يد ال اااار  ورقاااد خل  -3
 .ال اام ا ارا اة مان ساكان 18 نراهقاو ومي ال ار .(1)ةا ارا ة منهمل ا البلدان الناميا 88 شور ي

 وفياااا  مقاخلناااة باليعاااا  ال مرراااة األخااار ،ال ا باخنيااااض نساااد ا م ااادلبطبي تهااا ارراهقاااة وتتسااامل
م دال  االعتلل تؤثر ا  يةسير عن أمنال سلولتمستجد  وم قد   خطر   ترتبط ب وامل أهنا إال

ا ادما  اساتياد ا مان اليعا  أقل إحد   رشكل ارراهقون لما  .(2)الطورل على األمدوالوفيا  
 .(3)الص ية القا مة

 أمااراض ميكاان جااراء 2012 عااام ا تااوامليااون مراهاا   1.3 نوتشاا  التقاادررا  إىل أ -4
ال نااف أعماال و  ،االنت اااخل والقتالحااال  و  ،حاواد  اراروخلوتشااكل  .(4)علجهاا أو الوقاراة منهاا
ارساااجلة ا   وفااااحااااال  الا ارا اااة مااان هياااع  40 الغااارق واحلرا ااا  حاااوايحاااواد  واحلااارو، و 
نسابة معوراة صاغ   مان وت اا   .(5)سانة( 24و 15 الشباو )ال رن تملاوح أعماخلهمل بايف صيوف

__________ 

(1) United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision (2011). 
(2) World Health Organization (WHO), World Health Statistics 2014. 
(3) WHO, Health for the World’s Adolescents:متاح ا ال نوان التاي .  

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/1612_MNCAH_HWA_Executive_Summary.pdf. 
 .(2014)345 ملمنإمة الص ة ال ارية، "ارااار الص ية احملدقة بالشباو واحللول ارقملحة"، ص يية وقا ع خلق (4)
(5) George Patton and others, “Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of 

population health data”, The Lancet, vol. 374 (2009), pp. 881-892. 
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إمكانيااة  أي ماان هااؤالء األ لبيااةولاايس لااد   اا،أحيانااأمااراض تقص اار احليااا  وتنهيهااا ماان  يفارااراهق
 .(6)م، حسبما تييد ب  التقدررا ل صول على الرعارة ارايية لآلالل
الصاااا ة اآلمنااااة وار لومااااا  ارت لقااااة بدما  ا اااااحلصااااول علااااى  فاااارع ورساااااهمل ان اااادام -5

 ماان إصااابا  خطاا   ار انااا  أو وفااا عرضااة لل ألفاارادماان باايف أل اار ا ارراهقااا  ا لااوناإل ابيااة 
عادم ف الياة سياساا  وخادما  الصا ة تاؤدي و  .ا سن مبكر مرتبطة باحلمل والوالد دا مة  أو

 ،للماااااراهقيف ال اااااااي  واالجتمااااااع النماااااو رراهقيف إىل إخياقاااااا  لبااااا   ا ا اصاااااة بااااااال قلياااااة 
 ،اا هي هااا تقرربااهاا ه ارااااار وماان ارمكاان الوقارااة ماان  .ضاادهمل وفيمااا بياانهملال نااف  رشاامل مبااا

ا ل ااا  مااان  اراااراهقيف سااالو  عااان اررااا  ،ا البيعتااايف ارادراااة واالجتماعياااةوترسااايت نتاااا    لااا  
 األحيان.

ب اد ارراهقاة ا اررتباة ال انياة  مرحلاةأثنااء  رأيت م دل التغ  ا النمو وحجمل ها ا التغا و  -6
االسات ماخلا  خالل  حققاتحايف  وا .(7)مرحلاة الطيولاة اربكار  ا ل  الا ي ر يشا  اإلنساان 

لااااان  ،(8)ماااان ال ماااار الساااانوا  ال شااااررن اراضااااية مكاساااا  ها لااااة ل ايااااال ا الساااانوا  األوىل
علاااى ماااد  و . أقااال بك ااا  ا ال قاااد ال اااا  مااان ال مااار نماااوآثااااخل البواضااا   السياساااا  اعاااملاف 

لاان  مماا ارراهقيف أقال بك ا  صيوفالص ة ا  حتسنلان مستو  السنوا  ا مسيف اراضية،  
 .(9)األايال الصغاخل علي  ا صيوف

الصا ية ار ا   للقلا  أثنااء فامل  ارراهقاة، ررلا   سا لال درد من ار وعلى الر مل من وجود -7
، ا ارااادخل ومكاف ااة  ،الصاا ة ال قليااة، وت اااا  ارااادخلا  علااى ارقاارخل ا اااع ا هاا ا التقرراار

هاا ه هااا طرحالصاا ة اينسااية واإل ابيااة، بااالنإر إىل الت اادرا  ا اصااة الاايت تب ارت لقااةوق واحلقاا
وباسااتادام  راهقيف مااع حقهاامل ا احلمارااة.الاايت تإهاار لااد  اراااالسااتقللية األمااوخل ا موامنااة ن عااة 
إشارالهمل أمهياة ارراهقيف و  د ارقرخل ا اع على أمهية تقييمل مواان قو شدإااخل احل  ا الص ة، ر

ارستو   وا ا الص ةارراهقيف شرلاء ا توجي  وتشكيل التداب  اللممة إلعمال ح  بصيتهمل 
 .النمواألم ل من 

 انحس  البلد هات اخلري باختلفارراهقة و  بالتبارن ال ي تتسمل ب ورسلمل ارقرخل ا اع  -8
 تماد ها ا التقررار صا ة اراراهقيف، رمساتو  االتساق وتيس  قياس  ت  ر ومع  ل ، ول ا .اوارن

__________ 

(6) Stephen Connor and others, “Assessment of the need for palliative care for children in South Africa”, 
International Journal of Palliative Nursing, vol. 20, No. 3 (March 2014), pp. 130-134 ؛ ومنإماة الصا ة

 .the World Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at End of Life (2014), p. 19ال ارية و
(7) R.M. Viner and others, “Adolescence and the social determinants of health”, The Lancet, vol. 379, No. 

9826 (April 2012), pp. 1641-1652. 
(8) A/70/213. 

(9) Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health”, The Lancet, vol. 379, No. 9826 
(April 2012), pp. 1630-1640. 

http://www.icpcn.org/icpcn-unicef-research/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol379no9826/PIIS0140-6736(12)X6017-3
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الاا رن تااملاوح أعماااخلهمل األشااااع  بااأهنمل ارااراهقيف الاا ي ر اارفت ررااف منإمااة الصاا ة ال اريااة، 
 .(10)(ال شررن عيد ميلدهملسنة )حىت  19وسنوا   10 بيف

 لحق في الصحةوانعكاساتها علو افهم المراهقة  -ثانياا  
 مرحلة انتقاليةلمراهقة   -ألف 

جمااارد مرحلاااة انتقالياااة بااايف  تقيماااة جوهرراااة، وليسااا احلياااا   ا  مااانمرحلاااة هااا  ارراهقاااة  -9
ال اايياة، الكيااءا  القادخلا  ار رفياة و   تتميا  بتنااممناو هاماة ه  مرحلاة ف .بلوغالطيولة وسن ال

 ةواالجتماعيا ةوال قليا ةمكاناا  البدنياوتسااهمل اإل .(11)رتسمل الادماغ مبروناة عصابية لبا  خل ا و 
ال اايياة ااوال مرحلاة الوظاا ف ا ت  ر  القادخل  اليكرراة و  من ال مر خلل ال قد ال ا  يت تنشأال

 .(12)البلوغ
التغاا ا  ا مرحلااة الطيولااة اربكاار  و و نتيجااة تياااعل  باايف النمااهاا   صاا ة ارااراهقيفو  -10
حمااددا   خاالل ماان لتشااك  الاايت البلوغ، ارقملنااة بااجتماعيااة تغاا ا  األدواخل االو احملاادد  بيولوجيااة ال

 يفارااراهق ولااد  .(13)الساالو  ارتصاال بالصاا ة إدخلا  رااؤثر  ااجتماعيااة وعواماال ا طاار والوقارااة ا
إ ا   إال ميكاان حتقياا  هاا ا ا اادف ال لكاان، ساالمتهملأنيسااهمل القاادخل  علااى ارسااامهة ا صاا تهمل و 

 ار لوما  وا دما  اللممة.و  وتوفر  مل الإروفلانت الدول حتملم وحتم  حقوقهمل 
مساااتقل، بشاااكل قاااراخلا  المرااااد  القااادخل  علاااى ا اااا   مااان أجااالفااامل  مناااو  هااا  ارراهقاااةو  -11

مااان وتقاااملن ارراهقاااة بقااادخل ألااا   .وىلالطيولاااة األرحلاااة واالبت ااااد عااان البيعاااا  احلما ياااة اررتبطاااة مب
 الساالو  ا وتساااهمل هاا ه األنااواد ماان التجرراا  واجملامفااة واالناادفاد ومراااد  تااأث  جمموعااة األقااران.

 كاس تاالستكشاف وفهمل احلادود، و  وا ،وال قة بالنيس مل، والشاصية، بناء القدخل  على الت
فيا  الوقات وبنااء علاى  لا ،  .االساتقلل الا ايت مع االنتقاال مان احلماراة إىلالتدخلجي   كيفالت

احل  ا احلمارااة ماان ال نااف واإلراا اء ا التمتااع بااساانة  18 نارراهقااون دون ساافياا   الاا ي رسااتمر
جيااا  أن مراعاااا  مصااااحلهمل اليضااالى، مبوجااا  اتياقياااة حقاااوق الطيااال،  وبااااحل  اساااتغلل، واال

 ل فمل  ارراهقة.ااو  اركتسبةالناشعة الكياءا  وتطبيقها  ةه ه احلمار ابعار كس 
ربادأ  ،ال قافاا  ورتسمل االنتقال حنو سن البلوغ بالطبي ة ارتغ   لل لقاا . فيا  لتلاف -12

مل ا حاايف رملاجااع تااأثرهمل هبااورت ارااد تااأثرهمل  ملأقااراهنجملموعااة أمهيااة ألاا  بك اا   إراالء ا نو ارراهقاا

__________ 

، /www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/enانإر  (10)
 ./www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/frh_adh_98_18/enو

(11) Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health”. 

(12) WHO, Health for the World’s Adolescents. 
(13) Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health” (abstract). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/en/
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مايلهمل استكشاف حيااهتمل اينساية و  اارراهقون لما ربدأ  .(14)لرعارةل ةقدمايها  ارألسر  و با
 ا ورااا  اينسااانية، وارياال اينساا  تشااكيل وهنااا  تنااود لباا  ا  اينسااانية. هااورتهملاينساا  و 

 .(15)ة قافيااال ماان الناحيااة ال أم ، بغااا النإاار عمااا إ ا لااان هاا ا التنااود مقبااوالا والت باا  عاان  لاا 
تاداخل م قاد ل ادد مان  رنب اان مانومن الواض  بشكل مت ارد أن اريل اينس  وا ورة اينسانية 

ركاان  م نحتدراادمها قلياال إ فيمااا خيااصاألفااراد خياااخل ال واماال البيولوجيااة وايينيااة واالجتماعيااة وأن 
 .(16)اا من دم
ال اااااي  والنيسااا   علاااى الطرراا  الصااا   حناااو النماااوبنجااااح للسااا  دعاامل اراااراهقيف وإن  -13
احلصااول علااى ار لومااا ، ب ارت لقااةاالعااملاف حبقااوقهمل السااليمل هااو أماار رتطلاا  واينساا   بااد وال

، والسلمة ايسدرة من،واأل ،احلمارة من هيع أشكال ال نفو وحررة الت ب  وتكورن ايم يا ، 
 نامية.احملام لرامتهمل وقدخلاهتمل ارترتطل   لما  واحليا  األسررة،

 الحق في الصحة فيما يخص  المراهقين الماثلة أمامالتحديات  -باء 
ماان أن الياارع ارتاحااة للمااراهقيف ا أحناااء ل اا   ماان ال ااام قااد حتساانت ا علااى الاار مل  -14

حلاا  ا هتاادد ابااالت رض رااااار مت ارااد   اا قملناا ماان احليااا  مال قااد ال ااا  رإاالالساانوا  األخاا  ، 
االقتصااااااادي، واال اااااااخل،  أو واالسااااااتغلل اينساااااا  ، واإلراااااا اء،ا  لاااااا  ال نااااااف مبااااااا الصاااااا ة،

 ميليشاايا ، وإراا اء أو والتجنيااد ا عصااابا  ،وارماخلسااا  التقليدرااة الضاااخل ، وا جاار ، والتطاارف
ارسااااوا  بااايف وقاااد ت اراااد  أوجااا  عااادم  ، والبداناااة.الااانيس، وت ااااا  اراااادخلا  واإلدماااان عليهاااا

 تاد اليتيا  ل واج األايال وال نف اينسا  و  ت رض، على سبيل ار ال، ألسباو منها اينسيف
ن حتادرا  عميقااة، و ارراهقاار اايش فيا  ال ااام الا ي ورطارح  وي.باالت ليمل ال ااان هنمساتورا  الت اااق

تغيااا ا  و وا جااار ،  وساااع احلضاااري، والتةوتغااا  ارنااااو وتااادهوخل البيعااا ،اليقااار وعااادم ارسااااوا  منهاااا
 ياااقملوت، شااياوخة اجملتم ااا ، واخلتياااد تكاااليف الرعارااة الصاا يةو ل، مااال إمكانيااا  ج خلرااة ا 

 .(17)اإلنسانية واألمنية ا األمم
عقابياااة  أو دد  األهااادافاراااراهقيف بتاادخل  حماااإماء تتسااامل سياسااا  الااادول  ماااااا ل اا  و  -15
ت اااا  منهااا حتاادرا  متصااوخل ، و جنااوح األحاادا  وال نااف،  ن قبياالإىل م ايااة مشااالل ماا رماا ت

إجيابياة ميكان ر وىل عاد  سو  القليل من االهتمام لتهيعاة بيعاا   وال ؛ارادخلا  والنشال اينس 
يراااااة احملااااددا  ارالطبيااااة البيولوجيااااة ال قابياااة و التاااادخل  وتتجاهاااال  ن.و ارراهقاااا نج  فيهاااااأن رااا
وإن  .هملوخلفاااه ارتاحااة  اامل ساالو  ارااراهقيف والياارع اثر ؤ تاايت تماعيااة واالقتصااادرة القورااة الاااالج

__________ 

(14) Clea McNeely and Krishna Bose, “Adolescent social and emotional development: a developmental 
science perspective on adolescent human rights”, in Human Rights and Adolescence, Jacqueline Bhabha, 

ed. (2014). 
 اررجع نيس . (15)

 .www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspxانإر  (16)
 (.2011) اليرع مرحلة - ةارراهق :2011 األايال ا ال ام وضعاليونيسيف،  (17)



A/HRC/32/32 

7 GE.16-05387 

وصااي  بأناا   أو ساالولهمل مي اار  همل بطاارق منهااا ماا لا والتميياا  ضااد ر  صااوخلهتملتشااو وصاامل ارااراهقيف و 
 هملوخلفاه همل بأنيسهملاعتداد وااا ارتصوخل  اجتماعي هملأدواخل  ااا سلبسلو  مرض  ه  أموخل تؤثر 

 الشامل وحقهمل ا الص ة.ومنوهمل ارراهقيف وتض ف ه ه النه   .ستقلل ال ايتباال هملوش وخل 
الشااباو ا م ايااة  أو ألايااالماان أجاال اارصااممة اروحااد  السياسااا   ياا   مااااا ول اا   -16

ااا   سااانة. 14سااانوا  و 10 بااايف ماااا الباااالغيف مااان ال مااارسااايما  ال اراااراهقيف،شاااؤون  ج   َ وقاااد 
بساب  قلاة  أو مان نوعهااالصا ية اليرراد   ملاحتياجااهتاألنإاخل بساب  قلاة وعايهمل ب ارراهقون عن
ا  مبااا ا اادما  الصا ية،حتااول دون وصاو مل إىل ن حااواج  مت ادد  و ارراهقاورواجاا   فهمهامل  اا.

اإلجهااااض  أو عااادم تاااوافر وساااا ل مناااع احلمااالو  رلااا : القاااوانيف والسياساااا  التقييدراااة؛ ماااا  لااا 
عادم ضامان و  التكلية؛ أو ارسافة أو ار لوما  قلةا دما  بسب  وت  خل الوصول إىل  ارأمون؛

تقاااادمي و  ؛مهاااااإخطاخل  أو موافقااااة الوالاااادرنوالشاااارول ارت لقااااة باحلصااااول علااااى  ا صوصااااية والسااااررة؛
والتميي  ضد فعا  م ينة  ت ااف؛ قلة أو إصداخل أحكام أو عداء أو بطررقة فيها إهانةا دما  
 الاا رن ر يشااون ور ملااون ا الشااواخلدوارراهقااون  وو اإلعاقااة،  راهقااونيف، مباان فاايهمل ارماان ارااراهق

تقاااع علاااى عاااات  و  .(18)اا فعاااا  مهمشاااة تاخلخييااا وارراهقاااون الااا رن رنتماااون إىل ،ا  ااااخل  ايااانس أو
ون م هامل بشاكل ضامان حقاوق اراراهقيف والت اابالدول الت اما  إجيابية ا جمال حقوق اإلنساان 

 .ملوأولوراهت ملت درد احتياجاهتل هادف
ال اااام الااايت ر  مهاااا ال وراااة السااارر ة والتغااا ا  االجتماعياااة وال قافياااة اررتبطاااة هباااا، وت اااي  -17

حاو مل اروجودرن البالغيف  عن عامعام لتلف جداا  ر يشون االرقم ، أن ال درد من ارراهقيف 
 ياااارع.التطل ااااا  و الالجتماعيااااة وارااااااار و بار لومااااا  وساااارعة التغياااا  وار ااااار  ا رت لاااا  فيمااااا
حتادرا   أن تطارح اا أرض هاه ه البيعا  ارتغ   بسرعة فرصاا هامة للمراهقيف، ميكنحيف تتي   وا

، ا صوصااية، واروافقااة ارسااتن  ، احلقااوق ارت لقااة ب، علااى ساابيل ار ااالومنهااا حقااوقهملأمااام لباا   
 علاااى صااا تهملآثااااخل لبااا  ، خاصاااة   لااا  مااان رنطاااوي عليااا  ماااا لساااتغلل، ماااعل وعااادم الت ااارض
رشاكل  مماا سرعة التغي  التياهمل بيف األجيال، قد ت ي وعلو  على  ل ،  .تيفال قليوسلمتهمل 

التوجيااا  الااالمم حلماراااة وت  رااا  حااا   قااادميت اآلخاااررن علاااىمقااادم  الرعاراااة و الوالااادرن   قااادخل لاا حتااادر
 ارراهقيف ا الص ة.

ماااان ألاااا  اا رصاااانية حساااا  ال ماااار واياااانس واإلعاقااااة واحاااادان اااادام البيانااااا  اورطاااارح  -18
أدلاة مان الادول  متتلا  ال وبدون بيانا  لافياة، .(19)يفالت درا  اليت تواج  ت  ر  حقوق ارراهق

 ودعمل  صيص ارواخلد ارناسبة. ،وحتدرد ال غرا ، لص ةال امة لالسياسة أجل توجي  

__________ 

(18) WHO, Making Health Services Adolescent Friendly (2012). 
 .2011 األايال ا ال ام وضعاليونيسيف،  (19)
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 الحق في الصحة فرص أمام نعمال ال -جيم 
علاى جلا   هامل قاادخلونارراهقاون جهاا  فاعلاة مان أجال التغيا  االجتمااع ، و رشكل  -19
إعمااال حقهاامل وحاا   اا همل ا الصاا ة. ورنبغاا  للاادول أن  بغيااةة واررونااة واإلبااداد والطاقااة يوراااحل

 هتملقاااو واان سملشاااد بااااالعملاف مبااارقاااوم علاااى حقاااوق اإلنساااان، ورصااا ة اراااراهقيف لاا ت تماااد إاااااخل 
ورساااهمل  .ة ا الوقاات نيساا ثاار احملااددا  االجتماعيااة للصاا أمااع م ايااة  مل،مسااامهاهتو مل وقاادخلاهت

ا بنااء األساس اللمماة ل مان  ،اا ماوخلد ملبوصايه ملوالت امل م هالت اون م همل، و  ،احملام ارراهقيف
ال ااااااي ، والصاااا ة، والت لاااايمل، وارهاااااخلا  اللممااااة ماااان أجاااال اإلعمااااال التااااام والي لاااا  لل اااا  ا 

 الص ة.
اا  للمااراهقيف  -20 ماان و مل. دوخل مت ارااد األمهيااة ا حتدرااد الرعارااة الصاا ية ا اصااة هبااأداء َو

إقاماة شارالا  وتشاكل  النتاا   الصا ية اإلجيابياة. لت  ر واالعملاف هبا  قدخلاهتمل احملاماألساس  
 بيعة متكن من إعمال حقهمل ا الص ة. هتيعةا  وهريمع ارراهقيف ال امل اي

لمراهقيف ا استادام تكنولوجيا  االتصااال  إن الدوخل الرا د ل وع،وعلى وج  ا ص -21
مااان أجااال ت  رااا  حقهااامل ا  هاواساااتادام جي لهااامل ا وضاااع رسااام   ااامل ببنااااء شااابكا ايدراااد  
  وهااع البيانااا ، وتصااميمل احلماال ،نشاار ار لومااا ، ، علااى ساابيل ار ااالبوسااا ل منهااا الصاا ة
وميكاان  والوسااااة ا الن اعااا . ،وتقاادمي ارشااوخل  ،األقااران  قياافوالت قيااف الصاا  ، وت ،الصاا ية

والتادخل  القا ماة علاى اإلنملنات والتطبيقاا  ا جمال الص ة اإللكملونية  من التدخل  دد ل
 ،إشاااارا  ارااااراهقيف ا ال اااالجو  ، ار لومااااا ، ومراااااد  فاااارع احلصااااول علااااى الرعارااااة وفتااااارتنقلااااة 

َإاون بوضاع فرراد مان هاخلا  والقادخلا  أن اراراهقيف ه ه اروت ي  والشرود ا الرعارة اللحقة.
راقباااة ومب، 3 فسااايما ا اااد ال م ا حتقيااا  أهاااداف التنمياااة ارساااتدامة،اساااهرسااام   ااامل باإل نوعااا 

 (.70/1 ةهبا )قراخل ايم ية ال ام  االلت اما  اليت ت هد تها عنومساءل احلكوما 

 في مرحلة المراهقة لحق في الصحةا -ثالثاا  
 فهم الحق في الصحة -ألف 

لتنااول حا   ياةقانونمان الناحياة ال اا ومل ما شااملا  اا م ياخلرا اا اتياقية حقوق الطيل إاااخل توفر  -22
م اهادا  أخار  م ال ال هاد  الوقات نيسا  تاوفر وا ا الص ة، ارراهقيف دون سن ال امنة عشر 

يميع ارراهقيف، مبان فايهمل  اا بمناساا الدوي ا اع باحلقوق االقتصادرة واالجتماعية وال قافية إااخل 
 .سنة 19و 18 أولع  ال رن تملاوح أعماخلهمل بيف

احلماراااااة ا اصاااااة  وتتضااااامن م اهااااادا  أخااااار  حلقاااااوق اإلنساااااان أشاااااكاالا أخااااار  مااااان -23
احلاا  ا عمااال ، لكاان ينااة حقااوق الطياال لاناات ا الي ااة ايهااود ارب ولااة إلا  حماادد مبجموعاا

صاا ة ارااراهقيف  ( بشااأن2003)4 خلقااملساايما ا ت ليقهااا ال ااام  ال الصاا ة ا سااياق ارااراهقيف،
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( بشااأن حاا  الطياال ا 2013)15 خلقااملومنااوهمل ا سااياق اتياقيااة حقااوق الطياال، والت لياا  ال ااام 
 .ميكن بلو  مستو  ص   التمتع بأعلى 

حبقااااوق اإلنسااااان األخاااار  الااااواخلد  ا اا وثيقاااااا راااارتبط حاااا  ارااااراهقيف ا الصاااا ة اخلتبااااااو  -24
والضامان  ملفيا ،وال ،الل ا ، و والت لايمل ،الصا  و ، م ل حقوق الطيل ا النمار لوخل  ا ار اهد

 ستغلل االقتصاديواال نفلت  ر  وهيع أشكال ال ل عدم الت رضاالجتماع ، وا صوصية، و 
ب اادم اا أرضاااا وثيقاااا احلاا  ا الصاا ة اخلتبااااوراارتبط  واينساا  و اا   لاا  ماان أشااكال االسااتغلل.

ا ساياق هنا    ومناوهملصا ة اراراهقيف باد مان النهاوض ب وال رساوا  وارشاخللة وارساءلة.التميي  وا
ملت  منوهمل ارو تؤثر ا فرع ارراهقيف وخياخلاهتمل اليت اا حملددا  األوسع نطاقرغط  الل  وشامل 
 .على  ل 

اليضاااالى  ارصاااااح التاااا ام بت  راااا  رسااااتند إىلاا قيماااااا م ياخلراااااا ورااااوفر احلاااا  ا الصاااا ة إااااااخل  -25
علاااى ا اااا  مساااتورا  مت اراااد  مااان ارتنامياااة قااادخلاهتمل االعاااملاف ا الوقااات نيسااا  بللماااراهقيف ماااع 

أن على الدول بااا قانونياا الت ام احل  ا الص ة ريرض لما  ال نارة بص تهمل. فيما خيصارسؤولية 
علاااى  تقضااا وأن  راهقيف؛بالنسااابة إىل اراااأعلاااى مساااتو  ميكااان بلو ااا  مااان الصااا ة  اا تااادخلجييحتقااا  

 وأن تضاامن ؛علااى قاادم ارساااوا  التمتااع باااحل  ا الصاا ة ن اارقلر نرلاا التميياا  وعاادم ارساااوا  ال
  الطيل ا حلارواخلد ارتاحة  أقصى قدخل من تكرسأن و  مشاخللة ارراهقيف ا ايهود  ا  الصلة؛

 ة بشاااأن الصااا ا  لااا  خطااة وانياااة شاااملة مباااا ضاااع قااوانيف وسياساااا  مناساابة،وأن ت الصاا ة؛
 سبل االنتصاف الي الة. رشمل مبا ارساءلة، وأن تضمن تتناول ح  ارراهقيف ا الص ة؛

هاو للرعاراة الصا ية ا ال دراد مان البلادان و  جهاة هاماة مقدماةورشكل القطاد ا ااع  -26
ورنبغا   .بالصا ة ارتصالة ا والتكنولوجيا ال قااق  وارنتجاا   وردا تطورر و اا خل يسياا ؤدي دوخل ر
 .(20)ىل هيع ارراهقيفإ  ل  فوا دضمان أن تصل  لدولل

صلللللحة الضلللللرورية لة الصلللللحب األخلللللر  المتصللللللة عايلللللة الصلللللحية والخلللللدماتالر  -باء 
 المراهقين

  حلاخادما  الرعاراة الصا ية، ها في مبا النإمل الص ية، جي  أن تكيل الدول استجابة -27
دما  االجتماعياااة الصااالة م ااال ا ااااألخااار   ا   دما بالت ااااون ماااع ا ااا، اراااراهقيف ا الصااا ة

ارت لقااة اجملموعااة الكاملااة . ورنبغاا  للاادول أن تتناااول محارااة الطياال وا اادما  الت ليميااةخاادما  و 
ا  لاااا  ت  راااا  الصاااا ة، والصاااا ة اينسااااية واإل ابيااااة، والصاااا ة  مبااااا ،منااااوهملصاااا ة ارااااراهقيف و ب

وأنواد ارت مد ، وال نف، واإلصابا   ، واإلصابا     ارقصود ايية لآلالمال قلية، والرعارة ار
 مرحلة ارراهقة.خلل بدأ تميكن أن ال ي الص ة الضاخل  بالسلو  

__________ 

 .42  ، اليقر 15 ملينة حقوق الطيل، الت لي  ال ام خلق (20)
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االقتصاخل على وضع تدخل  ومراف  منيصلة للمراهقيف، رنبغا  با ل جهاود من  وبدالا  -28
 ارت لقةكاا ا هيع السياسا  واالسملاتيجيا  وال ام  الهتمام االن و ارراهق لضمان أن رتلقى

 ا اادما  بطررقااة حتااملم احلاا  ا الصاا ة و اا ه ماانتقاادمي ورنبغاا  تصااميمل الاانإمل الصاا ية و  مل.هباا
عان اررا  ليالاة  إال ميكان حتقيا   لا  وال .نامياةقادخلاهتمل ارتلاا وفق ا  الصلة، ارراهقيف حقوق 

ها دوخلصاااا هاوتنيياااا ا اااادما  ا  طاااايط  أن رسااااامهوا وا إلاااايهمل أن ر تساااامعحاااا  ارااااراهقيف ا 
 ها.وتقييم
ا ادما  والسالع واررافا   الادول بضامان تاوافرعلى عات   اا احل  ا الص ة الت امورضع  -29

 وعلاااى الااادول أن تضااامن تاااوافر هتاااا.وجود تهااااومقبوليإليهاااا إمكانياااة الوصاااول ة وضااامان الصااا ي
ساايما  وال الصاا ية لتلبيااة احتياجااا  ارااراهقيف، ركياا  ماان اررافاا  والساالع وا اادما  والاا ام  مااا

 اا.األل ر هتميش
ا متنااااول هياااع اراااراهقيف دون متييااا  ألي  رافااا ا ااادما  والسااالع واروجيااا  أن تكاااون  -30

ورشمل ه ا احلصول على ار لوما  بشأن ص تهمل، ول ل  بشأن ابي اة  سب  من األسباو.
ما  مااان ا اادما  وتوافرهااا ومكاهنااا وتكالييهااا وتوقيتهااا. وجيااا  أن رتساا  احلصااول علااى ا ااد

اجملتم اا  الرريياة  أو ا ارناا  النا يةاروجودرن  بالنسبة إىل ارراهقيف ا  ل  مبا الناحية ارادرة،
أن بااااراهقيف ال قااااة اراااا ن ا أمااااالن متاااا تقااااع هاااا ه ا اااادما أن جياااا  وارااااراهقيف  وي اإلعاقااااة، و 

 ستلىب.دد  الص ية احمل ملاحتياجاهت
ارااراهقيف  ركااون لااد  مااااا   نااادخل نااألكليااة م قولااة، ا اادما  والساالع بت تاااحوجياا  أن ت -31

ا ارتناااااول، بصااااوخل  مباشاااار  ودون دعاااامل ماااان جياااا  أن تكااااون اراليااااة، و االسااااتقللية  أو الوسااااا ل
  ياات  قااد يروضااة للسااتياد  ماان ا اادما رسااوم ارال،  اادخل اإلشاااخل  إىل أن الواقااع وا .والاادرنال

 الوصول إىل ا دما .
هااا تلاا  في مبااا رراهقيف،ا اصااة باااجمموعااة أساسااية ماان التاادخل   عوضااورنبغاا  للاادول  -32

، وإتاحتهاا باجملاان. وجيا  تصاميمل ا ادما  وتقادميها دما  الص ة اينسية واإل ابيةارت لقة خب
وجيا  بطررقة تتماشى مع قدخلا  ارراهقيف ارتنامياة وماع احتياجاا  مناوهمل ومصااحلهمل اليضالى. 

 ملوتوق اااهت ملالحتياجاااهت أن تسااتجي اهقيف ا ا صوصااية والسااررة، و حاا  اراار ا اادما  أن حتااملم 
لناود ايانس مراعياة جي  أن تكون ا ادما   لما   ار  األخلقية.بار أن تتقيدال قافية اراتلية و 

حاااامل  صااايا  ية و انار لياااا  وار ليااايف وم دوجااا  اريااال اينسااا  ومغاااارري ا وراااة اينسااالوضاااع و 
سالوو أل ملاختياخلاهتو بشأن ا صا ص الشاصية للمراهقيف،  اا أحكام تصدخل أال جي و  ،اينسيف
رلاااا همل  ر اا وفقاااا اماااال هيااااع ارااااراهقيف بكرامااااة واحااااملام، توجياااا  أن  هتمل،ظااااروف حيااااا أو حياااااهتمل

 أص او حقوق.ل
وأن ر مال مناسبة و ا  نوعية جيد ،  وجي  أن تكون هيع ا دما  ارتصلة بالص ة -33

جياا  أن و  ساايما بشااأن حاا  ارااراهقيف ا الصاا ة. ال اا،لافياااا  تاادخلرب فيهااا موظيااون مهاار  ماادخلبون
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اار  تكااون ار اادا  واألدورااة مناساابة للمااراهقيف و    خاادما  الرعارااة ودتقييمااا  منتإمااة يااأن   
 .الص ية
  ارااااراهقيف ا نهااااوض حبااااا خطااااط ال أن رضااااطلع باااادوخل خلا ااااد ةلقطاااااد الصاااا ورنبغاااا   -34

ا  لااا  بااايف قطااااع   مباااا اا،أساساااياا بااايف القطاعاااا  أمااار  امااا وماااع  لااا ، ربقاااى الت ااااون الصااا ة.
الت لاايمل واحلمارااة االجتماعيااة، وجياا  إدماااج االعتباااخلا  ارت لقااة باااحل  ا الصاا ة ا السياسااا  

 واالسملاتيجيا   ا  الصلة.

 لصحة المحددات األساسية واالجتماعية ل -جيم 
احملاددا  حا  ا اا الصا ية، بال هاو أرضاإن احل  ا الص ة ليس جمارد حا  ا الرعاراة  -35

رولااااد الناااااس فيهااااا احملااااددا  االجتماعيااااة هاااا  الإااااروف الاااايت و  .لصاااا ةل واالجتماعيااااة األساسااااية
إىل حااد لباا  وتباايف األدلااة  صاا تهمل.علااى ثاار  ااا أالاايت ورشااياون و ون ور يشااون ور ملااون ؤ رنشااو 

ها  ال وامال ا يكلياة م ال ال ارو   لصا ة اراراهقيف ا هياع أحنااء ال ااماألقاو   ددا أن احملا اا جد
وتشاامل احملااددا   واحلصااول علااى الت لاايمل. ،(21)الوانيااة، والتياااو  ا الاادخل، والاانإمل اينسااانية

عاااان بيعااااة وسااااا ط  االجتماعيااااة والقااااوانيف والسياسااااا  والبيعااااة ارادرااااة، فضاااالا  قواعااااداإلضااااافية ال
 ارراهقيف. ا حيا  تأث الشبكية، اليت تضطلع بدوخل مت ارد التواصل االجتماع  ال

م ايااة بغيااة وجياا  علااى الاادول أن تتااا  تااداب  قانونيااة وسياساااتية و  هااا ماان التااداب   -36
 الطاااارق وساااالمة البيعااااة؛ساااالمة : يهاااااف مبااااا االجتماعيااااة لصاااا ة ارااااراهقيف،و  اساااايةاحملااااددا  األس

 وال قوباة البدنياة؛ بكار؛اساتمراخل الا واج القساري وارو  ؛احلصاول علاى الت لايملو  الت امل ال نصاري؛و 
علااى الاايت حتااول دون احلصااول االجتماعيااة واالقتصااادرة والسياسااية وال قافيااة والقانونيااة واحلااواج  

؛ ضاا ف احلمارااة االجتماعيااةو  فيهااا خاادما  الصاا ة اينسااية واإل ابيااة؛ مبااا ا اادما  الصاا ية،
 قيااف  ياااو التو  ؛خلا اراااد ال قاااو علااى ت اااا  قااوانيفو ة؛ صاالحيرااداد ا ارؤسسااا  اإلاإلو 

وعدم الكشاف عان اإلصاابة ونقال  ي وس نقص ارناعة البشررةاإلصابة ب رمي و  اينس  الشامل؛
الايت تانإمل بياع التبامل وارشاروبا   الليناة واألار القانونية  رمي ال لقا  اينسية ار لية؛و  ؛الي وس

 الك ولية والوجبا  السرر ة.
 الراميااااااة إىل م ايااااااة احلاااااا  ا الصاااااا ة شاااااااملة ومتكاملااااااة،التااااااداب  ورنبغاااااا  أن تكااااااون  -37
ورنبغا  للادول  اإلداخلا . مان لتلافالت ام أن ت ادعمل باتوف  ا ادما  الصا ية و تقتصر على  وأال

الصااااغاخل  لت اااادرا  ا اصااااة الاااايت تواجههااااا فعااااا  لتليااااة، م اااال الشااااباواأن تأخاااا  ا االعتباااااخل 
ية ان ليايف وم دوجا  اريال اينسا  ومغاارري ا وراة اينساار ليا  وارو  ،واإلنا  ،ال لوخلوالكباخل، و 

 حامل  صيا  اينسيف، وأن تتصد  لتل  الت درا .و 

__________ 

(21) R.M. Viner and others, “Adolescence and the social determinants of health”. 
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 من جميع أشكال العنف حمايةحق في الال  
مان  اا خل يساي اا سابب تشاكلالت رض لل نف أثناء فمل  ارراهقاة، إىل دخلجاة أهناا  ت داد حاال  -38

اااد  ال ناااف  .(22) اااا  مااان ال مااارال واالعاااتلل ا ال قااادا  لوفاااأساااباو ا ا  أو ا األسااار إماااا َو
 على أردي ايها  الياعلة التاب ة للدولة. أو ا مكان ال مل أو اجملتمع احملل 

 ون  و و وارراهقاااا ،ارراهقااااا لل نااااف  ماااان باااايف اليعااااا  األل اااار عرضااااة بشااااكل خاااااعو  -39
ية اناينساااا  ومغااااارري ا ورااااة اينسااااار ليااااا  وار لياااايف وم دوجاااا  ارياااال ارراهقااااون ماااان و  ،اإلعاقااااة

تم ااا  اجمل ماانن و وارراهقاا ،ارراهقااون الاا رن ر يشااون ا مؤسسااا و ، حااامل  صاايا  اينساايفو 
اليت  اااراروتشمل  مسل ة. عا ن اتشهد اليت  أو ةنإماألسل ة    ار احمللية اليت تنتشر فيها

اينسااااييف، والاااا واج القسااااري  اليتيااااا ، علااااى ساااابيل ار ااااال، الت اااارض لل نااااف واالسااااتغلل هتاااادد
ترتك  ا أمالن الرعارة الص ية، م ال  مااا اليت ل   ضاخل  واربكر، وجرا مل الشرف وارماخلسا  ال

 .(23)الت قيمل القسري واإلجهاض القسري لليتيا   وا  اإلعاقة، وف ص ال  خلرة القسري
آثااخل ساير عان ر مما اا،أرض اا شا  اا أمر ال نف ا ال لقا  احلميمة بيف ارراهقيف ورشكل  -40

وباإلضاااافة إىل  البدنياااة وال قلياااة واالجتماعياااة. تهملعلاااى صااا  مااادحمتملاااة اورلاااة األ آثااااخلفوخلراااة و 
ي ررتكبااا  ال شااا  إىل  ال ناااف الااا الناهاااة عااان الصااادما ، قاااد تاااؤدي ال واقااا  الصااا ية اليوخلراااة

وإىل ، ر ظهوخلهااتإهر علاى الياوخل وأخار  رتاأخمشالل ص ية  وإىلإصابا  بدنية اورلة األمد، 
 .(24) اخلو اإلر اء تكرخل
عرضااة ية انار ليااا  وم دوجاا  ارياال اينساا  ومغااارري ا ورااة اينسااوركااون الشااباو ماان  -41

 اا  بشااكل ارراهقااون ر ااا  و  .ماايلهمل اينساا  وهااورتهمل اينسااانية بسااب  لل تصاااو "ال قااا "
لنا اد االوفا  نتيجاة  أو سيملايضرخل للهمل أعداد لب   منوتت رض متناس  من آثاخل ال نف ارسل  

 ارسل .
التصادي لل ناف ضاد النسااء واليتياا  ا أهاداف التنمياة  علىالمللي  وجيدخل الملحي  ب -42

اا مساااتورا  عالياااة مااان ال ناااف. فك ااا  اا . بياااد أن اليتياااان اراااراهقيف رواجهاااون هااامل أرضاااارساااتدامة
لاا  دوامااة ماان الاادول، األماار الاا ي خيابيااة عقلااردود  نااف الجاارا مل  اروخلاااون االيتيااان رت اارض  مااا

 تيف.وال قلي تيفلبدنيمتهمل اوسلبص تهمل  اا عميقاا ورل   ضرخل ت ارد ار نف من ال

__________ 

(22) WHO, Health for the World’s Adolescents. 

للجناة حقاوق  18 ملللجناة ار نياة بالقضااء علاى التمييا  ضاد اررأ /الت ليا  ال اام خلقا 31 ملخلقانإر التوصية ال امة  (23)
 .بصية مشمللة، بشأن ارماخلسا  الضاخل  رنالطيل، الصادخل 

(24) C.C. Pallitto and V. Murillo, “Childhood abuse as a risk factor for adolescent pregnancy in El Salvador”, 
Journal of Adolescent Health, vol. 42, No. 6 (2008), pp. 580-586. 
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مع اتياقياة حقاوق الطيال وتوصايا  يناة حقاوق الطيال، علاى الادول أن تتاا  اا ومتاشي -43
 رنبغااا و  .(25)ونل ناااف الااايت رواجههاااا ارراهقااامااان ادد  احملااا شاااكال ل مااان أجااال التصاااديتاااداب  

ارساااؤولية الت اماااا  الااادول مت اراااد  مااان مماخلساااة مساااتورا   احبااا  اراااراهقيف  االعاااملاف لغااا ر أال
 همل.تبضمان محار

وعنادما ر كيال  أمران ر  م لال منهماا اآلخار.مها احل  ا احلمارة وارشاخللة ارت ارد  وإن  -44
، التماااس االنتصااافو  قااوقاحلانتهالااا  شااج  ا   ، واحلااملإلاايه للمااراهقيف احلاا  ا االسااتماد

ك نون علاى عدم القياام با ل  سوف َكمل و  .(26)ا محارة أنيسهملدوخل فاعل من مماخلسة  فإهنمل مي 
 ارلريف من األشااع على ص يد ال ام بت رض حقوقهمل النتهالا  مستمر  وجسيمة.

ت ارد استادام وساا ط  في  ظل احلمارة ال نف ا البيعة الرقمية.ورغط  نطاق احل  ا  -45
عاااا   لتساااالط األقااارانبشااااكل مت اراااد  يفارراهقااااون م رضااا ، باااا التواصااال االجتمااااع  واإلنملناااات

اإلدخلاليااااة االجتماعيااااة و  ال قليااااة والنيساااايةارشااااالل بطا يااااة واساااا ة ماااان  قااااملناإلنملناااات، الاااا ي ر
 ضاا ييةكيااف العاان اسااتجابا  الت ا  لاا  االلتعاااو واالنت اااخل، فضاالا  مبااا والملبورااة والصاا ية،

لاايس ماان ومااع  لاا ،  الك ااول وارااادخلا  األخاار . اداماألخاار ، م اال ارشااالل ارتصاالة باساات
وماان  ،  ىل البيعااة الرقميااة.إارااراهقيف  وصااولإىل تقييااد إمكانيااة   ساا الارمكاان ماان  وال ارناساا 
للاادول الوفاااء بالت اماهتااا ماان خاالل اعتماااد اسااملاتيجيا  شاااملة هتاادف إىل ت  راا  قاادخلا  رنبغاا  

ارراهقيف على محارة أنيسهمل من األ   علاى اإلنملنات، وت  را  التشارر ا  وآلياا  إنياا  القاانون 
ل ااادود، ومكاف اااة اإلفااال  مااان ل ال اااابرا  لااا  اإلرااا اء  مباااا لتصااادي لارااا اء علاااى اإلنملناااتل

 ال رن ر ملون مع األايال. باء واألمها  واالختصاصييفوتدخلر  اآل ،ال قاو
 الحياة األسرية  

راهقيف رفااااه األاياااال وارااالساساااية األبيعاااة الارتنوعاااة إىل  اوترتيباهتااا بأشاااكا احتيااال األسااار   -46
ضااامان محاراااة  مااان أجاالاالعاااملاف مباتلاااف أشااكال األسااار  ومااان الضااروخلي  وحلمااارتهمل ومناااوهمل.

 .تميي ال أي نود من أنواد هيع األايال وارراهقيف، دون وت  ر  حقوق
 إمكاناهتمل الكاملة نميةت علىمساعد  ارراهقيف ا حامسة أمهية داعمة المنة و اآل سر ول -47

 اا دعمل البيعة األسررة أمر رشكل ول ل ،  مرحلة البلوغ.ا الص ة مستو  من أفضل  للوصول إىل
 طاااوخلورنبغااا  للااادول أن ت البدنياااة وال قلياااة.يف ألاياااال واراااراهقاصااا ة بالنسااابة إىل باااالمل األمهياااة 

السياسااا  وا اادما  الاايت تاادعمل األساار وت اا م الكياااءا  الوالدرااة حااىت رتساا  يميااع األايااال 
 أسررة ص ية. ا نمو ا بيعال

__________ 

 لجنااة حقااوق الطياالل( 2011)13 ملال ااام خلقااالت لياا  ماان اتياقيااة حقااوق الطياال و  39و 37و 19 دواانإاار اراا (25)
 .بشأن ح  الطيل ا الت رخل من هيع أشكال ال نف

 .63  ، اليقر 13 ملال ام خلق، الت لي  الطيل ينة حقوق (26)
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لسياساااا  الرامياااة إىل محاراااة األسااار والقااايمل األساااررة أن تت اشاااى التاااداب  الااايت ورنبغااا  ل -48
 .(27)واألاياال الصاغاخل ونأفراد األسر ، مبن فيهمل النساء وارراهقاا اصة بقوق اإلنسان تقوض ح

،  تتغاضاى عنا أو  يا  ال ناف ، قادباسمل القيمل التقليدرة ، ه النه  أن تكون ضاخل  ألهناميكن  و 
ماان فرصااة بالتاااي ارااراهقيف  وحتاارمحماايط األساار ،  داخاالت اا م علقااا  القااو   اا  ارتكافعااة قااد و 

 مماخلسة حقوقهمل األساسية.
رراهقيف  وي اإلعاقة حبقهامل ا احلياا  متتع اورنبغ  للدول أن تتا  تداب  حمدد  تكيل  -49

ار لوماااا  ورنبغااا  للااادول أن تضااامن تقااادمي  إخلادهتااامل. دونمااان أسااارهمل  وعااادم أخااا هملاألساااررة 
أعلااى ا بلااوغ هقيف اراارا مللتمكياانهمل ماان مساااعد  أايااا  إىل اآلباااء واألمهااا والتاادخلر  والاادعمل 

 مستو  من الص ة ميكن بلو  .

 الحق في عدم التمييز -دال 
ورشاامل ة. أساساا  ماان أجاال إعمااال حاا  ارااراهقيف ا الصاا إن احلاا  ا عاادم التميياا   -50

عرقلاااة االعاااملاف يمياااع  أو رساااتتبع ت طيااال أو تقيياااد رساااتهدف أو اساااتب اد أو التمييااا  أي تيرقاااة
 .(28)مماخلستها أو التمتع هبا أو جبميع احلقوق واحلررا  األشااع، على قدم ارساوا ،

علاى  ال دراد مان اراراهقيف حيث ر  امالللتميي ، اا أساس اراهقة ا حد  اهتوقد تكون ار -51
 رسااااااجنون أو ا ااااااا  القااااااراخلا ، قااااااادخلرن علااااااى اااااا   أو عاااااادا يون، أو أهنااااامل أشااااااااع خطاااااا ون

الرعاراااة الصااا ية  ومقااادموقاااد ر ااادمي  لسااانهمل.لل ناااف لنتيجاااة مباشااار   أو للساااتغلل رت رضاااون أو
عناااد  أو إلااايهمللاااوامم مناااع احلمااال  أو ا ااادما  الصااا ية خلفاااا تقااادمي التمييااا  ضاااد اراااراهقيف عناااد
الرعارااة الصاا ية الاايت َتاااجون  الاا جي اال ارااراهقيف رااملددون ا  قااد ممااا م اااملتهمل م املااة ساايعة،

ر الت ارض بشاكل أشاد مهمشاة خطاقطاعا   أو ن ال رن رنتمون إىل فعا و ارراهقورواج   إليها.
ار ليااا  وار ليااايف و  ،اإلثنيااة، والشاا وو األصاالية أو واألقليااا  ال رقياااة ،، م اال اليتيااا للسااتب اد

واللجعايف واراراهقيف  ،حامل  صيا  اينسايفية و انوم دوج  اريل اينس  ومغارري ا ورة اينس
  وي اإلعاقة.

األوضاااد  لل ااد ماانتااداب  خاصااة  أن تتااا علااى الاادول  ت قياا  ارساااوا  اروضااوعية،ول -52
عان ا اا   ، فضالا تشارر ا  وسياساا  شااملة عن اررا  وضاع29القضاء عليها أو ارسببة للتميي 

إمالاااة احلاااواج  ا يكلياااة والإاااروف التاخلخيياااة الااايت تاااؤدي بشاااكل  أو تقلياااللتاااداب  ال مااال اإلجياااا  
 .موعة من ارراهقيف ألي سب  من األسباو   مباشر إىل التميي  ضد أي جم أو مباشر

__________ 

 .23  ، اليقر A/HRC/31/37انإر  (27)

 ( بشأن عدم التميي .1994)18 ملانإر اللجنة ار نية حبقوق اإلنسان، الت لي  ال ام خلق (28)
التاااداب   ( بشااأن2003)5 مل، والت لياا  ال ااام خلقااا12  ، اليقااار 15 ملينااة حقاااوق الطياال، الت لياا  ال اااام خلقااانإاار  (29)

 .12  ال امة لتنيي  اتياقية الطيل، اليقر 
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 المشاركة -هاء 
ا  شااااعارشاااخللة احلاار  والي الااة واجملدرااة ل  ار ااار  الدوليااة حلقااوق اإلنسااانتقتضاا   -53

الت اماا  الادول مبوجا  تقتضا  وعلاى وجا  ا صاوع،  .(30)حيااهتمل اا ا  القاراخلا  الايت تاؤثر 
ماان ال هااد الاادوي ا اااع باااحلقوق االقتصااادرة واالجتماعيااة وال قافيااة أن ركااون حاا   12  اراااد

اا صااا تهمل ومناااوهمل جااا ءا األفاااراد واجملموعاااا  ا ارشااااخللة ا عملياااا  صااانع القاااراخل الااايت تاااؤثر 
 .اسملاتيجية  ا  الصلة أو خطة أو رتج أ من أي سياسة ال

 حقوقأصحاب  اعتبارهمو  محق المراهقين في االستماع نليه  
ن و لبااالغالاايت رتمتااع هبااا ااألايااال، مباان فاايهمل ارراهقااون، إىل االسااتقللية الكاملااة  ريتقاار -54

ماان اتياقيااة حقااوق الطياال الوضااع  12  اراااد تناااولوت أصاا او حقااوق. علااى الاار مل ماان لااوهنمل
ا هياع  آخلا همل والت ب  عنها حبررة تكورنعلى  ملقدخلهتب سلملت إ  القانو  واالجتماع  ل ايال،

 .(31)ملونضجه هملاالعتباخل الواج  وفقاا لسن توليهملارسا ل اليت متسهمل، و 
عماااال حااا  إ وهاااو أساسااا  مااان أجااالحااا  ومبااادأ ارشاااخللة، أنااا  اا وقااد اعت ااا  هااا ا عمومااا -55

 ا ساااياق أو الصااا ية تهملارت لقاااة برعااااراليردراااة ارساااا ل ساااواء ا ساااياق اراااراهقيف ا الصااا ة، 
ا اا أساساي حتاوالا ها ا ور اي  بالصا ة. ارتصلةل تصميمل وتطورر ا دما  م اا أوسع نطاق مسا ل

 مل.وتدخلهت البالغيف متل  سلد لقراخلا لالوضع التقليدي للطيل  
ارااااراهقيف  اااااخلو  تهااااا، رنبغاااا  االسااااتياد  ماااانوف الي تاااادخل الوبغيااااة ليالااااة جاااادو   -56

التشااارر ا  والسياساااا  وا ااادما   عناااد وضاااع وتنييااا  وخلصاااد هملوإباااداع اخلفهملوم ااا هملوشاااوا ل
الصاا يدرن علااى اردخلسااة واجملتمااع احمللاا  و  داخاال والنمااوحقهاامل ا الصاا ة  اوالاا ام  الاايت تااؤثر 

 ا االساتماد إليا  راها حا  ار عمالتكي  اآلليا  االستشاخلرة وحدها إل وال .(32)احملل  والواي
لكا  َاددوا اا متان همل فرصامالن آمنة وجي  أن تتاح للمراهقيف أ ايد. أخ م رقول  ما أخ  وا

ورنبغااا  إرااالء  تلااا  الشاااوا ل. رتمكناااوا مااان م اياااةأل ااار و  شاااغل باااا ملتالااايت ساااا ل ألنيساااهمل ار
قااد م إلاايهمل ارساااعد  ارناساابة إلعاااقتهمل ، الاا رن جياا  أن ت وي اإلعاقااة اهتمااام خاااع للمااراهقيف

 .(33)إعمال ه ا احل بغية سنهمل لو 
 ناميةالقدرات المتالحق في احترام   

د ايا أخا م رقولا  ماا أخا  وا ا االساتماد إليا  راها ح  ارخلل فمل  ارراهقة رت ول  -57
لاد   نامياةوميهاوم القادخلا  ارت . الص ية وعلج ت خلعار بشأنستقلة ار  احل  ا ا ا  قراخلاتإىل 

__________ 

 .25  ؛ وال هد الدوي ا اع باحلقوق اردنية والسياسية، اراد21  اإلعلن ال ار  حلقوق اإلنسان، اراد (30)
 .ا االستماد إلي ح  الطيل  بشأن( 2009)12 ملالت لي  ال ام خلق ،انإر ينة حقوق الطيل (31)
 اررجع نيس . (32)

 (.3)7  اتياقية حقوق األشااع  وي اإلعاقة، اراد (33)
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األايااااال ا ركتساااا  الاااايت ماااان خل ااااعمليااااة النضاااا  والاااات لمل  تناااااولمتكيااااي لأ مباااادهااااو األايااااال 
 .(34)ةتدخلجييبصوخل   الكياءا  واليهمل

ب رااد  فمل  مرتبطاة  اا بل ه  أرض، م  م إىل حد لب  فمل  منو م راجمرد ارراهقة ليست و  -58
 .(35)اآلخاااررنوجهاااا  نإااار الت قياااد ومراعاااا   م اياااةالاااوع  الااا ايت واالجتمااااع ، والقااادخل  علاااى 

ارسااؤولية  مت ارااد  ماان مسااتورا  علااى أخاا و اا ه التطااوخلا  آثاااخل عميقااة علااى قاادخلا  ارااراهقيف 
 باحل  ا الص ة.ا  ارتصلة القراخل ما خيص ا ا  في

احلا  ا ا اا  مان حرمان ارراهقيف  ادول ، تستمر الل   من األحيان وا ومع  ل ، -59
اشاااملال إخطااااخل  ، و لااا  مااان خاااللية صاااول علاااى ا ااادما  الصااا للقاااراخلا  مساااتقلة وساااررة 

يت ا ادما  الا احلصاول علاىن و ارراهقاراأ   ماااا ل   ،  ه ه القيودبسب  و  .تهماموافق أو الوالدرن
 وصااامللا أو فاالااا ي قاااد رااانجمل عنااا  الااار موافقاااة الوالااادرن،  لكااا  رتجنباااوا الااا  َتااااجون إليهاااا

 حىت ال نف. أو ال داء أو
 رن رااراهقيف الااا ل هليااة مااؤداه أن قااانو  النإاار ا األخاا  بااافملاض علااىالاادول حت  ااث و  -60

 ة، ومنهااا منيااماان الناحيااة الحساسااة  أو رساا ون إىل احلصااول علااى ساالع وخاادما  صاا ية وقا يااة
 تلاا اللممااة لل صااول علااى  صاايةالهاامل أشااااع لاادرهمل الصاا ة اينسااية واإل ابيااة، رت لاا  ب مااا

و لأن رنبغ  وافقة، حد أدىن لسن ارعندما ركون هنا  و  السلع وا دما . ربلمل  م مراه أي  خي 
خلفاا من هاا، م لماا ألاد   لا   أو مان   موافقتا  ،إظهااخل اليهامل الكااا ورساتطيع ،السان تل 

اا عاماا 18 نأقاال بك اا  مااأدىن  اا ، رنبغاا  للاادول أن تضاامن حاادينااة حقااوق الطياال. وعلااى األقاال
اا للساان الاايت إلاا امهمل باحلصااول علااى  دونخلفضااها  أو علااى ا اادما اروافقااة ا للمااراهقيف   فيهااَ 
احلا  ا ارشاوخل  واإلخلشااد متميا اا  تا  ور   ه.إخطااخل  أو ال شا  أو الا وج أو الوصا  أو موافقة الوالاد

 .(36)بالسن رت ل  فيمارنبغ  إخضاع  ألي حد  وال عن احل  ا إعطاء اروافقة الطبية
رنبغا   أنا  مباا رواجههاا ارراهقاون  وو اإلعاقاة، قباا  الايت للجي  إرلء اهتمام خااع و  -61

جياا  و ، علااى قاادم ارساااوا  مااع اآلخااررن، ملونضااجههمل لسااناا خلا هاامل وفقااآلإراالء االعتباااخل الواجاا  
 .(37)ا ا  القراخلا  لل صول على الدعمل ا اا فرص من همل

__________ 

عماال حقاوق إ( بشاأن 2006)7 ملالت ليا  ال اام خلقا ،وينة حقاوق الطيال ،5  انإر اتياقية حقوق الطيل، اراد (34)
 .الطيل ا مرحلة الطيولة اربكر 

(35) Sarah-Jayne Blakemore and S. Choudhury, “Development of the adolescent brain: implications for 
executive function and social cognition”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 47, Nos. 3-4 

(2006), pp. 296-312؛ وSarah-Jayne Blakemore and Katheryn L. Mills, “Is adolescence a sensitive 
period for sociocultural processing?”, Annual Review of Psychology, vol. 65 (2014), pp. 187-207. 

 .12 ملالت لي  ال ام خلق ،ينة حقوق الطيل (36)
( بشااأن ارساااوا  مااع اآلخااررن أمااام 2014)1 ملاللجنااة ار نيااة حبقااوق األشااااع  وي اإلعاقااة، الت لياا  ال ااام خلقاا (37)

 .القانون
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 المساءلة -واو 
، ارتم لااة ا الرصااد واالساات راض واياا  األساسااية رشاامل عناصاارها مبااا تشااكل ارساااءلة، -62
ارسااااءلة  إهاااروت .(38)اماااوحجمااارد ل ااا  ا الصااا ة أن ركاااون أل ااار مااان ل أ خلرااادإ ا  اا ضاااروخلر اا أمااار 

شااارح ب وتسااام  للجهاااا  ارساااؤولة، فيهاااا َااارم م الااايت تلااا تقااادم و الالااايت أحااارم فيهاااا احلااااال  
مااع   اااونلتلصاا او احلقااوق، مباان فاايهمل ارراهقااون، ألفرصااة  تتااي ت اادرل ، و  جراءإبااو  إ اماهتااا

 .(39)انتهالا  ا حال وقودايها  ارسؤولة ا ت  ر  حقوقهمل ومحارتها، والتماس االنتصاف 
النسااء  صا ةاالسملاتيجية ال ارية ارت لقة با عن  و عر  االلت ام ال ي أ  وجيدخل الملحي  ب -63

ماان أجاال حتساايف ارساااءلة علااى الصاا يدرن الااواي  2030-2016  لياامل لواألايااال وارااراهقيف 
اا وساع نطاقااألبااللت ام بارساءلة جيدخل الملحي   لما  ص ة ارراهقيف،بشأن ا  ل   مبا وال ار ،

هااع ليالااة أن ركااون هاا ا الصاادد، رنبغاا  للاادول   وا أهااداف التنميااة ارسااتدامة. الاا ي تتضاامن 
القاااااوانيف ت سااااات  رض ، وأن بارواعياااااد احملااااادد  اا ومقياااااداا بشاااااكل مناسااااا  جيااااادصااااانية اربياناااااا  ال

 تقييماا  وانيااةوررح اا  باإجراء  انتإاام.و والسياساا  والا ام  ارت لقاة بصاا ة اراراهقيف بشايافية 
 أن تضطلع ب ل . مؤسسا  الوانيةوميكن لل ح  ارراهقيف ا الص ة بشأنحتقيقا  عامة  أو
من أصا او ارصال ة الر يساييف  ملمع   ه إىل جن اا ارراهقون، جنبرنبغ  أن رؤدي و  -64

بنشااال ا حتدرااد مؤشاارا   واشاااخللرورنبغاا  أن  ا جمااال ارساااءلة. ف اااالا  اا ا اجملتمااع ارااد ، دوخل 
ارسااا ل الاايت ر ت وهنااا  ا  أمهيااة حامسااة ا إعمااال احلاا  ا   مالااواي واحمللاا  تاايف علااى ارسااتور
 الص ة.

 اا،دوخلرااااا واست راضاااااهاالسياساااااا   ا  الصااااالة، ولت قيااااا   لااااا ، رنبغااااا  وضاااااع هياااااع  -65
 مؤشاااارا  احلاااا  ا الصاااا ة تضاااامينهامبشاااااخللة ارااااراهقيف، ورنبغاااا  و عمليااااة شاااايافة  إىل باالسااااتناد

تلااا   هاااافي مباااا ورنبغااا  أن تكاااون ارؤشااارا  مصااانية علاااى أساااس مناسااابة، .(40)وم اااار ه اررج ياااة
  ا أهااداف التنميااة ارسااتدامة، وهاا  ال ماار والاادخل ونااود اياانس وال اارق واألصاال اإلثااي دداحملاا

خلصااااد احلالااااة الصاااا ية لليعااااا  والقطاعااااا   بغيااااةوالوضااااع لمهاااااجر واإلعاقااااة واروقااااع ايغااااراا، 
ايهاا  مان  مل ا هو ن و ارراهقا(. ورنبغا  أن رشااخل  18-17 ةالغارارراهقيف )انإر من ارهمشة 
 ا عمليا  االست راض. مشاخللة نشطةا اجملتمع ارد    نيةالياعلة ار

ورنبغ  للادول أن تكيال للماراهقيف إمكانياة الوصاول إىل سابل انتصااف ف الاة مان أجال  -66
مل ماة ل اياال وايا   لادعملآلياا  لا انتهالا  حقهامل ا الصا ة، مان خالل تاوف   يصلال

__________ 

" الوفاااااء بااااالوعود، قياااااس النتااااا  اللجنااااة ار نيااااة بار لومااااا  وارساااااءلة التاب ااااة رنإمااااة الصاااا ة ال اريااااة، تقرراااار " (38)
(2011.) 

(39) Helen Potts, Accountability and the Right to the Highest Attainable Standard of Health (2008). 
احلاا  ا التمتااع شااأن ب (2011)4 ملخلقاا ال ااام اعيااة وال قافيااة، الت لياا اللجنااة ار نيااة باااحلقوق االقتصااادرة واالجتم (40)

 )و(.43  بأعلى مستو  من الص ة ميكن بلو  ، اليقر 
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احلصااول  وتااوف  إمكانيااةنيابااة عاانهمل، و رااراهقيف ا ارقدمااة ماان دعاو ساالطة اليصاال ا الاا ولاادرها
اجملانيااة و  هااا ماان أشااكال ارساااعد  ارناساابة )انإاار  أواا مالياا اردعومااة علااى ا اادما  القانونيااة

 ليتسا وعلو  على  ل ، رنبغ  أن تضع الدول سابل انتصااف وقا ياة  (.A/HRC/25/35 الوثيقة
 .(41)ا دما  الص ية من الوصول إىل ملحرماهن الط ن ا لمراهقيفل

 والصحة العقلية سالمة العاطفيةتعزيز ال -رابعاا  
 في مرحلة المراهقة هاانتشار و طبيعة مشاك  الصحة العقلية  -ألف 

األشاااااع الااا ي مااان اا ا ارا اااة تقرربااا 20 ةأن نسااابعلاااى الصااا يد ال اااار   مااان ارقاااد خل -67
االنتقاال مان مرحلاة ورشكل  .(42)عقل سنة ر انون من مرض  24و 14 بيف ما تملاوح أعماخلهمل

النات  إىل حاد لبا  عان تغا ا  بدنياة ونيساية  رشتد فيها الض فالطيولة إىل مرحلة البلوغ فمل  
تإهار  اليت تستمر مد  احلياا  ال قلية ضطرابا )نصف هيع اال خلل ه ه اليمل  بدأوعاايية ت

ا الب اااو  أن االلتعااااو هاااو الساااب  الر يسااا  للمااارض واإلعاقاااة  وضااا وت. اا(عامااا 14 نسااا ا
 .(43)االنت اخل هو السب  الر يس  ال الث للوفيا أن ارراهقيف و  صيوف
مارتبط  وبصوخل  أعمل، وها ومنوهمل ارراهقيفص ة  اؤثر رسوء الص ة ال قلية أن وميكن ل -68

ارااادخلا ، وعاادم القاادخل  علااى  ضاااخل ، م اال ت اااا البال درااد ماان النتااا   االجتماعيااة والصاا ية 
السااالو  ارن ااارف، إىل ، و األداء األلاااادمي  ضااا ف أو واالنقطااااد عااان الدخلاساااة ،علقاااا إقاماااة 

 .(44)فرع ال مل وقلةاليقر  من ار انا  ن  مراد  احتمالاج
ا مرحلاة ار اشة عقل  بسب  اليقر واألحدا  السلبية  مرض من ار انا خطر  شتدور -69

  وفقادان الوالادرن. تسالط األقاراناينسا  وال اااي  و  عتاداء، على سابيل ار اال، االومنهاالطيولة 
 الا رن أو الكاواخل  أو ب اد النا اد ماا بيعاا ا  الا رن ر يشاون نو ارراهقارت ارض  طار ألا   لما
ار ليااا  وار لياايف وم دوجاا  ارياال ارراهقااون ماان  أو يتااامىال أو الشااواخلدا  ر يشااونمااأو   اامل و  ال

نإاام  رن مي لاون أماام الاارراهقاون  أو حاامل  صايا  اينسايفية و اناينس  ومغارري ا ورة اينسا
اإلصااااابة م اااادال    ماااان اخلتياااااد نإااااام قضاااااء األحااااداور ااااا  ارراهقااااون ا  . قضاااااء األحاااادا

__________ 

 .و. وس. ضد بولندا؛ و . ضد ب و ل.انإر  (41)
(42) Vikram Patel, Benedetto Saraceno and Arthur Kleinman, “Beyond evidence: the moral case for 

international mental health”, American Journal of Psychiatry, vol. 163, No. 8 (2006), pp. 1312-1315 ؛
 (.2012): األايال ا عام حضري 2012 وضع األايال ا ال امواليونيسيف، 

 .(2014)345 ملوقا ع خلقمنإمة الص ة ال ارية، "ارااار الص ية احملدقة بالشباو واحللول ارقملحة"، ص يية  (43)
(44) United Nations, Mental Health Matters: Social Inclusion of Youth with Mental Health Conditions , 

(2014). 



A/HRC/32/32 

19 GE.16-05387 

وتييااااد التقاااادررا  عمااااوم السااااكان، مااااع  باااااألمراض ال قليااااة أل اااار ماااان ارااااراهقيف الاااا رن ر يشااااون
 .(45)منهمل مصابون مبرض عقل  قابل للتشايصرا ة على األقل ا ا 70 نبأ

اادد اإلااااخل الاادوي حلقااوق اإلنسااان  -70 الاادول  الواضاا  الاا ي رقااع علااى عااات  واجاا الَو
ا يف ال اايية، وتوف  ال لج والرعارة ارناسب تهملارراهقيف ال قلية وسلم   رر ص ةتوارتم ل ا 

حبقوق ارصابيف بأمراض اا تاماا قوانيف الص ة ال قلية اعملافاف ، وضمان اعمل جمال الص ة ال قلية
تاياايا الوفيااا  اربكاار  الناهااة بأهااداف التنميااة ارسااتدامة ماان  4-3 ةوتت لاا  الغاراا .(46)عقليااة

عااان األماااراض  ااا  ار دراااة مبقاااداخل ال لاااث مااان خااالل الوقاراااة وال ااالج وت  رااا  الصااا ة والسااالمة 
 لى ارراهقيف.عبالكامل  ه ا ا دف جي  أن رطب . و ال قليتيف

الااوع   أو لعااملافان اادام مقلاا  لوعلااى الاار مل ماان هاا ه االلت امااا  والت هاادا ، هنااا   -71
وتشااا   ا صاايوف اراااراهقيف ا ال درااد مااان البلاادان.وحجمهاااا بطبي ااة مشااالل الصااا ة ال قليااة 
أهنامل مشكلة ص ية رواجهوهناا و  اايية أهمل ال ر ت ون السلمة األدلة إىل أن ال درد من ارراهقيف

 .(47)الص ة ال قليةا جمال  احلصول على م رد من الرعارة اييد رر بون ا 
الصااا ة عااان ابي اااة احتياجاااا  الباااالغيف ا جماااال اراااراهقيف احتياجاااا  ابي اااة و تلاااف  -72

نإااااام صاااا   واااااي ف. ومااااع  لاااا ، رإاااال وجااااود وتتطلاااا  خاااادما  حماااادد  األهاااادا ،ال قليااااة
أقاال ماان ولااد   وارناساابة للمااراهقيف االساات ناء ولاايس القاعااد . ةوالي الاا  األداء للااادما  اييااد

ثلااااث البلاااادان ارنايضااااة وارتوسااااطة الاااادخل هيعااااة لصصااااة للشااااباو ا جمااااال الصاااا ة ال قليااااة 
وا حاال وجاود تلا   .(48)سياسا  الصا ة ال قلياة الايت ترلا  علاى الشاباوريتقر إىل  هاوم إم

 قد تكون مضر  بص ة اراراهقيف حىت أهنات ج  عن الوفاء مب ار  ايود ،  مااا ل   ا يعا ، فإهنا  
ررضاى الاداخلييف خاصاة با مد  اورلة ا مرافا  مكتإاةلحتجام مراهقون لقد رت رض و  .ومنوهمل
 .(49)اا اجتماعياا هملإدماااج أو هملإعاااد  تااأهيل إىلاا ساا ي ر باا ل سااو  القلياال ماان ايهااود ال ا حاايف

وتااؤدي إىل تياااقمل اضااطرابا  الصاا ة ارراهقيف، ا اصااة بااحقااوق اإلنسااان  هاا ه الاانه تنتهاا  و 
 من التاييف منها. بدالا  ال قلية
الشااوا ل و  اااه اراارض ال قلاا  وتشااكل ارواقااف ال امااة وارواقااف الاايت فيهااا وصاامل للاا ا   -73

ف ساايما ا صاايو  ال احلصااول علااى ارساااعد ،ت ياا  السااررة وعاادم اليهاامل ال ااام حااواج  ارت لقااة ب
ا البلااادان ايياااد  اراااراهقيف، وهااا  مشاااكلة تتيااااقمل بي ااال االفتقااااخل إىل خااادما  الصااا ة ال قلياااة 

__________ 

 اررجع نيس . (45)
اللجناااة ار نياااة بااااحلقوق االقتصاااادرة واالجتماعياااة ؛ و 6  ()و( وارااااد2( و)1)34  اداتياقياااة حقاااوق الطيااال، ارااا (46)

 .E/1995/22-E/C.12/1994/20و؛ 14 ملوال قافية، الت لي  ال ام خلق
(47) WHO, Health for the World’s Adolescents. 

(48) United Nations, Mental Health Matters. 
(49) Vikram Patel and others, “Mental health of young people: a global public-health challenge”, The Lancet, 

vol. 369, No. 9569 (2007), pp. 1302-13. 
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 هتملمااان خااا  أهااامل موقاااف مقااادم  ا ااادما  ر تااا  ارراهقاااون و  .(50)ارنايضاااة وارتوساااطة الااادخل
 سااالبية مواقااافا ااادما   الااا رن رسااا ون إىل احلصاااول علاااى ونواجااا  ارراهقااار ماااا اا ل ااا  و . التقنياااة

 ا احلصااااول علااااى ارساااااعد . هملتاااارددر رااااد ماااان  ممااااا ماااان مقاااادم  الرعارااااة الصاااا ية، عدا يااااة أو
اا مال األاباااء ر تاا ون ا اا او شاااص إىل شاااص ماان جنساا  مرضاا مااا ل اا  ماان البلاادان، وا
ا وراة  ياريال اينسا  ومغاارر    وم دوجايفار لياا  وار لياوقد رت ارض األشاااع مان  .(51)اا عقلي
 هملإىل القضااااء علاااى  را ااا   ضااااخل  ترمااا لتااادخل  علجياااة صااايا  اينسااايف حاااامل  ية و اناينساا
 اا  علميااة و اا  و  ة اا  أخلقيااأهنااا  يااةال لجالتاادخل  وقااد اعتاا   هاا ه  قم هااا. أو اينسااية
 .(52)الت  ر حد ا ب ا احلاال  إىل وأهنا تصل ف الة، 

 فعالية خدمات الصحة العقليةتعزيز  -باء 
ا مرحلااة  ةال قلياا ساالمةالوقارااة ماان مشااالل الصاا ة ال قليااة وت  راا  النبغاا  أن تكااون ر -74

ورنبغا  أن تشامل خطاط ال مال بارام   سياساا  الصا ة الوانياة.أجا اء من اا حموخلراا ارراهقة ج ء
إىل ت  راا  ال واماال  و ضااع للرصااد والراميااة اا جيااد متااورلا  الاايت متااو للتاادخل  القا مااة علااى األدلااة ل

 أسرهمل وجمتم اهتمل احمللية.داخل ارراهقيف و  صيوفا الوقا ية 
، وتقدمي الدعمل  مل ل ، رنبغ  أن رنص  المللي  على بناء القدخل  على الت وبناءا على -75

وبيعااا  مدخلساااية  قاارانجمموعااا  أ تشااكيل، و ناسااا ارساااعد  ار الاا  للوالاادرن، وحتيياا  ساالو 
وعاالو   .ةال اايياا رااام بايواناا اإلالتمكاايف و  وصاانع القااراخل، ومراااد  تااأث فاارع ال تااوف و ، إجيابيااة

 تسااالط األقاااارانالسااالو  احملياااوف باراااااار، لاا علاااى  لااا ، ميكااان  ااا ه الااا ام  أن ت ااااا  أرضااا
 .ارادخلا والسلو  االنت اخلي وال نف ارن ي وت اا  

 ااإلرااداد  أو ال االج باألدورااةاإلفاارال ا الاايت تقااوم علااى نمااا ج الورنبغاا  التالاا  عاان  -76
ارت اااادد  و اجملتم يااااة  تاااادخل  اربكاااار  واالسااااتجابا  الشاااااملةالواالست اضااااة عنهااااا با  ارؤسساااا

ا قطاعاا  الصا ة ال اامليف وجي  وضع سياسا  ص ة ارراهقيف بإشرا  ارهنيايف . القطاعا 
ارااداخلس  فيهااا مبااا ،دما ا اا وف  شاابكة مرنااة ماانميكاانهمل تااالاا رن والت لاايمل والرعارااة االجتماعيااة، 

 يت تكماان جاا وخلهاالاا للمصااابيف باااألمراض ال قليااة،والرعارااة النهاخلرااة ة اجملتم يااة ا اخلجياا  يااادا لاو 
 .(53)قا مل على األدلةالنيس  االجتماع  ال نمو ج البيولوج الا 

__________ 

(50) Amelia Gulliver, Kathleen Griffiths and Helen Christensen, “Perceived barriers and facilitators to 
mental health help-seeking in young people: a systematic review”, BMC psychiatry, vol. 10, No. 1 

(2010), p. 113. 

(51) United Nations Development Programme and USAID, “Being LGBT in Asia: China country report” and 
“Being LGBT in Asia: Cambodia country report”. 

(52) A/HRC/29/23. 
(53) G. Thornicroft and M. Tansella, “The balanced care model for global mental health”, Psychological 

Medicine, vol. 43, No. 4 (2013), pp. 849-863. 
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ف الة من حياث التكلياة ا جماال الصا ة ال اماة وجماال الصا ة تدخل   ورنبغ  إتاحة -77
 ، وارشاااوخل ،والتااادخلر والت قياااف النيساا ، احلماراااة االجتماعيااة،  رشااامل مبااا النيسااية االجتماعياااة،
رنبغا  تيسا   لماا  تدخلر  اآلباء، يمياع اراراهقيف احملتااجيف وأسارهمل عن فضلا وال لج النيس ، 
 الشاااامل ومهااااخلا  حياتياااة والنماااو سااالو الحتسااايف  هاااوه  الااان  ه هااا وا ااادف مااان  وصاااو مل إليهاااا.

ررضاى الاداخلييف  ا اصة بادما  ا قد تل م األدورة و و  .(54)دورةاحلاجة إىل األ احلد من، و حمدد 
رنبغا  تاوخ  احلا خل ا ، لكان  قلياةال ماراضألمان الج ء مان خطاط ال الج ا حااال  م قاد  

ت  رااا  السااالمة رسااام   اااا بجياااد  بوضاااعداخلس وحتإاااى ارااا ال ااالج.مااان طرا ااا  اساااتادام هااا ه ال
تقاادمي دخلوس لارااام  بوسااا ل منهااا ماا لا  ال قليااة ومنااع مشااالل الصاا ة قليااة ال ااييااة والصاا ة ال

 .(55)الص ة ال قليةجبوان  
باال علااى ال كااس، عناادما تسااتادم علااى  اا:التاادخل  النيسااية االجتماعيااة ترفااوليساات  -78
تااادخل  فإهناااا مت ااال علاااى األدلاااة،  وقاااا مل أخلقااا بأسااالوو ماااع حقاااوق اراااراهقيف و  متسااا حناااو 

، إىل األدلااة ارت ارااد  علااى لياااء  4-65 اا قراخلهاا ،ل اريااةه يااة الصاا ة ا وقااد أشاااخل  أساسااية.
 هااا ه الااانه  وف اليتهاااا مااان حياااث التكلياااة ا ت  رااا  الصااا ة ال قلياااة ومناااع االضاااطرابا  النيساااية

حقوق الطيال الادول بقاو  علاى  ينة شج ت، وعلو  على  ل  سيما ا صيوف ارراهقيف. ال
 .(56)ةمع الت اماهتا بت  ر  ح  ارراهقيف ا الص اا يشا، متهاوتوسيع نطاق اعتماد ه ه التدخل 

رواقاااف والم تقااادا  القدمياااة التصااادي ل مااان أجااالورنبغااا  للااادول أن تسااات مر ا بااارام   -79
 مان لتلاف يفماراهقرنبغ  التشااوخل ماع و  من خلل نشر ار لوما . إماء األمراض ال قليةالسلبية 

وإنشاااا ها  الصااا ة ال قلياااة خااادما  تصاااميمل ا عملياااا لتلياااة  وي وجهاااا  نإااار األعمااااخل و 
م اياة التمييا  بايف اينسايف ا مان أجال اسات ماخلا   أن تكاون هناا وجيا   ها.وخلصد وتشغيلها

شااالل رمتناسا   ار رضااة بشاكل  اا ارهمشاة،  موعااا جماال الصاا ة ال قلياة، والتواصاال ماع اجمل
 ا .عقبا  أل  ا احلصول على ا دماليت تواج  الص ة ال قلية و 

مب ار  حقوق اا متام تتقيدأار قانونية ب اا مدعومة  قلياحل  ا الص ة الورنبغ  أن ركون  -80
 سالمتهمل البدنياة.احملام للمراهقيف  وي اإلعاقة و  ناميةاحملام القدخلا  ارتيت تقتض  اإلنسان، ال

اينساااا  لامهااااال واإلراااا اء النيساااا  وايساااادي وال نااااف عرضااااة ارراهقااااون  وو اإلعاقااااة ركااااون و 
 الص ة ال قلية.ا اصة بأثناء احتجامهمل ا أمالن الرعارة يف القسرر منع احلمل أو والت قيمل
وأن تنشارها لرعاراة ل وبناء على  ل ، رنبغا  أن ت تماد هياع ارؤسساا  مباادا وم اار  -81
ورنبغا  وضاع  .(57)لم اار  الدولياةلاا وفقاللنتصااف  اا نإمبلغ و لاآمنة ف الة و ضع آليا  وأن ت

__________ 

(54) Peter Fonagy and others, What Works for Whom?: A Critical Review of Treatments for Children and 
Adolescents (2014). 

(55) “A preparatory action related to the creation of an EU network of experts in the field of adapted care for 
adolescents with mental health problems: final report” (2015). 

 .15 ملينة حقوق الطيل، الت لي  ال ام خلق (56)
 .www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdfانإر  (57)
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رااة رعاانتهالااا  حقااوق ارااراهقيف ا أمااالن البغيااة ضاامان إمكانيااة اإلباالغ عاان رصااد للآليااا  
 .االنتصافال  الص ة ال قلية و ارت لقة ب

 ا ليماا  اللجعايفاروجاودرن ض ف عدد مت اراد مان اراراهقيف  رب ث على القل مما و  -82
 58ماراة اللجعايفالواسا ة النطااق ارت لقاة حبالدولياة  اهتاالت امابر الادول  ل  وت ا للجوء. لتمسيفار أو
الصااا ة مساااتو  مااان احلااا  ا أم ااال  يهااااف مباااا حبقاااوقهمل، لكااا  رتمت اااواارسااااعد  اللمماااة  تاااوف و 

 تيف.ال قليوالسلمة 

 حقوق المراهقين في الصحة الجنسية واإلنجابية -خامساا  
 والتحديات المرتبطة بها واإلنجابيةالصحة الجنسية ب المتعلقةحقوق الطبيعة  -ألف 

لساالو  لاا فهماا اا باال أرضاا، ف ساا  رتطلاا  النضاا  البااد  ال النمااو اينساا  الصاا  إن  -83
 اا ابي يااا جانب علقة جنسيةركون بدء بالسلمة اينسية. وقد اا إجيابياا الص   وإحساساينس  
ااااان  ارراهقاااااة، و  مااااان جوانااااا  اا وصااااا ي األدوا   احلصاااااول علاااااىن احلااااا  ا و ارراهقااااارنبغااااا  أن مي 

علااى نطاااق لنشااال اينساا  ورنتشاار ا الاايت تساام   اامل ب اايش حياااهتمل اينسااية بأمااان. وار لومااا 
رواجاا  ومااع  لاا ، . لباا   بشااكل  م دالتااتياااو  علااى الاار مل ماان ، ارااراهقيف واسااع ا صاايوف

ماا  وا ادما  والساالع ن ا هياع أخلجااء ال اام التمييا  وال قباا  ا احلصاول علاى ار لو و ارراهقا
 رؤدي إىل انتها  حقهمل ا الص ة. مما اللممة حلمارة ص تهمل اينسية واإل ابية،

ار ليااا   وارراهقااون الاا رن ر  تاا ون ماان ساايما اليتيااا  ال ال درااد ماان ارااراهقيف،ور ااد ل  -84
ا جمااااال  ييفارهنتصااااال باااان اال، عاااايةانوار ليااايف وم دوجاااا  ارياااال اينساااا  ومغااااارري ا ورااااة اينساااا

فيهاا وصامل  قاوانيف أو اجتماعياة وناابع مان قواعادأحكاام فيا  وقاف لت ارض ألي ملاا حتساب الص ة
 الصا ة اينساية واإل ابياةا  ال دراد مان اراراهقيف حقاوقاا وتتاأثر أرضا سلولهمل اينس .ل و رمي

على  أو في اينس    ارر وو  ال نف اينس  وال نف ارؤسس ، واإللراه على  في مبا ال نف،ب
ور اااا م هاااا ا  وتلاااا  القا مااااة علاااى م ياااااخل الغ رااااة اينسااااية.وارماخلسااااا  والقاااايمل ال لوخلرااااة الااا واج، 

علاااى  اا  ارتكافعااة الاايت   اال ماان الصاا    و القوالاا  النمطيااة اينسااانية الضاااخل  وعلقااا  القاا
ارماخلساا  اينساية ارأموناة  ىصاراخل علااإل أو ل درد من اليتياا  ارراهقاا  خلفاا مماخلساة ايانسا

 وارسؤولة.
 يفالبااااادنيواالساااااتغلل العتاااااداء أماااااام االيتياااااان  ضااااا فورنبغااااا  تساااااليط الضاااااوء علاااااى  -85

ال وا اااا  الكباااا   الاااايت رواجهوهنااااا ا احلصااااول علااااى ار لومااااا  وا اااادما  اينسااااية يف، و واينسااااي
حتاااادرا  خاصااااة بسااااب   ماااان حااااامل  صاااايا  اينساااايف نو راهقاااارواجاااا  ار مااااااا ول اااا   واإل ابيااااة.

خااالل مرحلاااة الطيولاااة اربكااار   خلج اااة فيهاااا أ جررااات علااايهمل دون ماااوافقتهمل ال ياااةعملياااا  جراح
__________ 

 .22  اتياقية حقوق الطيل، اراد (58)
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واقف ارعن  التميي  داخل األسر  واجملتمع، فضلا وقد رؤدي  .(59)الطبي   أجسامهملوبسب  منو 
بينمااا مت اال ا اادما  الصاا ية،  صااول علااىاحلرمااان ماان احلقاادم  الرعارااة الصاا ية، إىل التميي رااة ر

لااااى الرعارااااة عصااااول احلَااااول دون اا إضااااافياا عا قااااارهاااان الطبيااااة أوسااااال ار رفااااة والااااوع  ا  قلااااة
 .(60)اييد 
ا  لا   مباا ارراهقون  وو اإلعاقة لل الج الطاد القساري،ا أ ل  األحيان، رت رض و  -86

 م املاااااة قاساااااية أواا شاااااكل ت ااااا ربرميكااااان أن ألمااااار الااااا ي الت قااااايمل واإلجهااااااض ومناااااع احلمااااال، ا
 ي دم إىل حدستورا     متناسبة راليتيا   وا  اإلعاقة وتت رض  .(61)مهينة أو إنسانية ال أو
 أي وساااايلة مااان وساااا ل االنتصااااافأن تكاااون لااادرهن مااان ال ناااف البااااد  واينسااا ، دون  يااا دم
   أخلاء ال درد من مقدم  الرعارة الص ية لد  و  .(62)ا أ ل  األحيان الوصول إىل ال دالة أو

أهناامل أشااااع عاادميو ا  لاا  افملاضااا   مبااا منطيااة عاان األشااااع  وي اإلعاقااة،و  اا  دقيقااة 
الصا ة ب ارت لقاة وا ادما  والسالع  لوماا ارراؤدي إىل حرمااهنمل مان احلصاول علاى  مما اينس،

 .(63)الت قيف اينس  الشامل ومناينسية واإل ابية، 
للوفاااااا  بااااايف اراااااراهقيف علاااااى الصااااا يد  اا شااااايوعاإلرااااادم ثاااااا  أل ااااار األساااااباو ل رشاااااكو  -87

اا عرضااة أرضاا اليعااا  السااكانية الر يسااية ماانن و ارراهقاا ركااون، هيااع أحناااء ال ااام وا .(64)ال ااار 
ار ليااون وم دوجااو  فاايهمل اليتيااان ن، مباانقااص ارناعااة البشااررة بشااكل ألاا  إلصااابة بياا وسطاار ا 

 اياانس مقاباال مااالمياخلسااون الاا رن ، وارراهقااون ا ورااة اينسااية ومغااارر رراهقااون اارياال اينساا ، و 
البلاادان الاايت ترتيااع فيهااا  وا .ن الاا رن رت ااااون ارااادخلا  باااحلقنو وارراهقاامصاال ة،  أو ساالع أو

بشاكل خااع عرضاة ، تكاون اليتياا  ارراهقاا  ي وس نقاص ارناعاة البشاررةب م دال  اإلصابة
 اإلصاااااابا  ايدراااااد  ا أفررقياااااا احااااااال  ا ارا اااااة مااااان  75 نشاااااكل إ  باااااالي وس،لاصاااااابة 

ااد د  ،(65)2013 عااام والقااوانيف عاادم ارساااوا  باايف اينساايف، وارماخلسااا  التقليدرااة الضاااخل  وقااد ح 
 يعاااا وتواجااا  هااا ه ال .(66)لوبااااءمساااببة ل اينساااية ل وامااال قباااول ار اشااار ال قابياااة ارت لقاااة بسااان 

الوصمل والتمييا  من ارراهقيف خطر الت رض بشكل    متناس  رستورا  عالية من واجملموعا  
إىل السا    تجارمي و ا ه مان انتهالاا  حقاوق اإلنساان عنادولل وال نف والنب  من جانا  األسار

ا  لااا  حرمااااهنمل مااان احلصاااول علاااى  مباااا احلصاااول علاااى خااادما  الصااا ة اينساااية واإل ابياااة،

__________ 

(59) A/70/213. 

(60) A/HRC/32/44. 
(61) A/HRC/22/53. 
(62) A/66/230. 
(63) Handicap International and Save the Children, Out from the Shadows: Sexual Violence against Children 

with Disabilities (2011), p. 13. 
(64) WHO, Health for the World’s Adolescents. 
(65) UNAIDS and the African Union, Empower Young Women and Adolescent Girls: Fast-Tracking the End 

of the AIDS Epidemic in Africa (2015). 
(66) E/CN.4/2005/72. 
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لكشااااف عااان فااا وس نقاااص ارناعاااة البشاااررة وارشااااوخل  اف اااص  خااادما  الرعاراااة الصااا ية، م ااال
 .هب ا الي وس رت ل  فيما وال لج
وت  ار ف  الص ة اينساية واإل ابياة تكتسا  أمهياة حامساة.ب ارت لقةاحلقوق وبالتاي، فإن  -88

مرتبطااة باحليااا   ةواالجتماعياا ةوال قلياا ةوال اايياا ةالبدنياا ساالمةحالااة ماان الالصاا ة اينسااية بأهنااا "
 وت ااااااملف .(67)"اعااااااتلل مااااااا أو خلاااااال وظيياااااا  أو اينسااااااية وليساااااات جماااااارد ا لااااااو ماااااان ماااااارض

اتياقياااة القضااااء علاااى هياااع مااان ( 2)12  مااان اتياقياااة حقاااوق الطيااال، وارااااد()و( 2)24  ارااااد
ا  مبااا جماال تنإايمل األسار ، وا ادما  ابااحل  ا تاوف  الت قياف اا م ا أشاكال التمييا  ضاد ارارأ 

هيعااا   ومااع  لاا ، فقااد أثاااخل  .(68)أي متيياا  ألي سااب  ماان األسااباودون مااراهقيف، لل لاا  
 ارت لقاة  لوماا  وا ادما  والسالعارتاوف   بواعث قل  بشاأنم اهدا  األممل ارت د  باستمراخل 

أن الصااا ة اينساااية واإل ابياااة  شاااد ب   هااا ه ا يعاااا ألاااد لماااا  الصااا ة اينساااية واإل ابياااة.ب
ا  لا  عادم التمييا ، وعادم الت ارض  مباا جمموعاة واسا ة مان حقاوق اإلنساان، شملللمراهقيف ت
 .(69)والت ليمل ،ار املة، وا صوصيةإساء   أو للت  ر 

 توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الفعالة للمراهقين -باء 
مياة مان أهاداف التن 7-3 ةجيادخل الملحيا  بالغارا، بواعث القلا  تلا حجمل بالنإر إىل  -89

. اسااتياد  ايميااع ماان خاادما  الرعارااة ارت لقااة بالصاا ة اينسااية واإل ابياااة، ارت لقااة بارسااتدامة
 ااا  و  سياساااة مراعياااة للعتبااااخلا  اينساااانية ل اعتمااااد، سااايت يف علاااى الااادو الغاراااة هولت قيااا  هااا 

تيجيا  ا االساااملا اوإدماجهااا ،هياااع اراااراهقيفيا اااد  لصااا ة اينساااية واإل ابياااة لبشاااأن ا متيي راااة
 .(70)وال ام  الوانية

ت ااملف بااأن عاادم أن هاا ه السياسااا  مااع م ااار  حقااوق اإلنسااان و وجياا  أن تتماشااى  -90
وجيااا  ضااامان  .(71)اا رشاااكل متييااا  ارااا لوخل  علاااى قااادم ارسااااوا   مااان ا ااادما  اراااراهقيفاساااتياد  

 ار لومااا علااى بشااكل سااري ومااراد  صوصاايا  ارااراهقيف و اا  متيياا ي حصااول هيااع ارااراهقيف 
تنإااايمل األسااار ، هاااا تلااا  ارت لقاااة بفي مباااا الصااا ة اينساااية واإل ابياااة،ارت لقاااة بوا ااادما  والسااالع 

األشااكال احلدر ااة رنااع احلماال، وارشااوخل ، والرعارااة السااابقة لل ماال، وخلعارااة األمومااة، واألمااراض و 
خاااادما   وجياااا  أن تكااااون .(72)والتشااااايص، وال اااالج، واإلجهاااااض ارااااأمون اا،ارنقولااااة جنسااااي

__________ 

(67) Paul Hunt and Judith Bueno de Mesquita, The Rights to Sexual and Reproductive Health (2006). 
 .14 ملحقوق الطيل، الت لي  ال ام خلقينة  (68)
 .CAT/C/PER/CO/4و CCPR/C/DJI/CO/1، و . ضد ب و ل.  (69)

(70) WHO, Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services: Guidance 
and Recommendations (2014). 

عادم التمييا  ا ( بشاأن 2009)20 مللت ليا  ال اام خلقا، اواالجتماعية وال قافياةاللجنة ار نية باحلقوق االقتصادرة  (71)
 .احلقوق االقتصادرة واالجتماعية وال قافية

 .15 ملوخلق 4 ملخلق انال ام انينة حقوق الطيل، الت ليق (72)
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أحكاام  و ا  قا ماة علاىللماراهقيف مرح باة ومل ماة  رراهقيفا اصاة بااالص ة اينسية واإل ابياة 
ا اا أرضا النإارقادم  الرعاراة الصا ية رنبغا  رو  ا صوصاية والساررة.جيا  أن تكيال  لماا  مسبقة

الصاا ة  دما خباا رت لاا  فيماااساايما  ال لمااراهقيف،حتدرااد أوقااا  للرعارااة وأمااالن بدرلااة لصصااة ل
 اينسية واإل ابية.

وعلو  على  ل ، رنبغ  للدول ا ا  تداب  إل لاء وع  ارراهقيف حبقاوقهمل فماا خياص  -91
األسااار  واردخلساااة واجملتماااع  داخااالا ااادما  والسااالع الصااا ة اينساااية واإل ابياااة واحلصاااول علاااى 

األدلاة  امل، والقا مل علاى، والكالشامل، و راع  للسنرنبغ  أن ركون الت قيف اينس  ارو  احملل .
مااااان ارنااااااه  الدخلاساااااية اإلل امياااااة، ماااااع إرااااالء اهتماااااام خااااااع اا جااااا ء ،ال لميااااة وحقاااااوق اإلنساااااان

 رشاامل مبااا اياانسنااود ا ورااة و خصااا ص و  ،لل لقااا ، واحليااا  اينسااية، وارساااوا  باايف اينساايف
ل، والوقاراة مان احلمال الوالدي والسلو  اينسا  ارساؤو السلو  ، و النمطيةا ورا  اينسانية    
 .(73)اا جنسياربكر واألمراض ارنقولة 

للم ار  الدولية حلقوق اإلنسان، اا  رمي اإلجهاض، وفق وقفع الدول بقو  على شج  وت   -92
القوانيف نااة. فااوارأمو  ةاحلصااول علااى خاادما  اإلجهاااض القانونياا إمكانيااة واعتماااد تااداب  لضاامان

الصا ة ال قلياة آثااخل سايعة علاى الوفياا ، و  مرتيع مان عددعن  يرتسباإلجهاض  ارت لقةاينا ية 
اللت امااااا  الاااادول بضاااامان احلاااا  ا الصاااا ة  ، وهاااا  مب ابااااة انتهالااااا للكرامااااة وهاااادخلوالبدنيااااة، 

دما  اإلجهاااض ارت لقااة خبااار لومااا   جياا  إتاحااة لاا ،  عاان وفضاالا  .(74)راهقااا يتيااا  ارلل
دون متييا ، علاى األقال وأن تقادم و ا  نوعية جياد ،  وجي  أن تكون ه ه ا دما  ا ارتناول

عنااادما تكاااون األم ضااا ية و ا خطااار، تها صااا  أو حياااا  األم عنااادما تكاااونا الإاااروف التالياااة: 
   إتاحاااةوجيااا لااد  اينااايف. حااااد أو ياااتممإ ا لاااان هنااا  تشاااوه و ساااياح احملااااخلم،  أو اال تصاااو

ارراهقاا  بصارف النإار عان الوضاع تيا  اليهيع  وج لها ا متناولالرعارة اللحقة لاجهاض 
 القانو  لاجهاض.

ا سااااياق ب ا الااااب ضااااها لعناصاااار م اااا م  هاااا  ن الوقارااااة والرعارااااة وال اااالج والاااادعمل وإ -93
ورنبغااا  أن تتااااح يمياااع  .(75)نقاااص ارناعاااة البشاااررة ليااا وسالتصااادي علاااى حناااو شاااامل وف اااال 

، واالساتياد    مشاوخل  ا ها ا الشاأنف اص للكشاف عان اليا وس وتلقاإمكانية إجراء ارراهقيف 
لاادما  الصا ية أن تقادم ورنبغا  ل للوقاراة وال الج مان اليا وس. قا ماة علاى األدلاة من برام 

خااادما  ف اااص الكشاااف عااان اليااا وس، و و  ،ار لوماااا  ارت لقاااة بيااا وس نقاااص ارناعاااة البشاااررة
 يفارت لقاااوال ااالج والرعاراااة  ال لرراااة،  اااواملالو الصااا ة اينساااية واإل ابياااة، ووساااا ل مناااع احلمااال، 

 ،و  هااا ماان األدورااة الي وسااا  ال كوسااةا  لاا  مضااادا   مبااا بياا وس نقااص ارناعااة البشااررة
__________ 

 (.2009) إخلشادا  تقنية دولية بشأن الملبية اينسيةواليونيسكو،  70/137 ةقراخل ايم ية ال ام (73)
(74) A/66/254 وA/HRC/32/44. 
( بشااأن فا وس نقااص ارناعااة البشااررة/اإلردم وحقااوق 2003)3 ملالت ليا  ال ااام خلقاا ،اللجناة ار نيااة حبقااوق الطياال (75)

 الطيل.
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بيااااا وس نقاااااص ارناعااااااة لرعاراااااة ارصااااااابيف التشاااااايص والتكنولوجيااااااا   ا  الصااااالة عملياااااا  و 
، والااادعمل ايياااد ، والتغ راااة ماااراضو  هاااا مااان األ ا  الصااالة  وباألمخااااج النااااه  البشاااررة/اإلردم 

 األسر  واجملتمع والرعارة ارن لية.خلعارة عن  االجتماع  والروح  والنيس ، فضلا 
ال االج حملاولاة تغيا  اريال اينساا  أشاكال مان فارض باسااتياء إماء ارقارخل ا ااع  شا رور -94

اااياانس ال مليااا  ايراحيااة القسااررة لت درااد نااود ا  لاا   مبااا وا ورااة اينسااانية،  ر  علااىالاايت   
ة الاايت  اار  علااى الت قاايمل واإلجهاااض القساارر، وعمليااا  حااامل  صاايا  اينساايفالشااباو ماان 

ال رن ر انون مان منو األايال  لوقفيتيا   وا  اإلعاقة، واستادام ايراحة وال لج ا رمو  ال
و إىل واال اا امغااارر  ا ورااة اينسااية عتباااخل حاااال  التناساالية، وا  هملوإمالااة أعضااا عجاا  ا النمااو
ارماخلساااا ، وإلغااااء هياااع  هااا هورنبغااا  للااادول القضااااء علاااى  اضاااطرابا  نيساااية.نياااس ايااانس 
هاااورتهمل اينساااانية  أو أفاااراد علاااى أسااااس مااايلهمل اينسااا متييااا  إماء  أو فيهاااا  ااارميالقاااوانيف الااايت 

كااا  ر لوماااا  الصااا ية الوانياااة لاإصااالح وحتااادرث نإااامل  باااد مااان وال .(76)همل عااان  لااا وت بااا  
ار ليااا  وار لياايف وم دوجاا  ارياال اينساا  وضااع تشاامل مياااهيمل حقااوق اإلنسااان ومتغاا ا  م اال 

 .(77)حامل  صيا  اينسيفو 

 وتعاطي المخدرات ومكافحة المخدراتن و المراهق -سادساا  
 المرتبطة بهفي مرحلة المراهقة والمشاك  تعاطي المخدرات طبيعة  -ألف 

مااااع مراااااد  احتمااااال الشاااارود ا ت اااااا   رراااا والتجامفااااة اجملتتساااامل بفاااامل  ارراهقااااة هاااا   -95
ا حيف ميكن أن أل ر عرضة ل ضراخل الص ية ارتصلة بارادخلا ،  ونارراهقركون و ارادخلا . 

بلاوغ ا مرحلاة الت اا  ارادخلا  ا مرحلاة ارراهقاة إىل اإلدماان عليهاا خالل الشرود ا رؤدي 
هاا ه اررحلااة، رشاايع  وا الك ااول والتباامل واراا ربا .  هاااا أ لاا  األحيااان. وارااواد األل اار شاايوع

السانوا  األخا   أصاب ت اراؤثرا   وا القنا ، سايما ال ت اا  ارادخلا     ارشروعة،اا أرض
 .(78)الشوا ل ا امة أحد ةالنيسانية ايدرد     ارنإم

 راااراهقيفت ااااا  اتوجاااد ساااو  بياناااا  ضاااعيلة عااان  ال خااااخلج البلااادان اررتي اااة الااادخل،و  -96
بايف البلادان وداخلهاا،    لبا   فيمااوتوجد اختلفاا .أضراخل ص يةرتصل ب  من  وما للمادخلا 

على سبيل ار ال، و  بيف جمموعا  من ارراهقيف.فيما و  ،اا نإرا همل األل  سنو  ارراهقيف بيففيما و 
خاااالل  أو ل بصااااوخل  عرضاااايةك ااااو ارياااارل للسااااتادام الا أوسااااال الشااااباو اماااان الشااااا ع أل اااار 

__________ 

؛ 30-29  ، اليقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراCRC/C/GAM/CO/2-3؛ وCRC/C/RUS/CO/4-5؛ وA/HRC/22/53انإااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  (76)
 .43-42  اليقرا، CRC/C/CHE/CO/2-4و

(77) Pan American Health Organization resolutions CD50.R8 and CD52.R6. 

)منشااااوخلا  األماااامل  2015 ل ااااام تقرراااار ارااااادخلا  ال ااااار ار ااااي بارااااادخلا  وايرميااااة،  األماااامل ارت ااااد  مكتاااا  (78)
 .(E.15.XI.6ارت د ، خلقمل اربيع 
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، حصاول ارااراهقيف علاى ا ادما  حماادود وبارقاخلناة ماع البااالغيف، فاإن إمكانياة  .(79)االحتيااال 
ارااراهقيف علااى  أن َااول دول حصااولساان الرشااد القانونيااة  ميكاان ل اادم بلااوغعلااى ساابيل ار ااال، و 

خلا  األل اار عرضااة ل ضااراخل ارتصاالة باراااد . وارراهقااون الاا رن َااد دون علااى أهنااملخاادما  م ينااة
، والاا رن عاشااوا صاادما  ارااداخلس ماان ، والاا رن اساات ب دواالشااواخلدأولعاا  الاا رن ر يشااون ا هاامل 
تكااون و  ارااادخلا .علااى إدمااان  فيهاااإراا اء، والاا رن ر يشااون ا أساار  أو راا أساار  اا تيككاا أو نيسااية

ا  لاا  اإلصااابة بياا وس  مبااا ارراهقااا  عرضااة لااب ا أنااواد الضاارخل أل اار ماان اليتيااان،اليتيااا  
 ارادخلا  بشكل حقنبسب  بسب  ال دو  عن ارر  االتصال اينس  و ص ارناعة البشررة نق

 بغيااةاا مناسااباا مااع بيانااا  مصاانية تصاانيييمتضااافر  اا وتتطلاا  هاا ه ال واماال جهااود . اا  مااأمون
 ارناسبة  ا.اري انية  و صيصا دما   درد أهدافحت حىت رتس حتسيف فهمل أمنال الض ف 

اراادخلا  واال ااخل ا إنتااج  عن ت ااا  اراادخلا ، تنات  عان مشااخللة اراراهقيف وفضلا  -97
سلساال . ورشاااخل  مراهقااون ا هيااع مراحاال البدنيااة وال قليااةتهمل صاا  هبااا عواقاا  جساايمة علااى

قاد رت ارض باراادخلا   ا  ارشاروعة،  رت لا  فيمااو  ارادخلا  ارشروعة و ا  ارشاروعة.مداد باإل
للجرمياااة ارنإماااة وال ناااف وعملياااا  مكاف اااة  ،اا إىل األعماااال ا طااار  أحيانااا باإلضاااافةارراهقاااون، 
آثااااخل إنتااااج اراااادخلا  وال ناااف ارااارتبط  بشاااأنإجاااراء م راااد مااان الب اااو   باااد مااان وال اراااادخلا .

 ة على ص ة ارراهقيف.بالسوق اإلجرامي
خلدود  عاان اوارشاااخللة ا اال اااخل هباااألضااراخل اررتبطااة بت اااا  ارااادخلا  وال ميكاان فصاال  -98
تكان ف الاة ا احلاد مان  م على ارادخلا وتبيف األدلة أن الردود القم ية وال قابية  الدول. أف ال

ال نف  هافي مبا عواق  سلبية،ه ه الردود قد أسير  عن  وأن ،(80)توخلردها أو ت اا  ارادخلا 
عن  ص ، فضلا االستادام الشاحيامهتا من أجل ارادخلا  و  ت اا  رمي ورؤدي  .(81)واليساد
 الشاااباو مااان ا ااادما  الصااا ية، إىل نياااوخلاراااادخلا  وعناااف الشاااراة،  مساااتادم  ساااجل 

الاايت ترلاا  علااى عاادم التسااام   ت قياافالوقارااة والعلااى الصاا ة. وتيضاا  باارام  اا ضاااخل اا رااؤثر أثاار  ممااا
احلصااول علااى  إىلارااراهقيف  قااد ر ق اال فيهااا احتمااال ساا  بيعااة  إىل ت اااا  ارااادخلا  مااعاا مطلقاا

ال نف أباءهمل بسب  مراهقون فقدوا هنا  و  ت اا  ارادخلا .األضراخل ارتصلة ب بشأنم لوما  
 ورساير  لا  عانجارا مل  ا  عنيياة، ل قوباة علاى االحتجاام ارطاول  بساب  ارتصل باراادخلا  و 
 ال قلية. ملعلى ص تهان كاسا  لب   

__________ 

(79) WHO, Global Status Report on Alcohol and Health 2014. 
(80) Louisa Degenhart and others, “Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis and cocaine use: 

findings from the WHO World Mental Health Surveys”, PLOS Medicine, vol. 5, No. 7 (2008)؛ 
 European Commission, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction and Rand Europe, Aو

Report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007 (2009). 
(81) E/CN.7/2008/CRP.17. 
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 للمخدرات ينخدمات مناسبة لمعالجة تعاطي المراهقتقديم  -باء 
 ااا   ت ااااا  اراااادخلا رنبغااا  للااادول أن ت تماااد التاااداب  ارناسااابة حلماراااة األاياااال مااان  -99

ا سااياق هاا ا قاارأ ر  جياا  أن  لكاان .(82)التااوخلل ا  اااخل  ارااادخلا   اا  ارشااروعةماان و  ةارشااروع
 .(83)حقااوق اإلنسااان ا جمااالتياقيااة حقااوق الطياال و  هااا ماان االلت امااا  ااحلمارااة الاايت توفرهااا 

ارت لقااة الت امااا  مبوجاا  اتياقيااا  األماامل ارت ااد  الاا ل   اا تقرربااهيااع الاادول  قااع علااى عااات وت
علااااى حنااااو رتماشااااى مااااع الت امااااا  حقااااوق اإلنساااااان ت قاااارأ  جياااا  أن يت، الااااا ارااااادخل كاف ااااة مب
ال حمادد  هتادف إىل محاراة األايا اا أحكاما كاف اة التباملر اإلااخلراةوتتضمن االتياقية  .(84)ةوامرارت

 والشباو، وتكمل احل  ا الص ة.
ن، دون دماااالوقارااة واحلااد ماان الضاارخل وال االج ماان اإلخاادما  ورنبغاا  للاادول أن تااوفر  -100
وهاا ه ليساات اسااملاتيجيا   .اا تاادخلجيي حلاا  ا الصاا ةامي انيااة لافيااة إلعمااال أن  صااص متيياا ، و 
ماان السااا   متكاايف اراااراهقيف  ماان أجااال نه  شاااامللاا باال هااا  مكونااا  المماااةبدرلاااة  أو متنافسااة

مياع ها ه ا ادما  يهاا. ورنبغا  يتلق ملَ   االيت لل صول على ا دما  وار لوما  الص ية 
 .وسهولة احلصول عليها ومقبوليتها وجودهتاتوافرها  تستوا اإلااخل ارتم ل اأن 

و مب لومااا  األايااال والشاابارنبغاا  ت ورااد ، ارااادخلا بالوقارااة ماان ت اااا   رت لاا  فيماااو  -101
مان ار اروف أن األساالي  و . برارالبطررقة  أو سهلة اليهمل بصيمل وإتاحتها ،(85)دقيقة وموضوعية

 ،وال قاة  مالبنااء القادخل  علاى الت َقا ف الة، ا حيف  تأيت بنتا   ال ار لوما  ارضللةو  ارايية
مكت  األممل ارت اد  وقد أصدخل  نتا   واعد . ،السلو  احمليوف بارااارشرح مع المللي  على 

رت ايف اساتادامها عناد  86ار ي بارادخلا  وايرمية توجيها  بشأن م ار  الوقاراة مان اراادخلا 
 .الوقارةوبرام  تصميمل سياسا  

همل وقحقااهاا في مباا قاوق ارااراهقيف،حل االنتهالااا   ا  ارتناسابة خل تاأن  للوقاراة ال ميكانو  -102
 فااارض قياااود علاااى االساااتمراخل اع الااادول علاااى وتشاااج    لااايمل.ا ا صوصاااية والسااالمة البدنياااة والت

 ، وحإرها عند االقتضاء.تستهدف الشباو مااا اليت  البمل للك ول والتب إعلنا  الملور 
 جيااا و  الحتياجاااا  احملااادد  للماااراهقيف.تصاااميمل ال ااالج مااان اإلدماااان حسااا  اوجيااا   -103
عنااااد ت اااااايهمل ا  لااا   مبااااا روف،احلااا  ا ارشاااااخللة ا أي ظااارف ماااان الإاااارراهقااااون  ريقاااد أال

__________ 

 .33  اتياقية حقوق الطيل، اراد (82)
(83) Damon Barrett and John Tobin, “Article 33: protection of children from narcotic drugs and psychotropic 

substances”, in A Commentary to the United Nations Convention on the Rights of the Child, John Tobin 

and Philip Alston, eds. (Oxford University Press, forthcoming). 
 .13  ، اليقر A/65/255انإر  (84)

، CRC/C/ROM/CO/4)و(؛ و64  ، اليقااااااار CRC/C/ALB/CO/2-4)د(؛ و50  ، اليقااااااار CRC/C/GUY/CO/2-4انإااااااار  (85)
 .50  ، اليقر CRC/C/BGR/CO/2)أ(؛ و49  ، اليقر CRC/C/SWE/CO/4؛ و71  اليقر 

(86) https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
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  هاملعناد الت با  عان آخلا ملمع إلايهتسا احلا  ا أن ر  يفاراراهقولاد   إدماهنمل عليها. أو للمادخلا 
 .(87)قاادخلاهتمل نااام لتاا علااى ال الج وفقاا أن مين ااوا مااوافقتهمل وا ،ملالرعاراة الصاا ية ا اصااة هبا ا

هياع مرالاا  جياا  إ الق و  موافقاة الوالادرن.ارشاوخل  الساررة وار لومااا  دون وجيا  إتاحاة خدمااة 
تج  فيها احتجام مت اا  ارادخلا    َ من انتهالاا   ون فيها انرت سي  و بشكل ن و مراهقاليت 

 صاخلخة.
بياااا وس نقااااص ارناعااااة إىل خاااادما  احلااااد ماااان األضااااراخل ارتصاااالة افتقاااااخل مياااا د  هنااااا و  -104
حتااول عاان حااواج  مت اادد   احلقن، فضاالا باارراهقيف الاا رن رت ااااون ارااادخلا  ، ا اصااة باااالبشااررة
القااانون، وعاادم  ارنصااوع عليهااا االقيااود ال مررااة  فيهااا مبااا حلصااول علااى هاا ه ا اادما ،دون ا

وجااااااود بيانااااااا  بشااااااأن ت اااااااا  ارااااااادخلا  باااااااحلقن ا أوسااااااال األايااااااال والشااااااباو ا م إاااااامل 
ص ارناعااة البشااررة مبااادا توجيهيااة تقنيااة بشااأن الوقارااة ماان فاا وس نقااوقااد و ضاا ت  .(88)البلاادان

احلقن، ورنبغاا  أن تشااكل باالشااباو الاا رن رت ااااون ارااادخلا  ل والاادعملال االج والرعارااة تقاادمي و 
 .األساس للجهود اليت تب  ا الدول ا ه ا الصدده ه اربادا التوجيهية 

 إىل إجياااداا ساا يت ارااد النقاااد الاادوي وايهااود الاايت تباا  ا ب ااا الاادول جياادخل الملحياا  بو  -105
وقاف  رميا  وتنإيما   رشامل مبا ارادخلا ،ت اا  قم ية ارت لقة بال أو  قابيةللسياسا  البدا ل 

  بشكل قانو .

 ستنتاجات والتوصياتاال -سابعاا  
االستثمار في الحلق فلي الصلحة نمكانلات هالللة لالسلتفادة ملن االسلتثمارات يوفر  -106

الفرصة لتحسين أثلر التجلارب المبكلرة  يتيح كما  ،من الحياة اإليجابية في السنوات األولو
 .في المستقب ر اضر األحدة وبناء القدرة علو التحم  للتخفيف من السلبية 
المتصلة بالصحة وغيرها من السياسات الراميلة  عند وضع سياساتهالدول لوينبغي  -107

مللن  نمللو فتللرةهللي نلللو االسللتثمار فللي المللراهقين، أن تسترشللد بالمبللدأ القاللل  نن المراهقللة 
. ويحتاج المراهقون نلو الحماية ملن مستق بشك  قرارات الأج  زيادة القدرة علو اتخاذ 

 ةالحمايللل ذههللل ابعطلللينبغلللي أن يراعلللي ، لكلللن خطلللاراألغيرهملللا ملللن العنلللف واالسلللتغالل و 
 فترة المراهقة. المكتسبة طوال ناميةوتطبيقها الكفاءات الناشئة والقدرات المت

وينبغلللي للللللدول أن تسللللتثمر فللللي تمكللللين المللللراهقين مللللن خللللالل احتللللرام حقللللوقهم  -108
 تهم عللو التحمل .وقلدر  تهمواالستثمار في صح هم،عترا  بقدراتواالواستقاللهم الذاتي، 

جميلللع المبلللادرات الراميلللة نللللو معالجلللة الصلللحة البدنيلللة والعقليلللة والجنسلللية وينبغلللي تنفيلللذ 

__________ 

 .15 ملينة حقوق الطيل، الت لي  ال ام خلق (87)

(88) Harm Reduction International, Global State of Harm Reduction 2012 (2012), p. 140. 
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آراء الملراهقين  ملع مراعلاةحقلوق اإلنسلان، فلي مجلال  لاللتزاملات الدوليلة اا وفقللمراهقين 
 .واعتماد نهج قالمة علو األدلة

مللن الجهللود التللي  اا هاملل اا السياسللات والخللدمات التللي تللدعم األسللر جللزءوتشللك   -109
 مسلللولين ذوص صللحة سللليمة. نبللالغيهم كنمللو و ن يالمللراهقلضللمان ازدهللار تبللذلها الللدول 

وأن  جميلللع أفلللراد األسلللرةالخاصلللة بوينبغلللي لهلللذه السياسلللات أن تحتلللرم حقلللوق اإلنسلللان 
، وينبغللللي أن تسللللتبعد التللللدابير التللللي تقللللوب حقللللوق أفللللراد األسللللرة، بمللللن فلللليهم هللللاتحمي

 المراهقون.
النللداء العللالمي نلللو مضللاعفة االسللتثمار فللي بويللود المقللرر الخللاص ربلله توصللياته  -110

 للنجللاف فللي تحقيللق خطللة التنميللة المسللتدامة اا رليسللي اا مسللبق اا المراهقللة بوصللفه شللرطمرحلللة 
 وأهدا  التنمية المستدامة. 2030 لعام
 يلي: بما ات، يوصي المقرر الخاص الحكوموفي هذا الصدد -111

مللن حقللوق كمصللحاب بللالمراهقين   األساسللي بللاالعترا  هللابالتزامأن تفللي  )أ( 
شللاركة فللي تصللميم وتنفيللذ وتقيلليم جميللع وحقهللم فللي الم ةناميللالمت احتللرام قللدراتهمخللالل 

 ؛صحتهم ورفاههمتلثر في السياسات والخدمات التي 
 نللو الملراهقين وصلولالتلي تحلول دون جميع الحلواجز القانونيلة أن تزي   )و( 

حقللوق  تنتهللك دون مبللررموافقللة التللي الالمرافللق والسلللع والخللدمات الصللحية، مثلل  قللوانين 
فلي نهايلة التي تنتهك، الجد، و  أقوالهم ممخذأن تلخذ  وفي المراهقين في أن يستمع نليهم

 المطا ، حقهم في اتخاذ قرارات مستقلة؛
 اا ومقيلد اا بشلك  مناسلج جيلدمصنفة البيانات الجمع أن يكون  أن تضمن )ج( 

واقلللللع الملللللراهقين  تسلللللليه الضلللللوء عللللللوالسياسلللللة العاملللللة و  توجيلللللهل بالمواعيلللللد المحلللللددة
 ؛همواحتياجات
ضلمان أن ملع بصلحة الملراهقين،  اا خاصلحقلوق اإلنسلان ل اا نطلار  أن تعتمد )د( 

معالجلة المحلددات ملن أجل  نهج شلام  للالخطله واالسلتراتيجيات الصلحية األولويلة  ولي  ت  
 االسلتثمار فلي قلدرة الملراهقينتوفير الخدمات العالجية مع االجتماعية وموازنة األساسية و 
 ؛الذاتي همواستقالل علو التحم 

النفسلية و  الصلحية النظم الصحية لجميلع االحتياجلاتأن تضمن استجابة  )ه( 
فللي مجللاالت  نهج متكاملل  ومتعللدد القطاعللاتبلل األخللذ أن تضللمناالجتماعيللة للمللراهقين، و 
 التعليم؛و الطف   الرعاية االجتماعية وحماية

الخلدمات الصلحية بطريقلة تحتلرم حقلوق الملراهقين فللي  تقلديم أن تضلمن )و( 
تتقيلللللد و ، الثقافيللللة المختلفلللللة هموتوقعلللللات همحتياجلللللاتتسللللتجيج السلللللرية، و الخصوصللللية وال

 لمعايير األخالقية؛با
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الرعايللللة الصللللحية للمللللراهقين ومقللللدمي الخللللدمات  أن مقللللدمي أن تكفلللل  )م( 
الوصلول نللو المرافلق  يعيقلون ال ، بمن فيهم األخصاليون االجتماعيون والمعلمون،خر األ
التللي السلللو  أشلكال لمواقللف و التصللدص لمللن خلالل  الصلحية، وذلللك السللع والخللدماتو 

 حمالت اإلعالم والتوعية؛ عن طريق ،وصمتنطوص علو التمييز وال
يشلللم   بملللا مجموعلللة أساسلللية ملللن الخلللدمات الصلللحية،نتاحلللة أن تكفللل   )ح( 
 أن تزيللل ، و بالمجلللان الصلللحة العقليلللة والصلللحة الجنسلللية واإلنجابيلللة، للملللراهقين خلللدمات

ملن  أساسلية حزملة وضلعبغيلة  ستفادة ملن الخلدماتالرسوم اتمثلة في مالحواجز العملية ال
التزاماتهلللا بتلللوفير التغطيلللة الصلللحية  ملللن اا باعتبلللار ذللللك جلللزءلملللراهقين ا الخلللدمات لصلللالح

 للجميع؛
غيللللر حكوميللللة تللللدخ  وأذ  جهللللات للمللللراهقين مللللن الحمايللللة أن تللللوفر  )ل( 

 علدم تلمثيرمن خلالل ضلمان ، صفي القطاع الخا الخدمات ومقدمفيها  بما وأطرا  ثالثة،
غيرهلللا ملللن الرعايلللة الصلللحية و  خلللدمات تلللوافراسلللتفادة الملللراهقين ملللن  هلللذه الجهلللات فلللي

 تهلاوجودتهلا ومقبولينليهلا  همنمكانيلة وصلول وفلي ،والمرافلق والسللع ذات الصللةالخدمات 
 ؛بالنسبة نليهم

فللي ذلللك فللي األوسللا   بمللا المللراهقين مللن العنللف واإلهمللال،أن تحمللي  )ي( 
احتللرام حقهللم فللي الحصللول علللو الخللدمات والمشللورة السللرية دون  بطللرق منهللااألسللرية، 

 موافقة الوالدين؛
التلللدريج  بوسلللال  منهلللا تقلللديمالتلللدابير الالزملللة للللدعم األسلللر،  أن تتخلللذ ) ( 

ز تعزيللو  بكفلاءة وثقلة،زيلادة قلدرات الواللدين عللو تربيلة األطفلال والملراهقين لوالخدمات، 
 المهارات الالزمة إلدارة الحاالت بطريقة غير عنيفة؛

نجللراء تقييمللات  مللن أجلل دعم الملسسللات الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان أن تلل )ل( 
 حق المراهقين في الصحة. بشمنتحقيقات عامة  أو وطنية
 يلي: بما اتيوصي المقرر الخاص الحكوموفيما يخص الصحة العقلية،  -112

بالتشللاور و  مللن أهللدا  التنميللة المسللتدامة، 4-3 ةغايلللل اا ، وفقللأن تصللي  )أ( 
مجموعلة متنوعلة  تمكلن ملن وضلعسياسة وطنيلة للصلحة العقليلة للملراهقين  المراهقين، مع

 ؛عالجية التي تراعي حقوق المراهقين واحتياجاتهممن الخدمات الوقالية وال
اكلل  الهي ي للدم ج فلليخللدمات الصللحة العقليللة للمللراهقين ل اا ضللع نظامللأن ت )و( 

 ية؛االجتماع عايةلصحة والتعليم والر قطاعات ااألساسية المجتمعية ل
علللو  وأن تنفللذها تللدخالت نفسلية اجتماعيللة ماللمللة للملراهقينأن تصلمم  )ج( 

سلتناد نلللو باالمسلتو  المجتملع المحلللي بطريقلة أخالقيلة ومتسللقة ملع حقلوق المللراهقين، و 
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اإليللللداع فللللي  فللللادصتلو  ،ومقبولللللةفللللي المتنللللاول جعلللل  تلللللك الخللللدمات لاألدلللللة المتاحللللة، 
 ؛النفسية والعقلية واالستخدام المفر  لألدوية الملسسات
الخللدمات  التللي تللوفرالرصللد المسللتق  لمرافللق الصللحة العقليللة أن تضللمن  )د( 
يتسلنو كي لاإلعاقة النفسية االجتماعية والفكرية،  هافي بما عقلية،ذوص أمراب  للمراهقين

 التي حددتها اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوص اإلعاقة.لمعايير التدريجي ل تنفيذال
 اتيوصلللي المقلللرر الخلللاص الحكوملللوفيملللا يخلللص الصلللحة الجنسلللية واإلنجابيلللة،  -113
 يلي: بما

مللللن أهللللدا  التنميللللة  6-5 ةغايللللمللللع ال اا تماشلللليأن تللللدمج،  أو أن تعتمللللد )أ( 
جميلع االسلتراتيجيات الجنسلية واإلنجابيلة فلي  المراهقين المستدامة، سياسة شاملة لصحة

الصلحة الرعايلة المتعلقلة بوالبرامج الوطنية ملن أجل  ضلمان حصلول الجميلع عللو خلدمات 
 الجنسية واإلنجابية؛

 بشللك حصللول جميللع المللراهقين  وأن تضللمناإلجهللاب تجللريم  لغلليأن ت )و( 
المتعلقلللة بالصلللحة والخلللدمات والسللللع لمعلوملللات عللللو ا صتمييلللز  وغيلللر وملللراع لهلللمسلللرص 

الرعايللة السللابقة ، و المشللورةو تنظلليم األسللرة، ب فيهللا تلللك المتعلقللة بمللا واإلنجابيللة،الجنسللية 
والتشللللخيص والعللللالج، وكللللذلك  ،اا للحملللل ، ورعايللللة األمومللللة، واألمللللراب المنقولللللة جنسللللي

الوسللال  العاجلللة لمنللع الحملل ، واإلجهللاب  يشللم  بمللا األشللكال الحديثللة لمنللع الحملل ،
 بعد اإلجهاب؛ ما ن وخدماتمممو ال

بلللللة وماللملللللة خلللللدمات الصلللللحة الجنسلللللية واإلنجابيلللللة أن تضلللللمن أن  )ج(  مرحِّ
 ؛الخصوصية والسريةتكف   وأنهاأحكام مسبقة  وغير قالمة علوللمراهقين 
، والكاملل ، الشللام ، و مراعللي للسللنأن تضللمن تللوفير التثقيللف الجنسللي ال )د( 

 كجزء من المناهج الدراسية؛  ،األدلة العلمية وحقوق اإلنسان والقالم علو
أفلراد عللو أسلاي مليلهم  تمييلز نزاء أو فيهلا تجلريمالقوانين التي أن تلغي  )ه( 
جللات الراميللة نلللو تغييللر عالللممارسللات وال اا ضللع حللدتهللويتهم الجنسللانية، وأن  أو الجنسللي

 المي  الجنسي والهوية الجنسانية.
يوصلللي المقلللرر الخلللاص ت، وفيملللا يخلللص تعلللاطي المخلللدرات ومكافحلللة المخلللدرا -114

 يلي: بما اتالحكوم
الخاصللة دون تللمخير جميللع مراكللز احتجللاز متعللاطي المخللدرات أن تغلللق  )أ( 

ان، دون دمية والحد من الضرر والعالج من اإلالوقا خدمات نتاحة أن تضمنلمراهقين، و با
 ؛اا تدريجي ميزانية كافية من أج  نعمال الحق في الصحة أن تخصصتمييز، و 
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 القمعيللة المتعلقللة بمكافحللة أو عقابيللةللسياسللات العللن بللدال  أن تبحلل   )و( 
شجيع ، وتوقف تجريم تعاطي المخدرات وتنظيمه بشك  قانوني في ذلك بما المخدرات،

اا حقللل ظللل  الحلللق فلللي الصلللحةيالمناقشلللات الدوليلللة بشلللمن هلللذه المسلللال ، التلللي يجلللج أن 
 ؛فيها اا محوري

الراميلة نللو سلتراتيجيات اال لمواصللةستخدم نطلار الحلق فلي الصلحة أن ت )ج( 
قالمللة علللو التللدخالت ال مللن خللالللوقايللة مللن تعللاطي المخللدرات فللي صللفو  المللراهقين ا

 موضوعية، والحمالت اإلعالمية.الدقيقة و والبرامج التثقيفية ال ،األدلة
    


