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تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل ننسلان فلي التمتلع بلمعلو مسلتو
يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
مذكرة من األمانة
تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنساان تقررار ارقارخل ا ااع ار اي حبا لال
إنسااان ا التمتااع بااأعلى مسااتو ميكاان بلو ا ماان الص ا ة البدنيااة وال قليااة .وررل ا ه ا ا التقرراار،
ال ي أعد عملا بقراخل اجمللس  ،6/24على حا اراراهقيف ا التمتاع باأعلى مساتو ميكان بلو ا
من الص ة البدنياة وال قلياة وعلاى ضاروخل تنييا التاداب اللمماة لكا ركيال امل ارساتو األم ال
من الص ة والنمو وفق ا للطابع اليررد من نوع ال ي تتA1605387سمل ب مرحلة ارراهقة.
وا ه ا التقررر ،رتنااول ارقارخل ا ااع بشاكل ميصال الصا ة ال قلياة ،واحلقاوق ارت لقاة
بالص ا ة اينسااية واإل ابيااة ،وت اااا ارااادخلا  ،ومكاف ااة ارااادخلا  ،بااالنإر إىل الت اادرا
ا اصة اليت تطرحها ه ه األموخل ا موامنة ن عة االستقللية اليت تإهار لاد اراراهقيف ماع حقهامل
ا احلمارة.
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أوالا -مقدمة
 -1تش ااكل ارراهق اة (ب اايف  10س اانوا و 19س اانة م اان ال م اار) مرحل ااة عمرر ااة تص ااب فيه ااا
اليا اواخلق متم ااار بش ااكل أدق فيم ااا خيا اص الوص ااول إىل ا اادما  ،وقا اراخلا احلي ااا  ،وارس اااخلا
ارسااتقبلية .وللرلااا الاايت توضااع أثناااء فاامل ارراهقااة ،فيمااا خيااص األماان ال ااااي والصا ة والت لاايمل
وارهاخلا والقدخل على الت مال وفهامل احلقاوق ،آثااخل عميقاة علاى النماو االجتمااع واالقتصاادي
والسياسا للماراهقيف .ورساير اليشاال عناد اراراهقيف عاان تكااليف باهإاة ،وهااو ماا ريسار الاادعو
القورااة إىل إراالء م ر ااد ماان االهتمااام حل ا ار اراهقيف ا التمت ااع بااأعلى مسااتو ميك اان بلو ا م اان
الص ة والنمو.
 -2وقااد ماد المللي ا علااى مرحلااة ارراهقااة داخاال األوسااال الدوليااة ار نيااة بالص ا ة والنمااو،
م لمااا رتجل ااى ،ب ااألخص ،ا االس املاتيجية ال اري ااة ارت لقااة بص ا ة النس اااء واألاي ااال وار اراهقيف
لليمل  .2030-2016ورشكل ه ا االهتماام الت اماا مهماة وجادرر بالملحيا رت ايف ترهتهاا
اآلن إىل إجراءا على أخلض الواقع.
 -3ورق اادخل ع اادد الس ااكان ارا اراهقيف عل ااى الص ا يد ال ااار با األ ر م ان  1.2بلي ااون نس اامة،
ور يش  88ا ارا ة منهمل ا البلدان النامياة( .)1ومي ال ارراهقاون  18ا ارا اة مان ساكان ال اام.
وتتساامل ارراهقااة بطبي ته اا باخنياااض نسااد ا م اادل الوفيااا مقاخلنااة باليعااا ال مررااة األخاار ،
إال أهنا ترتبط ب وامل خطر مستجد وم قد تسير عن أمنال سلولية تؤثر ا م دال االعتلل
والوفيا على األمد الطورل( .)2لما رشكل ارراهقون إحد أقل اليعا اساتياد ا مان ا ادما
الص ية القا مة(.)3
 -4وتش ا التقاادررا إىل أن  1.3مليااون مراه ا تااوا ا عااام  2012ج اراء أم اراض ميكاان
الوقاراة منهاا أو علجهاا( .)4وتشااكل حاواد اراروخل ،وحااال االنت اااخل والقتال ،وأعماال ال نااف
واحل اارو ،وحا اواد الغ اارق واحلرا ا ا حا اواي  40ا ارا ااة م اان هي ااع ح اااال الوف ااا ارس ااجلة ا
صيوف الشباو (ال رن تملاوح أعماخلهمل بايف  15و 24سانة)( .)5وت اا نسابة معوراة صاغ مان

__________

()1
()2
()3
()4
()5
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).United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision (2011
.World Health Organization (WHO), World Health Statistics 2014
 .WHO, Health for the World’s Adolescentsمتاح ا ال نوان التاي:

.http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/1612_MNCAH_HWA_Executive_Summary.pdf
منإمة الص ة ال ارية" ،ارااار الص ية احملدقة بالشباو واحللول ارقملحة" ،ص يية وقا ع خلقمل .)2014(345
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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اراراهقيف ماان أم اراض تقصاار احليااا وتنهيهااا أحيان ا ا ،ولاايس لااد األ لبيااة ماان هااؤالء أي إمكانيااة
لل صول على الرعارة ارايية لآلالم ،حسبما تييد ب التقدررا (.)6
 -5ورس اااهمل ان اادام ف اارع احلص ااول عل ااى ا ا ادما اآلمن ااة وار لوم ااا ارت لق ااة بالصا ا ة
اإل ابيااة ا لااون ارراهقااا ماان باايف أل اار األف اراد عرضااة للوفااا أو ار انااا ماان إصااابا خط ا
أو دا مة مرتبطة باحلمل والوالد ا سن مبكر .وتاؤدي عادم ف الياة سياساا وخادما الصا ة
ال قلي ا ااة ا اص ا ااة ب ا ااارراهقيف إىل إخياق ا ااا لب ا ا ا النم ا ااو ال ا ااااي واالجتم ا اااع للم ا اراهقيف،
مبااا رشاامل ال نااف ضاادهمل وفيمااا بياانهمل .وماان ارمكاان الوقارااة ماان ه ا ه ارااااار هي هااا تقررب ا ا،
وترس اايت نت ااا ل ا ا البيعت اايف ارادر ااة واالجتماعي ااة ،ع اان ارر ا س االو ار اراهقيف ا ل ا م اان
األحيان.
 -6ورأيت م دل التغ ا النمو وحجمل ها ا التغا أثنااء مرحلاة ارراهقاة ا اررتباة ال انياة ب اد
ل الا ي ر يشا اإلنساان ا مرحلاة الطيولاة اربكار ( .)7وا حايف حققات االسات ماخلا خالل
الس اانوا ال شا اررن اراض ااية مكاسا ا ها ل ااة ل اي ااال ا الس اانوا األوىل م اان ال م اار( ،)8ل ااان
اع املاف واض ا السياس ااا بآث اااخل النم ااو ا ال ق ااد ال ااا م اان ال م اار أق اال بك ا  .وعل ااى م ااد
السنوا ا مسيف اراضية ،لان مستو حتسن الص ة ا صيوف ارراهقيف أقال بك ا مماا لاان
علي ا صيوف األايال الصغاخل(.)9
 -7وعلى الر مل من وجود ال درد من ارسا ل الصا ية ار ا للقلا أثنااء فامل ارراهقاة ،ررلا
ارق ارخل ا اااع ا ه ا ا التقرراار علااى الص ا ة ال قليااة ،وت اااا ارااادخلا  ،ومكاف ااة ارااادخلا ،
واحلق اوق ارت لقااة بالص ا ة اينسااية واإل ابيااة ،بااالنإر إىل الت اادرا ا اصااة الاايت تطرحهااا ه ا ه
األماوخل ا موامنااة ن عااة االسااتقللية الاايت تإهاار لااد اراراهقيف مااع حقهاامل ا احلمارااة .وباسااتادام
إااخل احل ا الص ة ،رشدد ارقرخل ا اع على أمهية تقييمل مواان قو ارراهقيف وأمهياة إشارالهمل
بصيتهمل شرلاء ا توجي وتشكيل التداب اللممة إلعمال ح ارراهقيف ا الص ة وا ارستو
األم ل من النمو.
 -8ورسلمل ارقرخل ا اع بالتبارن ال ي تتسمل ب ارراهقة وباختلف ت اخلريها حس البلدان
وارناا  .ومع ل  ،ولت ر االتساق وتيس قياس مساتو صا ة اراراهقيف ،ر تماد ها ا التقررار
__________

()6
()7
()8
()9

4

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
ال ارية و.the World Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at End of Life (2014), p. 19
R.M. Viner and others, “Adolescence and the social determinants of health”, The Lancet, vol. 379, No.
.9826 (April 2012), pp. 1641-1652

.A/70/213

Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health”, The Lancet, vol. 379, No. 9826
.(April 2012), pp. 1630-1640
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ت ررااف منإمااة الص ا ة ال اريااة ،الا ي ر اارف اراراهقيف بااأهنمل األشااااع الا رن ت املاوح أعماااخلهمل
بيف  10سنوا و 19سنة (حىت عيد ميلدهمل ال شررن)(.)10

ثانيا -فهم المراهقة وانعكاساتها علو الحق في الصحة
ألف -لمراهقة مرحلة انتقالية
 -9ارراهقااة ه ا مرحلااة ماان احليااا ا قيمااة جوهررااة ،وليس ات جماارد مرحلااة انتقاليااة باايف
الطيولة وسن البلوغ .فه مرحلاة مناو هاماة تتميا بتناام القادخلا ار رفياة والكيااءا ال اايياة،
وخل ا رتسمل الادماغ مبروناة عصابية لبا ( .)11وتسااهمل اإلمكاناا البدنياة وال قلياة واالجتماعياة
اليت تنشأ خلل ال قد ال ا من ال مر ا ت ر القادخل اليكرراة والوظاا ف ال اايياة ااوال مرحلاة
البلوغ(.)12
 -10وص ا ة ار اراهقيف ه ا نتيجااة تياااعل باايف النم او ا مرحلااة الطيولااة اربكاار والتغ ا ا
البيولوجيااة احملاادد وتغا ا األدواخل االجتماعيااة ارقملنااة باالبلوغ ،الاايت تشااكل ماان خاالل حمااددا
اجتماعيااة وعواماال ا طاار والوقارااة ارااؤثر ا إدخلا الساالو ارتصاال بالصا ة( .)13ولااد اراراهقيف
أنيسااهمل القاادخل علااى ارسااامهة ا صا تهمل وساالمتهمل ،لكاان ال ميكاان حتقيا ها ا ا اادف إال إ ا
لانت الدول حتملم وحتم حقوقهمل وتوفر مل الإروف وار لوما وا دما اللممة.
 -11وارراهق ااة ه ا ف اامل من ااو م اان أج اال مر اااد الق اادخل عل ااى ا ااا القا اراخلا بش ااكل مس ااتقل،
واالبت اااد عاان البيعااا احلما يااة اررتبطااة مبرحلااة الطيولااة األوىل .وتقااملن ارراهقااة بقاادخل أل ا ماان
التجررا واجملامفااة واالناادفاد ومراااد تااأث جمموعااة األقاران .وتساااهمل ها ه األناواد ماان الساالو ا
بناء القدخل على الت مل ،والشاصية ،وال قة بالنيس ،وا االستكشاف وفهمل احلادود ،وت كاس
التكيف التدخلجي مع االنتقاال مان احلماراة إىل االساتقلل الا ايت .وبنااء علاى لا  ،فيا الوقات
الا ي رسااتمر فيا ارراهقااون دون سان  18ساانة ا التمتااع ب ااحل ا احلمارااة ماان ال نااف واإلرا اء
واالس ااتغلل ،وب اااحل ا مراع ااا مص اااحلهمل اليض االى ،مبوج ا اتياقي ااة حق ااوق الطي اال ،جيا ا أن
ر كس اابع ه ه احلمارة وتطبيقها الكياءا الناشعة اركتسبة اوال فمل ارراهقة.
 -12ورتسمل االنتقال حنو سن البلوغ بالطبي ة ارتغ لل لقاا  .فيا لتلاف ال قافاا  ،ربادأ
ارراهقاون ا إراالء أمهيااة أل ا بك ا جملموعااة أقاراهنمل ورت ارااد تااأثرهمل هب امل ا حاايف رملاجااع تااأثرهمل
__________

( )10انإر ،www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/en/
و.www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/frh_adh_98_18/en/
(.Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health” )11
(.WHO, Health for the World’s Adolescents )12
(.Susan Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health” (abstract) )13
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باألسر وايها ارقدمة للرعارة( .)14لما ربدأ ارراهقون ا استكشاف حيااهتمل اينساية ومايلهمل
اينسا وهااورتهمل اينسااانية .وهنااا تنااود لبا ا تشااكيل ا ورااا اينسااانية ،وارياال اينسا
()15
والت با عاان لا  ،بغااا النإاار عمااا إ ا لااان ه ا ا التنااود مقبااوالا أم ال ماان الناحيااة ال قافي اة .
ومن الواض بشكل مت ارد أن اريل اينس وا ورة اينسانية رنب اان مان تاداخل م قاد ل ادد مان
ال واماال البيولوجيااة وايينيااة واالجتماعيااة وأن خياااخل األفاراد فيمااا خيااص حتدراادمها قلياال إن م ركاان
من دما(.)16
 -13وإن دعاامل ار اراهقيف للس ا بنجاااح علااى الطرر ا الص ا حنااو النمااو ال ااااي والنيس ا
والبااد واينسا السااليمل هااو أماار رتطلا االعاملاف حبقااوقهمل ارت لقااة باحلصااول علااى ار لومااا ،
وحررة الت ب وتكورن ايم يا  ،واحلمارة من هيع أشكال ال نف ،واألمن ،والسلمة ايسدرة،
واحليا األسررة ،لما رتطل احملام لرامتهمل وقدخلاهتمل ارتنامية.

باء -التحديات الماثلة أمام المراهقين فيما يخص الحق في الصحة
 -14علااى الاار مل ماان أن الياارع ارتاحااة للم اراهقيف ا أحناااء ل ا ماان ال ااام قااد حتساانت ا
الساانوا األخ ا  ،رإاال ال قااد ال ااا ماان احليااا مقملن اا بااالت رض رااااار مت ارااد هتاادد احل ا ا
الص ا ا ا ة ،مب ا ااا ا ل ا ا ا ال ن ا ااف ،واإلر ا ا ا اء ،واالس ا ااتغلل اينس ا ا ا أو االقتص ا ااادي ،واال ا ا اااخل،
وارماخلسااا التقليدرااة الضاااخل  ،وا جاار  ،والتطاارف ،والتجنيااد ا عصااابا أو ميليشاايا  ،وإرا اء
ال اانيس ،وت اااا ارا اادخلا واإلدم ااان عليه ااا ،والبدان ااة .وق ااد ت ار ااد أوجا ا ع اادم ارس اااوا ب اايف
اينسيف ألسباو منها ،على سبيل ار ال ،ت رض اليتيا ل واج األايال وال نف اينسا وتاد
مساتورا الت اااقهن باالت ليمل ال ااانوي .ورطارح ال ااام الا ي ر اايش فيا ارراهقاون حتادرا عميقااة،
منهااا اليق اار وع اادم ارس اااوا  ،وتغ ا ارن اااو وتاادهوخل البيع اة ،والتوس ااع احلض ااري وا ج اار  ،وتغي ا ا
ج خلرااة ا إمكانيااا ال م ال ،وشااياوخة اجملتم ااا  ،واخلتياااد تكاااليف الرعارااة الص ا ية ،وتياااقمل
األمما اإلنسانية واألمنية(.)17
 -15ول ا ا مااا تتساامل سياسااا الاادول إماء ار اراهقيف بتاادخل حم ادد األهااداف أو عقابيااة
ترم ا إىل م ايااة مشااالل م ان قبياال جنااوح األحاادا وال نااف ،وحتاادرا متص اوخل  ،منهااا ت اااا
ارادخلا والنشال اينس ؛ وال روىل عاد سو القليل من االهتمام لتهيعاة بيعاا إجيابياة ميكان
أن را انج فيه ااا ارراهقا اون .وتتجاه اال الت اادخل ال قابي ااة والطبي ااة البيولوجي ااة اريرا ااة احمل ااددا
االجتماعيااة واالقتصااادرة القورااة الايت تاؤثر ا ساالو اراراهقيف والياارع ارتاحااة اامل وخلفاااههمل .وإن

__________

()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

( )15اررجع نيس .
( )16انإر .www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx
( )17اليونيسيف ،وضع األايال ا ال ام  :2011ارراهقة  -مرحلة اليرع (.)2011
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وصاامل اراراهقيف وتشااور صاوخلهتمل والتمييا ضاادهمل بطاارق منهااا ما لا اارمي ساالولهمل أو وصااي بأنا
سلو مرض ه أموخل تؤثر سلبا ا أدواخلهمل ارتصوخل اجتماعيا وا اعتدادهمل بأنيسهمل وخلفاههمل
وش وخلهمل باالستقلل ال ايت .وتض ف ه ه النه ارراهقيف ومنوهمل الشامل وحقهمل ا الص ة.
 -16ول ا ا مااا يا السياسااا اروحااد ارصااممة ماان أجاال األايااال أو الشااباو ا م ايااة
ش ااؤون ارا اراهقيف ،ال س اايما الب ااالغيف م اان ال م اار م ااا ب اايف  10س اانوا و 14س اانة .وق ااد َجا ا
ارراهقون عن األنإاخل بساب قلاة وعايهمل باحتياجااهتمل الصا ية اليرراد مان نوعهاا أو بساب قلاة
فهمهامل اا .ورواجا ارراهقاون حاواج مت ادد حتااول دون وصاو مل إىل ا اادما الصا ية ،مبااا ا
ل ا م ااا رل ا  :الق اوانيف والسياس ااا التقييدر ااة؛ وع اادم ت اوافر وس ااا ل من ااع احلم اال أو اإلجه اااض
ارأمون؛ وت خل الوصول إىل ا دما بسب قلة ار لوما أو ارسافة أو التكلية؛ وعادم ضامان
ا صوص ااية والسا اررة؛ والش اارول ارت لق ااة باحلص ااول عل ااى موافق ااة الوال اادرن أو إخطاخلمه ااا؛ وتق اادمي
ا دما بطررقة فيها إهانة أو عداء أو إصداخل أحكام أو قلة ت ااف؛ والتميي ضد فعا م ينة
ماان اراراهقيف ،مباان فاايهمل ارراهقااون وو اإلعاقااة ،وارراهقااون ال ا رن ر يشااون ور ملااون ا الش اواخلد
أو ا اااخل اياانس ،وارراهقااون ال ا رن رنتمااون إىل فعااا مهمشااة تاخلخيي اا( .)18وتقااع علااى عااات
الدول الت اما إجيابية ا جمال حقوق اإلنساان بضامان حقاوق اراراهقيف والت ااون م هامل بشاكل
هادف لت درد احتياجاهتمل وأولوراهتمل.
 -17وت ااي ال ورااة الس ارر ة والتغ ا ا االجتماعيااة وال قافيااة اررتبطااة هب ااا ،الاايت ر مهااا ال ااام
الرقم  ،أن ال درد من ارراهقيف ر يشون ا عام لتلف جدا عن عام البالغيف اروجودرن حاو مل
فيما ااا رت ل ا ا بار لوما ااا وسا اارعة التغي ا ا وار ا ااار االجتماعيا ااة واراا اااار والتطل ا ااا واليا اارع.
وا حيف تتي ه ه البيعا ارتغ بسرعة فرصا هامة للمراهقيف ،ميكنها أرضا أن تطارح حتادرا
لبا أمااام حقااوقهمل ومنهااا ،علااى ساابيل ار ااال ،احلقااوق ارت لقااة با صوصااية ،واروافقااة ارسااتن ،
وعاادم الت اارض للسااتغلل ،مااع مااا رنطااوي علي ا ل ا ماان آثاااخل لب ا  ،خاصااة علااى ص ا تهمل
وسلمتهمل ال قليتيف .وعلو على ل  ،قد ت ي سرعة التغي التياهمل بيف األجيال ،مماا رشاكل
حتاادرا لقاادخل الوالاادرن ومقاادم الرعارااة اآلخ اررن علااى تقاادمي التوجي ا الاالمم حلمارااة وت ر ا ح ا
ارراهقيف ا الص ة.
 -18ورط اارح ان ا اادام البيان ااا ارصا اانية حس ا ا ال ما اار واي اانس واإلعاقا ااة واح اادا ما اان أل ا ا
الت درا اليت تواج ت ر حقوق ارراهقيف( .)19وبدون بيانا لافياة ،ال متتلا الادول أدلاة مان
أجل توجي السياسة ال امة للص ة ،وحتدرد ال غرا  ،ودعمل صيص ارواخلد ارناسبة.

__________

(.WHO, Making Health Services Adolescent Friendly (2012) )18
( )19اليونيسيف ،وضع األايال ا ال ام .2011
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جيم -الفرص أمام نعمال الحق في الصحة
 -19رشكل ارراهقاون جهاا فاعلاة مان أجال التغيا االجتمااع  ،وهامل قاادخلون علاى جلا
احليوراة واررونااة واإلبااداد والطاقااة بغيااة إعمااال حقهاامل وحا ا همل ا الصا ة .ورنبغا للاادول أن
ت تمااد إااااخلا لص ا ة ار اراهقيف رقااوم علااى حقااوق اإلنسااان ،ورسملشااد باااالعملاف مب اواان قااوهتمل
وقاادخلاهتمل ومسااامهاهتمل ،مااع م ايااة أثاار احملااددا االجتماعيااة للصا ة ا الوقاات نيسا  .ورساااهمل
احملام ارراهقيف ،والت اون م همل ،والت امل م همل بوصايهمل ماوخلدا ،ا بنااء األساس اللمماة ل مان
ال ااااي  ،والصا ا ة ،والت ل اايمل ،واره اااخلا اللمم ااة م اان أج اال اإلعم ااال الت ااام والي لا ا لل ا ا ا
الص ة.
 -20وَ ا للم اراهقيف أداء دوخل مت ارااد األمهيااة ا حتدرااد الرعارااة الص ا ية ا اصااة هب امل .وماان
األساس احملام قدخلاهتمل واالعملاف هبا لت ر النتاا الصا ية اإلجيابياة .وتشاكل إقاماة شارالا
مع ارراهقيف ال امل ايوهري ا هتيعة بيعة متكن من إعمال حقهمل ا الص ة.
 -21وعلى وج ا صوع ،إن الدوخل الرا د للمراهقيف ا استادام تكنولوجيا االتصااال
ايدر ااد جي له اامل ا وض ااع رس اام اامل ببن اااء ش اابكا واس ااتادامها م اان أج اال ت ر ا حقه اامل ا
الص ا ة بوسااا ل منهااا ،علااى ساابيل ار ااال ،نشاار ار لومااا  ،وهااع البيانااا  ،وتصااميمل احلماال
الص ا ية ،والت قيااف الص ا  ،وت قيااف األقاران ،وتقاادمي ارش اوخل  ،والوسااااة ا الن اعااا  .وميكاان
ل دد من التدخل اإللكملونية ا جمال الص ة والتادخل القا ماة علاى اإلنملنات والتطبيقاا
ارتنقل ااة تا اوف ار لوم ااا  ،ومر اااد ف اارع احلص ااول عل ااى الرعار ااة ،وإشا ارا ارا اراهقيف ا ال االج،
والشرود ا الرعارة اللحقة .وت ي ه ه ارهاخلا والقادخلا أن اراراهقيف َإاون بوضاع فرراد مان
نوع ا رس اام اامل باإلس ااهام ا حتقي ا أهااداف التنمي ااة ارس ااتدامة ،ال ساايما ا اادف  ،3ومبراقب ااة
احلكوما ومساءلتها عن االلت اما اليت ت هد هبا (قراخل ايم ية ال امة .)1/70

ثالثا -الحق في الصحة في مرحلة المراهقة
ألف -فهم الحق في الصحة
 -22توفر اتياقية حقوق الطيل إاااخلا م ياخلرا ا شااملا ومل ما ا مان الناحياة القانونياة لتنااول حا
ارراهقيف دون سن ال امنة عشر ا الص ة ،وا الوقات نيسا تاوفر م اهادا أخار م ال ال هاد
الدوي ا اع باحلقوق االقتصادرة واالجتماعية وال قافية إااخلا مناسبا يميع ارراهقيف ،مبان فايهمل
أولع ال رن تملاوح أعماخلهمل بيف  18و 19سنة.
 -23وتتض ا اامن م اه ا اادا أخ ا اار حلق ا ااوق اإلنس ا ااان أش ا ااكاالا أخ ا اار م ا اان احلمار ا ااة ا اص ا ااة
مبجموعاا حماادد  ،لكاان ينااة حقااوق الطياال لاناات ا الي ااة ايهااود ارب ولااة إلعمااال احلا ا
الص ا ة ا سااياق ار اراهقيف ،ال ساايما ا ت ليقهااا ال ااام خلقاامل  )2003(4بشااأن ص ا ة ار اراهقيف
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ومنااوهمل ا سااياق اتياقيااة حقااوق الطياال ،والت ليا ال ااام خلقاامل  )2013(15بشااأن حا الطياال ا
التمتع بأعلى مستو ص ميكن بلو .
 -24ورا ارتبط حا ا ارا اراهقيف ا الصا ا ة اخلتبااا ا ا وثيقا ا ا حبق ااوق اإلنس ااان األخ اار الا اواخلد ا
ار اهدا ار لوخل  ،م ل حقوق الطيل ا النمو الصا  ،والت لايمل ،والل ا  ،والملفيا  ،والضامان
االجتماع  ،وا صوصية ،وعدم الت رض للت ر وهيع أشكال ال نف واالستغلل االقتصادي
واينسا و ا لا ماان أشااكال االسااتغلل .ورارتبط احلا ا الصا ة اخلتبااا ا وثيقا ا أرضا ا ب اادم
التميي وارساوا وارشاخللة وارساءلة .وال باد مان النهاوض بصا ة اراراهقيف ومناوهمل ا ساياق هنا
لل وشامل رغط احملددا األوسع نطاقا اليت تؤثر ا فرع ارراهقيف وخياخلاهتمل ومنوهمل ارملت
على ل .
 -25ور ااوفر احلا ا ا الصا ا ة إا اااخلا م ياخلرا اا قيما اا رس ااتند إىل التا ا ام بت را ا ارص اااح اليض االى
للم اراهقيف مااع االع املاف ا الوقاات نيس ا بقاادخلاهتمل ارتناميااة علااى ا ااا مسااتورا مت ارااد ماان
ارسؤولية فيما خيص ال نارة بص تهمل .لما ريرض احل ا الص ة الت ام ا قانوني ا على الدول باأن
حتق ا تاادخلجيي ا أعلااى مسااتو ميكاان بلو ا ماان الص ا ة بالنساابة إىل ار اراهقيف؛ وأن تقض ا علااى
التمييا وعاادم ارساااوا اللا رن ر اارقلن التمتااع باااحل ا الص ا ة علااى قاادم ارساااوا ؛ وأن تضاامن
مشاخللة ارراهقيف ا ايهود ا الصلة؛ وأن تكرس أقصى قدخل من ارواخلد ارتاحة حل الطيل ا
الص ا ة؛ وأن تضااع ق اوانيف وسياسااا مناساابة ،مبااا ا ل ا خطااة وانيااة شاااملة بشااأن الص ا ة
تتناول ح ارراهقيف ا الص ة؛ وأن تضمن ارساءلة ،مبا رشمل سبل االنتصاف الي الة.
 -26ورشكل القطاد ا ااع جهاة هاماة مقدماة للرعاراة الصا ية ا ال دراد مان البلادان وهاو
رؤدي دوخلا خل يسي ا ا تطورر و ورد ال قااق وارنتجاا والتكنولوجياا ارتصالة بالصا ة .ورنبغا
للدول ضمان أن تصل فوا د ل إىل هيع ارراهقيف(.)20

باء -الرعاي ل للة الص ل للحية والخ ل للدمات األخ ل للر المتص ل لللة بالص ل للحة الض ل للرورية لص ل للحة
المراهقين
 -27جي أن تكيل الدول استجابة النإمل الص ية ،مبا فيها خادما الرعاراة الصا ية ،حلا
ار اراهقيف ا الص ا ة ،بالت اااون م ااع ا ادما األخ اار ا الص االة م اال ا ادما االجتماعي ااة
وخاادما محارااة الطياال وا اادما الت ليميااة .ورنبغا للاادول أن تتناااول اجملموعااة الكاملااة ارت لقااة
بصا ا ة ارا اراهقيف ومن ااوهمل ،مب ااا ا لا ا ت را ا الصا ا ة ،والصا ا ة اينس ااية واإل ابي ااة ،والصا ا ة
ارقصود واإلصابا ارت مد  ،وال نف ،وأنواد
ال قلية ،والرعارة ارايية لآلالم ،واإلصابا
السلو الضاخل بالص ة ال ي ميكن أن تبدأ خلل مرحلة ارراهقة.
__________

( )20ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل  ،15اليقر
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 -28وبدالا من االقتصاخل على وضع تدخل ومراف منيصلة للمراهقيف ،رنبغا با ل جهاود
لضمان أن رتلقى ارراهقون االهتمام الكاا ا هيع السياسا واالسملاتيجيا وال ام ارت لقة
هبامل .ورنبغ ا تصااميمل الاانإمل الص ا ية وتقاادمي ا اادما بطررقااة حتااملم احلا ا الص ا ة و ا ه ماان
حقوق ارراهقيف ا الصلة ،وفق ا لقادخلاهتمل ارتنامياة .وال ميكان حتقيا لا إال عان اررا ليالاة
ح ا ا ار ا اراهقيف ا أن رتسا اامع إلا اايهمل وا أن رسا ااامهوا ا طا اايط ا ا اادما وتنيي ا ا ها وخلص ا ادها
وتقييمها.
 -29ورضع احل ا الص ة الت ام ا على عات الادول بضامان تاوافر ا ادما والسالع واررافا
الصا ا ية وض اامان إمكاني ااة الوص ااول إليه ااا ومقبوليته ااا وجودهت ااا .وعل ااى ال اادول أن تض اامن تا اوافر
مااا ركيا ماان اررافا والساالع وا اادما والا ام الصا ية لتلبيااة احتياجااا اراراهقيف ،وال ساايما
األل ر هتميش ا.
 -30وجي ا أن تك ااون ا اادما والس االع وارراف ا ا متن اااول هي ااع ار اراهقيف دون متيي ا ألي
سب من األسباو .ورشمل ه ا احلصول على ار لوما بشأن ص تهمل ،ول ل بشأن ابي اة
ا اادما وتوافرهااا ومكاهنااا وتكالييهااا وتوقيتهااا .وجي ا أن رتس ا احلصااول علااى ا اادما ماان
الناحية ارادرة ،مبا ا ل بالنسبة إىل ارراهقيف اروجودرن ا ارناا النا ية أو اجملتم اا الرريياة
وارا اراهقيف وي اإلعاق ااة ،وجي ا ا أن تق ااع ه ا ا ه ا اادما ا أم ااالن مت ا ان ار ا اراهقيف ال ق ااة ب ا اأن
احتياجاهتمل الص ية احملدد ستلىب.
 -31وجي ا أن تتاااح ا اادما والساالع بتكليااة م قولااة ،ألن ا نااادخلا مااا ركااون لااد ار اراهقيف
الوس ااا ل أو االس ااتقللية ارالي ااة ،وجيا ا أن تك ااون ا ارتن اااول ،بصا اوخل مباش اار ودون دع اامل م اان
الوالاادرن .وا الواقااع ،اادخل اإلشاااخل إىل أن الرسااوم اريروضااة للسااتياد ماان ا اادما قااد ت ي ا
الوصول إىل ا دما .
 -32ورنبغا للاادول وضاع جمموعااة أساسااية ماان التاادخل ا اصااة بااارراهقيف ،مبااا فيهااا تلا
ارت لقة خبدما الص ة اينسية واإل ابية ،وإتاحتهاا باجملاان .وجيا تصاميمل ا ادما وتقادميها
بطررقة تتماشى مع قدخلا ارراهقيف ارتنامياة وماع احتياجاا مناوهمل ومصااحلهمل اليضالى .وجيا
أن حتااملم ا اادما حا ارااراهقيف ا ا صوصااية والساررة ،وأن تسااتجي الحتياجاااهتمل وتوق اااهتمل
ال قافية اراتلية وأن تتقيد بار ار األخلقية .لما جي أن تكون ا ادما مراعياة لناود ايانس
ولوض ااع ار لي ااا وار لي اايف وم دوج ا اري اال اينس ا ومغ ااارري ا ور ااة اينسا اانية وح ااامل ص اايا
اينسيف ،وجي أال تصدخل أحكاما بشأن ا صا ص الشاصية للمراهقيف ،واختياخلاهتمل ألسالوو
حي اااهتمل أو ظ ااروف حي اااهتمل ،وجي ا ا أن ت ام اال هي ااع ار ا اراهقيف بكرام ااة واح ا املام ،وفق ا ا ا ررل ا ا همل
لأص او حقوق.
 -33وجي أن تكون هيع ا دما ارتصلة بالص ة مناسبة و ا نوعية جيد  ،وأن ر مال
فيهااا موظيااون مهاار ماادخلبون تاادخلرب ا لافي ا ا ،ال ساايما بشااأن ح ا ار اراهقيف ا الص ا ة .وجي ا أن
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تكااون ار اادا واألدورااة مناساابة للم اراهقيف وأن اار تقييمااا منتإمااة ي اود خاادما الرعارااة
الص ية.
 -34ورنبغا ا لقط اااد الصا ا ة أن رض ااطلع ب اادوخل خلا ااد ا خط ااط النه ااوض حبا ا ارا اراهقيف ا
الص ا ة .ومااع ل ا  ،ربقااى الت اااون م اا باايف القطاعااا أماارا أساساايا ،مبااا ا ل ا باايف قطاااع
الت لاايمل واحلمارااة االجتماعيااة ،وجيا إدماااج االعتباااخلا ارت لقااة باااحل ا الصا ة ا السياسااا
واالسملاتيجيا ا الصلة.

جيم -المحددات األساسية واالجتماعية للصحة
 -35إن احل ا الص ة ليس جمارد حا ا الرعاراة الصا ية ،بال هاو أرضا ا حا ا احملاددا
األساس ااية واالجتماعي ااة للصا ا ة .واحمل ااددا االجتماعي ااة ها ا الإ ااروف ال اايت فيه ااا رول ااد الن اااس
ورنشاؤون ور يشااون ور ملااون ورشااياون والاايت ااا أثاار علااى صا تهمل .وتباايف األدلااة إىل حااد لبا
جدا أن احملاددا األقاو لصا ة اراراهقيف ا هياع أحنااء ال اام ها ال وامال ا يكلياة م ال ال ارو
الوانيااة ،والتياااو ا الاادخل ،والاانإمل اينسااانية( ،)21واحلصااول علااى الت لاايمل .وتشاامل احملااددا
اإلض ااافية القواع ااد االجتماعي ااة والقا اوانيف والسياس ااا والبيع ااة ارادر ااة ،فضا الا ع اان بيع ااة وس ااا ط
التواصل االجتماع الشبكية ،اليت تضطلع بدوخل مت ارد التأث ا حيا ارراهقيف.
 -36وجيا علااى الاادول أن تتاا تااداب قانونيااة وسياساااتية و هااا ماان التااداب بغيااة م ايااة
احمل ااددا األساس ااية واالجتماعي ااة لصا ا ة ارا اراهقيف ،مب ااا فيه ااا :س االمة الط اارق وس االمة البيع ااة؛
والت امل ال نصاري؛ واحلصاول علاى الت لايمل؛ واساتمراخل الا واج القساري واربكار؛ وال قوباة البدنياة؛
واحل اواج االجتماعيااة واالقتصااادرة والسياسااية وال قافيااة والقانونيااة الاايت حتااول دون احلصااول علااى
ا اادما الصا ية ،مبااا فيهااا خاادما الصا ة اينسااية واإل ابيااة؛ وضا ف احلمارااة االجتماعيااة؛
واإلرااداد ا ارؤسسااا اإلصاالحية؛ وق اوانيف ال قاااو علااى ت اااا ارااادخلا ؛ و ياااو الت قيااف
اينس الشامل؛ و رمي اإلصابة بي وس نقص ارناعة البشررة وعدم الكشاف عان اإلصاابة ونقال
الي وس؛ و رمي ال لقا اينسية ار لية؛ واألار القانونية الليناة الايت تانإمل بياع التبامل وارشاروبا
الك ولية والوجبا السرر ة.
 -37ورنبغا ا ا أن تك ا ااون الت ا ااداب الرامي ا ااة إىل م اي ا ااة احلا ا ا ا الصا ا ا ة ش ا اااملة ومتكامل ا ااة،
وأال تقتصر على توف ا ادما الصا ية وأن تادعمل باالت ام مان لتلاف اإلداخلا  .ورنبغا للادول
أن تأخا ا ا االعتب اااخل الت اادرا ا اص ااة ال اايت تواجهه ااا فع ااا لتلي ااة ،م اال الش ااباو الص ااغاخل
والكباخل ،وال لوخل ،واإلنا  ،وار ليا وار ليايف وم دوجا اريال اينسا ومغاارري ا وراة اينساانية
وحامل صيا اينسيف ،وأن تتصد لتل الت درا .
__________

(.R.M. Viner and others, “Adolescence and the social determinants of health” )21
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الحق في الحماية من جميع أشكال العنف
 -38ت داد حاال الت رض لل نف أثناء فمل ارراهقاة ،إىل دخلجاة أهناا تشاكل سابب ا خل يساي ا مان
أسااباو الوف اا واالعااتلل ا ال ق ااد ال ااا م اان ال ماار( .)22وَ ااد ال نااف إم ااا ا األس اار أو ا
اجملتمع احملل أو ا مكان ال مل أو على أردي ايها الياعلة التاب ة للدولة.
 -39وم اان ب اايف اليع ااا األل اار عرض ااة بش ااكل خ اااع لل ن ااف ارراهق ااا  ،وارراهق ا اون وو
اإلعاق ااة ،وارراهق ااون م اان ار لي ااا وار لي اايف وم دوجا ا اري اال اينسا ا ومغ ااارري ا ور ااة اينسا اانية
وحااامل صاايا اينساايف ،وارراهقااون ال ا رن ر يشااون ا مؤسسااا  ،وارراهق اون ماان اجملتم ااا
احمللية اليت تنتشر فيها األسل ة ارنإمة أو اليت تشهد ن اعا مسل ة .وتشمل ارااار اليت
هت اادد اليتي ااا  ،عل ااى س اابيل ار ااال ،الت اارض لل ن ااف واالس ااتغلل اينس ااييف ،والا ا واج القس ااري
واربكر ،وجرا مل الشرف وارماخلسا الضاخل اليت ل ا ما ترتك ا أمالن الرعارة الص ية ،م ال
الت قيمل القسري واإلجهاض القسري لليتيا وا اإلعاقة ،وف ص ال خلرة القسري(.)23
 -40ورشكل ال نف ا ال لقا احلميمة بيف ارراهقيف أمرا شا ا أرضا ،مما رساير عان آثااخل
فوخلر ااة وآث اااخل حمتمل ااة اورل ااة األم ااد عل ااى صا ا تهمل البدني ااة وال قلي ااة واالجتماعي ااة .وباإلض ااافة إىل
ال واق ا الص ا ية اليوخلر ااة ،ق ااد ت ااؤدي الص اادما الناه ااة ع اان ال ن ااف ال ا ي ررتكب ا ال ش ا إىل
إصابا بدنية اورلة األمد ،وإىل مشالل ص ية تإهر علاى الياوخل وأخار رتاأخر ظهوخلهاا ،وإىل
تكرخل اخلو اإلر اء(.)24
 -41وركااون الشااباو ماان ار ليااا وم دوج ا ارياال اينس ا ومغااارري ا ورااة اينس اانية عرضااة
لل تصاااو "ال قااا " بسااب ماايلهمل اينس ا وهااورتهمل اينسااانية .ور ااا ارراهقااون بشااكل ا
متناس من آثاخل ال نف ارسل وتت رض أعداد لب منهمل للضرخل ايسيمل أو الوفا نتيجاة النا اد
ارسل .
 -42وجيدخل الملحي بالمللي على التصادي لل ناف ضاد النسااء واليتياا ا أهاداف التنمياة
ارس ااتدامة .بي ااد أن اليتي ااان ار اراهقيف رواجه ااون ه اامل أرض ا ا مس ااتورا عالي ااة م اان ال ن ااف .فك ا ا ا
مااا رت اارض اليتيااان اروخلاااون ا جارا مل ال نااف لااردود عقابيااة ماان الاادول ،األماار الا ي خيلا دوامااة
من ال نف ارت ارد ورل ضرخلا عميقا بص تهمل وسلمتهمل البدنيتيف وال قليتيف.

__________

(.WHO, Health for the World’s Adolescents )22
( )23انإر التوصية ال امة خلقمل  31للجناة ار نياة بالقضااء علاى التمييا ضاد اررأ /الت ليا ال اام خلقامل  18للجناة حقاوق
الطيل ،الصادخلرن بصية مشمللة ،بشأن ارماخلسا الضاخل.
(C.C. Pallitto and V. Murillo, “Childhood abuse as a risk factor for adolescent pregnancy in El Salvador”, )24
.Journal of Adolescent Health, vol. 42, No. 6 (2008), pp. 580-586
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 -43ومتاشي ا مع اتياقياة حقاوق الطيال وتوصايا يناة حقاوق الطيال ،علاى الادول أن تتاا
ت ااداب م اان أج اال التص اادي ل ش ااكال احملا ادد م اان ال ن ااف ال اايت رواجهه ااا ارراهقا اون( .)25ورنبغا ا
أال رلغ ا االع املاف حب ا ار اراهقيف ا مماخلس ااة مس ااتورا مت ار ااد م اان ارس ااؤولية الت ام ااا ال اادول
بضمان محارتهمل.
 -44وإن احل ا احلمارة وارشاخللة ارت ارد مها أمران ر م لال منهماا اآلخار .وعنادما ركيال
للماراهقيف احلا ا االسااتماد إلاايهمل ،واحل ا ا شااج انتهالااا احلقااوق والتماااس االنتصاااف،
فإهنمل ميكنون من مماخلسة دوخل فاعل ا محارة أنيسهمل( .)26وسوف َكمل عدم القياام با ل علاى
ارلريف من األشااع على ص يد ال ام بت رض حقوقهمل النتهالا مستمر وجسيمة.
 -45ورغط نطاق احل ا احلمارة ال نف ا البيعة الرقمية .في ظل ت ارد استادام وساا ط
التواص اال االجتم اااع واإلنملن اات ،ب ااا ارراهق ااون م رضا ايف بش ااكل مت ار ااد لتس االط األقا اران عا ا
اإلنملن اات ،الا ا ي رق ااملن بطا ي ااة واسا ا ة م اان ارش ااالل ال قلي ااة والنيس ااية االجتماعي ااة واإلدخلالي ااة
والملبورااة والص ا ية ،مبااا ا ل ا االلتعاااو واالنت اااخل ،فض الا عاان اسااتجابا التكيااف الض ا يية
األخاار  ،م اال ارشااالل ارتصاالة باسااتادام الك ااول وارااادخلا األخاار  .ومااع لا  ،لاايس ماان
ارناسا وال ماان ارمكاان السا إىل تقييااد إمكانيااة وصااول اراراهقيف إىل البيعااة الرقميااة .وماان ،
رنبغ ا للاادول الوفاااء بالت اماهتااا ماان خاالل اعتماااد اس املاتيجيا شاااملة هتاادف إىل ت ر ا قاادخلا
ارراهقيف على محارة أنيسهمل من األ علاى اإلنملنات ،وت را التشارر ا وآلياا إنياا القاانون
للتصاادي لار ا اء علااى اإلنملناات مبااا ا ل ا اإلر ا اء ال ااابر لل اادود ،ومكاف ااة اإلفاال ماان
ال قاو ،وتدخلر اآلباء واألمها واالختصاصييف ال رن ر ملون مع األايال.
الحياة األسرية
 -46حتياال األساار بأشااكا ا وترتيباهت اا ارتنوعااة إىل البيعااة األساسااية لرفاااه األايااال وار اراهقيف
وحلمااارتهمل ومنااوهمل .وماان الضااروخلي االع املاف مباتلااف أشااكال األساار ماان أجاال ضاامان محارااة
وت ر حقوق هيع األايال وارراهقيف ،دون أي نود من أنواد التميي .
 -47ول سر اآلمنة والداعمة أمهية حامسة ا مساعد ارراهقيف على تنمية إمكاناهتمل الكاملة
للوصول إىل أفضل مستو من الص ة ا مرحلة البلوغ .ول ل  ،رشكل دعمل البيعة األسررة أمرا
ب ااالمل األمهي ااة بالنس اابة إىل صا ا ة األاي ااال وارا اراهقيف البدني ااة وال قلي ااة .ورنبغا ا لل اادول أن تطا اوخل
السياسااا وا اادما الاايت تاادعمل األساار وت ا م الكياااءا الوالدرااة حااىت رتس ا يميااع األايااال
النمو ا بيعا أسررة ص ية.
__________

( )25انإاار ار اواد  19و 37و 39ماان اتياقيااة حقااوق الطياال والت لي ا ال ااام خلق امل  )2011(13للجنااة حقااوق الطياال
بشأن ح الطيل ا الت رخل من هيع أشكال ال نف.
( )26ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل  ،13اليقر .63
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 -48ورنبغ ا للسياس ااا الرامي ااة إىل محار ااة األس اار والق اايمل األس اررة أن تت اش ااى الت ااداب ال اايت
تقوض حقوق اإلنسان ا اصة بأفراد األسر  ،مبن فيهمل النساء وارراهقاون واألاياال الصاغاخل(.)27
وميكن ه النه أن تكون ضاخل ألهنا ،باسمل القيمل التقليدرة ،قاد يا ال ناف أو تتغاضاى عنا ،
وقااد ت ا م علقااا القااو ا ارتكافعااة داخاال حماايط األساار  ،وحتاارم اراراهقيف بالتاااي ماان فرصااة
مماخلسة حقوقهمل األساسية.
 -49ورنبغ للدول أن تتا تداب حمدد تكيل متتع ارراهقيف وي اإلعاقة حبقهامل ا احلياا
األسا اررة وع اادم أخا ا همل م اان أس اارهمل دون إخلادهت اامل .ورنبغا ا لل اادول أن تض اامن تق اادمي ار لوم ااا
والتاادخلر والاادعمل إىل اآلباااء واألمهااا لتمكياانهمل ماان مساااعد أايااا مل اراراهقيف ا بلااوغ أعلااى
مستو من الص ة ميكن بلو .

دال -الحق في عدم التمييز
 -50إن احلا ا عاادم التميي ا أساس ا ماان أجاال إعمااال حا ار اراهقيف ا الص ا ة .ورشاامل
التميي ا أي تيرقااة أو اسااتب اد أو تقييااد رسااتهدف أو رسااتتبع ت طياال أو عرقلااة االع املاف يميااع
األشااع ،على قدم ارساوا  ،جبميع احلقوق واحلررا أو التمتع هبا أو مماخلستها(.)28
 -51وقد تكون ارراهقة ا حد اهتا أساس ا للتميي  ،حيث ر امال ال دراد مان اراراهقيف علاى
أهن ا اامل أش ا ااااع خطا ا ا ون أو ع ا اادا يون ،أو ا ا ا ق ا ااادخلرن عل ا ااى ا ا ااا القا ا اراخلا  ،أو رس ا ااجنون
أو رت رضااون للسااتغلل أو لل نااف لنتيجااة مباشاار لساانهمل .وقااد راادمي مقاادمو الرعارااة الص ا ية
التميي ا ضااد ار اراهقيف عنااد خلفااا تقاادمي ا اادما الص ا ية أو ل اوامم منااع احلماال إلاايهمل أو عنااد
م اااملتهمل م املااة ساايعة ،ممااا قااد جي اال اراراهقيف رااملددون ا الا الرعارااة الصا ية الاايت َتاااجون
إليها .ورواج ارراهقون ال رن رنتمون إىل فعا أو قطاعا مهمشاة خطار الت ارض بشاكل أشاد
للسااتب اد ،م اال اليتيااا  ،واألقليااا ال رقيااة أو اإلثنيااة ،والش ا وو األصاالية ،وار ليااا وار لياايف
وم دوج اريل اينس ومغارري ا ورة اينسانية وحامل صيا اينسايف ،واللجعايف واراراهقيف
وي اإلعاقة.
 -52ولت قيا ارساااوا اروضااوعية ،علااى الاادول أن تتاا تااداب خاصااة لل ااد ماان األوضاااد
ارسببة للتميي أو القضاء عليها29عن اررا وضاع تشارر ا وسياساا شااملة ،فضالا عان ا اا
تااداب ال م اال اإلجيااا لتقلي اال أو إمالااة احل اواج ا يكلي ااة والإااروف التاخلخيي ااة الاايت ت ااؤدي بش ااكل
مباشر أو مباشر إىل التميي ضد أي جمموعة من ارراهقيف ألي سب من األسباو.
__________

( )27انإر  ،A/HRC/31/37اليقر .23
( )28انإر اللجنة ار نية حبقوق اإلنسان ،الت لي ال ام خلقمل  )1994(18بشأن عدم التميي .
( )29انإاار ينااة حقااوق الطياال ،الت لي ا ال ااام خلق امل  ،15اليقاار  ،12والت لي ا ال ااام خلق امل  )2003(5بشااأن التااداب
ال امة لتنيي اتياقية الطيل ،اليقر .12
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هاء -المشاركة
 -53تقتض ا ار ااار الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ارشاااخللة احلاار والي الااة واجملدرااة ل شااااع ا
ا ا القاراخلا الايت تاؤثر ا حيااهتمل( .)30وعلاى وجا ا صاوع ،تقتضا الت اماا الادول مبوجا
اراااد  12ماان ال هااد الاادوي ا اااع باااحلقوق االقتصااادرة واالجتماعيااة وال قافيااة أن ركااون ح ا
األفا اراد واجملموع ااا ا ارش اااخللة ا عملي ااا ص اانع القا اراخل ال اايت ت ااؤثر ا صا ا تهمل ومن ااوهمل جا ا ءا
ال رتج أ من أي سياسة أو خطة أو اسملاتيجية ا الصلة.
حق المراهقين في االستماع نليهم واعتبارهم أصحاب حقوق
 -54ريتقاار األايااال ،مباان فاايهمل ارراهقااون ،إىل االسااتقللية الكاملااة الاايت رتمتااع هبااا البااالغون
علااى الاار مل ماان لااوهنمل أص ا او حقااوق .وتتناااول اراااد  12ماان اتياقيااة حقااوق الطياال الوضااع
القانو واالجتماع ل ايال ،إ تسلمل بقدخلهتمل على تكورن آخلا همل والت ب عنها حبررة ا هياع
ارسا ل اليت متسهمل ،وتوليهمل االعتباخل الواج وفقا لسنهمل ونضجهمل(.)31
 -55وقااد اعت ا ه ا ا عموم ا ا أن ا ح ا ومباادأ ارشاااخللة ،وهااو أساس ا ماان أجاال إعمااال ح ا
ار اراهقيف ا الص ا ة ،س اواء ا س ااياق ارس ااا ل اليردر ااة ارت لق ااة برع ااارتهمل الص ا ية أو ا س ااياق
مسا ل أوسع نطاقا م ل تصميمل وتطورر ا دما ارتصلة بالصا ة .ور اي ها ا حتاوالا أساسايا ا
الوضع التقليدي للطيل لمتل سلد لقراخلا البالغيف وتدخلهتمل.
 -56وبغيا ااة ليالا ااة جا اادو التا اادخل وف اليتها ااا ،رنبغ ا ا االسا ااتياد ما اان ا اااخلو ار ا اراهقيف
وش اوا لهمل وم ا ااخلفهمل وإب ااداعهمل عن ااد وض ااع وتنيي ا وخلص ااد التشا ارر ا والسياس ااا وا اادما
وال ا ام الاايت تااؤثر ا حقهاامل ا الص ا ة والنمااو داخاال اردخلسااة واجملتمااع احملل ا وعلااى الص ا يدرن
احملل والواي( .)32وال تكي اآلليا االستشاخلرة وحدها إلعمال حا ارراها ا االساتماد إليا
وا أخ ما رقول مأخ ايد .وجي أن تتاح للمراهقيف أمالن آمنة متان همل فرصاا لكا َاددوا
ألنيسااهمل ارسااا ل الاايت تشااغل بااا مل أل اار ورتمكن اوا ماان م ايااة تل ا الش اوا ل .ورنبغ ا إر االء
اهتمااام خاااع للماراهقيف وي اإلعاقااة ،الا رن جيا أن تقاادم إلاايهمل ارساااعد ارناساابة إلعاااقتهمل
ولسنهمل بغية إعمال ه ا احل (.)33
الحق في احترام القدرات المتنامية
 -57خلل فمل ارراهقة رت ول ح ارراها ا االساتماد إليا وا أخا ماا رقولا مأخا اياد
إىل احل ا ا ا قراخلات ارستقلة بشأن خلعارت الص ية وعلج  .وميهاوم القادخلا ارتنامياة لاد
__________

()30
()31
()32
()33
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اإلعلن ال ار حلقوق اإلنسان ،اراد 21؛ وال هد الدوي ا اع باحلقوق اردنية والسياسية ،اراد
انإر ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل  )2009(12بشأن ح الطيل ا االستماد إلي .
اررجع نيس .
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األاي ااال ه ااو مب اادأ متكي ااي لتن اااول عملي ااة النضا ا وال اات لمل ال اايت م اان خل ا اا ركتسا ا األاي ااال
الكياءا واليهمل بصوخل تدخلجيية(.)34
 -58وليست ارراهقة جمرد فمل منو م را م م إىل حد لب  ،بل ه أرض ا فمل مرتبطاة ب رااد
الااوع ال ا ايت واالجتماااع  ،والقاادخل علااى م ايااة الت قيااد ومراعااا وجهااا نإاار اآلخ اررن(.)35
و ا ه التط اوخلا آثاااخل عميقااة علااى قاادخلا ار اراهقيف علااى أخ ا مسااتورا مت ارااد ماان ارسااؤولية
فيما خيص ا ا القراخلا ارتصلة باحل ا الص ة.
 -59ومع ل  ،وا ل من األحيان ،تستمر الدول ا حرمان ارراهقيف مان احلا ا ا اا
ق اراخلا مسااتقلة وس اررة لل صااول علااى ا اادما الص ا ية ،و ل ا م اان خاالل اش املال إخط اااخل
الوالدرن أو موافقتهما .وبسب ه ه القيود ،ل ا ماا راأ ارراهقاون احلصاول علاى ا ادما الايت
َت اااجون إليه ااا لك ا رتجنبا اوا الا ا موافق ااة الوال اادرن ،ال ا ي ق ااد ر اانجمل عن ا ال اارفا أو الوص اامل
أو ال داء أو حىت ال نف.
 -60وحتااث الاادول علااى النإاار ا األخ ا بااافملاض قااانو ل هليااة مااؤداه أن ار اراهقيف ال ا رن
رسا ون إىل احلصااول علااى ساالع وخاادما صا ية وقا يااة أو حساسااة ماان الناحيااة ال منياة ،ومنهااا
مااا رت لا بالصا ة اينسااية واإل ابيااة ،هاامل أشااااع لاادرهمل الصااية اللممااة لل صااول علااى تلا
السلع وا دما  .وعندما ركون هنا حد أدىن لسن اروافقة ،رنبغ أن خيول أي مراه م ربلمل
تل السان ،ورساتطيع إظهااخل اليهامل الكااا ،مان موافقتا أو خلفاا من هاا ،م لماا ألاد لا
ينااة حقااوق الطياال .وعلااى األقاال ،رنبغا للاادول أن تضاامن حاادا أدىن أقاال بك ا مان  18عاماا
للساان الاايت َ ا فيه اا للم اراهقيف اروافقااة علااى ا اادما أو خلفضااها دون إل ا امهمل باحلصااول علااى
موافقة الوالاد أو الوصا أو الا وج أو ال شا أو إخطااخله .ور تا احلا ا ارشاوخل واإلخلشااد متميا ا
عن احل ا إعطاء اروافقة الطبية وال رنبغ إخضاع ألي حد فيما رت ل بالسن(.)36
 -61وجي إرلء اهتمام خااع لل قباا الايت رواجههاا ارراهقاون وو اإلعاقاة ،مباا أنا رنبغا
إراالء االعتباااخل الواجا آلخلا هاامل وفقاا لساانهمل ونضااجهمل ،علااى قاادم ارساااوا مااع اآلخاررن ،وجيا
من همل فرصا لل صول على الدعمل ا ا ا القراخلا (.)37
__________

( )34انإر اتياقية حقوق الطيل ،اراد  ،5وينة حقاوق الطيال ،الت ليا ال اام خلقامل  )2006(7بشاأن إعماال حقاوق
الطيل ا مرحلة الطيولة اربكر .
(Sarah-Jayne Blakemore and S. Choudhury, “Development of the adolescent brain: implications for )35
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

( )36ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل .12
( )37اللجنااة ار نيااة حبقااوق األشااااع وي اإلعاقااة ،الت ليا ال ااام خلقامل  )2014(1بشااأن ارساااوا مااع اآلخاررن أمااام
القانون.
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واو -المساءلة
 -62تشااكل ارساااءلة ،مبااا رشاامل عناصاارها األساسااية ارتم لااة ا الرصااد واالساات راض وايا ،
أم اارا ض ااروخلرا إ ا أخلر ااد لل ا ا الص ا ة أن رك ااون أل اار م اان جم اارد ام ااوح( .)38وتإه اار ارس اااءلة
احل اااال ال اايت أح اارم فيه ااا التق اادم وتل ا ال اايت م َ اارم فيه ااا ،وتس اام للجه ااا ارس ااؤولة بش اارح
إ اماهتااا وب اإجراء ت اادرل  ،وتتااي فرصااة ألص ا او احلقااوق ،مباان فاايهمل ارراهقااون ،للت اااون مااع
ايها ارسؤولة ا ت ر حقوقهمل ومحارتها ،والتماس االنتصاف ا حال وقود انتهالا (.)39

 -63وجيدخل الملحي بااللت ام ال ي أعرو عن ا االسملاتيجية ال ارية ارت لقة بصا ة النسااء
واألايااال وار اراهقيف للياامل  2030-2016ماان أجاال حتساايف ارساااءلة علااى الص ا يدرن الااواي

وال ار  ،مبا ا ل بشأن ص ة ارراهقيف ،لما جيدخل الملحي بااللت ام بارساءلة األوساع نطاقاا
ال ا ي تتضاامن أهااداف التنميااة ارسااتدامة .وا ه ا ا الصاادد ،رنبغ ا للاادول ليالااة أن ركااون هااع
البيان ا ااا ارص ا اانية بش ا ااكل مناس ا ا جي ا اادا ومقي ا اادا بارواعي ا ااد احمل ا اادد  ،وأن تس ا اات رض الق ا اوانيف
والسياساا والا ام ارت لقاة بصا ة اراراهقيف بشايافية وانتإاام .وررحا باإجراء تقييماا وانيااة
أو حتقيقا عامة بشأن ح ارراهقيف ا الص ة وميكن للمؤسسا الوانية أن تضطلع ب ل .
 -64ورنبغ أن رؤدي ارراهقون ،جنب ا إىل جن مع همل من أصا او ارصال ة الر يساييف
ا اجملتمااع ارااد  ،دوخلا ف اااالا ا جمااال ارساااءلة .ورنبغ ا أن رشاااخللوا بنشااال ا حتدرااد مؤش ارا
علااى ارسااتوريف الااواي واحملل ا ت ا م ارسااا ل الاايت ر ت وهنااا ا أمهيااة حامسااة ا إعمااال احل ا ا
الص ة.
 -65ولت قي ا ا ل ا ا  ،رنبغ ا ا وض ا ااع هي ا ااع السياس ا ااا ا الص ا االة ،واست راض ا ااها دوخلرا ا اا،
باالس ااتناد إىل عملي ااة ش اايافة ومبش اااخللة ارا اراهقيف ،ورنبغا ا تض اامينها مؤشا ارا احلا ا ا الصا ا ة
وم ااار ه اررج يااة( .)40ورنبغ ا أن تكااون ارؤش ارا مصاانية علااى أسااس مناساابة ،مبااا فيهااا تل ا
احمل ادد ا أهااداف التنميااة ارسااتدامة ،وه ا ال ماار والاادخل ونااود اياانس وال اارق واألصاال اإلثااي
والوض ااع لمه اااجر واإلعاق ااة واروق ااع ايغا اراا ،بغي ااة خلص ااد احلال ااة الصا ا ية لليع ااا والقطاع ااا
ارهمشة من ارراهقيف (انإر الغارة  .)18-17ورنبغا أن رشااخل ارراهقاون و ا همل مان ايهاا
الياعلة ار نية ا اجملتمع ارد مشاخللة نشطة ا عمليا االست راض.
 -66ورنبغ للادول أن تكيال للماراهقيف إمكانياة الوصاول إىل سابل انتصااف ف الاة مان أجال
اليصل ا انتهالا حقهامل ا الصا ة ،مان خالل تاوف آلياا للادعمل وايا مل ماة ل اياال
__________

( )38اللجن ااة ار ني ااة بار لوم ااا وارس اااءلة التاب ااة رنإم ااة الصا ا ة ال اري ااة ،تقرر اار "الوف اااء ب ااالوعود ،قي اااس النت ااا "
(.)2011
(.Helen Potts, Accountability and the Right to the Highest Attainable Standard of Health (2008) )39
( )40اللجنااة ار نيااة باااحلقوق االقتصااادرة واالجتماعيااة وال قافيااة ،الت ليا ال ااام خلقامل  )2011(4بشااأن احلا ا التمتااع
بأعلى مستو من الص ة ميكن بلو  ،اليقر (43و).
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ولاادرها ساالطة اليصاال ا ال ادعاو ارقدمااة ماان ار اراهقيف ونيابااة عاانهمل ،وتااوف إمكانيااة احلصااول
علااى ا اادما القانونيااة اردعومااة مالي اا أو اجملانيااة و هااا ماان أشااكال ارساااعد ارناساابة (انإاار
الوثيقة  .)A/HRC/25/35وعلو على ل  ،رنبغ أن تضع الدول سابل انتصااف وقا ياة ليتسا
للمراهقيف الط ن ا حرماهنمل من الوصول إىل ا دما الص ية(.)41

رابع ا -تعزيز السالمة العاطفية والصحة العقلية
ألف -طبيعة مشاك الصحة العقلية وانتشارها في مرحلة المراهقة
 -67م اان ارق اادخل عل ااى الص ا يد ال ااار أن نس اابة  20ا ارا ااة تقررب ا ا م اان األش ااااع ال ا ي
تملاوح أعماخلهمل ما بيف  14و 24سنة ر انون من مرض عقل ( .)42ورشكل االنتقاال مان مرحلاة
الطيولة إىل مرحلة البلوغ فمل رشتد فيها الض ف النات إىل حاد لبا عان تغا ا بدنياة ونيساية
وعاايية تبدأ خلل ه ه اليمل (نصف هيع االضطرابا ال قلية اليت تستمر مد احلياا تإهار
ا س ان  14عام ا ا) .وتوض ا الب ااو أن االلتعاااو هااو السااب الر يس ا للماارض واإلعاقااة ا
صيوف ارراهقيف وأن االنت اخل هو السب الر يس ال الث للوفيا (.)43
 -68وميكن لسوء الص ة ال قلية أن رؤثر ا ص ة ارراهقيف ومنوهمل بصوخل أعمل ،وهاو مارتبط
بال درااد ماان النتااا االجتماعيااة والص ا ية الضاااخل  ،م اال ت اااا ارااادخلا  ،وعاادم القاادخل علااى
إقام ااة علق ااا  ،واالنقط اااد ع اان الدخلاس ااة أو ضا ا ف األداء األل ااادمي  ،والس االو ارن اارف ،إىل
جان مراد احتمال ار انا من اليقر وقلة فرع ال مل(.)44
 -69ورشتد خطر ار انا من مرض عقل بسب اليقر واألحدا السلبية ار اشة ا مرحلاة
الطيولة ومنها ،على سابيل ار اال ،االعتاداء اينسا وال اااي وتسالط األقاران وفقادان الوالادرن.
لما رت ارض طار ألا ارراهقاون الا رن ر يشاون ا بيعاا ماا ب اد النا اد أو الكاواخل أو الا رن
ال مااأو اامل ور يشااون ا الشاواخلد أو اليتااامى أو ارراهقااون ماان ار ليااا وار لياايف وم دوجا ارياال
اينس ومغارري ا ورة اينساانية وحاامل صايا اينسايف أو ارراهقاون الا رن مي لاون أماام نإاام
قض اااء األح اادا  .ور ااا ارراهق ااون ا نإ ااام قض اااء األح اادا م اان اخلتي اااد م اادال اإلص ااابة
__________

( )41انإر ل . .ضد ب و؛ وو .وس .ضد بولندا.
(Kleinman, “Beyond evidence: the moral case for )42

Vikram Patel, Benedetto Saraceno and Arthur

international mental health”, American Journal of Psychiatry, vol. 163, No. 8 (2006), pp. 1312-1315؛
واليونيسيف ،وضع األايال ا ال ام  :2012األايال ا عام حضري (.)2012
( )43منإمة الص ة ال ارية" ،ارااار الص ية احملدقة بالشباو واحللول ارقملحة" ،ص يية وقا ع خلقمل .)2014(345
(United Nations, Mental Health Matters: Social Inclusion of Youth with Mental Health Conditions, )44
).(2014
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ب اااألمراض ال قلي ااة أل اار م اان ارا اراهقيف الا ا رن ر يش ااون م ااع عم ااوم الس ااكان ،وتيي ااد التق اادررا
بأن  70ا ارا ة على األقل منهمل مصابون مبرض عقل قابل للتشايص(.)45
 -70وَاادد اإلااااخل الاادوي حلقااوق اإلنسااان الواج ا الواض ا ال ا ي رقااع علااى عااات الاادول
وارتم ل ا ت رر ص ة ارراهقيف ال قلية وسلمتهمل ال اايية ،وتوف ال لج والرعارة ارناسبيف ا
جمال الص ة ال قلية ،وضمان اعملاف قوانيف الص ة ال قلية اعملافا تاما حبقوق ارصابيف بأمراض
عقليااة( .)46وتت لا الغاراة  4-3ماان أهااداف التنميااة ارسااتدامة بتاياايا الوفيااا اربكاار الناهااة
عاان األم اراض ا ار درااة مبقااداخل ال لااث ماان خاالل الوقارااة وال االج وت ر ا الص ا ة والس االمة
ال قليتيف .وجي أن رطب ه ا ا دف بالكامل على ارراهقيف.
 -71وعلااى الاار مل ماان ها ه االلت امااا والت هاادا  ،هنااا ان اادام مقلا للع املاف أو الااوع
بطبي ااة مشااالل الص ا ة ال قليااة وحجمهااا ا صاايوف ار اراهقيف ا ال درااد ماان البلاادان .وتش ا
األدلة إىل أن ال درد من ارراهقيف ر ت ون السلمة ال اايية أهمل مشكلة ص ية رواجهوهناا وأهنامل
رر بون ا احلصول على م رد من الرعارة اييد ا جمال الص ة ال قلية(.)47
 -72و تلااف ابي ااة احتياجااا ار اراهقيف عاان ابي ااة احتياجااا البااالغيف ا جمااال الص ا ة
ال قلي ااة ،وتتطل ا ا خ اادما حم اادد األه ااداف .وم ااع ل ا ا  ،رإ اال وج ااود نإ ااام ص ا ا واا ااي
للااادما اييااد األداء والي ال اة وارناساابة للم اراهقيف االساات ناء ولاايس القاعااد  .ولااد أقاال ماان
ثل ااث البل اادان ارنايض ااة وارتوس ااطة ال اادخل هيع ااة لصص ااة للش ااباو ا جم ااال الص ا ا ة ال قلي ااة
وم إمها ريتقر إىل سياسا الصا ة ال قلياة الايت ترلا علاى الشاباو( .)48وا حاال وجاود تلا
ا يعا  ،فإهنا ل ا ما ت ج عن الوفاء مب ار ايود  ،حىت أهنا قد تكون مضر بص ة اراراهقيف
ومنوهمل .وقد رت رض مراهقون للحتجام مد اورلة ا مرافا مكتإاة خاصاة باررضاى الاداخلييف
ا حاايف ال ربا ل سااو القلياال ماان ايهااود سا يا إىل إعاااد تااأهيلهمل أو إدماااجهمل اجتماعياا(.)49
وتنته ا ه ا ه الاانه حقااوق اإلنسااان ا اصااة ب اارراهقيف ،وتااؤدي إىل تياااقمل اضااطرابا الص ا ة
ال قلية بدالا من التاييف منها.
 -73وتشااكل ارواقااف ال امااة وارواقااف الاايت فيهااا وصاامل للا ا اااه اراارض ال قلا والشاوا ل
ارت لقااة بالساررة وعاادم اليهاامل ال ااام ح اواج ت يا احلصااول علااى ارساااعد  ،ال ساايما ا صاايوف
ار اراهقيف ،وه ا مشااكلة تتياااقمل بي اال االفتقاااخل إىل خاادما الص ا ة ال قليااة اييااد ا البلاادان
__________

( )45اررجع نيس .
( )46اتياقيااة حقااوق الطياال ،ار ااد  )1(34و(()2و) واراااد 6؛ واللجنااة ار نيااة باااحلقوق االقتصااادرة واالجتماعيااة
وال قافية ،الت لي ال ام خلقمل 14؛ و.E/1995/22-E/C.12/1994/20
(.WHO, Health for the World’s Adolescents )47
(.United Nations, Mental Health Matters )48
(Vikram Patel and others, “Mental health of young people: a global public-health challenge”, The Lancet, )49
.vol. 369, No. 9569 (2007), pp. 1302-13
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ارنايضااة وارتوس ااطة ال اادخل( .)50ور ت ا ارراهق ااون موق ااف مق اادم ا اادما أه اامل م اان خ ا هتمل
التقني ااة .ول ا ا ا م ااا رواجا ا ارراهقا اون الا ا رن رسا ا ون إىل احلص ااول عل ااى ا اادما مواق ااف س االبية
أو عدا ي ااة م اان مق اادم الرعار ااة الصا ا ية ،مم ااا ر ر ااد م اان ت اارددهمل ا احلص ااول عل ااى ارس اااعد .
وا ل ا ماان البلاادان ،مااا مال األاباااء ر ت ا ون ا ا او شاااص إىل شاااص ماان جنس ا مرض ا ا
عقلي ا( .)51وقد رت ارض األشاااع مان ار لياا وار ليايف وم دوجا اريال اينسا ومغاارري ا وراة
اينس اانية وحااامل صاايا اينساايف لتاادخل علجيااة ضاااخل ترم ا إىل القضاااء علااى را ا همل
اينسااية أو قم هااا .وقااد اعت ا ها ه التاادخل ال لجيااة أهنااا ا أخلقي اة و ا علميااة و ا
ف الة ،وأهنا تصل ا ب ا احلاال إىل حد الت ر (.)52

باء -تعزيز فعالية خدمات الصحة العقلية
 -74رنبغ ا أن تكااون الوقارااة ماان مشااالل الص ا ة ال قليااة وت ر ا الساالمة ال قلي اة ا مرحلااة
ارراهقة ج ءا حموخلرا من أجا اء سياساا الصا ة الوانياة .ورنبغا أن تشامل خطاط ال مال بارام
للتاادخل القا مااة علااى األدلااة الاايت متااول متااورلا جياادا و ضااع للرصااد والراميااة إىل ت را ال واماال
الوقا ية ا صيوف ارراهقيف وداخل أسرهمل وجمتم اهتمل احمللية.
 -75وبناءا على ل  ،رنبغ أن رنص المللي على بناء القدخل على الت مل ،وتقدمي الدعمل
للوالاادرن ،وحتيي ا ساالو ال ا ارساااعد ارناس ا  ،وتشااكيل جمموعااا أق اران وبيعااا مدخلسااية
إجيابيااة ،وتااوف فاارع التااأث وصاانع الق اراخل ،ومراااد التمكاايف واإلرااام بايوان ا ال اايي اة .وعاالو
عل ااى لا ا  ،ميك اان ا ا ه الا ا ام أن ت ااا أرضا اا الس االو احملي ااوف بارا اااار ،لتس االط األقا اران
والسلو االنت اخلي وال نف ارن ي وت اا ارادخلا .
 -76ورنبغا التالا عاان النمااا ج الاايت تقااوم علااى اإلفارال ا ال االج باألدورااة أو اإلرااداد ا
ارؤسسا اا واالست اض ااة عنه ااا بالت اادخل اربك اار واالس ااتجابا الش اااملة اجملتم ي ااة وارت اادد
القطاعا  .وجي وضع سياسا ص ة ارراهقيف بإشرا ارهنيايف ال اامليف ا قطاعاا الصا ة
والت لاايمل والرعارااة االجتماعيااة ،الا رن ميكاانهمل ت اوف شاابكة مرنااة ماان ا ادما  ،مبااا فيهااا ارااداخلس
وال يااادا ا اخلجياة اجملتم يااة والرعارااة النهاخلرااة للمصااابيف باااألمراض ال قليااة ،الايت تكماان جا وخلها
ا النمو ج البيولوج النيس االجتماع القا مل على األدلة(.)53
__________

()50
()51

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

(.A/HRC/29/23 )52
()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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 -77ورنبغ إتاحة تدخل ف الة من حياث التكلياة ا جماال الصا ة ال اماة وجماال الصا ة
النيسااية االجتماعيااة ،مبااا رشاامل احلمارااة االجتماعيااة ،والت قيااف النيس ا  ،والتاادخلر  ،وارش اوخل ،
وال لج النيس  ،فضلا عن تدخلر اآلباء ،يمياع اراراهقيف احملتااجيف وأسارهمل لماا رنبغا تيسا
وصااو مل إليهااا .وا اادف ماان ه ا ه الاانه هااو حتساايف الساالو والنمااو الشااامل ومهاااخلا حياتيااة
حمدد  ،واحلد من احلاجة إىل األدورة( .)54وقد تل م األدورة وا دما ا اصة باررضاى الاداخلييف
لج ء مان خطاط ال الج ا حااال م قاد مان األماراض ال قلياة ،لكان رنبغا تاوخ احلا خل ا
اس ااتادام ه ا ه الطرا ا م اان ال االج .وحتإ ااى ار اداخلس بوض ااع جي ااد رس اام ااا بت ر ا الس االمة
ال ااييااة والصا ة ال قليااة ومنااع مشااالل الصا ة ال قليااة بوسااا ل منهااا ما لا تقاادمي دخلوس لارااام
جبوان الص ة ال قلية(.)55
 -78وليساات التاادخل النيسااية االجتماعيااة ترفا ا :باال علااى ال كااس ،عناادما تسااتادم علااى
حن ااو متس ا م ااع حق ااوق ار اراهقيف وبأس االوو أخلق ا وق ااا مل عل ااى األدل ااة ،فإهن ااا مت اال ت اادخل
أساسااية .وقااد أشاااخل ه يااة الصا ة ال اريااة ،ا قراخلهاا  ،4-65إىل األدلااة ارت ارااد علااى لياااء
ه ا ه الاانه وف اليتهااا ماان حيااث التكليااة ا ت ر ا الص ا ة ال قليااة ومنااع االضااطرابا النيسااية
ال سيما ا صيوف ارراهقيف .وعلو على ل  ،شج ت ينة حقوق الطيال الادول بقاو علاى
اعتماد ه ه التدخل وتوسيع نطاقها ،متاشي ا مع الت اماهتا بت ر ح ارراهقيف ا الص ة(.)56
 -79ورنبغ ا للاادول أن تساات مر ا ب ارام ماان أجاال التصاادي للم تقاادا القدميااة وارواقااف
السلبية إماء األمراض ال قلية من خلل نشر ار لوما  .ورنبغ التشااوخل ماع ماراهقيف مان لتلاف
األعم اااخل و وي وجه ااا نإ اار لتلي ااة ا عملي ااا تص ااميمل خ اادما الصا ا ة ال قلي ااة وإنش ااا ها
وتشغيلها وخلصدها .وجيا أن تكاون هناا اسات ماخلا مان أجال م اياة التمييا بايف اينسايف ا
جماال الصا ة ال قلياة ،والتواصاال ماع اجملموعااا ارهمشاة ،ار رضااة بشاكل ا متناسا رشااالل
الص ة ال قلية واليت تواج عقبا أل ا احلصول على ا دما .
 -80ورنبغ أن ركون احل ا الص ة ال قلية مدعوم ا بأار قانونية تتقيد متام ا مب ار حقوق
اإلنسان ،اليت تقتض احملام القدخلا ارتنامية للمراهقيف وي اإلعاقة واحملام سالمتهمل البدنياة.
ورك ااون ارراهقا ااون وو اإلعاق ااة عرضا ااة لامها ااال واإلر ا ا اء النيس ا ا وايس اادي وال نا ااف اينس ا ا
والت قيمل أو منع احلمل القسرريف أثناء احتجامهمل ا أمالن الرعارة ا اصة بالص ة ال قلية.
 -81وبناء على ل  ،رنبغا أن ت تماد هياع ارؤسساا مباادا وم اار للرعاراة وأن تنشارها
وأن تضع آليا ف الة وآمنة لابلغ ونإما للنتصااف وفقاا للم اار الدولياة( .)57ورنبغا وضاع

__________

()54
()55

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

( )56ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل .15
( )57انإر .www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
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آليااا للرصااد بغيااة ضاامان إمكانيااة اإلباالغ عاان انتهالااا حقااوق ار اراهقيف ا أمااالن الرعارااة
ارت لقة بالص ة ال قلية وال االنتصاف.
 -82ومما رب ث على القل ض ف عدد مت اراد مان اراراهقيف اروجاودرن ا ليماا اللجعايف
أو ارلتمسيف للجوء .وتا لر الادول بالت اماهتاا الدولياة الواسا ة النطااق ارت لقاة حبماراة اللجعايف
وت ااوف ارس اااعد اللمم ااة لك ا رتمت اوا حبق ااوقهمل ،مب ااا فيه ااا احل ا ا أم اال مس ااتو م اان الص ا ة
والسلمة ال قليتيف.

58

خامس ا -حقوق المراهقين في الصحة الجنسية واإلنجابية
ألف -طبيعة الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والتحديات المرتبطة بها
 -83إن النمااو اينسا الصا ال رتطلا النضا البااد ف سا  ،باال أرضا ا فهما ا للساالو
اينس الص وإحساسا إجيابيا بالسلمة اينسية .وقد ركون بدء علقة جنسية جانبا ابي ياا
وص ا ا يا م ا اان جوانا ا ا ارراهق ا ااة ،ورنبغا ا ا أن مي ا اان ارراهق ا اون احلا ا ا ا احلص ا ااول عل ا ااى األدوا
وار لومااا الاايت تساام اامل ب اايش حياااهتمل اينسااية بأمااان .ورنتشاار النشااال اينسا علااى نطاااق
واسااع ا صاايوف ار اراهقيف ،علااى الاار مل ماان تياااو م دالت ا بشااكل لب ا  .ومااع ل ا  ،رواج ا
ارراهقاون ا هياع أخلجااء ال اام التمييا وال قباا ا احلصاول علاى ار لوماا وا ادما والساالع
اللممة حلمارة ص تهمل اينسية واإل ابية ،مما رؤدي إىل انتها حقهمل ا الص ة.
 -84ور اادل ال درااد ماان ار اراهقيف ،ال ساايما اليتيااا وارراهقااون ال ا رن ر ت ا ون ماان ار ليااا
وار لي اايف وم دوجا ا اري اال اينسا ا ومغ ااارري ا ور ااة اينسا اانية ،عا ان االتص ااال با اارهنييف ا جم ااال
الص ة حتساب ا للت ارض ألي موقاف فيا أحكاام وناابع مان قواعاد اجتماعياة أو قاوانيف فيهاا وصامل
و رمي لسلولهمل اينس  .وتتاأثر أرضا ا حقاوق ال دراد مان اراراهقيف ا الصا ة اينساية واإل ابياة
بال نف ،مبا في ال نف اينس وال نف ارؤسس  ،واإللراه على اينس ارر وو في أو على
الا ا واج ،وارماخلس ااا والق اايمل ال لوخلر ااة وتلا ا القا م ااة عل ااى م ي اااخل الغ ر ااة اينس ااية .ور ا ا م ها ا ا
القوال ا النمطيااة اينسااانية الضاااخل وعلقااا الق او ا ارتكافعااة الاايت اال ماان الص ا علااى
ال درد من اليتياا ارراهقاا خلفاا مماخلساة ايانس أو اإلصاراخل علاى ارماخلساا اينساية ارأموناة
وارسؤولة.
 -85ورنبغا ا ا تس ا االيط الض ا ااوء عل ا ااى ضا ا ا ف اليتي ا ااان أم ا ااام االعت ا ااداء واالس ا ااتغلل الب ا اادنييف
واينس ااييف ،وال وا ا ا الكبا ا ال اايت رواجهوهن ااا ا احلص ااول عل ااى ار لوم ااا وا اادما اينس ااية
واإل ابي ااة .ول ا ا ا م ااا رواجا ا ارراهقا اون م اان ح ااامل ص اايا اينس اايف حت اادرا خاص ااة بس ااب
عملي ااا جراحي ااة ال خلج ااة فيه ااا أجرر اات عل اايهمل دون ما اوافقتهمل خ االل مرحل ااة الطيول ااة اربك اار
__________

( )58اتياقية حقوق الطيل ،اراد .22
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وبسب منو أجسامهمل الطبي ( .)59وقد رؤدي التميي داخل األسر واجملتمع ،فضلا عن ارواقف
التميي رااة رقاادم الرعارااة الصا ية ،إىل احلرمااان ماان احلصااول علااى ا اادما الصا ية ،بينمااا مت اال
قل ااة ار رف ااة وال ااوع ا أوس ااال اره اان الطبي ااة عا ق ا اا إض ااافيا َ ااول دون احلص ااول عل ااى الرعار ااة
اييد (.)60
 -86وا أ ل األحيان ،رت رض ارراهقون وو اإلعاقة لل الج الطاد القساري ،مباا ا لا
الت قا اايمل واإلجها اااض ومنا ااع احلما اال ،األما اار ال ا ا ي ميكا اان أن رشا ااكل ت ا ا رب ا أو م املا ااة قاس ا ااية
متناسبة إىل حد مي د
أو ال إنسانية أو مهينة( .)61وتت رض اليتيا وا اإلعاقة رستورا
ميا ا د م اان ال ن ااف الب ااد واينسا ا  ،دون أن تك ااون ل اادرهن أي وس اايلة م اان وس ااا ل االنتص اااف
أو الوصول إىل ال دالة ا أ ل األحيان( .)62ولد ال درد من مقدم الرعارة الص ية أخلاء
ا دقيقااة ومنطيااة عاان األشااااع وي اإلعاقااة ،مبااا ا ل ا افملاضااا أهناامل أشااااع عاادميو
اينس ،مما راؤدي إىل حرمااهنمل مان احلصاول علاى ار لوماا وا ادما والسالع ارت لقاة بالصا ة
اينسية واإل ابية ،ومن الت قيف اينس الشامل(.)63
 -87ورش ا ااكل اإلر ا اادم ث ا ااا أل ا اار األس ا ااباو ش ا اايوع ا للوف ا ااا ب ا اايف ار ا اراهقيف عل ا ااى الصا ا ا يد
ال ااار ( .)64وا هيااع أحناااء ال ااام ،ركااون ارراهق اون ماان اليعااا السااكانية الر يسااية عرضااة أرض اا
طاار اإلصااابة بي ا وس نقااص ارناعااة البشاررة بشااكل أل ا  ،مب ان فاايهمل اليتيااان ار ليااون وم دوجااو
ارياال اينس ا  ،وارراهقااون مغاااررو ا ورااة اينسااية ،وارراهقااون ال ا رن مياخلسااون اياانس مقاباال مااال
أو ساالع أو مصاال ة ،وارراهقاون الا رن رت ااااون ارااادخلا باااحلقن .وا البلاادان الاايت ترتيااع فيهااا
م دال اإلصابة بي وس نقاص ارناعاة البشاررة ،تكاون اليتياا ارراهقاا عرضاة بشاكل خااع
لاصا ااابة با ااالي وس ،إ شا ااكلن  75ا ارا ا ااة ما اان حا اااال اإلصا ااابا ايدرا ااد ا أفررقيا ااا ا
عااام  ،)65(2013وقااد حاادد عاادم ارساااوا باايف اينساايف ،وارماخلسااا التقليدرااة الضاااخل والقاوانيف
ال قابيااة ارت لق ااة بساان قب ااول ار اشاار اينس ااية ل وام اال مسااببة للوب اااء( .)66وتواج ا ه ا ه اليع ااا
واجملموعا من ارراهقيف خطر الت رض بشكل متناس رستورا عالية من الوصمل والتمييا
وال نف والنب من جانا األسار وللتجارمي و ا ه مان انتهالاا حقاوق اإلنساان عناد السا إىل
احلص ااول عل ااى خ اادما الص ا ة اينس ااية واإل ابي ااة ،مب ااا ا ل ا حرم اااهنمل م اان احلص ااول عل ااى
__________

(.A/70/213 )59
(.A/HRC/32/44 )60
(.A/HRC/22/53 )61
(.A/66/230 )62
(Handicap International and Save the Children, Out from the Shadows: Sexual Violence against Children )63
.with Disabilities (2011), p. 13
(.WHO, Health for the World’s Adolescents )64
(UNAIDS and the African Union, Empower Young Women and Adolescent Girls: Fast-Tracking the End )65
).of the AIDS Epidemic in Africa (2015
(.E/CN.4/2005/72 )66

GE.16-05387

23

A/HRC/32/32

خ اادما الرعار ااة الصا ا ية ،م اال ف ااص الكش ااف ع اان فا ا وس نق ااص ارناع ااة البشا اررة وارشا اوخل
وال لج فيما رت ل هب ا الي وس.
 -88وبالتاي ،فإن احلقوق ارت لقة بالص ة اينساية واإل ابياة تكتسا أمهياة حامساة .وت ارف
الصا ة اينسااية بأهنااا "حالااة ماان الساالمة البدنياة وال اايياة وال قلياة واالجتماعياة مرتبطااة باحليااا
اينس ا ااية وليسا ا اات جما ا اارد ا لا ا ااو ما ا اان م ا اارض أو خلا ا اال وظيي ا ا ا أو اعا ا ااتلل ما ا ااا"( .)67وت ا ا ااملف
ار اااد ()2(24و) م اان اتياقي ااة حق ااوق الطي اال ،وار اااد  )2(12م اان اتياقي ااة القض اااء عل ااى هي ااع
أشاكال التمييا ضاد ارارأ م ا ا بااحل ا تاوف الت قياف وا ادما ا جماال تنإايمل األسار  ،مبااا ا
ل ا للم اراهقيف ،دون أي متيي ا ألي سااب ماان األسااباو( .)68ومااع ل ا  ،فقااد أثاااخل هيعااا
م اهدا األممل ارت د باستمراخل بواعث قل بشاأن تاوف ار لوماا وا ادما والسالع ارت لقاة
بالصا ا ة اينس ااية واإل ابي ااة .لم ااا أل ااد ها ا ه ا يع ااا بش ااد أن الصا ا ة اينس ااية واإل ابي ااة
للمراهقيف تشمل جمموعاة واسا ة مان حقاوق اإلنساان ،مباا ا لا عادم التمييا  ،وعادم الت ارض
للت ر أو إساء ار املة ،وا صوصية ،والت ليمل(.)69

باء -توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الفعالة للمراهقين
 -89بالنإر إىل حجمل بواعث القلا تلا  ،جيادخل الملحيا بالغاراة  7-3مان أهاداف التنمياة
ارسااتدامة ،ارت لقااة باسااتياد ايميااع ماان خاادما الرعارااة ارت لقااة بالص ا ة اينسااية واإل ابيااة.
ولت قي ا ه ا ه الغارااة ،ساايت يف علااى الاادول اعتماااد سياسااة مراعيااة للعتباااخلا اينسااانية و ا
متيي ر ااة بش ااأن الص ا ة اينس ااية واإل ابي ااة ليا ااد هي ااع ار اراهقيف ،وإدماجها اا ا االسا املاتيجيا
وال ام الوانية(.)70
 -90وجي ا أن تتماشااى ه ا ه السياسااا مااع م ااار حقااوق اإلنسااان وأن ت ااملف بااأن عاادم
اس ااتياد ار اراهقيف م اان ا اادما ار ا لوخل عل ااى ق اادم ارس اااوا رش ااكل متيي ا ا( .)71وجي ا ض اامان
حصااول هيااع اراراهقيف بشااكل سااري وماراد صوصاايا اراراهقيف و ا متييا ي علااى ار لومااا
وا اادما والساالع ارت لقااة بالص ا ة اينسااية واإل ابيااة ،مبااا فيهااا تل ا ارت لقااة بتنإاايمل األساار ،
واألشااكال احلدر ااة رنااع احلماال ،وارش اوخل  ،والرعارااة السااابقة لل ماال ،وخلعارااة األمومااة ،واألم اراض
ارنقول ااة جنس اايا ،والتش ااايص ،وال االج ،واإلجه اااض ار ااأمون( .)72وجي ا ا أن تك ااون خ اادما

__________

(.Paul Hunt and Judith Bueno de Mesquita, The Rights to Sexual and Reproductive Health (2006) )67
( )68ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل .14
( )69ل . .ضد ب و ،و CCPR/C/DJI/CO/1و.CAT/C/PER/CO/4
(WHO, Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services: Guidance )70
).and Recommendations (2014
( )71اللجنة ار نية باحلقوق االقتصادرة واالجتماعية وال قافياة ،الت ليا ال اام خلقامل  )2009(20بشاأن عادم التمييا ا
احلقوق االقتصادرة واالجتماعية وال قافية.
( )72ينة حقوق الطيل ،الت ليقان ال امان خلقمل  4وخلقمل .15
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الص ة اينسية واإل ابياة ا اصاة باارراهقيف مرحباة ومل ماة للماراهقيف و ا قا ماة علاى أحكاام
مسبقة لماا جيا أن تكيال ا صوصاية والساررة .ورنبغا رقادم الرعاراة الصا ية النإار أرضاا ا
حتدرااد أوقااا للرعارااة وأمااالن بدرلااة لصصااة للماراهقيف ،ال ساايما فيمااا رت لا خبادما الصا ة
اينسية واإل ابية.
 -91وعلو على ل  ،رنبغ للدول ا ا تداب إل لاء وع ارراهقيف حبقاوقهمل فماا خياص
الص ا ة اينس ااية واإل ابي ااة واحلص ااول عل ااى ا اادما والس االع داخ اال األس اار واردخلس ااة واجملتم ااع
احملل  .ورنبغ أن ركون الت قيف اينس ارراع للسن ،والشامل ،والكامل ،والقا مل علاى األدلاة
ال لميا ااة وحقا ااوق اإلنسا ااان ،ج ا ا ءا ما اان ارنا اااه الدخلاسا ااية اإلل اميا ااة ،ما ااع إرا االء اهتما ااام خا اااع
لل لقااا  ،واحليااا اينسااية ،وارساااوا باايف اينساايف ،وخصااا ص ا ورااة ونااود اياانس مبااا رشاامل
ا ورا اينسانية النمطية ،والسلو الوالدي والسلو اينسا ارساؤول ،والوقاراة مان احلمال
اربكر واألمراض ارنقولة جنسي ا(.)73
 -92وتشجع الدول بقو على وقف رمي اإلجهاض ،وفق ا للم ار الدولية حلقوق اإلنسان،
واعتماااد تااداب لضاامان إمكانيااة احلصااول علااى خاادما اإلجهاااض القانونياة وارأمونااة .فاالقوانيف
اينا ية ارت لقة باإلجهاض تسير عن عدد مرتيع مان الوفياا  ،وآثااخل سايعة علاى الصا ة ال قلياة
والبدني ااة ،وه اادخل للكرام ااة ،وها ا مب اب ااة انتهال ااا اللت ام ااا ال اادول بض اامان احلا ا ا الص ا ا ة
لليتيااا ارراهقااا ( .)74وفض الا عاان ل ا  ،جي ا إتاحااة ار لومااا ارت لقااة خب ادما اإلجهاااض
وجي أن تكون ه ه ا دما ا ارتناول و ا نوعية جياد  ،وأن تقادم دون متييا  ،علاى األقال
ا الإااروف التاليااة :عناادما تكااون حيااا األم أو ص ا تها ا خطاار ،وعناادما تكااون األم ض ا ية
اال تصاااو أو سااياح احملاااخلم ،وإ ا لااان هنااا تشااوه ممياات أو حاااد لااد ايناايف .وجي ا إتاحااة
الرعارة اللحقة لاجهاض وج لها ا متناول هيع اليتيا ارراهقاا بصارف النإار عان الوضاع
القانو لاجهاض.
 -93وإن الوقار ااة والرعار ااة وال االج وال اادعمل ها ا عناص اار م ا ا م لب ض ااها الا اب ا ا س ااياق
التص اادي عل ااى حن ااو ش ااامل وف ااال ليا ا وس نق ااص ارناع ااة البشا اررة( .)75ورنبغا ا أن تت اااح يمي ااع
ارراهقيف إمكانية إجراء ف اص للكشاف عان اليا وس وتلقا مشاوخل ا ها ا الشاأن ،واالساتياد
من برام قا ماة علاى األدلاة للوقاراة وال الج مان اليا وس .ورنبغا للاادما الصا ية أن تقادم
ار لومااا ارت لقااة بي ا وس نقااص ارناع ااة البش اررة ،وف ااص الكشااف ع اان الي ا وس ،وخ اادما
الص ا ة اينسااية واإل ابيااة ،ووسااا ل منااع احلماال ،وال اوامل ال لررااة ،والرعارااة وال االج ارت لق ايف
بي ا وس نقااص ارناعااة البشاررة مبااا ا ل ا مضااادا الي وسااا ال كوسااة و هااا ماان األدورااة،
__________

( )73قراخل ايم ية ال امة  137/70واليونيسكو ،إخلشادا تقنية دولية بشأن الملبية اينسية (.)2009
( A/66/254 )74و.A/HRC/32/44
( )75اللجناة ار نيااة حبقااوق الطياال ،الت ليا ال ااام خلقامل  )2003(3بشااأن فا وس نقااص ارناعااة البشاررة/اإلردم وحقااوق
الطيل.
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وعملي ا ااا التش ا ااايص والتكنولوجي ا ااا ا الص ا االة لرعار ا ااة ارص ا ااابيف بيا ا ا وس نق ا ااص ارناع ا ااة
البش اررة/اإلردم وباألمخ اااج الن اااه ا الص االة و ه ااا م اان األم اراض ،والتغ ر ااة ايي ااد  ،وال اادعمل
االجتماع والروح والنيس  ،فضلا عن خلعارة األسر واجملتمع والرعارة ارن لية.
 -94ورشا ر ارقارخل ا ااع باسااتياء إماء فارض أشاكال مان ال االج حملاولاة تغيا اريال اينسا
وا ورااة اينسااانية ،مبااا ا لا ال مليااا ايراحيااة القساررة لت درااد نااود اياانس الاايت ار علااى
الشااباو ماان حااامل صاايا اينساايف ،وعمليااا الت قاايمل واإلجهاااض القس اررة الاايت اار علااى
اليتيا وا اإلعاقة ،واستادام ايراحة وال لج ا رمو لوقف منو األايال ال رن ر انون مان
عجا ا النمااو وإمالااة أعضااا همل التناساالية ،واعتباااخل حاااال مغااارر ا ورااة اينسااية واال ا او إىل
ني ااس اي اانس اض ااطرابا نيس ااية .ورنبغ ا لل اادول القض اااء عل ااى ه ا ه ارماخلس ااا  ،وإلغ اااء هي ااع
القا اوانيف ال اايت فيه ااا اارمي أو متييا ا إماء أفا اراد عل ااى أس اااس م اايلهمل اينسا ا أو ه ااورتهمل اينس ااانية
وت ب ا همل ع اان ل ا ( .)76وال ب ااد م اان إص االح وحت اادرث نإ اامل ار لوم ااا الص ا ية الواني ااة لك ا
تشاامل مياااهيمل حقااوق اإلنسااان ومتغ ا ا م اال وضااع ار ليااا وار لياايف وم دوج ا ارياال اينس ا
وحامل صيا اينسيف(.)77

سادسا -المراهقون وتعاطي المخدرات ومكافحة المخدرات
ألف -طبيعة تعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة والمشاك المرتبطة به
 -95ارراهقا ااة ه ا ا فا اامل تتسا اامل باجملامفا ااة والتجرر ا ا ما ااع مرا اااد احتما ااال الشا اارود ا ت ا اااا
ارادخلا  .وركون ارراهقون أل ر عرضة ل ضراخل الص ية ارتصلة بارادخلا  ،ا حيف ميكن أن
رؤدي الشرود ا ت اا ارادخلا ا مرحلاة ارراهقاة إىل اإلدماان عليهاا خالل مرحلاة البلاوغ ا
أ لا األحيااان .وار اواد األل اار شاايوعا ه ا الك ااول والتباامل وارا ربا  .وا ه ا ه اررحلااة ،رشاايع
ارشروعة ،ال سايما القنا  ،وا السانوا األخا أصاب ت اراؤثرا
أرض ا ت اا ارادخلا
()78
ارنإمة أحد الشوا ل ا امة .
النيسانية ايدرد
 -96وخاااخلج البلاادان اررتي ااة الاادخل ،ال توجااد سااو بيانااا ضااعيلة عاان ت اااا ار اراهقيف
للمادخلا وما رتصل ب من أضراخل ص ية .وتوجد اختلفاا لبا فيماا بايف البلادان وداخلهاا،
وفيما بيف ارراهقيف ونإرا همل األل سنا ،وفيما بيف جمموعا من ارراهقيف .وعلى سبيل ار ال،
م اان الش ااا ع أل اار ا أوس ااال الش ااباو االس ااتادام اري اارل للك ااول بصا اوخل عرض ااية أو خ االل
__________

( )76انإ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار A/HRC/22/53؛ وCRC/C/RUS/CO/4-5؛ و ،CRC/C/GAM/CO/2-3اليقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارا 30-29؛
و ،CRC/C/CHE/CO/2-4اليقرا .43-42
(.Pan American Health Organization resolutions CD50.R8 and CD52.R6 )77
( )78مكتا ا األم اامل ارت ااد ار ااي بارا اادخلا وايرمي ااة ،تقرر اار ارا اادخلا ال ااار ل ااام ( 2015منشا اوخلا األم اامل
ارت د  ،خلقمل اربيع .)E.15.XI.6
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االحتيااال ( .)79وبارقاخلناة ماع البااالغيف ،فاإن إمكانياة حصاول اراراهقيف علاى ا ادما حماادود ،
وعلااى ساابيل ار ااال ،ميكاان ل اادم بلااوغ ساان الرشااد القانونيااة أن َااول دول حصااول اراراهقيف علااى
خاادما م ينااة .وارراهقااون الا رن َااددون علااى أهناامل األل اار عرضااة ل ضاراخل ارتصاالة بارااادخلا
هاامل أولع ا ال ا رن ر يشااون ا الش اواخلد ،وال ا رن اسااتب دوا ماان ارااداخلس ،والا رن عاش اوا صاادما
نيسااية أو تيككا ا أساارر ا أو إرا اء ،والا رن ر يشااون ا أساار فيهااا إدمااان علااى ارااادخلا  .وتكااون
اليتيااا ارراهقااا عرضااة لااب ا أن اواد الض ارخل أل اار ماان اليتيااان ،مبااا ا ل ا اإلصااابة بي ا وس
نقص ارناعة البشررة بسب ال دو عن ارر االتصال اينس وبسب حقن ارادخلا بشكل
ا مااأمون .وتتطل ا ها ه ال واماال جهااودا متضااافر يمااع بيانااا مصاانية تصاانيي ا مناسااب ا بغيااة
حتسيف فهمل أمنال الض ف حىت رتس حتدرد أهداف ا دما و صيص اري انية ارناسبة ا.
 -97وفضلا عن ت ااا اراادخلا  ،تنات عان مشااخللة اراراهقيف ا إنتااج اراادخلا واال ااخل
هبااا عواقا جساايمة علااى صا تهمل البدنيااة وال قليااة .ورشاااخل مراهقااون ا هيااع مراحاال سلساال
اإلمداد بارادخلا ارشروعة و ا ارشاروعة .وفيماا رت لا باراادخلا ا ارشاروعة ،قاد رت ارض
ارراهقااون ،باإلضااافة إىل األعمااال ا طاار أحيان اا ،للجرميااة ارنإمااة وال نااف وعمليااا مكاف ااة
ارااادخلا  .وال بااد ماان إج اراء م رااد ماان الب ااو بشااأن آثاااخل إنتاااج ارااادخلا وال نااف ار ارتبط
بالسوق اإلجرامية على ص ة ارراهقيف.
 -98وال ميكاان فصاال األضاراخل اررتبطااة بت اااا ارااادخلا وارشاااخللة ا اال اااخل هب اا عاان خلدود
أف ال الدول .وتبيف األدلة أن الردود القم ية وال قابية على ارادخلا م تكان ف الاة ا احلاد مان
ت اا ارادخلا أو توخلردها( ،)80وأن ه ه الردود قد أسير عن عواق سلبية ،مبا فيها ال نف
واليساد( .)81ورؤدي رمي ت اا ارادخلا وحيامهتا من أجل االستادام الشاص  ،فضلا عن
س ااجل مس ااتادم ارا اادخلا وعن ااف الش ااراة ،إىل نيا اوخل الش ااباو م اان ا اادما الصا ا ية،
ممااا رااؤثر أثاارا ضاااخلا علااى الصا ة .وتيضا بارام الوقارااة والت قيااف الاايت ترل ا علااى عاادم التسااام
مطلق اا مااع ت اااا ارااادخلا إىل بيعااة قااد رقاال فيهااا احتمااال س ا ار اراهقيف إىل احلصااول علااى
م لوما بشأن األضراخل ارتصلة بت اا ارادخلا  .وهنا مراهقون فقدوا أباءهمل بسب ال نف
ارتصل باراادخلا وبساب االحتجاام ارطاول ل قوباة علاى جارا مل ا عنيياة ،ورساير لا عان
ان كاسا لب على ص تهمل ال قلية.

__________

(.WHO, Global Status Report on Alcohol and Health 2014 )79
(Louisa Degenhart and others, “Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis and cocaine use: )80
)findings from the WHO World Mental Health Surveys”, PLOS Medicine, vol. 5, No. 7 (2008؛
وEuropean Commission, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction and Rand Europe, A
).Report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007 (2009
(.E/CN.7/2008/CRP.17 )81
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باء -تقديم خدمات مناسبة لمعالجة تعاطي المراهقين للمخدرات
 -99رنبغ ا لل اادول أن ت تمااد الت ااداب ارناس اابة حلمارااة األاي ااال م اان ت اااا ارا اادخلا ا
ارشااروعة وماان الت اوخلل ا اااخل ارااادخلا ا ارشااروعة( .)82لكاان جي ا أن رق ارأ ه ا ا ا سااياق
احلمارااة الاايت توفرهااا اتياقيااة حقااوق الطياال و هااا ماان االلت امااا ا جمااال حقااوق اإلنسااان(.)83
وتقااع علااى عااات هيااع الاادول تقررب ا ا الت امااا مبوج ا اتياقيااا األماامل ارت ااد ال ا ل ارت لقااة
مبكاف ا ااة اراا اادخلا  ،ال ا ايت جي ا ا أن تق ا ارأ علا ااى حنا ااو رتماشا ااى ما ااع الت اما ااا حقا ااوق اإلنسا ااان
ارتوامرة( .)84وتتضمن االتياقية اإلااخلراة ركاف اة التبامل أحكاماا حمادد هتادف إىل محاراة األاياال
والشباو ،وتكمل احل ا الص ة.
 -100ورنبغ ا للاادول أن تااوفر خاادما الوقارااة واحلااد ماان الض ارخل وال االج ماان اإلدمااان ،دون
متيي ا  ،وأن صااص مي انيااة لافيااة إلعمااال احل ا ا الص ا ة تاادخلجييا .وه ا ه ليساات اس املاتيجيا
متنافسااة أو بدرلااة باال ه ا مكونااا الممااة ل انه شااامل ماان أجاال متكاايف ار اراهقيف ماان الس ا
لل صول على ا دما وار لوما الص ية اليت َ امل تلقيهاا .ورنبغا يمياع ها ه ا ادما
أن تستوا اإلااخل ارتم ل ا توافرها وسهولة احلصول عليها ومقبوليتها وجودهتا.
 -101وفيمااا رت لا بالوقارااة ماان ت اااا ارااادخلا  ،رنبغا ت ورااد األايااال والشااباو مب لومااا
دقيقة وموضوعية( ،)85وإتاحتها بصيمل سهلة اليهمل أو بطررقة برارال .ومان ار اروف أن األساالي
ارايية وار لوما ارضللة ال تأيت بنتا ف الة ،ا حيف َقا بنااء القادخل علاى الت مال وال قاة،
مع المللي على شرح السلو احمليوف بارااار ،نتا واعد  .وقد أصدخل مكت األممل ارت اد
ار ي بارادخلا وايرمية توجيها بشأن م ار الوقاراة مان اراادخلا  86رت ايف اساتادامها عناد
تصميمل سياسا وبرام الوقارة.
 -102وال ميكان للوقاراة أن تا خل االنتهالااا ا ارتناسابة حلقاوق اراراهقيف ،مباا فيهاا حقاوقهمل
ا ا صوصااية والساالمة البدنيااة والت لاايمل .وتشااجع الاادول علااى االسااتمراخل ا فاارض قيااود علااى
إعلنا الملور للك ول والتبمل اليت البا ما تستهدف الشباو ،وحإرها عند االقتضاء.
 -103وجي ا تص ااميمل ال االج م اان اإلدم ااان حس ا االحتياج ااا احمل اادد للم اراهقيف .وجي ا
أال ريق ااد ارراهق ااون احلا ا ا ارش اااخللة ا أي ظ اارف م اان الإا اروف ،مب ااا ا لا ا عن ااد ت اااايهمل
__________

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

( )84انإر  ،A/65/255اليقر .13
( )85انإ ا ا اار  ،CRC/C/GUY/CO/2-4اليق ا ا اار (50د)؛ و ،CRC/C/ALB/CO/2-4اليق ا ا اار (64و)؛ و،CRC/C/ROM/CO/4
اليقر 71؛ و ،CRC/C/SWE/CO/4اليقر (49أ)؛ و ،CRC/C/BGR/CO/2اليقر .50
(.https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html )86
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للمادخلا أو إدماهنمل عليها .ولاد اراراهقيف احلا ا أن رساتمع إلايهمل عناد الت با عان آخلا هامل
ا الرعاراة الصا ية ا اصااة هبامل ،وا أن مين اوا ماوافقتهمل علااى ال الج وفقاا لتنااام قاادخلاهتمل(.)87
وجيا إتاحاة خدمااة ارشاوخل الساررة وار لومااا دون موافقاة الوالادرن .وجيا إ الق هياع مرالا
احتجام مت اا ارادخلا اليت َتج فيها مراهقون بشكل ت سي ور انون فيها من انتهالاا
صاخلخة.
 -104وهن ااا افتق اااخل مي ا ا د إىل خ اادما احل ااد م اان األضا اراخل ارتص االة بي ا ا وس نق ااص ارناع ااة
البشاررة ،ا اصااة بااارراهقيف الا رن رت ااااون ارااادخلا بااحلقن ،فضالا عاان حاواج مت اادد حتااول
دون احلصااول علااى ه ا ه ا اادما  ،مبااا فيهااا القيااود ال مررااة ارنصااوع عليهااا ا القااانون ،وعاادم
وج ا ااود بيان ا ااا بش ا ااأن ت ا اااا ارا ا اادخلا ب ا اااحلقن ا أوس ا ااال األاي ا ااال والش ا ااباو ا م إ ا اامل
البلاادان( .)88وقااد وضا ت مبااادا توجيهيااة تقنيااة بشااأن الوقارااة ماان ف ا وس نقاص ارناعااة البشاررة
وتقاادمي ال االج والرعارااة والاادعمل للشااباو الا رن رت ااااون ارااادخلا ب ااحلقن ،ورنبغ ا أن تشااكل
ه ه اربادا التوجيهية األساس للجهود اليت تب ا الدول ا ه ا الصدد.
 -105وجياادخل الملحيا بت ارااد النقاااد الاادوي وايهااود الاايت تبا ا ب ااا الاادول سا ي ا إىل إجياااد
بدا ل للسياسا ال قابية أو القم ية ارت لقة بت اا ارادخلا  ،مبا رشامل وقاف رميا وتنإيما
بشكل قانو .

سابعا -االستنتاجات والتوصيات
 -106يوفر االستثمار في الحلق فلي الصلحة نمكانلات هالللة لالسلتفادة ملن االسلتثمارات
اإليجابية في السنوات األولو من الحياة ،كما يتيح الفرصة لتحسين أثلر التجلارب المبكلرة
السلبية وبناء القدرة علو التحم للتخفيف من حدة األضرار في المستقب .
 -107وينبغي للدول عند وضع سياساتها المتصلة بالصحة وغيرها من السياسات الراميلة
نلللو االسللتثمار فللي الم لراهقين ،أن تسترشللد بالمبللدأ القالل نن المراهقللة هللي فتللرة نمللو مللن
أج زيادة القدرة علو اتخاذ القرارات بشك مستق  .ويحتاج المراهقون نلو الحماية ملن
العن للف واالس للتغالل وغيرهم للا م للن األخط للار ،لك للن ينبغ للي أن يراع للي طل لابع هل لذه الحمايل لة
وتطبيقها الكفاءات الناشئة والقدرات المتنامية المكتسبة طوال فترة المراهقة.
 -108وينبغ للي لل للدول أن تس للتثمر ف للي تمك للين المل لراهقين م للن خ للالل احتل لرام حق للوقهم
واستقاللهم الذاتي ،واالعترا بقدراتهم ،واالستثمار في صحتهم وقلدرتهم عللو التحمل .
وينبغ للي تنفي للذ جمي للع المب للادرات الرامي للة نل للو معالج للة الص للحة البدني للة والعقلي للة والجنس للية
__________

( )87ينة حقوق الطيل ،الت لي ال ام خلقمل .15
(.Harm Reduction International, Global State of Harm Reduction 2012 (2012), p. 140 )88
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للمراهقين وفق ا لاللتزاملات الدوليلة فلي مجلال حقلوق اإلنسلان ،ملع مراعلاة آراء الملراهقين
واعتماد نهج قالمة علو األدلة.
 -109وتشللك السياسللات والخللدمات التللي تللدعم األسللر جللزءا هام ل ا مللن الجهللود التللي
تبللذلها الللدول لضللمان ازدهللار الم لراهقين ونمللوهم كبللالغين مسلللولين ذوص صللحة سللليمة.
وينبغ للي له للذه السياس للات أن تحت للرم حق للوق اإلنس للان الخاص للة بجمي للع أفل لراد األس للرة وأن
تحميهل للا ،وينبغل للي أن تسل للتبعد التل للدابير التل للي تقل للوب حقل للوق أف ل لراد األسل للرة ،بمل للن فل لليهم
المراهقون.
 -110ويللود المقللرر الخللاص ربلله توصللياته بالنللداء العللالمي نلللو مضللاعفة االسللتثمار فللي
مرحلللة المراهقللة بوصللفه شللرط ا مسللبق ا رليسللي ا للنجللاف فللي تحقيللق خطللة التنميللة المسللتدامة
لعام  2030وأهدا التنمية المستدامة.
 -111وفي هذا الصدد ،يوصي المقرر الخاص الحكومات بما يلي:
أن تفللي بالتزامهللا األساسللي بللاالعترا بللالمراهقين كمصللحاب حقللوق مللن
(أ)
خللالل احت لرام قللدراتهم المتنامي لة وحقهللم فللي المشللاركة فللي تصللميم وتنفيللذ وتقيلليم جميللع
السياسات والخدمات التي تلثر في صحتهم ورفاههم؛
(و) أن تزي جميع الحلواجز القانونيلة التلي تحلول دون وصلول الملراهقين نللو
المرافللق والسلللع والخللدمات الصللحية ،مثل قللوانين الموافقللة التللي تنتهللك دون مبللرر حقللوق
المراهقين في أن يستمع نليهم وفي أن تلخذ أقوالهم ممخذ الجد ،والتي تنتهك ،فلي نهايلة
المطا  ،حقهم في اتخاذ قرارات مستقلة؛
(ج) أن تضمن أن يكون جمع البيانات المصنفة بشلك مناسلج جيلدا ومقيلدا
بالمواعيل للد المحل للددة لتوجيل لله السياسل للة العامل للة وتسل للليه الضل للوء علل للو واقل للع الم ل لراهقين
واحتياجاتهم؛
(د) أن تعتمد نطلارا لحقلوق اإلنسلان خاصل ا بصلحة الملراهقين ،ملع ضلمان أن
تولي الخطله واالسلتراتيجيات الصلحية األولويلة للنهج شلام ملن أجل معالجلة المحلددات
األساسية واالجتماعية وموازنة توفير الخدمات العالجية مع االسلتثمار فلي قلدرة الملراهقين
علو التحم واستقاللهم الذاتي؛
(ه) أن تضمن استجابة النظم الصحية لجميلع االحتياجلات الصلحية والنفسلية
االجتماعيللة للملراهقين ،وأن تضللمن األخللذ بلنهج متكامل ومتعللدد القطاعللات فللي مجللاالت
الرعاية االجتماعية وحماية الطف والتعليم؛
(و) أن تضلمن تقلديم الخلدمات الصلحية بطريقلة تحتلرم حقلوق الملراهقين فللي
الخصوصل للية والس ل لرية ،وتسل للتجيج الحتياجل للاتهم وتوقعل للاتهم الثقافيل للة المختلفل للة ،وتتقيل للد
بالمعايير األخالقية؛
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(م) أن تكف ل ل أن مقل للدمي الرعايل للة الصل للحية للم ل لراهقين ومقل للدمي الخل للدمات
األخر  ،بمن فيهم األخصاليون االجتماعيون والمعلمون ،ال يعيقلون الوصلول نللو المرافلق
والسللع والخللدمات الصلحية ،وذلللك مللن خلالل التصللدص للمواقللف وأشلكال السلللو التللي
تنطوص علو التمييز والوصم ،عن طريق حمالت اإلعالم والتوعية؛
(ح) أن تكفل ل نتاح للة مجموع للة أساس للية م للن الخ للدمات الص للحية ،بم للا يش للم
خ للدمات الص للحة العقلي للة والص للحة الجنس للية واإلنجابي للة ،للمل لراهقين بالمج للان ،وأن تزيل ل
الحواجز العملية المتمثلة في رسوم االستفادة ملن الخلدمات بغيلة وضلع حزملة أساسلية ملن
الخللدمات لص للالح المل لراهقين باعتبللار ذل للك ج للزءا م للن التزاماتهللا بت للوفير التغطي للة الص للحية
للجميع؛
(ل) أن تل للوفر الحمايل للة للم ل لراهقين مل للن تل للدخ وأذ جهل للات غيل للر حكوميل للة
وأطرا ثالثة ،بما فيها مقدمو الخدمات في القطاع الخاص ،من خلالل ضلمان علدم تلمثير
ه للذه الجه للات ف للي اس للتفادة المل لراهقين م للن ت للوافر خ للدمات الرعاي للة الص للحية وغيره للا م للن
الخدمات والمرافلق والسللع ذات الصللة ،وفلي نمكانيلة وصلولهم نليهلا ومقبوليتهلا وجودتهلا
بالنسبة نليهم؛
(ي) أن تحمللي الم لراهقين مللن العنللف واإلهمللال ،بمللا فللي ذلللك فللي األوسللا
األس لرية ،بطللرق منهللا احت لرام حقهللم فللي الحصللول علللو الخللدمات والمشللورة الس لرية دون
موافقة الوالدين؛
( ) أن تتخ للذ الت للدابير الالزم للة ل للدعم األس للر ،بوس للال منه للا تق للديم الت للدريج
والخدمات ،لزيلادة قلدرات الواللدين عللو تربيلة األطفلال والملراهقين بكفلاءة وثقلة ،ولتعزيلز
المهارات الالزمة إلدارة الحاالت بطريقة غير عنيفة؛
(ل) أن تلدعم الملسسللات الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان مللن أجل نجلراء تقييمللات
وطنية أو تحقيقات عامة بشمن حق المراهقين في الصحة.
 -112وفيما يخص الصحة العقلية ،يوصي المقرر الخاص الحكومات بما يلي:
أن تصللي  ،وفق لا للغاي لة  4-3مللن أهللدا التنميللة المسللتدامة ،وبالتشللاور
(أ)
مع المراهقين ،سياسة وطنيلة للصلحة العقليلة للملراهقين تمكلن ملن وضلع مجموعلة متنوعلة
من الخدمات الوقالية والعالجية التي تراعي حقوق المراهقين واحتياجاتهم؛
(و) أن تضللع نظام لا لخللدمات الصللحة العقليللة للم لراهقين يللدمج فللي الهياك ل
األساسية المجتمعية لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية؛
(ج) أن تصلمم تللدخالت نفسلية اجتماعيللة ماللمللة للملراهقين وأن تنفللذها علللو
مسلتو المجتملع المحلللي بطريقلة أخالقيلة ومتسللقة ملع حقلوق الملراهقين ،وباالسلتناد نلللو
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األدل للة المتاح للة ،لجع ل ل تل للك الخ للدمات فل للي المتن للاول ومقبول للة ،ولتفل للادص اإلي للداع فل للي
الملسسات واالستخدام المفر لألدوية النفسية والعقلية؛
(د) أن تضللمن الرصللد المسللتق لمرافللق الصللحة العقليللة التللي تللوفر الخللدمات
للمراهقين ذوص أمراب عقلية ،بما فيها اإلعاقة النفسية االجتماعية والفكرية ،لكي يتسلنو
التنفيذ التدريجي للمعايير التي حددتها اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوص اإلعاقة.
 -113وفيم للا يخ للص الص للحة الجنس للية واإلنجابي للة ،يوص للي المق للرر الخ للاص الحكومل لات
بما يلي:
أن تعتم للد أو أن تل للدمج ،تماش لليا مل للع الغاي ل لة  6-5م للن أهل للدا التنميل للة
(أ)
المستدامة ،سياسة شاملة لصحة المراهقين الجنسلية واإلنجابيلة فلي جميلع االسلتراتيجيات
والبرامج الوطنية ملن أجل ضلمان حصلول الجميلع عللو خلدمات الرعايلة المتعلقلة بالصلحة
الجنسية واإلنجابية؛
(و) أن تلغللي تج لريم اإلجهللاب وأن تضللمن حصللول جميللع الم لراهقين بشللك
سللرص وم لراع لهللم وغيللر تمييللزص علللو المعلومللات والخللدمات والسلللع المتعلقللة بالصللحة
الجنسللية واإلنجابيللة ،بمللا فيهللا تلللك المتعلقللة بتنظلليم األسللرة ،والمشللورة ،والرعايللة السللابقة
للحم ل ل  ،ورعايل للة األمومل للة ،واألم ل لراب المنقولل للة جنسل لليا ،والتشل للخيص والعل للالج ،وكل للذلك
األشللكال الحديثللة لمنللع الحم ل  ،بمللا يشللم الوسللال العاجلللة لمنللع الحم ل  ،واإلجهللاب
المممون وخدمات ما بعد اإلجهاب؛
مرحبل للة وماللم ل للة
(ج) أن تضل للمن أن خل للدمات الص ل للحة الجنسل للية واإلنجابي ل للة ِّ
للمراهقين وغير قالمة علو أحكام مسبقة وأنها تكف الخصوصية والسرية؛
(د) أن تضللمن تللوفير التثقيللف الجنسللي المراعللي للسللن ،والشللام  ،والكام ل ،
والقالم علو األدلة العلمية وحقوق اإلنسان ،كجزء من المناهج الدراسية؛
(ه) أن تلغي القوانين التي فيهلا تجلريم أو تمييلز نزاء أفلراد عللو أسلاي مليلهم
الجنسللي أو هللويتهم الجنسللانية ،وأن تضللع حللدا للممارسللات والعالجللات الراميللة نلللو تغييللر
المي الجنسي والهوية الجنسانية.
 -114وفيمللا يخللص تعللاطي المخللدرات ومكافح للة المخللدرات ،يوصللي المقللرر الخ للاص
الحكومات بما يلي:
أن تغلللق دون تللمخير جميللع مراكللز احتجللاز متعللاطي المخللدرات الخاصللة
(أ)
بالمراهقين ،وأن تضمن نتاحة خدمات الوقاية والحد من الضرر والعالج من اإلدمان ،دون
تمييز ،وأن تخصص ميزانية كافية من أج نعمال الحق في الصحة تدريجيا؛
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(و) أن تبح ل عللن بللدال للسياسللات العقابيللة أو القمعيللة المتعلقللة بمكافحللة
المخدرات ،بما في ذلك وقف تجريم تعاطي المخدرات وتنظيمه بشك قانوني ،وتشجيع
المناقش للات الدولي للة بش للمن ه للذه المس للال  ،الت للي يج للج أن يظل ل الح للق ف للي الص للحة حقل لا
محوري ا فيها؛

(ج) أن تستخدم نطلار الحلق فلي الصلحة لمواصللة االسلتراتيجيات الراميلة نللو
الوقايللة مللن تعللاطي المخللدرات فللي صللفو الملراهقين مللن خللالل التللدخالت القالمللة علللو
األدلة ،والبرامج التثقيفية الدقيقة والموضوعية ،والحمالت اإلعالمية.
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