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جدول الموارد
يوفر جدول الموارد قائمة بجميع الموارد المذكورة ضمن مجموعة األدوات حسب الفصل. للحصول على قائمة كاملة بكل االقتباسات 

من كل فصل، اذهب إلى الموقع اإللكتروني لمجموعة أدوات المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات 
والمجموعة العاملة يف خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.

التمهيد والفصل األول: مقدمة

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل هي معاهدة لحقوق اإلنسان، 
التي تحدد الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والصحية والثقافية لألطفال.

األمم المتحدة 
مكتب المفوض 
السامي لحقوق 
اإلنسان )1990(

اتفاقية حقوق الطفل

أداة تعليمية لتقسيم المفهوم الكبير للجنس إلى قطع صغيرة 
 gingerbread person الحجم قابلة للهضم، باستخدام شكل

وتحديد المكونات األربعة للجنس.

كيلرمان )2017(  Genderbread مصدر
Person

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
التي تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية 
يف األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن 

الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر 
الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني المشترك 
بين الوكاالت بشأن الصحة 

اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
التي تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية 
يف األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن 

الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر 
الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني المشترك 
بين الوكاالت بشأن 

الصحة اإلنجابية 
يف األوضاع اإلنسانية 

)الفصل الثالث: حزمة الحد 
األدنى من خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل األزمات(

الفصل الثاني: خارطة طريق الستخدام مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

المنظمة )السنة( المنظمة )السنة( المصدر

صندوق األمم المتحدة للسكان وجمعية إنقاذ الطفل )2012( صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

وجمعية إنقاذ الطفل 
)2012(

مجموعة أدوات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات يف 
األوضاع اإلنسانية 

 فرقة العمل 1 للميثاق من أجل الشباب
يف العمل اإلنساني )2020(

فرقة العمل 1 
للميثاق من أجل 
الشباب يف العمل 
اإلنساني )2020(

دليل اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت للعمل مع األشخاص 

اليافعين واليافعات ومن 
أجلهم يف األوضاع اإلنسانية 

واألزمات الممتدة

https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.genderbread.org/
https://www.genderbread.org/
https://www.genderbread.org/
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
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الفصل الثالث: المشاركة الهادفة

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

هذا دليل خاص محدد السياق »لكيفية« دعم مشاركة األشخاص 
اليافعين واليافعات يف البرامج اإلنسانية واإلنمائية يف منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. كما يحدد األدوات الالزمة لتعزيز ورصد 
األنشطة المدنية واالجتماعية واالقتصادية التي يقودها المراهقون 

والمراهقات واليافعون واليافعات. توفر كلتا المجموعتين من األدوات 
أدوات مراقبة محددة وممارسات واعدة.

ال لضياع 
جيل )2018(

مجموعة أدوات 
مشاركة المراهقين 

والمراهقات واليافعين 
واليافعات

مثال على وضع خرائط المجتمع المحلي من اللجنة الدولية لإلغاثة 
لمجموعات المراهقين والمراهقات، والذي اقتُبس من دليل أبحاث 

العمل التشاركي التابع الللجنة الدولية لإلغاثة للصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.

اللجنة الدولية لإلغاثة 
)2018(

وضع خرائط 
للمجتمع المحلي 
للصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات

إن بطاقة التقييم المجتمعي هي عبارة عن أداة قائمة على المشاركة 
ثنائية االتجاه ومستمرة لتقدير الخدمات وتخطيطها ورصدها وتقييمها. 

وهي سهلة االستخدام ويمكن تعديلها يف أي قطاعٍ يوجد فيه سيناريو 
لتقديم الخدمات. كما أنها طريقةٌ مشّجعة على زيادة المشاركة 

والمساءلة والشفافية بين مستخدمي الخدمات ومزوّدي الخدمات 
ومتخذي القرارات.

منظمة كير )2013( بطاقة التقييم 
المجتمعية

هذا دليل خاص "بكيفية" تنفيذ برنامج المهارات الخاص باآلباء "األسر 
تحدث الفرق". ويوفر إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إعداد البرنامج 

وتنفيذه. يعتمد هذا الدليل على خبرة اللجنة الدولية لإلغاثة يف تنفيذ 
برامج اآلباء يف بوروندي وليبيريا وسوريا وتنزانيا وتايالند.

اللجنة الدولية لإلغاثة 
)2016(

األسر تحدث 
الفرق: دليل التنفيذ 

للوالدين

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية 
)الفصل السادس: 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات(

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية 
)الفصل الثالث: 

حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل األزمات(

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
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زهرة المشاركة هي أداة تشبه الزهرة المتفتحة تُستخدم لوصف األشكال 
المختلفة لمشاركة اليافعين واليافعات الهادفة وكيف يمكن لمشاركة 

اليافعين واليافعات الهادفة أن تنمو وتزدهر. يعتمد شكل الزهرة على نظرية 
"سلم المشاركة" كما طورها روجر هارت. )روجر هارت، مشاركة األطفال - 

من الرمزية إلى المواطنة، اليونيسف، 1992(.

 CHOICE منظمة
 for Youth

 and Sexuality
 YouAct ومنظمة

))2017

زهرة المشاركة

تم تصميم منهج فتاة تلمع لمزوّد الرعاية المخصص ليتم تنفيذه مع كل من 
مزوّدي الرعاية من اإلناث والذكور للمراهقات غير المتزوجات. يوفر الدعم 

التكميلي لمنهج مهارات الفتاة الالمعة يف الحياة.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2018(

منهج 
"فتاة تلمع" لتقديم 

الرعاية 

سلسلة من الخطوات واألدوات الميدانية التكميلية لمساعدة الجهات الفاعلة 
اإلنسانية على الوصول إلى المراهقات األكثر ضعفًا وتحمل المسؤولية عن 

سالمتهن وصحتهن ورفاتهن منذ األيام األولى لالستجابة لألزمة.

لجنة الالجئين 
المعنية بشؤون 
النساء )2016(

نهج "أنا هنا"

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية
)الفصل الثالث: حزمة 

الحد األدنى من خدمات 
الصحة اإلنجابية خالل 

األزمات(

هذا المصدر من اللجنة الدولية لإلغاثة هو أحد النماذج لمشاركة 
المراهقين والمراهقات وللمشاركة المجتمعية الهادفة التي يمكن 

استخدامها يف األوضاع اإلنسانية. 

اللجنة الدولية 
لإلغاثة 

بحوث العمل التشاركية 
للصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات

الجودة المحددة من خالل الشراكة لليافعين هي نهج لتحسين جودة 
الخدمات وإمكانية الوصول إليها حيث يشارك األشخاص اليافعون واليافعات 

يف تحديد عملية تحسين الجودة وتنفيذها ومراقبتها. تتضمن الجودة 
المحددة من خالل الشراكة للشباب كاًل من اليافعين واليافعات ومزوّدي 

الرعاية الصحية وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يعملون معًا للتغلب 
على نقاط النقص يف الخدمات الصحية للشباب. 

جمعية إنقاذ الطفل 
)2011(

الجودة المحددة من 
خالل الشراكة لليافعين 

)PDQ-Y(

يقدم هذا الموجز نصائح عملية للمكاتب القُطرية لليونيسف والشركاء 
واألشخاص اليافعين واليافعات أنفسهم بشأن إشراك المراهقين والمراهقات 

والشباب والشابات كجزء من االستعداد واالستجابة لكوفيد-19. 

اليونيسيف )2020( نصائح عملية بشأن 
إشراك المراهقين 

والمراهقات والشباب 
يف االستجابة لكوفيد-19

https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/20171122-Flower-of-Participation-Narrative.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Caregiver%20Curriculum%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Caregiver%20Curriculum%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Caregiver%20Curriculum%20IRC%202018.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update.pdf
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
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مساحة التعلم والشفاء اآلمن هي مكانٌ آمنٌ ومقدّمٌ للرعاية ويمكن التنبؤ 
به، ويمكن فيه لألطفال والمراهقين والمراهقات الذين يعيشون يف حاالت 

النزاع واألزمات التعلم والتطور والحماية. توفر مجموعة أدوات مساحة 
التعلم والشفاء اآلمن حماية الطفل والممارسين التربويين بكل المحتوى 

المطلوب لبدء برنامج مساحة التعلم والشفاء اآلمن.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2016(

مجموعة أدوات 
مساحة التعلم 
والشفاء اآلمن

وثائق إرشادية لمديري البرامج/مسؤولي التعبئة المجتمعية حول 
كيفية تسهيل لقاء تفاعلي مع قادة المجتمع وأولياء األمور حول الصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات. اقتُبست هذه األدوات من 
دراسة "دراية تامة" الخاصة باللجنة الدولية لإلغاثة، وهي دراسة بحثية 

تشغيلية، ونموذج برنامج وحزمة موارد دعم المراهقين والمراهقات 
وأسرهم يف حاالت الطوارئ.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2018(

خطة الجلسة لالجتماع 
التشاركي مع 
أفراد المجتمع

خطة الجلسة لالجتماع 
التشاركي مع أولياء 

األمور
يحدد هذا التقرير الدروس والممارسات الجيدة لنقل السلطة إلى الشباب 

يف األوضاع اإلنسانية. تأتي النتائج من التعاون بين منظمتي أكشن إيد 
وتنمية ال تكل.

منظمة أكشن إيد، 
ومنظمة "تنمية ال 

تكل" )2019(

نقل السلطة إلى 
الشباب - كيف 

يستطيع الشباب قيادة 
الحلول يف العمل 
اإلنساني ودفعها

مثال على وضع الخرائط االجتماعية من اللجنة الدولية لإلغاثة لمجموعات 
المراهقين والمراهقات، والذي اقتُبَس من دليل أبحاث العمل التشاركي 

للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات الخاص باللجنة 
الدولية لإلغاثة.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2018(

وضع الخرائط 
االجتماعية للصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين 
والمراهقات

إنّ برنامج مشروع دعم المراهقين والمراهقات وأسرهم يف حاالت 
الطوارئ هو نموذج لبرنامج الحماية والدعم النفسي واالجتماعي لتعزيز 

قدرة الجهات الفاعلة يف الخطوط األمامية بحيث يكون المراهقون 
والمراهقات )الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا( أكثر أمانًا وأكثر 

دعًما ومجهزين باستراتيجيات التأقلم اإليجابية يف حاالت الطوارئ 
الشديدة. كما أن هذا الموقع مرتبط بمجموعة موارد مشروع دعم 

المراهقين والمراهقات وأسرهم يف حاالت الطوارئ.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2019(

موجز مشروع 
دعم المراهقين 

والمراهقات وأسرهم 
يف حاالت الطوارئ

يف إطار تلبية احتياجات المراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية، 
استندت اللجنة الدولية لإلغاثة إلى أفضل الممارسات القائمة على األدلة، 
هذا إلى جانب خبرتها يف األوضاع اإلنسانية، الختبار مجموعتين مختلفتين 
من اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة فرص وصول خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين والمراهقات واستخدامها وتحسين جودتها يف 
األوضاع الطارئة المعقدة والمزمنة يف نيجيريا وجنوب السودان.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2020(

دراية تامة - 
اختبار مجموعات 
التدخل من أجل 
تحسين إمكانية 

وصول المراهقين 
والمراهقات إلى 
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية 
واستخدامها يف 

الطوارئ

https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
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الفصل الرابع: أنشطة الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات ذات األولوية يف األوضاع الطارئة

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

توفر مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية معلومات وإرشادات للدعوة للجوء 

إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات وتنفيذ 
تداخالت الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة للمراهقين والمراهقات. 
تشكل مجموعة األدوات هذه جزءًا من الدليل الميداني المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية لعام 2010.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

ومنظمة إنقاذ 
الطفولة )2012(

مجموعة أدوات 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف 

األوضاع اإلنسانية

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي 
تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف 

األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة 
الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة 

الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي 
تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف 

األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة 
الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة 

الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية: 
)الفصل الثالث: 

حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل األزمات(

مجموعة األدوات هذه - التي أنشأها شركاء المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات: وهي منظمات: تنظيم األسرة 

2020، واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ومؤسسة جون سنو الصحية، 
ولجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء، وصندوق األمم المتحدة 
للسكان - هي مجموعة أدوات استعدادية لرعاية الصحة الجنسية 

واإلنجابية يف حاالت الطوارئ. الغرض من مجموعة األدوات هو الجمع 
بين التعلم والتوجيه الحاليين كنقطة انطالق ألصحاب المصلحة لبدء 

أعمال استعدادية رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2020(

جاهز إلنقاذ األرواح: 
مجموعة 

أدوات جهوزية رعاية 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية يف حاالت 
الطوارئ

تقدم نتائج مشروع استثمار الشباب وإشراكهم وتنمية قدراتهم القيادية، 
يف محاولة لفهم الحالة الميدانية بشكل أفضل، استبيانًا بقيادة أصحاب 

المصلحة للممارسات الواعدة، ووصفًا لآلثار متعددة المستويات، 
وتوصيات للمستقبل. يمكن إيجاد خريطة عمليات مشاركة اليافعين 

واليافعات )التي تم تكييفها مع مجموعة األدوات للشكل ز( يف صفحة 7 
من تقرير استثمار الشباب وإشراكهم وتنمية قدراتهم القيادية، الشكل 2.

مشروع استثمار 
الشباب وإشراكهم 

وتنمية قدراتهم 
القيادية )2018(

الصحة الجنسية 
واإلنجابية لليافعين: 

نحو وضع 
طبيعي جديد

يسعى دليل مشاركة اليافعين واليافعات إلى رفع مشاركة الشباب إلى 
مستوى مجدٍ يف برامج الصحة اإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري/

متالزمة نقص المناعة المكتسب على صعيد مؤسسي وبرنامجي. 
يشمل الجمهور المستهدف اإلدارة العليا والمتوسطة، ومديري البرامج، 

والموظفين المشاركين يف تنفيذ األنشطة، واليافعين واليافعات الذين 
قد يكونون منخرطين يف جميع مستويات أعمال مؤسسةٍ ما. يمكن أيًضا 

تعديل هذا الدليل لالستخدام يف أنواع أخرى من برامج تنمية الشباب.

المنظمة العالمية 
لصحة األسرة 
بالتعاون مع 
منظمة أنصار 

الشباب )2008( 
 Advocates for

Youth

دليل مشاركة 
اليافعين واليافعات: 

التقييم والتخطيط 
والتنفيذ

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
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الفصل الخامس: تجاوز الخدمات الصحية

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

تستند التوجيهات واألدوات من هذا المصدر على دليل البرنامج، 
وروايات عديدة من المراهقين والمراهقات والممارسات السليمة التي 

يشاركها الموظفون الميدانيون على الصعيد العالمي. وتتضمن أربعة 
فصول: 1( لماذا ينبغي لنا أن نستثمر يف المراهقين والمراهقات يف 

حاالت األزمات؛ 2( نظرية التغيير لتشجيع المراهقين والمراهقات على 
التعلُّم، والقيادة، واتخاذ القرار، والتغلب على حاالت األزمات؛ 3( إطار 

ل لتنفيذ  برنامجي يقدم إطار نتائجنا واألعمال الرئيسية؛ 4( دليل مفّصَ
البرامج مع الشباب وألجلهم يف حاالت األزمات وتشمل االعتبارات 

الرئيسية للوصول إلى المراهقين والمراهقات ودعمهم.

منظمة بالن )2020( مجموعة أدوات 
البرامج الخاصة 

بالمراهقين 
والمراهقات

توفر مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية معلومات وإرشادات للدعوة للجوء 

إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات وتنفيذ 
تداخالت الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة للمراهقين والمراهقات. 
تشكل مجموعة األدوات هذه جزءًا من الدليل الميداني المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية لعام 2010.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

وجمعية إنقاذ الطفل 
)2012(

مجموعة أدوات 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف 

األوضاع اإلنسانية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي 
تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف 

األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة 
الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة 

الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

األوضاع اإلنسانية

يُشار إلى أن مشروع اسفير والذي أطلق علية اسم اسفير قد أنشأته 
مجموعة من المنظمات اإلنسانية غير الحكومية باالشتراك مع الصليب 

األحمر والهالل األحمر يف عام 1997. تمثل هذه الطبعة الرابعة من الكتاب 
المناسبة السنوية العشرين لدليل اسفير والذي يتضمن دلياًل إرشاديًا 

جديدًا للعمل يف البيئات الحضرية وإظهار الحد األدنى من المعايير يف 
األزمات الممتدة وتقديم المساعدة من خالل األسواق كوسيلة لتطبيق 

المعايير. تم تحديث جميع الفصول الفنية يف الدليل لتعكس الممارسة 
الحالية، ويحل المعيار اإلنساني األساسي المتناسق محل المعايير 

األساسية السابقة.

اسفير )2018( دليل اسفير: 
الميثاق اإلنساني 
والحد األدنى من 

المعايير يف 
االستجابة اإلنسانية

يقدم هذا الدليل إطارًا مشتركًا لرصد وتقييم جهود تعزيز النظام الصحي 
المتمحورة حول إطار منظمة الصحة العالمية الذي يصف النُُظم الصحية 

بعناصر ستة رئيسية أو "ركائز" هي: )1( تقديم الخدمة، و)2( القوى 
العاملة يف المجال الصحي، و)3( نُُظم المعلومات الصحية، و)4( الوصول 

إلى األدوية األساسية، و)5( التمويل، و)6( القيادة/الحوكمة. 

منظمة الصحة 
العالمية )2010(

ركائز النظام الصحي 
التي حددتها منظمة 

الصحة العالمية – 
رصد ركائز 

النُُظم الصحية: 
دليل المؤشرات 

واستراتيجيات قياسها

https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
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الفصل السادس: خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات وتداخالتها

خدمات صحية صديقة للمراهقين والمراهقات

المصدر المنظمة )السنة( الوصف

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات 

الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي 
تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف 

األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة 
الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة 

الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية

تنظر مجموعة األدوات إلى تدبير صحة الدورة الشهرية من منظور متعدد 
القطاعات وتهدف إلى تقديم إرشادات عملية وتبسيط للعاملين يف المجال 

اإلنساني. نشر مجموعة األدوات 27 منظمة رائدة تعمل يف المجال 
اإلنساني. مجموعة األدوات متاحة باإلنكليزية والفرنسية والعربية.

جامعة كولومبيا 
واللجنة الدولية 
لإلغاثة الدولية 

)2017(

تدبير صحة الدورة 
الشهرية يف مجموعة 
أدوات حاالت الطوارئ

مجموعة األدوات هذه - التي أنشأها شركاء المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات: وهي منظمات: تنظيم األسرة 

2020، واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ومؤسسة جون سنو الصحية، 
ولجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء، وصندوق األمم المتحدة 

للسكان - هي مجموعة أدوات جهوزية لرعاية الصحة الجنسية واإلنجابية 
يف حاالت الطوارئ. الغرض من مجموعة األدوات هو الجمع بين التعلم 

والتوجيه الحاليين كنقطة انطالق ألصحاب المصلحة لبدء أعمال جهوزية 
رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2020(

االستعداد إلنقاذ 
األرواح: مجموعة 

أدوات جهوزية رعاية 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية يف حاالت 
الطوارئ

تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم

مجموعة األدوات هذه مصدر للمتدربين، ومديري البرامج، 
والمستشارون التقنيون الذين ينظمون األنشطة التدريبية وينسقون 

إقامتها ويعقدون حلقات العمل للدعوة يف مجال الصحة الجنسية 
واإلنجابية على نحو أكثر فاعلية. وتقدم مدربين ذوي خبرة مع المعلومات 
األساسية والمواد والتعليمات والنصائح الضرورية لتيسير توضيح مفهوم 

اإلجهاض وإجراءات التدخل لتوضيح القيم وتحويل المواقف.

منظمة آيباس 
)2014(

تحوُّل الموقف من 
اإلجهاض: مجموعة 

أدوات لتوضيح 
المفهوم للجماهير يف 

جميع أنحاء العالم

تنظر مجموعة األدوات إلى تدبير صحة الدورة الشهرية من منظور 
إرشادات عملية وتبسيط  إلى تقديم  القطاعات وتهدف  متعدد 

للعاملين يف المجال اإلنساني. نشر مجموعة األدوات 27 منظمة 
باإلنكليزية  المجال اإلنساني. مجموعة األدوات متاحة  رائدة تعمل يف 

والعربية. والفرنسية 

جامعة كولومبيا 
واللجنة الدولية 
لإلغاثة الدولية 

)2017(

 مجموعة أدوات
تدبير صحة الدورة 

الشهرية )NHM( يف 
حاالت الطوارئ

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
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أطلقت منظمة آيباس هذه األداة على اإلنترنت خصيًصا من أجل الحاالت 
الهّشة والمتضررة من النزاعات، صّمَمتها إلتاحة الفرصة لجمهور الحاالت 
اإلنسانية الستكشاف قيمهم، وسلوكياتهم، ومعرفتهم باإلجهاض - بهدف 

المساعدة يف سد فجوة توفير الخدمات يف الرعاية المتعلقة باإلجهاض 
يف األوضاع اإلنسانية. ُصّمِمت هذه األداة لتكون موردًا مرنًا يمكنه تلبية 

االحتياجات التدريبية لمجموعة متنوعة من الجماهير ويف مختلف 
الحاالت. إنها ليست منهًجا منّظًما، لكن هي عبارة عن مجموعة من 

األنشطة والمواد التي يمكن استخدامها بصورة منفردة أو يف جماعة 
استنادًا إلى توقيت حلقات العمل وجدول األعمال حسب الحاجة.

منظمة آيباس 
)2018(

الموقف من اإلجهاض 
التحول: أ 

مجموعة أدوات 
التوضيح القيم 

للجمهور 
للجمهور 

يف المجال اإلنساني 

هذا اإلصدار يستكمل الرعاية المتعلقة باإلجهاض للمراهقات: أداة 
تدريبية )منظمة آيباس، 2013(. تعدَّل ستة أنشطة متعلقة بتوضيح 
القيم وتحويل المواقف للتركيز خّصيًصا على المراهقات واإلجهاض. 

يُشّجع المنسقون الذين يرغبون يف استخدام هذه األنشطة الُمعدَّلة 
االّطَالع أواًل على تحويل الموقف من اإلجهاض: وهو أداة توضيح القيم 

على الصعيد العالمي وينبغي أيًضا إكمال التدريب على الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية لألشخاص اليافعين واليافعات، والرعاية المتعلقة 

باإلجهاض بالنسبة لليافعات.

منظمة آيباس 
)2013(

تحوُّل الموقف من 
اإلجهاض: تكيُّف 

أنشطة توضيح القيم 
للمراهقات

توفر هذه الدورة التفاعلية التي تبلغ مدتها ساعة واحدة مقدمة 
الحتياجات المراهقين والمراهقات يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية. ستعمل يف دولة لوكريا التي صدعها الزلزال 
الخيالي. عليك تتبع كيم من منظمة مشروع الشباب وهي تلتقي 

بالمراهقين والمراهقات المتأثرين بالزلزال وتحديد التدخالت التي 
يجب وضعها من أجلهم.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان، 

وجمعية إنقاذ 
الطفل، ومجموعة 

العمل الفرعية 
للوكاالت للصحة 

الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين 
والمراهقات 

)2016(

دورة التعلم 
اإللكتروني للصحة 

الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين 

والمراهقات 
يف األوضاع اإلنسانية

توفر مجموعة األدوات هذه إرشادات وتدريبًا تكميليًا بشأن الصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات للعاملين يف صحة المجتمع. 

اللجنة الدولية 
لإلغاثة 

مجموعة أدوات 
البحوث التشغيلية 
يف الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات

يوفر هذا الدليل التوجيهي لصانعي السياسات الصحية ومتخذي القرار 
يف مؤسسات التدريب المهني الصحي المشورة بشأن األساس المنطقي 

الستخدام مزوّدي الرعاية الصحية لمهارات االستشارة للتعامل مع 
مخاوف الصحة الجنسية يف بيئة الرعاية الصحية األولية.

منظمة الصحة 
العالمية )2015(

التواصل الموجز 
المتعلق بالجنس: 

توصيات لمنهج 
الصحة 

العالمية

يعتبر هذا الدليل التدريبي جزءًا من منهج التدريب الشامل على خدمات 
الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة لمزوّدي الخدمات. وهو مصمم إلعداد 

المشاركين لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية بجودة عالية للمراهقين 
والمراهقات. يُستخدم لتدريب األطباء والممرضات والمرشدين 

وممرضات التوليد. قد تُعتمد أجزاء من الوحدة الستخدامها مع عمال 
الصحة المجتمعية أو العاملين المساعدين. تحتوي هذه الوحدة على 

قائمة مرجعية لتقييم مهارات اإلرشاد. 

منظمة باثفايندر 
 )2004(

 >المنهج التدريبي 
الشامل للصحة 

اإلنجابية 
وتنظيم األسرة: 

الوحدة 16: 
خدمات الصحة 

اإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات 

https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
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يهدف هذا المورد إلى مساعدة البلدان على تطوير برامج تعليمية قائمة 
على الكفاءة يف مجال صحة المراهقين والمراهقات وتنميتهم يف كل 
من التعليم قبل الخدمة وأثناء الخدمة. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يوفر 

إرشادات حول كيفية تقييم وتحسين هيكل ومحتوى ونوعية عنصر صحة 
المراهقين والمراهقات يف مناهج ما قبل الخدمة. 

منظمة الصحة 
العالمية )2015(

الكفاءات األساسية 
يف صحة المراهقين 

والمراهقات وتنميتهم 
لمزوّدي الرعاية 

األولية

قامت المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات 
بتجميع خالصة وافية للموارد لالستجابة لفيروس كوفيد-19 وتنفيذها 

من العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية يف مجال الصحة الجنسية 
واإلنجابية ومجموعات العمل الفرعية التابعة للمجموعة العاملة بين 

الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. 

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2020(

االستجابة لكوفيد-19 

ُصّمِم الدليل التدريبي ليكون مصدرًا للمدربين الذين يديرون دورات 
تدريب المدربين يف مجال الصحة اإلنجابية. وهو مصمم لتزويد المدربين 

بجميع التعليمات والمواد التي يحتاجون إليها لمساعدة المتعلمين 
على تعزيز معارفهم ومهاراتهم يف مجال التدريب والتواصل والتنسيق، 

وتمكينهم من تخطيط وتنفيذ دورات تدريبية أكثر فعالية. تم تصميم 
دليل المدرب لالستخدام مع الوثيقة المصاحبة له، والتدريب الفعال يف 
الصحة اإلنجابية: تصميم الدورة التدريبية وتقديمها - الدليل المرجعي. 

منظمة آيباس 
)2012/ 2011(

التدريب الفعال يف 
الصحة اإلنجابية 
وتصميم الدليل 

المرجعي و
دليل المدرب

مجموعة األدوات القابلة للتطوير هي مجموعة من األدوات التي ُصممت 
لجلب المرح واألنشطة الجذابة التي تغير نتائج النوع االجتماعي والصحة 

اإلنجابية من خالل عملية مكونة من ثالث مراحل: مراجعة البرامج 
ذات الصلة، والبحوث التكوينية الشاملة مع المراهقين والمراهقات 

واألشخاص الذين يؤثرون عليهم، واالختبار المسبق من مسودات المواد 
المتبوعة بالمراجعات. 

منظمة باثفايندر 
)2013(

مجموعة أدوات كبيرة 
قابلة للتطوير

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف 
األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 
الوكاالت بشأن 

الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف 
األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية )الفصل 
الثالث: حزمة الحد 
األدنى من خدمات 

الصحة اإلنجابية خالل 
األزمات(

تم تصميم هذا الدليل التدريبي يف أربعة أجزاء، ويهدف إلى تعزيز منظور 
الدعوة لدى مزوّدي الرعاية الصحية الذين يشاركون يف تقديم خدمات 

اإلجهاض أو رعاية ما بعد اإلجهاض أو كليهما. سيساعد الدليل مزوّدي 
الخدمة على التعرف على قوتهم الشخصية كمدافعين وتحديد الظروف 

والوسائل المختلفة للدعوة إلى رعاية شاملة لإلجهاض إلى أقصى حدود 
القانون.

منظمة آيباس 
)2009(

مزوّدو الرعاية 
كمدافعين عن رعاية 

اإلجهاض اآلمن: دليل 
تدريبي 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://iawg.net/emergencies/covid-19
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://ipas.org/resources/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual
https://ipas.org/resources/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual
https://ipas.org/resources/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual
https://ipas.org/resources/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual
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الهدف من هذا الموجز التقني هو توجيه مديري البرامج القُطرية 
والشركاء على مستوى العالم فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية لتعزيز قدرة 

العاملين الصحييين المجتمعيين، بما يف ذلك النظام الصحي واالعتبارات 
البرنامجية، والكفاءات األساسية، والتدخالت المدعومة باألدلة لعمال 
الصحة المجتمعية على طول السلسلة المتصلة من الصحة الجنسية 

واإلنجابية وصحة األم والوليد واألطفال والمراهقين والمراهقات. 

 - H4+
البرنامج المشترك 
بين األمم المتحدة 
حول فيروس العوز 

المناعي البشري 
ومتالزمة العوز 

المناعي المكتسب، 
صندوق األمم 

المتحدة للسكان 
واليونيسف وهيئة 

األمم المتحدة 
للمرأة ومنظمة 
الصحة العالمية 
والبنك الدولي 

)2015(

تعزيز قدرة العاملين 
يف مجال صحة 

المجتمع على توفير 
الرعاية الصحية 

الجنسية واإلنجابية 
وخدمات صحة األم 

والوليد والطفل 
والمراهق 

حزمة تدريبية لتعليم مديري الصحة الجنسية واإلنجابية والمتخصصين 
والمنسقين بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات 

يف حاالت الطوارئ. يمكن أيًضا تعديل المواد لتناسب مديري خدمات 
الصحة. الحزمة متاحة باللغات العربية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية، 

 وتشمل:
- عرض شرائح باوربوينت مع مالحظات المنسق على كل منها 

 - مواد تخطيط الشرائح للمنسقين
-تمارين جماعية )من بينها تمارين توضيح القيم وتحويل المواقف( 

وأنشطة لعب األدوار

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2019(

حزمة تدريب 
المدربين على خدمات 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف حاالت 

الطوارئ لمديري 
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية

حزمة تدريبية لتعليم غير العاملين يف الصحة )مثل حماية الطفل 
والتعليم والمأوى، إلخ(. التدريب مخصص لجلسة قصيرة )نصف يوم أو 
أقل(، ولكن يمكن زيادة مدته باستخدام مواد تدريب المجموعة العاملة 

بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات لتكون أكثر شمواًل. الحزمة 
 متاحة باللغات العربية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية، وتشمل: 

- عرض شرائح باوربوينت مع مالحظات المنسق على كل منها 

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2019(

حزمة تدريبية على 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف حاالت 

الطوارئ للموظفين 
 غير العاملين

يف الصحة

تم تصميم هذه الوحدة التدريبية لتكون تكميلية لتدريب شامل لمزوّدي 
الرعاية الصحية يف مرحلة رعاية ما بعد اإلجهاض. الهدف من هذه الوحدة 

هو تحسين قدرات مزوّدي الخدمات لتقديم خدمات ما بعد اإلجهاض 
عالية الجودة للعمالء المراهقين والمراهقات الذين تتراوح أعمارهم بين 

10 و19 عامًا. 

رعاية ما بعد 
اإلجهاض 

االتحاد )2012(

توضيح القيم 
وتحويل المواقف: 

دليل المدرب لوحدة 
التدريب التكميلية 

للعناية الصديقة 
لليافعين بعد 

اإلجهاض

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
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أطلقت منظمة الصحة العالمية تطبيقًا لمعايير األهلية الطبية الستخدام 
وسائل منع الحمل. ستعمل هذه األداة الرقمية على تسهيل مهمة 

مزوّدي خدمات تنظيم األسرة يف التوصية بوسائل منع حمل آمنة وفعالة 
ومقبولة للنساء ذوات الحاالت الطبية أو الخصائص الطبية ذات الصلة.

منظمة الصحة 
العالمية )2019(

معايير األهلية الطبية 
لمنظمة الصحة 

العالمية الستخدام 
التطبيق الرقمي 

لوسائل منع الحمل

يجمع هذا الدليل اإلرشادي الشامل والقياسي بشأن الرعاية األساسية 
أثناء الوالدة بين توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة والحالية عند 

تقديمها كحزمة واحدة، ستضمن رعاية جيدة النوعية وستكون قائمة على 
األدلة، بغض النظر عن مكان أو مستوى الرعاية الصحية. يقدم نموذجًا 

عالميًا للرعاية أثناء الوالدة، والذي يراعي التعقيد والطبيعة المتنوعة 
لنماذج الرعاية السائدة والممارسة المعاصرة.

منظمة الصحة 
العالمية )2018(

توصية منظمة الصحة 
العالمية للرعاية أثناء 

 الوالدة لتجربة
الوالدة السهلة

الخدمات المقدمة يف المنشآت

مستوى الكفاءة الذاتية يف اإلجهاض هو أداة متكونة من 15 عنصر 
مصممة لقياس الكفاءة الذاتية يف اإلجهاض على مستوى الفرد 

والمجموعة. يمكن استخدام األداة كجزء من البحث األولي لإلبالغ عن 
تصميم ومحتوى ورسائل التدخالت التي تهدف إلى زيادة الكفاءة الذاتية 
لإلجهاض. ويمكن أيضأ استخدامها لتحديد التغيرات الحاصلة يف الكفاءة 

الذاتية لإلجهاض بمرور الوقت. باإلضافة إلى ذلك، يمكن توظيف نتائج 
مستوى االكتفاء الذاتي يف اإلجهاض لفهم العوامل المرتبطة به.

منظمة آيباس 
)2020(

مستوى الكفاءة 
الذاتية يف اإلجهاض

تقدم أدوات التقييم واإلرشاد لعمر المراهق والمرحلة الحياتية مجموعة 
من األدوات وبطاقات االستشارة ليستخدمها مزوّدو الخدمات الصحية 

وعمال الصحة الذين يعالجون المرضى المراهقين والمراهقات ويقدمون 
لهم المشورة لكل فرد على حدة يف المرفق الصحي. تحتوي هذه األدوات 

على مجموعة تتكون من 23 بطاقة إرشادات تكميلية حول موضوعات 
الصحة الجنسية واإلنجابية التي يمكن لمزوّدي الخدمات الصحية 

استخدامها مع المرضى المراهقين والمراهقات لمزيد من التفاصيل يف 
الجلسة االستشارية. 

الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 

)2016(

سن المراهق 
ومجموعة أدوات 

التقييم واإلرشاد يف 
المرحلة الحياتية

يهدف دليل العمل إلى تمكين عمال الصحة من االستجابة للمراهقين 
والمراهقات بفعالية وبقدر كبير من الحساسية. يف سبيل تحقيق ذلك 

فهي توفر إرشادات دقيقة ومتدرجة حول كيفية التعامل مع المراهقين 
والمراهقات عند وجود مشكلة أو مسألة تخص صحتهم ونموهم. 

منظمة الصحة 
العالمية )2010(

دليل العمل 
للمراهقين 

والمراهقات: أداة 
مرجعية مكتبية 

مفيدة للعاملين يف 
مجال الصحة األولية

عملت اللجنة الدولية لإلغاثة مع جامعة جون هوبكينس منذ عام 2011 
على تسيير وتطبيق وتقييم "ورشة العمل للتدريب على مهارات التدخل 

التطبيقي يف حاالت االنتحار" و"العنف المبنى على النوع االجتماعي"، 
أداة كشف للعنف المبني على النوع االجتماعي وضعتها جامعة جون 
هوبكينس تحديدا الستخدامها مع النساء والمراهقات األكبر سنًا يف 

األوضاع اإلنسانية. يضم الموقع دليل توظيف ومدى فعالية وتوافق فحص 
العنف المبني على النوع االجتماعي مع الفحص الشامل وبروتوكول 

التوجيه للعنف المبنى على النوع االجتماعي وموجز البحث. 

اللجنة الدولية 
لإلغاثة، تحديث 

مصفوفة المخاطر 
بصورة مستمرة

أداة كشف ورشة 
العمل للتدريب 

على مهارات التدخل 
التطبيقي يف حاالت 

االنتحار 
والعنف المبنى على 

النوع االجتماعي

https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://www.ipas.org/resource/the-abortion-self-efficacy-scale/
https://www.ipas.org/resource/the-abortion-self-efficacy-scale/
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
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توفر مجموعة أدوات إستراتيجية االستشارة المتوازنة اإلضافية، التي 
تم وضعها واختبارها يف كينيا وجنوب أفريقيا، المعلومات والمواد 

التي يحتاجها مزوّدو الرعاية الصحية لتقديم استشارات كاملة وعالية 
الجودة يف مجال تنظيم األسرة للمرضى الذين يعيشون يف المناطق التي 
ترتفع فيها معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري واألمراض 

المنقولة جنسيًا.

مجلس السكان 
)2015(

استراتيجية 
االستشارات المتوازنة: 

هي مجموعة أدوات 
لمزوّدي خدمات 

تنظيم األسرة 
الذين يعملون يف 

بيئات ذات انتشار 
عالي لفيروس نقص 

المناعة البشرية/
األمراض المنقولة 

جنسيًا 
)اإلصدار الثالث(

يشمل هذا الدليل توجيها مفصاًل بشأن لتدبير العالجي السريري 
لضحايا االغتصاب والعنف بين شريكين حميمين. الغرض منه هو 

استخدام مزوّدي الرعاية الصحية المؤهلين له يف تطوير بروتوكوالت 
للتدبير العالجي للناجين والناجيات من االغتصاب والعنف بين شريكين 

حميمين يف حاالت الطوارئ، مع مراعاة الموارد المتاحة والمواد واألدوية 
والسياسات واإلجراءات الوطنية. كما يمكن استخدامه يف تخطيط خدمات 

الرعاية الصحية وتدريب مزوّدي الرعاية الصحية.

منظمة الصحة 
العالمية )2020(

التدبير العالجي 
السريري للناجين 

والناجيات من 
االغتصاب 

والعنف بين شريكين 
حميمين: 

وضع 
بروتوكوالت 

لالستخدام يف 
األوضاع اإلنسانية

يعتبر هذا الدليل التدريبي جزءًا من منهج التدريب الشامل على خدمات 
الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة لمزوّدي الخدمات. وهو مصمم إلعداد 

المشاركين لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية بجودة عالية للمراهقين 
والمراهقات. يُستخدم لتدريب األطباء والممرضات والمرشدين 

وممرضات التوليد. قد تُعتمد أجزاء من الوحدة الستخدامها مع عمال 
الصحة المجتمعية أو العاملين المساعدين. تحتوي هذه الوحدة على 

قائمة مرجعية لتقييم مهارات اإلرشاد. 

منظمة باثفايندر 
 )2004(

المنهج التدريبي 
الشامل للصحة 

اإلنجابية 
وتنظيم األسرة: 

الوحدة 16: 
خدمات الصحة 

اإلنجابية 
للمراهقين 

والمراهقات  

وضعت جمعية إنقاذ الطفل حزمة تدريبية بشأن المبادئ والممارسات 
الرئيسية التي يمكن لمزوّدي الخدمات االستفادة منها يوميًا يف جلسات 
االستشارة واإلرشاد مع المراهقين والمراهقات وتتضمن جميع المواد 

الخاصة بتمارين المجموعات ولعب األدوار واستخدام أداة الترحيب 
والسؤال واإلخبار والمساعدة والشرح والعودة.

جمعية إنقاذ الطفل 
)2020(

إرشاد 
المراهقين 

والمراهقات 
بشأن وسائل منع 

الحمل 
)المستوى 2 

ارشاد المراهقين 
والمراهقات(

صممت مجموعة بطاقات المساعدة لمساعدة مجموعة من مزوّدي 
الخدمات المجتمعية والمرافق لتقديم المشورة للمراهقين والمراهقات 

والشباب بشأن وسائل منع الحمل المتاحة لهم. تتناول بطاقات 
المساعدة: موانع الحمل المركبة التي تؤخذ عن طريق الفم، وحبوب منع 
الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط، ووسائل منع الحمل الطارئ، 

والواقي الذكري واألنثوي، وعمليات الحقن، والغرسة، وأجهزة اللولب 
داخل الرحم، وطريقة انقطاع الدورة الشهرية أثناء الرضاعة. 

منظمة باثفايندر 
)2016(

بطاقات مساعدة 
إلرشاد 

المراهقين 
والمراهقات حول 
وسائل منع الحمل

https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
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هذا دليل لتحديد القرارات متعدد االستعماالت للمرضى: يمثل دليل 
تحديد القرارات للمرضى، ودليل عمل ودليل استخدام مرجعي لمزوّدي 

الخدمات؛ أي أنه مصدر تدريب. تمكن صيغته من سهولة التعامل مع 
المرضى- صفحة قبالة المريض )فيها معلومات بسيطة حول إشكاليات 

مهمة تهم المريض( وصفحة مصاحبة قبالة مزوّدي الخدمات )فيها اهم 
النقاط والمعلومات المرجعية المفصلة(. يمكن لمزوّدي خدمات الرعاية 

الصحية استخدامه خطوة بخطوة لمساعدة المرضى لتحديد خيارات 
صائبة تناسب احتياجاتهم.

منظمة الصحة 
العالمية )2005(

اداة تحديد القرارات 
للمرضى لتنظيم 

األسرة 
ومزوّدي الخدمات 

يقدم هذا الكتيب، تنظيم األسرة: كتيب شامل لمزوّدي الخدمات، 
ومعلومات تقنية لمساعدة مزوّدي خدمات الرعاية الصحية إليصال 

وسائل تنظيم األسرة بطريقة مالئمة وسليمة. فهو يتضمن معايير األهلية 
الطبية ويتبع توصيات عملية الممارسة المختارة باإلضافة إلى إرشادات 

منظمة الصحة العالمية األخرى. 

منظمة الصحة 
العالمية )2018(

تنظيم األسرة: كتيب 
إرشادي شامل 

لمزوّدي الخدمات

هذا اللوح الورقي القالب هو أداة تُستخدم أثناء االستشارة يف تنظيم 
األسرة يف الجلسات الجماعية مع المرضى. يمكنه مساعدة المرضى على 

اختيار أفضل طريقة لتنظيم األسرة تناسبهم واستخدامها؛ وتعمل على 
تزويدك بالمعلومات التي تحتاجها للحصول على استشارات ورعاية عالية 

الجودة وفعالة يف مجال تنظيم األسرة؛ كما يساعدك على معرفة من قد 
يحتاج إلى اإلحالة.

منظمة الصحة 
العالمية )2012(

دليل تنظيم األسرة 
لعمال الصحة 

المجتمعية ومرضاهم

هذا الدليل موجه إلى مزوّدي خدمات الرعاية الصحية. انه يمكنهم من 
تقديم الرعاية للنساء اللواتي تعرضن الي العنف. يمكن ان يكون عنفًا 

ماديًا أو جنسيا أو معنويًا ما إذا كان بين الشريكين يف حالة العنف الجنسي 
الموجه من أي مرتكب للجريمة. وهو يحتوي على وسيلة »اليفز« لدعم 

مجهودات االرشاد يف المنشآت. 

منظمة الصحة 
العالمية )2014(

الرعاية الصحية 
للنساء المعرضة 

للعنف الحميمي من 
الشريك أو العنف 

الجنسي: دليل العالج 
السريري

ترافق هذه المذكرة اإلرشادية نموذج الجهوزية واالستجابة للطوارئ 
للعنف المبني على النوع االجتماعي، وأدوات التقييم، وحزمة التدريب، 

وال يوصى باستخدامها كمورد مستقل عن التنوع والشمول. يستهدف هذا 
المصدر أألشكال يف الدمج االستباقي لمختلف النساء والفتيات يف تصديات 

للعنف المبني على النوع االجتماعي، ويمكن توظيفه كجزء من طريقة 
االستجابة الطارئة للعنف المبني على النوع االجتماعي لدعم الفاعلين فيه 

لمراجعة سلوكاتهم، مهاراتهم ومعلوماتهم وأخذ خطوات فعلية للتقرب 
ودعم مختلف النساء والفتيات طيلة برنامج االستعداد واالستجابة الطارئة 

للعنف المبني على النوع االجتماعي.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2019(

إدراج مذكرة إرشادية 
متنوعة للنساء 

والفتيات

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف 
األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
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الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية 
يف األوضاع اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم 

مئات الممثلين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية التي تشكّل المجموعة العاملة بين الوكاالت حول 

الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل الميداني المشترك بين 
الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية 
يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة 
اإلنجابية يف األزمات 

)2018(

الدليل الميداني المشترك بين 
الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية: 
)الفصل 3: حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة اإلنجابية 

خالل األزمات(

تم تطوير إرشادات إدماج التدخالت يف حالة العنف المبني على 
النوع االجتماعي يف األوضاع اإلنسانية لمتابعة الجهات الفاعلة 

يف المجال اإلنساني والمجتمعات المتضررة من الصراعات 
المسلحة، والكوارث الطبيعية واألوضاع اإلنسانية الطارئة األخرى 

لتنسيق وتنفيذ ورصد وتقييم اإلجراءات األساسية للوقاية من 
العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته يف 

جميع قطاعات العمل اإلنساني.

اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت )2015(

إرشادات اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت 

بين الوكاالت 
إلدماج 

التدخالت يف حالة العنف 
المبني على النوع االجتماعي يف 

األوضاع اإلنسانية 

تستند هذه الوحدة التعليمية للتعليم الذاتي إلى الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية لعام 2018: "الفصل الثالث: حزمة الحد 

األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية خالل األزمات".

المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة 
اإلنجابية يف األزمات 

)2019(

حزمة الحد األدنى من خدمات 
الصحة اإلنجابية خالل األزمات: 

وحدة التعلم عن بعد 

يقدم هذا اإلصدار إرشادات عملية إلنشاء وحدات صحية متنقلة 
لتقديم هذه الرعاية المخصصة للمرضى الخارجيين. يقدم 

الدروس المفيدة وأفضل الممارسات وسيكون موضع اهتمام 
جميع المسؤولين عن البرامج الطبية.

اللجنة الدولية للصليب 
األحمر )2006(

الوحدات الصحية المتنقلة: 
األسلوب المنهجي

تم تصميم مجموعة أدوات الموارد هذه لمساعدة وكاالت 
الرعاية الصحية يف تلبية احتياجات المثليات والمثليون وثنائي 

الميل الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية ومغايرو الهوية 
الجنسية والمتحولون جنسيًا والالجنسيون. 

الحصول على الخدمات 
الصحية األساسية 

تقديم رعاية شاملة للمرضى 
المثليات والمثليين وثنائي 
الميل الجنسي ومزدوجي 

الهوية الجنسية ومغايرو الهوية 
الجنسية والمتحولون جنسياً 

والالجنسيون: دليل موارد 
لألوضاع السريرية 

وُضع هذا الدليل لمساعدة موظفي الرعاية الصحية على توفير 
بيئة إيجابية وشاملة ومحترمة لجميع العمالء، مع التركيز على 

المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا. 

المركز الوطني للتثقيف 
الصحي المثليات 

والمثليين وثنائي الميل 
الجنسي ومزدوجي الهوية 
الجنسية ومغايري الهوية 

الجنسية والمتحولين 
جنسيًا )2016(

تقديم خدمات ورعاية شاملة 
للمثليات والمثليون وثنائي 
الميل الجنسي والمتحولين 

جنسيًا: 
دليل لموظفي الرعاية الصحية 

تحتوي هذه الوثيقة على ملخص للعمليات الرئيسية لتوجيه 
مديري الخدمات الصحية يف تقديم إحاالت الخدمة الصحية.

منظمة الصحة العالمية  أنظمة اإلحالة

تحدد هذه الوثيقة إستراتيجية إحالة تغطي قضايا النظام الصحي 
باإلضافة إلى أدوار ومسؤوليات كل من بدء اإلحالة ومنشآت 

استقبال اإلحالة. إضافةً إلى ذلك، تحدد الوثيقة االستراتيجيات 
الالزمة لإلشراف ولبناء القدرات التي تعتبر حاسمة لمساعدة 
آلية اإلحالة يف العمل بكامل طاقتها. كما تسلط الوثيقة الضوء 

على أهمية التحسين المستمر للجودة، خاصةً سالمة المرضى 
وحقوقهم يف نظام اإلحالة.

الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية )2012(

نظام اإلحالة الخاضع للمراجعة

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.icrc.org/en/publication/0886-mobile-health-units-methodological-approach
https://www.icrc.org/en/publication/0886-mobile-health-units-methodological-approach
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/management/Referralnotes.doc
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/the_referral_system_revised.pdf
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تم تصميم هذه األداة لمساعدة عمال الصحة يف تقديم المشورة 
لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري بشأن الخيارات 

الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة. وتهدف أيًضا إلى مساعدة األشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشري على اتخاذ قرارات مستنيرة 

وصحية ومناسبة خاصة بحياتهم الجنسية واإلنجابية. هذه األداة جزء 
من مواد منظمة الصحة العالمية للتدبير المتكامل ألمراض المراهقين 

والمراهقات والبالغين.

منظمة الصحة 
العالمية )2007(

أداة المشورة لخيارات
اإلنجاب وتنظيم 

األسرة لألشخاص 
المتعايشين مع 

فيروس نقص المناعة 
البشري

تستند المعايير إلى المجاالت الثمانية إلطار العمل لتحسين جودة الرعاية 
ومعالجة الحاالت األكثر شيوعًا التي تؤثر على األطفال والمراهقين 

والمراهقات يف المنشآت الصحية. تحدد المعايير ما هو مقرر من أجل 
احترام حقوق األطفال: ضمان المنشآت والخدمات الصحية لألطفال 

والمراهقين والمراهقات واألسرة؛ والرعاية السريرية القائمة على األدلة؛ 
وتوافر المعدات المناسبة لألطفال والمراهقين والمراهقات؛ ووجود 

موظفين أكفاء ومدربين. تشمل المعايير تدابير المنشآت الصحية 
لتسهيل التنفيذ، وتتبع التحسين ومراقبة األداء.

منظمة الصحة 
العالمية )2018(

معايير تحسين 
جودة خدمات رعاية 
األطفال والمراهقين 

والمراهقات الصغار يف 
المنشآت الصحية

تم تشكيل مبادرة شراكة التدريب للمجموعة العاملة بين الوكاالت 
حول الصحة اإلنجابية يف األزمات يف عام 2006 لمعالجة فجوات الخدمة 

السريرية يف تنفيذ حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية 
خالل األزمات. من خالل تطوير المواد التدريبية والشراكات مع أصحاب 

المصلحة الرئيسيين والمهنيين من داخل البلدان المتضررة من األزمات 
وفيما بينها، تركز مبادرة شراكة التدريب على منهج تنمية القدرات 

المتكامل والشامل. يتضمن هذا المنهج الالمركزي كفاءة جهود تنمية 
القدرات واستدامتها على المدى الطويل.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 
األزمات )محدّث 

باستمرار(

مبادرة شراكة 
التدريب

الغرض من هذا الدليل هو وضع دليل معياري يركز على الناس وقائم 
على األدلة يدعم األفراد والمجتمعات والبلدان بخدمات صحية عالية 

الجودة وتدخالت الرعاية الذاتية، بناءً على استراتيجيات الرعاية الصحية 
األولية وحزم الخدمات األساسية الشاملة والتركيز على الناس.

منظمة الصحة 
العالمية )2019(

المبادئ التوجيهية 
القياسية 

لمنظمة الصحة 
العالمية 

بشأن تداخالت 
الرعاية الذاتية من 

أجل الصحة:   الصحة 
والحقوق الجنسية 

واإلنجابية
يوفر إطار الرصد هذا إرشادات أساسية حول احتياجات المتابعة والتقييم 

لشبكة تحسين جودة الرعاية لصحة األم والوليد والطفل )الشبكة(.
يتماشى إطار الرصد مع أهداف الشبكة واألهداف االستراتيجية وإطار 

التنفيذ ومعايير منظمة الصحة العالمية لتحسين رعاية األم والوليد يف 
المنشآت الصحية )2016( ومعايير منظمة الصحة العالمية لتحسين 
جودة الرعاية لألطفال والمراهقين والمراهقات الصغار يف المنشآت 

الصحية )2018(.

منظمة الصحة 
العالمية )2019(

منظمة الصحة 
العالمية تحسين 

نوعية الرعاية المقدمة 
إلى المرضى يف 

المستشفيات 
صحة األمهات 

واألطفال حديثي 
الوالدة: 

إطار الرصد لدول 
الشبكة

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
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https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
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تقدم هذه الوثيقة قائمة مرجعية سهلة االستخدام موجهة بشكل 
خاص إلى مزوّدي الرعاية الصحية، الذين يشاركون يف التزويد المباشر 

للمعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل على مستوى الرعاية 
الصحية األولية. تستند أيًضا هذه القائمة المرجعية إلى وثيقة رؤية 

منظمة الصحة العالمية والتي تتضمن معايير تحسين جودة رعاية األم 
والوليد وعملها المستمر يف إطار مبادرة الجودة واإلنصاف والكرامة. 

يجب قراءة القائمة المرجعية مع اإلرشادات األخرى من منظمة الصحة 
العالمية وكذلك من الشركاء.

منظمة الصحة 
العالمية )2017(

جودة الرعاية يف 
المعلومات والخدمات 
المتعلقة بمنع الحمل 

الخاصة بمنظمة 
الصحة العالمية وفقًا 

لحقوق اإلنسان 
المعايير: أ 

قوائم مرجعية 
لمزوّدي الرعاية 

الصحية

الخدمات القائمة على المجتمع ومنصات التواصل

توفر مجموعة األدوات هذه - التي وضعها اليافعون واليافعات ومن أجلهم 
- إرشادات لشبكات الشباب لتصميم وتنفيذ ورصد خارطة طريق عمل 

المناصرة الوطنية الفعالة بشأن صحة المراهقين والمراهقات ورفاههم. 
وتهدف إلى تشجيع المشاركة الشبابية ودفع جهود المناصرة والمساءلة 

اإليجابية للتأثير على الخطط الصحية الوطنية وعمليات السياسات. 

منظمة المرأة نبع 
الحياة )2018(

مجموعة أدوات 
مناصرة التغيير 

للمراهقين

تم تصميم مجموعة األدوات هذه للممارسين يف المجال اإلنساني 
الذين يعملون يف األوضاع الصعبة والمتضررة من األزمات، بهدف دعم 

المراهقين والمراهقات المتزوجين، وبخاصة المراهقات الحوامل 
واألمهات الجدد، لممارسة التوقيت الصحي المباعدة بين فترات الحمل 

وتحسين رفاه صحتهم الجنسية واإلنجابية. 

منظمة كير، 
وصندوق األمم 

المتحدة للسكان، 
وسوريا لإلغاثة 

والتنمية )2020(

مبادرة األمل: 
األمهات المراهقات 

رغم كل الصعاب 
- إطالق العنان 

لقوة المراهقين 
والمراهقات يف 
األوضاع الصعبة

أنشأ مشروع تحسين الرعاية الصحية التابع لوكالة األمم المتحدة 
للتنمية الدولية مجموعة أدوات مصفوفة تقييم وتحسين عمال الصحة 

المجتمعية لمساعدة الوزارات والجهات المانحة والمنظمات غير 
الحكومية على تقييم وتعزيز برامج عمال الصحة المجتمعية لتحسين 

أدائهم الوظيفي. يقدم هذا الدليل نظرة عامة على عملية تنفيذ مصفوفة 
تقييم وتحسين عمال صحة المجتمع، ونموذج الوظيفة، والخطوات األربع 
لتكييف وتخطيط وإجراء ومتابعة تقييم برنامج مصفوفة تقييم وتحسين 

عمال صحة المجتمع باإلضافة إلى إرشادات حول محتويات مجموعة 
األدوات واستخدامها.

منظمة الصحة 
العالمية ووكالة 
األمم المتحدة 
للتنمية الدولية 

)2013(

مصفوفة تقييم 
وتحسين عمال الصحة 
المجتمعية: مجموعة 

أدوات لتحسين برامج 
وخدمات عمال الصحة 

المجتمعية

وضعت IFWG إرشادات محددة حول كيفية إشراك الرجال والفتيان 
يف برامج تعزيز الصحة والمساواة بين الجنسين. متوفر اآلن بالفرنسية 

والبرتغالية واإلسبانية.

مكتب المراجع 
السكانية 

الشؤون الجنسانية 
المشتركة بين 

الوكاالت 
فريق العمل 

)2020(

الممارسات 
المسموحة 
والمحظورة 

إلشراك الرجال 
والفتيان

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
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تُظهر هذه األداة كيفية إمكان الممارسين االنتقال من البرامج المراعية للنوع 
االجتماعي إلى البرامج الواعية بالنوع االجتماعي - بهدف المساواة ونتائج 

تنمية أفضل.

الشؤون الجنسانية 
المشتركة بين 

الوكاالت 
فريق العمل 

)2017(

استمرارية  
التواصل للتكامل 

بين الجنسين

أجرى تقييم أثر تمكين الفتاة تقييًما لإلرشاد وتدخل التحويالت النقدية 
لتعزيز رفاهية المراهقين والمراهقات يف ليبيريا. 

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2020(

 تقييم 
 أثر تمكين

الفتاة 
تولت تنفيذ برنامج تمكين الفتيات اللجنة الدولية لإلغاثة يف ليبيريا يف عام 
2016. يهدف البرنامج إلى تزويد المراهقات بالمهارات والخبرات الالزمة 

التخاذ خيارات حياتية صحية وإستراتيجية والبقاء يف مأمن من العنف 
الجنسي. كما اختبرت التأثير اإلضايف للتحويل النقدي المشروط لألسر، بناءً 

على حضور الفتيات لجلسات اإلرشاد.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2016(

برنامج تمكين 
الفتاة

تجمع هذه االتفاقية بين بعض أكبر الجهات المانحة والوكاالت اإلنسانية 
الموقعين بهدف توفير الدعم للمستجيبين المحليين والوطنيين. التزم 

الموقعون، بهذا االتفاق، باالستثمار يف الجهود المحلية - بما يف ذلك العمل مع 
المنظمات المحلية - قدر اإلمكان وحسب الضرورة مع االستمرار يف االعتراف 

بالدور الحيوي للجهات الفاعلة الدولية، ال سيما يف حاالت النزاع المسلح. 

اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت )2016(

الصفقة الكبرى

هذا اإلطار هو دليل مبني على األطر الحالية ومكمل لها ويقدم منظور االتحاد 
الدولي للتخطيط لتكوين األسرة حول تعليم األقران. وهو يتضمن العديد من 

األدوات ويمكن لمصممي البرامج والمديرين والمنسقين استخدامه، وكذلك 
كبار المديرين المشرفين على مبادرات تعليم األقران على مستوى أكبر. 

يمكن للمشرفين والمدربين وغيرهم من األشخاص اليافعين واليافعات أيًضا 
استخدام هذا اإلطار يف عملهم، وكأداة مرجعية أساسية. 

االتحاد الدولي 
للتخطيط لتكوين 

األسر )2007(

دليل اإلشراك 
والمشاركة واإللهام: 

إطار عمل لبرامج 
تعليم األقران 

اليافعين

يسعى معهد الصحة اإلنجابية بجامعة جورج تاون إلى توسيع خيارات تنظيم 
األسرة من خالل الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات 

النساء والرجال يف جميع أنحاء العالم؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين من 
خالل مساعدة النساء والرجال عبر مراحل حياتهم على التعرف على صحتهم 

اإلنجابية ولتولي المسؤولية عنها؛ وإلشراك المجتمعات يف تدخالت الصحة 
اإلنجابية التي تعمل على تحسين رفاههم. يتضمن الموقع اإللكتروني مجموعة 

من الموارد القائمة على األدلة واألدوات واإلرشادات لتنفيذ البرنامج. 

جامعة جورج تاون 
)يُحدّث باستمرار( 

معهد الصحة 
اإلنجابية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 

اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين 
الوكاالت بشأن 

الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
http://irh.org/
http://irh.org/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
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مجموعة األدوات هذه مخصصة للمنظمات التي يقودها اليافعون 
واليافعات لتعلم كيفية جمع التبرعات، وكذلك للمنظمات التي تخدم 
اليافعين واليافعات والتي تعمل مع المنظمات التي يقودها اليافعون 

واليافعات لفهم القضايا التي يواجهها الشركاء/ المستفيدون من المنح. 

 CHOICE منظمة
 for Youth

 and Sexuality
)2019(

االستثمار يف التأثير يف 
اليافعين واليافعات: 

مجموعة أدوات حول 
تمويل المنظمات التي 

يقودها الشباب

تم تصميم هذا المورد يف المقام األول لمطوري المناهج ومعلمي المدارس 
والمعلمين المجتمعيين المسؤولين عن التعليم يف مجاالت النشاط 

الجنسي أو الصحة الجنسية )بما يف ذلك متالزمة نقص المناعة المكتسب( 
والتربية المدنية أو الدراسات االجتماعية. يمكن للمستخدمين االعتماد على 

اإلرشادات واألنشطة الموجودة يف هذه المجموعة لتلبية احتياجاتهم.

مجلس السكان 
)2009(

منهج واحد: إرشادات 
وأنشطة لمنهج 

موحد للجنس والنوع 
وفيروس نقص 

المناعة البشري 
وتعليم حقوق اإلنسان 

فيديو رسوم متحركة لتثقيف المراهقين والمراهقات واليافعين 
واليافعات واآلباء ومزوّدي الرعاية ومزوّدي الخدمات وغيرهم من 

الجماهير حول المخاطر المرتبطة بالزواج المبكر. يجمع الفيديو بين 
الرسائل األساسية بناءً على االختبار الميداني ومجموعات النقاش 
المركزة وقصة فتاة صغيرة تواجه النتائج السلبية للزواج المبكر.

مركز الموارد 
للمساواة بين 
الجنسين يف 

لبنان واليونيسف 
 )2014(

الزواج ليس لعبة

عرض تقديمي من لجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء لمشروع 
اليونسيف ولجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء للمساحات االفتراضية 
اآلمنة. تم تقديم هذا العرض يف مؤتمر مبادرة أبحاث العنف الجنسي يف 

كيب تاون، بجنوب أفريقيا، يف 22 تشرين األول/أكتوبر 2019.

لجنة الالجئين 
المعنية بشؤون 

النساء واليونيسف 
)2019(

تلبية احتياجات 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية للفتيات 
المراهقات يف األوضاع 

اإلنسانية )عرض يف 
المؤتمر(

تنظر مجموعة األدوات إلى تدبير صحة الدورة الشهرية من منظور متعدد 
القطاعات وتهدف إلى تقديم إرشادات عملية وتبسيط للعاملين يف المجال 

اإلنساني. نشر مجموعة األدوات 27 منظمة رائدة تعمل يف المجال 
اإلنساني. مجموعة األدوات متاحة باإلنكليزية والفرنسية والعربية.

جامعة كولومبيا و
لجنة 

اإلنقاذ 
الدولية )2017(

مجموعة أدوات تدبير 
صحة الدورة الشهرية 

يف مجموعة 
يف حاالت الطوارئ

تعتمد وحدة التعليم الذاتي هذه على الدليل الميداني المشترك 
بين الوكاالت لعام 2018 بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية، 

"الفصل الثالث: الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية". الوحدة مُتاحة 
حاليًا فقط باإلنكليزية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2019(

حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل 
األزمات: وحدة التعلم 

عن بعد

توفر هذه الوثيقة إرشادات ألولئك الذين يجرون أبحاثًا على البشر حول 
طرق تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المشاركون خالل دورة المشروع، 

من البداية حتى النهاية، ال سيما تقليل المخاطر مع الفئات المعرضة 
للخطر التي تشمل األطفال.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة 

التخفيف من المخاطر 
خالل دورة المشروع: 

مجموعة أدوات أبحاث 
اللجنة الدولية لإلغاثة

https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
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مجموعة األدوات هذه - التي أنشأها شركاء المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات: وهي منظمات: تنظيم األسرة 

2020، واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ومؤسسة جون سنو الصحية، 
ولجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء، وصندوق األمم المتحدة 
للسكان - هي مجموعة أدوات استعدادية لرعاية الصحة الجنسية 

واإلنجابية يف حاالت الطوارئ. الغرض من مجموعة األدوات هو الجمع بين 
التعلم والتوجيه الحاليين كنقطة انطالق ألصحاب المصلحة لبدء أعمال 

استعدادية لرعاية الصحة الجنسية واإلنجابية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2020(

االستعداد إلنقاذ 
األرواح: مجموعة 

أدوات العناية بالصحة 
الجنسية واإلنجابية يف 

حاالت الطوارئ

تم تطوير حزمة موارد التربية الجنسية الشاملة اإلقليمية للشباب خارج 
المدرسة للمعايير الدولية ذات الصلة بالعمر وإنمائيًا كمجموعة شاملة 

من مواد التدريس والتعلم لالستخدام المرن يف أماكن خارج الفصول 
الدراسية الرسمية لقطاع التعليم. أجرت العديد من بلدان يف شرق 

وجنوب أفريقيا تعدياًل على هذه المجموعة اإلقليمية من المواد للتنفيذ 
المعتمد وطنيًا. المحتوى متاح أيًضا باللغة الفرنسية وسيتوفر قريبًا 

باللغة البرتغالية.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

)2018(

حزمة موارد التربية 
الجنسية الشاملة 

اإلقليمية لليافعين 
خارج المدرسة

الغرض من التواصل االجتماعي من أجل تغيير السلوك لمجموعة أدوات 
تنفيذ التأهب لحاالت الطوارئ هو توفير مجموعة من االعتبارات الرئيسية 

ألنشطة التواصل االجتماعي من أجل تاغيير السلوك يف حاالت الطوارئ.

جامعة 
جون هوبكنز 

)2020- 2016(

التواصل االجتماعي 
من أجل تغيير 

السلوك لمجموعة 
التأهب 

لحاالت الطوارئ

بصفته أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد سنة 2015، يوفر هذا 
اإلطار للدول األعضاء 

إجراءات ملموسة لحماية مكاسب التنمية من مخاطر الكوارث. تم تكليف 
مكتب األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بدعم تنفيذ ومتابعة 
ومراجعة إطار ِسنداي للحد من خطر الكوارث وتنسيق العمل داخل 

منظومة األمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث لتحقيق ذلك. 
أقر مكتب األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث المشاركة النشطة 

لألطفال يف أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

مكتب األمم 
المتحدة للحد 

من خطر الكوارث 
)2015(

إطار ِسنداي للحد من 
مخاطر الكوارث

وضعت كير مؤخرًا سلسلة من مقاطع الفيديو على رسائل الصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات السوريين واألردنيين الذين 

يعيشون يف األردن لعرضها يف المراكز المجتمعية وبدء الحوارات حول 
حمل المراهقات وزواج األطفال والبلوغ والتوعية بالخصوبة.

منظمة كير 
)2020(

سلسلة مقاطع 
الفيديو على رسائل 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات 

وضعت منظمة كير نهجا يسمى التحليل االجتماعي والعمل، والذي 
يسعى إلى معالجة العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر 

على الصحة. يشرح هذا الكتيب - المصمم لمخططي ومديري برنامج كير-
التحليل االجتماعي والعمل على المستويين النظري والعملي.

منظمة كير 
)2007(

التحليل المجتمعي 
والعمل )األفكار 

والعمل: معالجة 
العوامل االجتماعية 

التي تؤثر على الصحة 
الجنسية واإلنجابية(

تلخص هذه الوثيقة 14 استراتيجية رئيسية تستند إلى أفضل الممارسات 
يف تعبئة المجتمع، والشراكات التعاونية، وتكوين التحالفات. يف الجزء أ، 

سيجد المستفيدون أن العديد من هذه االستراتيجيات تتداخل مع أفضل 
الممارسات إلشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وأفضل الممارسات 

للعمل يف مجتمعات متنوعة.

منظمة أنصار 
الشباب )2014(

استراتيجيات تسترشد 
بأفضل الممارسات 

لتعبئة المجتمع

http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/10/social_analysis_manual.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/10/social_analysis_manual.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://www.advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://www.advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
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الغرض من هذا المنشور هو تقديم توجيه يف تصميم أنظمة نموذج 
سلسلة التوريد لبرامج التوزيع المجتمعي. يقدم هذا الدليل أربعة 

نماذج لهذه البرامج، وكذلك توجيه مهام سلسلة التوريد، فيما يتعلق 
بأنظمة معلومات إدارة الخدمات اللوجستية، وأنظمة مراقبة المخزون، 

والتخزين، والتوزيع، وقدرة البناء، التي يمكن تعديلها وتطبيقها على 
مجموعة متنوعة من الظروف المحلية. 

دفتر القضايا 
االجتماعية 

)2010(

نماذج سلسلة 
التوريد 

واعتبارات لبرامج 
التوزيع 

المجتمعية: 
دليل مدير 

البرنامج

الغرض من التواصل االجتماعي للتغيير السلوكي للمراهقين 
والمراهقات يف المناطق الحضرية هو توفير مجموعة مختارة من 

األدوات والعناصر األساسية لتوجيه العالم أو تقوية برامج التواصل 
االجتماعي من أجل التغيير السلوكي للصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات يف المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم 
من سن 10 إلى 19 سنة.

جامعة 
جون هوبكنز 

)2016(

مجموعة أدوات تنفيذ 
التواصل االجتماعي 

من أجل التغيير 
للصحة  السلوكي 

واإلنجابية  الجنسية 
للمراهقين 

والمراهقات يف 
الحضرية المناطق 

أن دليل المنهج الكامل للمدرسة المسمى بعبارة 'كلنا منتفعون' يصف 
الخطوات لتنفيذ وتحسين التربية الجنسية بالمدارس، وخلق ملكية 

لجميع المعنيين ورفع التغطية للتالميذ. يحتوي الدليل أيضا على قوائم 
تحقق، ونصائح ومجموعة أدوات إلعالء تأثير المنهج.

روتجرز )2012( منهج 
المدرسة الكامل 

الجنسي  للتثقيف 

يوفر هذا الدليل إرشاد يتعلق ببناء منظمة مستدامة يقودها الشباب 
يف الصحة الجنسية واإلنجابية، ودراسة الدروس األساسية المستفادة 

المتعلقة بضمان استدامة المنظمة التي يديرها الشباب للصحة 
الجنسية واإلنجابية، والتغلب على الصعاب التي تواجه المنظمات التي 

يقودها الشباب. 

الخيار للشباب 
الجنسية  والحياة 

)2009(

دليل المنظمات التي 
اليافعون  يقودها 
بالصحة  العاملة 

الجنسية  والحقوق 
واإلنجابية: دليل 

خطوة بخطوة إلى 
تأسيس منظمات 
مستدامة يقودها 

اليافعون تعمل 
على تقديم الصحة 
الجنسية  والحقوق 

واإلنجابية
يمكن لمصممي ومديري البرامج استخدام هذا الدليل، كما يمكن 

أيضا لكبار المديرين الذين يشرفون على مبادرات أكبر لتعليم األقران 
استخدامه. كذلك فهو يمثل مرجعًا أساسيًا ووسيلة إرشاد للمشرفين، 

والمتدربين، والمعلمون من األقران أنفسهم. 

منظمة صحة 
األسرة الدولية 
)2005( 360

مجموعة األدوات 
التعليمية بين األقران 

الشباب: 
لبرامج  المعايير 

التعلم 
بين األقران

مجموعة من األفراد الذين يعملون لتطوير البرمجة التحويلية المتكاملة 
التي تركز على اليافعين واليافعات والنوع االجتماعي من خالل التطور 

اإليجابي لليافعين. لقد عمل مجتمع ممارسة النوع االجتماعي والتنمية 
اإليجابية للشباب من خالل التعاون والحوار والمشاركة الجماعية 

والتعرف على الممارسات المبتكرة والواعدة، وما يعمل، وكيفية قياس 
الجهود، وطريقة دعمنا بعضنا البعض يف تطبيق ما تعلمناه.

منظمة قوة 
الشباب )2015، 

تُحدّث 
باستمرار(

مجتمع قوة اليافعين 
للنوع االجتماعي 

اإليجابية  والتنمية 
لليافعين

https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.youthpower.org/gender-and-pyd-cop
https://www.youthpower.org/gender-and-pyd-cop
https://www.youthpower.org/gender-and-pyd-cop
https://www.youthpower.org/gender-and-pyd-cop
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شبكة تثقيف الشباب-األقران للمنظمات والمؤسسات، تعمل يف مجال 
الصحة الجنسية واإلنجابية يف 52 دولة حول العالم. مهمة شبكة تثقيف 

األقران هي تقوية ونشر جودة عالية للدراسة من نظير الى نظير يف 
مجالي الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات والوقاية من 

فيروس نقص المناعة البشري بالعالم. تأسست شبكة تثقيف األقران 
لدعم، توفير المعلومة وتدريب الشباب يف عدد من القضايا، خاصة 

الصحة الجنسية واإلنجابية وقضايا الحقوق.

شبكة تثقيف األقران 
)2011(

شبكة تثقيف األقران

الروابط ومسارات اإلحالة متعددة القطاعات

نظام التنسيق اإلنساني يستخدم بشكل فعال نموذج مصفوفة )3/4/5( 
منظمة الصحة العالمية ماذا تفعل وأين ومتى وألجل من، لضمان 

تنسيق كل الخدمات واألنشطة بين الجهات اإلنسانية الفاعلة ونظام 
المجموعات وتنسيقها. 

مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية - االستجابة 
اإلنسانية )2015(

نموذج مصفوفة 
 5/4/3

تتضمن هذه الوثيقة نموذج إحالة مخصص الستخدامه لدى المنظمات 
اإلنسانية العاملة مع األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة 

العقلية والدعم االجتماعي والنفسي. نموذج اإلحالة والمذكرة اإلرشادية 
عبارة عن أدوات لتسهيل اإلحاالت بين-الوكاالت، ومسارات اإلحالة، 

وورش عمل وتدريبات، كوسيلة لتوثيق اإلحاالت وفقًا للمعايير الدنيا. 
يمكن أن يستخدم أي مزوّد خدمة دليل ونموذج اإلحالة، على سبيل 

المثال، طبيب يعمل يف مركز الرعاية الصحية األولية يحيل الطفل الى 
مكان مناسب لألطفال. 

اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت 

مجموعة مرجعية 
للصحة العقلية 
والدعم النفسي 
واالجتماعي يف 

األوضاع الطارئة 
)2017(

نموذج اإلحالة بين 
الوكاالت 

والمذكرة اإلرشادية

بصفته أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد سنة 2015، يوفر هذا 
اإلطار للدول األعضاء إجراءات ملموسة لحماية مكاسب التنمية من 

مخاطر الكوارث. تم تكليف مكتب األمم المتحدة الدولية للحد من 
الكوارث بدعم تنفيذ ومتابعة ومراجعة إطار ِسنداي للحد من خطر 

الكوارث وتنسيق العمل داخل منظومة األمم المتحدة بشأن الحد من 
مخاطر الكوارث لتحقيق ذلك. أقر مكتب األمم المتحدة الدولية للحد من 

الكوارث المشاركة النشطة لألطفال يف أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

مكتب األمم المتحدة 
للحد من خطر 
الكوارث )2015(

إطار ِسنداي للحد من 
مخاطر الكوارث

أهداف التنمية المستدامة هي خطة العالم المشتركة إلنهاء الفقر 
المدقع والحد من عدم المساواة وحماية الكون بحلول سنة 2030. 

أهداف التنمية المستدامة 17 هي مخطط مشترك للسالم واالزدهار 
وهي دعوة عاجلة للعمل من جميع البلدان - المتقدمة والنامية - يف 

شراكة عالمية. تدرك أهداف التنمية المستدامة أ ن إنهاء الفقر وغيره 
من أشكال الحرمان يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع االستراتيجيات 

التي تحّسن الصحة والتعليم، وتحد من عدم المساواة وتحفز النمو 
االقتصادي - كل ذلك أثناء حل مشكلة تغير المناخ والعمل على الحفاظ 

على محيطاتنا وغاباتنا.

األمم المتحدة، 
)2015(

أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة

https://www.unfpa.org/news/y-peer-empowering-young-people-empower-each-other
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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الفصل السابع: بيانات من أجل العمل

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

هذا التقرير هو نتيجة لعملية مسح مكثفة لخدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية 
ويوفر توجيهًا تقنيًا وتوثيقًا للممارسات الجيدة يف مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية. 

جمعية إنقاذ 
الطفل، ولجنة 

الالجئين المعنية 
بشؤون النساء، 
وصندوق األمم 

المتحدة للسكان، 
ومفوضية األمم 
المتحدة لشؤون 
الالجئين )2012(

برامج الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات يف 
األوضاع اإلنسانية: 

نظرة متعمقة على خدمات 
تنظيم األسرة

يوفر هذا الملحق األسئلة التي استخدمتها لجنة الالجئين المعنية 
بشؤون النساء كجزء من المسح البيئي الخاص ببرامج الصحة 

الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات من سنة 2009 إلى 
سنة 2012.

لجنة الالجئين 
المعنية بشؤون 
النساء )2012(

برامج الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات يف األوضاع 
اإلنسانية: دليل األسئلة

يوفر الفريق العامل المشترك بين الوكاالت قائمة مرجعية لمتابعة 
المنشآت الصحية كجزء من الدليل الميداني المشترك بين 

الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية. الوثيقة متاحة 
باإلنكليزية والفرنسية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الملحق )ب(: مجموعة 
خدمات الحد األدنى من 
خدمات الصحة اإلنجابية 

خالل األزمات لقائمة 
مراجعة رصد خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية 

يهدف مسح المعرفة والمواقف والممارسات إلى أال يكون أكثر 
من نقطة انطالق للمحققين الراغبين يف دراسة الصحة الجنسية 

واإلنجابية لألشخاص اليافعين واليافعات. يجب دائًما تعديلها مع 
الظروف واألولويات المحلية، وحيثما أمكن، استخدامها باالقتران مع 

األساليب النوعية للتحقيق. 

منظمة الصحة 
العالمية

طرح أسئلة 
على الشباب عن السلوكيات 

الجنسية واإلنجابية

والمعلمين  الخدمات  ومزوّدمزوّدي  المجتمع  ألفراد  يمكن  بينما 
التنسيق فقد ُصمم  الممارسين استخدام دليل  وغيرهم من 
الفردية  الخرائط  رسم  منهج  باستخدام  المهتمين  للباحثين 

البحث. للجسم ألغراض 

CAIS )2012( رواية خريطة الجسم 
كبحث: اعتبارات منهجية 
لسرد قصص العمال غير 

المسجلين من خالل رسم 
خرائط الجسم

هذا الدليل هو جزء من خالصة وافية لموارد تعزيز القدرات 
والخبرات والدروس التي تم تجميعها لتوجيه موظفي جمعية إنقاذ 

الطفل يف كتابة المقترحات وتنفيذ البرامج التي تتضمن بناء قدرات 
الشركاء الوطنيين كمحور التركيز.

جمعية إنقاذ الطفل 
)2014(

دليل تعزيز 
قدرة المجتمع

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-programs-in-humanitarian-settings-an-in-depth-look-at-family-planning-services/
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-programs-in-humanitarian-settings-an-in-depth-look-at-family-planning-services/
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-programs-in-humanitarian-settings-an-in-depth-look-at-family-planning-services/
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-programs-in-humanitarian-settings-an-in-depth-look-at-family-planning-services/
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
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تصف هذه الوثيقة كيف يمكن لتقييم االحتياجات الصحية تحديد 
االحتياجات الصحية ذات األولوية، وتوجيه الموارد لحل مشكلة عدم 

المساواة وإشراك السكان المحليين. تتضمن الوثيقة أيًضا حزمة لتدريب 
المدربين على استخدام أداة التقييم.

منظمة الصحة 
العالمية )2001(

تقييم احتياجات 
صحة المجتمع: دليل 

تمهيدي 
لممرضة صحة األسرة 

يف أوروبا

مثال على تمرين رسم خرائط المجتمع الذي استخدمته اللجنة الدولية 
لإلغاثة مع مجموعات المراهقين والمراهقات.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة )2018(

تخطيط مجتمع 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات

يوفر هذا المصدر إطارًا مفاهيميًا ومؤشرات توضيحية للنتائج من أجل 
تحسين قياس فائدة مشاركة المجتمع المحلي يف تحقيق نتائج الصحة 

الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات. ويمكن استخدام اإلطار 
والمؤشرات كأدوات لتصميم البرامج فضاًل عن توفير مبادئ توجيهية 

بشأن تطوير تقييمات للبرامج.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

)2007(

مسارات المجتمع 
لتحسين 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات: 
إطار مفاهيمي 

ومؤشرات النتائج 
المقترحة

إن بطاقة التقييم المجتمعي هي عبارة عن أداة قائمة على المشاركة 
ثنائية االتجاه ومستمرة لتقدير الخدمات وتخطيطها ورصدها وتقييمها. 

وهي سهلة االستخدام ويمكن تعديلها يف أي قطاعٍ يوجد فيه سيناريو 
لتقديم الخدمات. كما أنها طريقةٌ مشّجعة على زيادة المشاركة 

والمساءلة والشفافية بين مستخدمي الخدمات ومزوّدي الخدمات 
ومتخذي القرارات.

منظمة كير 
)2013(

 التقييم المجتمعي 
دليل عام لتنفيذ 

عملية بطاقة نتائج 
المجتمع المحلي 
الخاصة بـمنظمة 

كير لتحسين جودة 
الخدمات 

تحسين الجودة 
النوعية يف الخدمات

قامت منظمة إنقاذ األطفال بتطوير أداة التقييم الذاتي للمجتمعات 
المرنة والقادرة لتشجيع ودعم المجتمعات المحلية يف تحديد مستوى 
اإلستعداد للطوارئ فيما يتعلق باالحتياجات الفريدة لألطفال واألسر يف 

حاالت الكوارث. وقد تم تصميم التقييم الذاتي ليكون أداة محفزة للتفكير 
ومساعدة المجتمعات المحلية على طرح مجموعة من األسئلة فيما 

يتعلق باألطفال يف حاالت الطوارئ والكوارث.

منظمة إنقاذ 
الطفولة )2011(

أداة التقييم الذاتي 
للمجتمع

يشمل أدوات تنمية اليافعين واليافعات لتصميم برامج للفتيات 
المراهقات. سواءً بدأت هذه األدوات برنامًجا جديدًا أو وسعت نطاق أو 

حجم برنامج قائم أو ركزت على االحتياجات المحددة للفتيات المراهقات 
يف برنامج التعليم المختلط، فإن األدوات توفر التوجيه بشأن تصميم 

البرامج للفتيات المراهقات من األلف إلى الياء.

التمكين تصميم 
برامج 

للمراهقات

توجد لدى منظمة أكشن إيد قائمة مرجعية مفصلة لتقييم االحتياجات 
ونموذج تقرير متاح يمكن للممارسين تعديله لجمع معلومات أكثر 

تفصياًل عن الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.

منظمة أكشن إيد التقييم الُمفصل 
لالحتياجات

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
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يقوم هذا الدليل المكون من 104 صفحة بتجهيز القراء لما يلي: 1( 
التمييز بين األنواع الرئيسية لتقييم البرامج، ورصد البرامج، وتقييم 
األثر؛ 2( تقييم نقاط القوة والقيود الخاصة باألساليب البديلة لتقييم 

األثر بشكل ناقد؛ 3( تقييم واختيار أنواع التقويم األكثر مالءمة لسياق 
معين؛ 4( تحديد المؤشرات ومصادر البيانات المناسبة للتقييم؛ 

5( وضع خطة تقييم تحدد تصميمات الدراسة والمؤشرات ومصادر 
البيانات التي تعمل مثل خطة عمل للتنفيذ الالحق. تتوفر أيًضا نسخة 

باللغة اإلسبانية من هذا الدليل.

مشروع 
 MEASURE
 Evaluation

))1996

تقييم برامج تنظيم 
األسرة والتكيف مع 

الصحة اإلنجابية

الغرض من هذا الدليل هو استكمال سياسة التقييم لمنظمة الصحة 
العالمية )الملحق 1( وتبسيط عمليات التقييم من خالل توفير التوجيهات 

العملية التدريجية للتقييم يف إطار منظمة الصحة العالمية. وقد تم 
تصميم هذا الكتيب كأداة عمل سيتم تعديلها بمرور الوقت لتعكس 

أفضل الممارسات المتطورة للتقييم يف منظمة الصحة العالمية ولتشجيع 
التفكير يف كيفية استخدام التقييم لتحسين أداء المشاريع والبرامج 

وتعزيز الفعالية التنظيمية.

منظمة الصحة 
العالمية )2013(

دليل ممارسة التقييم

يقدم هذا التقرير توصيات لمعالجة الفجوات يف قياس أنشطة وبرامج 
الصحة اإلنجابية للمراهقين والمراهقات واليافعين واليافعات على 

مستوى مختلف فئات الصحة اإلنجابية التي تؤثر على األشخاص 
واليافعات. اليافعين 

مشروع 
 MEASURE
 Evaluation

والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 

 )2020(

الفجوات يف الرصد 
والتقييم العالمي 
للصحة اإلنجابية 

للمراهقين 
والمراهقات والشباب 

يشكل هذا الدليل ومجموعة أدوات الممارس المرتبطة به مجموعة 
أدوات شاملة لدعم الباحثين وأفراد المجتمع اإلنساني يف إجراء البحوث 

األخالقية والسليمة من الناحية التقنية والرصد أو التقييم أو كليهما حول 
العنف المبنى على النوع االجتماعي داخل مجتمعات الالجئين والسكان 

المتضررين من النزاعات. يتيح أسلوب الدليل المفصل بالخطوات للقراء 
اتخاذ قرارات أخالقية ومنهجية مناسبة عند جمع البيانات مع الالجئين 

وغيرهم من الفئات السكانية المعرضة للخطر.

المعهد العالمي 
للمرأة، جامعة 
جورج واشنطن 

)2017(

بحث العنف المبنى 
على النوع االدجتماعي 

ورصده وتقييمه 
مع الالجئين 

والسكان المتضررين 
من النزاعات: 

دليل ومجموعة أدوات 
للباحثين والممارسين

يهدف هذا الدليل إلى تحسين القدرات الدولية والمحلية لمعالجة العنف 
المبني على الجنس عند الالجئين والمهجرين داخليًا وأوضاع ما بعد 

النزاع. تنقسم األدوات إلى ثالث فئات رئيسية: التقييم وتصميم البرامج 
ورصد البرنامج وتقييمه.

اتحاد االستجابة 
للصحة اإلنجابية يف 

النزاعات 
)2004(

دليل أدوات العنف 
المبني على النوع 

االجتماعي: من أجل 
التقدير وتصميم 
البرنامج والرصد 

والتقييم يف 
األوضاع المتأثرة 

بالنزاعات

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
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قامت منظمة كير بتعديل مجموعة أدوات لتحليل النوع االجتماعي 
السريع الخاصة بها لتطوير تحليل النوع االجتماعي العالمي السريع حول 

كوفيد-19 والذي تم إجراؤه بالتشاور مع اللجنة الدولية لإلغاثة. هذا 
التقرير مخصص للعاملين يف المجال اإلنساني الذين يعملون يف األوضاع 
الحساسة المحتمل تأثرها بأزمة كوفيد-19. كما يسعى هذا التقرير إلى 

تعميق تحليل النوع االجتماعي الحالي المتاح من خالل تضمين التعلم 
من البيانات العالمية المتعلقة بالنوع االجتماعي المتاحة لحاالت الطوارئ 

المتعلقة بالصحية العامة من نوع كوفيد-19.

منظمة كير، اللجنة 
الدولية لإلغاثة 

)2020(

تحليل النوع 
االجتماعي العالمي 

لكوفيد-19

يهدف هذا المستند إلى إعالم األشخاص المشاركين يف أبحاث الصحة 
الجنسية واإلنجابية مع المراهقين والمراهقات كما يهدف إلى معالجة 

الحاالت والتحديات الشائعة التي يواجهها المرء يف إجراء هذا البحث. 

منظمة الصحة 
العالمية )2018(

إرشادات حول 
االعتبارات األخالقية 
يف تخطيط ومراجعة 

الدراسات البحثية 
حول الصحة الجنسية 

واإلنجابية عند 
المراهقين

كتيب يحتوي على إرشادات حول التحليل والتخطيط واإلجراءات 
المتعلقة بالنوع االجتماعي لضمان مراعاة احتياجات النساء والفتيات 

واألوالد والرجال ومساهماتهم وقدراتهم يف جميع جوانب االستجابة 
اإلنسانية. كما يوفر هذا الكتيب قوائم مرجعية للمساعدة يف رصد 

برامج المساواة بين الجنسين.

اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت )2018(

دليل إرشادي: دليل 
النوع االجتماعي 
للعمل اإلنساني

يهدف هذا الدليل لتوفير منهج مفصل بالخطوات لتنفيذ مسائلة 
اجتماعية شبابية باستخدام وسيلة بطاقة التقييم المجتمعية للوصول 

إلى األشخاص اليافعين واليافعات وإشراكهم بفعالية لفهم الصحة 
الجنسية واإلنجابية وحقوقهم والمطالبة بها.

االتحاد الدولي 
للتخطيط لتكوين 
األسرة )2019(

دليل الستخدام 
بطاقات التقييم 

المجتمعية للمساءلة 
االجتماعية بقيادة 

الشباب

يوجز هذا الكتيب، المتعلق بإجراء تقييم عوائق الخدمات الصحية 
للمراهقين والمراهقات مع التركيز على المراهقين والمراهقات 

المحرومين، كيف تستطيع الحكومات تقييم عدالة الخدمات الصحية 
والعوائق على المستويات الوطنية ودون الوطنية وذلك لتحديد 

المراهقين والمراهقات الذين تم التخلي عنهم واألسباب المؤدية لذلك.

منظمة الصحة 
العالمية )2019(

دليل إلجراء تقييم 
لعوائق الخدمات 

الصحية للمراهقين 
والمراهقات 
مع التركيز 

على المراهقين 
والمراهقات 

المحرومين من 
الخدمات

https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://srhrallianceug.org/wp-content/uploads/2019/05/Youth-Led-Social-Accountability-Manual-IPPF.pdf
https://srhrallianceug.org/wp-content/uploads/2019/05/Youth-Led-Social-Accountability-Manual-IPPF.pdf
https://srhrallianceug.org/wp-content/uploads/2019/05/Youth-Led-Social-Accountability-Manual-IPPF.pdf
https://srhrallianceug.org/wp-content/uploads/2019/05/Youth-Led-Social-Accountability-Manual-IPPF.pdf
https://srhrallianceug.org/wp-content/uploads/2019/05/Youth-Led-Social-Accountability-Manual-IPPF.pdf
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
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يقدم هذا الموقع اإللكتروني أمثلة الستبيانات عن األسر الكبيرة، والتي 
أجريت باإلضافة إلى وسائل تقييم أخرى لجمع البيانات، عن إحصائيات 

األسر الصحية ونظم المعلومات الصحية الموجودة يف صفحة الموارد.

منظمة الصحة 
العالمية 

)2002/2004(

اإلحصاءات الصحية 
ونظم المعلومات 

الصحية

يقدم هذا الدليل لمحة عامة عن األساليب اإلحصائية واالقتصادية القياسية 
األساسية لتقييم تأثير البرنامج )وبشكل أعم، وضع نماذج سببية(. 

مشروع 
 MEASURE
 Evaluation

))2014

كيف نعرف ما إذا كان 
البرنامج قد أحدث 

فرقًا؟ دليل لألساليب 
اإلحصائية لتقييم أثر 

البرامج

تصف هذه الوحدة عملية تطوير وإجراء تقييم لبرنامج القيادة تحت تأثير 
الكحول. وهي مقسمة إلى ثالثة أقسام رئيسية: تخطيط التقييم، واختيار 

أساليب التقييم، والنشر والتغذية الراجعة.

منظمة الصحة 
العالمية

كيفية تقييم البرنامج

يوضح هذا النهج كيف يمكن استخدام كل تدخل كفرصة تعلم للتأثير 
على التغيير االجتماعي، بما يف ذلك المساواة بين الجنسين واالستدامة 

وحقوق اإلنسان والسالم. كما يوفر هذا الدليل مقدمة للنهج الجديد 
ويتضمن ملخًصا للمفاهيم النظرية الرئيسية باإلضافة إلى إرشادات 
وأدوات لتطبيقه على أرض الواقع. متوفر اآلن باللغة اإلسبانية أيًضا.

هيئة األمم 
المتحدة لشؤون 

المرأة

التقييم المنهجي 
الشامل 

للمساواة بين الجنسين 
والبيئات واألصوات 

المهمشة: نهج جديد 
لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 

العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف 
األزمات. ارجع للفصل الخامس يف الدليل الميداني المشترك: التقييمات 
والمراقبة والتقدير حيث إنه يقدم دلياًل شاماًل عن مراقبة وتقييم برمجة 

الصحة الجنسية واإلنجابية يف االستجابة اإلنسانية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 

بشأن 
الصحة اإلنجابية يف 
األوضاع اإلنسانية 

)القسم 5.5(

أجرت منظمة الصحة العالمية استطالع المعرفة والمواقف والممارسات 
مع أفراد تفوق أعمارهم 15 عامًا لتقييم الثالثة جوانب لديهم وفحص 

المتغيرات االجتماعية الديمغرافية ذات الصلة والعالقة. تشمل دراستهم 
.)KAP( أسئلة وتحليالت استطالع المعرفة والموقف والممارسات

منظمة الصحة 
العالمية )2020(

المعرفة والسلوك 
والممارسة تجاه 

تفشي فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19(: 

استطالع سكاني يف إيران

https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf?ua=1
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
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يشمل إرشاد لدورة البرنامج ومصادر ثالث مجموعات أدوات لتوفر 
ألصحاب المصلحة مجموعة منسقة من المصادر لتخطيط وتطبيق ودمج 

المتابعة والتقييم والتعاون، وتعلّم ممارسات متأقلمة يف برامجهم.

الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 

)تُحدَّث دوريًا(

مختبر التعلّم

كجزء من مجموعة أدوات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة الهادفة لمكافحة االتجار باألشخاص، تحدد هذه األداة كيفية 

تطوير إطار عمل منطقي.

مكتب األمم 
المتحدة المعني 

بالمخدرات 
والجريمة )2006( 

اإلطار المنطقي

المجال البرنامجي عن الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب 
من الجنسين )AYSRH( ضمن قاعدة بيانات مؤشرات تنظيم األسرة 

والصحة اإلنجابية المنبثق من مشروع ميجر افاليويشن والمتضمن 
مؤشرات وتعريف ومتطلبات البيانات ومصدر )مصادر( البيانات والغرض 

والمشكالت وآثار نوع الجنس، إذا ثبتت عالقته.

مشروع 
 MEASURE
 Evaluation

والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

مشروع 
 MEASURE

Evaluation: قاعدة 
بيانات مؤشرات 

تنظيم األسرة و
الصحة اإلنجابية

توصي مجموعة األدوات باستخدام نموذج بروتوكول التقييم المستمد 
من مشروع MEASURE Evaluation. يوصى بشدة بتطوير 

البروتوكوالت بطريقة تشاركية، تشمل جميع شركاء الدراسة، بما 
فيهم الطاقم الشريك يف التنفيذ، والمنظمات المسؤولة عن تصميم 
االستطالعات وإجرائها، وشركاء البحث المحليين والدوليين، وطاقم 

المشروع الشريك يف التنفيذ. 

مشروع 
 MEASURE
 Evaluation

)2018(

المتابعة والتقييم 
واإلبالغ عن مؤشرات 
االستطالع األساسية 

الخاصة بخطة 
الرئيس للطوارئ 
لإلغاثة من اإليدز 

لنموذج بروتوكول 
البحث لبرامج األيتام 
واألطفال المعرضين 

للخطر
الغرض من هذه األدوات هو مساعدة المنظمات اإلنسانية على رصد 
المجاالت المختلفة لعملياتهم. تضطلع هذه األدوات بذلك من خالل 

تقديم مجموعة أدوات من الممكن استخدامها يف المتابعة. توّفر كل أداة 
إرشادات حول كيفية التعامل مع أحد جوانب عمل الرصد المختلفة.

مكتب المفوضية 
األوروبية للمعونة 
اإلنسانية )2008(

أدوات المتابعة 
للمنظمات 

اإلنسانية

يستهدف هذا اإلصدار يف المنظمات والمجموعات المجتمعية والطالب 
واالكاديميين الذين يأملون استخدام التغيير األكثر أهمية لكي تساعدهم 

يف متابعة وتقييم مشاريع وبرامج التغيير الخاصة بهم.

منظمة كير 
ومنظمة آيبيس 

والمؤسسة 
اللوثرية لإلغاثة 

العالمية وجمعية 
أوكسفام الخيرية 

)2005(

تقنية »التغيير 
األهم« - دليل 

استخدامه

https://usaidlearninglab.org/evaluation-toolkit?tab=4
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_10-3.pdf
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
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يعد التقييم األولي السريع متعدد المجموعات/القطاعات أداة مشتركة 
لتقييم االحتياجات يمكن استخدامها يف حاالت الطوارئ المفاجئة، بما 
يف ذلك استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للطوارئ على 

مستوى النظام من الدرجة 3 )المستوى 3 لالستجابات(. 

اللجنة الدائمة بين 
الوكاالت )2015(

إرشادات التقييم 
األولي السريع متعدد 

القطاعات

هي عبارة عن دليل عملي لمنهجية الترتيب التشاركي. منهجية الترتيب 
التشاركي عبارة عن "طرق أو وسائل مختلطة" لجمع البيانات، يتم خاللها 

إرشاد مجموعة من المشاركين من ذوي المعرفة لتقديم أجوبة لسؤال 
محدد أو لمجموعة من األسئلة.

الطفل 
شبكة التعلم 
التابعة لمركز 

حماية األطفال، 
2010

منهجية 
الترتيب 

التشاركي: 
دليل موجز

دليل "كيف" لالستخدام مع المراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية. 
يقدّم الدليل نصائح عملية مفيدة ألي شخص يفكر بتقديم نهج بحوث 

العمل التشاركية يف عمله مع المراهقين والمراهقات واليافعين 
واليافعات يف سياق إنساني.

منظمة حماية 
الطفولة )2018(

بحوث العمل 
التشاركية: دليل "كيف" 
يُستخدم مع المراهقين 
والمراهقات يف األوضاع 

اإلنسانية

يحاول قارئ المنهجيات شرح المالمح الرئيسية لبحوث العمل التشاركية 
وأنماط التاريخ والمعرفة الذين يشكلونه؛ والعمليات والمنهجيات 

المستخدمة يف البحوث التشاركية، بما فيه االبتكارات والتطويرات يف المجال 
والقضايا األخالقية والمنهجية يف تطبيقها؛ والتواصل واإلبالغ عن إضفاء الطابع 

المؤسسي واستخدام بحوث العمل التشاركية يف األنظمة الصحية.

الشبكة اإلقليمية 
للمساواة يف الصحة 

يف شرق وجنوب 
أفريقيا )2014(

بحث عملي تشاركي 
يف األنظمة 

الصحية: 
قارئ 

المنهجيات

مصدر للممارسين وصانعي السياسات والداعمين والباحثين والممولين 
والحكومات لدمج الفتيات المراهقات كشركاء وحلفاء يف أنشطة 

وبنيويات المؤسسات والبرامج والمشاريع. إن هدف مجموعة األدوات 
هذه هو تمكين المؤسسات والبرامج وفرق المشاريع من إشراك الفتيات 

بطريقة استراتيجية ومفيدة، بصفتهن مشاركات متساويات وفعّاالت يف 
قيادة وتطوير مجتمعاتهم وشعوبهن والعالم.

االئتالف من أجل 
الفتيات المراهقات 

)2015(

الشركاء والحلفاء: 
مجموعة أدوات 

تخص مشاركة البنت 
المراهقة الفعالة

وضعت منظمة الصحة العالمية هذا الدليل العملي إلجراء تقييمات ما 
بعد المشروع للمشاريع المتمحورة حول الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات.

منظمة الصحة 
العالمية )2019(

انتهى المشروع ولكن 
ال يزال بإمكاننا التعلم 

منه! 

توّفر هذه األداة مجموعة مصادر لتقييم الصحة الجنسية واإلنجابية، وتشمل 
استمارة مقابلة الخروج، إضافةً إلى مصادر الجراء مقابالت مع مزوّدين 

حول تقديم الخدمة. يجب على ممارسي الخدمات اإلنسانية تعديل استمارة 
مقابلة الخروج لتالئم جمهورهم المستهدف وبرامجهم والسياق.

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

)2009(

أداة تقييم سريع 
للصحة الجنسية 

واإلنجابية و
روابط فيروس نقص 

المناعة البشري: 
دليل عام

مجموعة األدوات هذه - التي أنشأها شركاء المجموعة العاملة بين 
الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات: وهي منظمات: تنظيم األسرة 

2020، واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ومؤسسة جون سنو الصحية، 
ولجنة الالجئين المعنية بشؤون النساء، وصندوق األمم المتحدة للسكان 
- هي مجموعة أدوات جهوزية لرعاية الصحة الجنسية واإلنجابية يف حاالت 

الطوارئ. الغرض من مجموعة األدوات هو الجمع بين التعلم والتوجيه 
الحاليين كنقطة انطالق ألصحاب المصلحة لبدء أعمال جهوزية رعاية 

الصحة الجنسية واإلنجابية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2020(

جاهز إلنقاذ األرواح: 
مجموعة أدوات جهوزية 

رعاية الصحة الجنسية 
واإلنجابية يف حاالت 

الطوارئ

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
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من الممكن استخدام مجموعة األدوات هذه للتقييم الكّمي لمخاطر 
الصحة اإلنجابية والخدمات والنتائج للنساء المتأثرات بالنزاعات واللواتي 

تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا. من الممكن استخدام بيانات 
االستطالع لمقارنة مجموعة سكان يف مراحل زمنية أو للمقارنة بين 

المجموعات السكانية.

الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 
- مراكز مكافحة 

األمراض والوقاية 
منها )2007(

أدوات تقييم 
الصحة اإلنجابية 

للنساء المتضررات 
من النزاعات

توفر هذه الورقة توصيات إلدراج الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية يف 
أهداف التنمية المستدامة والعملية اإلنمائية ما بعد 2015.

معهد غوتماخر 
)2015(

مؤشرات الصحة 
والحقوق 

الجنسية واإلنجابية 
ألهداف التنمية 

المستدامة
كجزء من مجموعة العمل لنظرية التواصل االجتماعي من أجل التغيير 

السلوكي يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية التي تحتضنها جامعة جونز 
هوبكنز عن المراهقين والمراهقات يف المناطق الحضرية، يقدم هذا 

الفصل مزيدًا من اإلرشاد حول نظريات التغيير المنطوية تحت نظرية 
التواصل االجتماعي من أجل التغيير السلوكي.

جامعة جونز 
هوبكنز )2016(

نظرية التواصل 
االجتماعي من أجل 

التغيير السلوكي 

مثال على تمرين رسم الخرائط االجتماعية استخدمته اللجنة الدولية 
لإلغاثة مع مجموعات من المراهقين والمراهقات.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة

وضع الخرائط 
االجتماعية للصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين 
والمراهقات

مشروع "اسفير" للمتابعة والتقييم مع مشروع "اسفير" للتقييمات 
يفسران كيفية دمج عناصر رئيسية لنهج نطاق التركيز على األشخاص 

يف دورة البرنامج اإلنساني. تشير هذه اإلرشادات إلى األجزاء ذات الصلة 
لدليل مشروع "اسفير" يف أوقات مختلفة من عملية االستجابة ولذا يجب 

استخدامها مع الدليل.

مشروع اسفير 
)2014/2015(

مشروع اسفير 
 للمتابعة و التقييم 

ومشروع اسفير 
للتقييمات 

تجمع هذه األدوات مجموعة من التقنيات للمساعدة يف إقامة أنشطة 
تطويرية واتخاذ خطوات عملية من أي نوع وحجم.

ملحوظة: تم استبدال قسم التنمية الدولية بمكتب العالقات الخارجية 
والكومنولث والتنمية.

مكتب العالقات 
الخارجية 

والكومنولث 
والتنمية 
)2003(

أدوات 
للتنمية: دليل للجهات 

العاملة يف أنشطة 
التنمية

قائمة بعدة نماذج تعليمية بشأن استخدام البيانات للموظفين من أجل 
فهم طريقة استخدام البيانات لزيادة الجودة والتأثير على برنامجهم 

للصحة اإلنجابية والجنسية.

RAISE مبادرة مواد التدريب

شارك 35 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 16إلى 19 يف مشروع تشاركي تجريبي 
يديره برنامج النوع االجتماعّي والمراهقة: دليل عالمّي )GAGE( بين شهري 
أغسطس إلى نوفمبر من عام 2016. تعرض هذه الصفحة النتائج والدروس 

المستفادة وكذلك آثار السياسات المستفادة من المشروع.

برنامج النوع 
االجتماعّي 

والمراهقة: دليل 
عالمّي )2017(

استخدام أساليب 
البحث البصرية 

التشاركية 
مع المراهقين 

والمراهقات يف غزة
يستخدم تقييم مواطن الضعف والقدرات العديد من األدوات التشاركية 
لقياس مدى تعرض الناس للمخاطر الطبيعية وقدرتهم على مواجهتها. 

كذلك يتضمن موقع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر اإللكتروني على مقاطع فيديو ودراسات حالة إضافة الى مستندات 

أخرى عن تقييم مواطن الضعف والقدرات.

االتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل 
األحمر

تقييم مواطن الضعف 
و

القدرات

https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.publichealth.columbia.edu/research/reproductive-health-access-information-and-services-emergencie/training-materials#Data%20Use
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.ifrc.org/vca
https://www.ifrc.org/vca
https://www.ifrc.org/vca
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كما قامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء منصة إلكترونية مهمتها المتابعة 
والتقييم لمعايير الجودة القومية الخاصة بخدمات الرعاية الصحية للمراهقين 

والمراهقات والتي تضم العديد من أدوات مقابالت الخروج. دليل اإلجراءات 
التسريعية العالمية المتعلقة بصحة المراهقين والمراهقات! تقدم لوحة 
معلومات التقارير قياسات حول أداء منشأة أو منطقة أو بلد يقدم الرعاية 

الصحية استنادًا الى المعايير العالمية من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية 
الصحية المقدمة للمراهقين والمراهقات أو استنادًا إلى المعايير الوطنية 

للرعاية الصحية إذا كانت موجودة يف تلك الدولة.

منظمة الصحة 
العالمية )2015(

منصة إلكترونية 
لمراقبة 

التقيد بالمعايير 
العالمية لجودة 
خدمات الرعاية 

الصحية المقدمة 
للمراهقين 
والمراهقات

يركز هذا الدليل على طرق التخطيط والتطبيق واالنتهاء من تقييم كيفية 
ارتباط الفتيات اليافعات والمجتمعات التي يعشن فيها باإلجهاض من خالل 
إجراءات محلية يقودها المجتمع أو اليافعون واليافعات. فهذا الدليل مرجع 

للفرق المجتمعية المحلية والشبابية والمثقفين والمدربين واإلداريين 
ومديري المشاريع والمستشارين التقنيين لبرامج رعاية حاالت اإلجهاض.

منظمة آيباس 
)2011(

الشابات واإلجهاض: 
دليل تقييم الحالة

الفصل الثامن: مالحظات إرشادية وأدوات للمدراء

الوصف المنظمة )السنة( المصدر

هذا التقرير هو نتيجة لعملية مسح مكثفة لخدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية ويوفر توجيهًا 
تقنيًا وتوثيقًا للممارسات الجيدة يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية. 

جمعية إنقاذ 
الطفل والمؤسسة 

العالمية لإلغاثة 
وصندوق األمم 

المتحدة للسكان 
والمفوضية العليا 
لالجئين )2012( 

برامج الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات يف 
األوضاع 

اإلنسانية: نظرة 
متعمقة على خدمات 

تنظيم األسرة

تشكل هذه الوثيقة جزءًا من الطبعة الرابعة من كتيب الطوارئ الخاص 
بالمفوضية العليا لالجئين والذي تم استحداثه من نظام كتيب الطوارئ 

الرقمي. وتقدم هذه الوثيقة نصائح متعلقة بالمبادئ والمعايير اإلنسانية 
ومخاطر الحماية واعتبارات إدارية رئيسية ودلياًل للموارد وإقامة 

الشراكات. كما يمكن استخدام هذه األداة إلنشاء وصف وظيفي/أطر 
المرجعية. 

المفوضية العليا 
لالجئين 

الرعاية يف 
حاالت الطوارئ 

تقدم "أدوات الرعاية" تعريفًا مقبواًل عامًا للرعاية يؤكد على موقف 
اليونيسيف المتميز وخبرتها يف مجال الرعاية. يوفر جوهر "مجموعة 

األدوات" خطوات تفصيلية وتوجيهات وأدوات لتطوير وتنفيذ استراتيجية 
الرعاية. 

الیونیسف )2010( أدوات الرعاية: 
هو دليل إرشادي 

للقرارات المؤثرة التي 
تعمل على تحسين 

حياة األطفال

تعرض هذه الوثيقة بيانات إحصائية ومعلومات عن االحتياجات والمخاطر 
الصحة الجنسية واإلنجابية التي يتعرض لها المراهقون والمراهقات يف 
األوضاع الطارئة. إضافة لذلك، توصي الوثيقة بإعطاء أربع استراتيجيات 

رئيسية األولوية عند تطبيق مشاريع الصحة اإلنجابية والجنسية 
للمراهقين والمراهقات يف مناطق النزاعات. متوفر أيًضا باللغات العربية 

والفرنسية واإلسبانية.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2019(

الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات يف 
وثيقة حقائق عن 

الحاالت الطارئة 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
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يمكن للمديرين توظيف القائمة المرجعية للدعم اإلشرايف من أجل دعم 
تطوير وتدريب الموظفين والتأكد من استمرارية أنشطة المشروع.

اللجنة الدولية 
لإلغاثة 

قائمة مرجعية 
الستعراض 

الدعم اإلشرايف 
والجهوزية 

بمركز الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين 
والمراهقات

تحتوي مجموعة أدوات الطوارئ لمنظمة " كير" على جميع ما تعرفة 
"كير" عن االستجابة اإلنسانية وتحديدًا حاالت الطوارئ الشديدة والتي 

تستمر آلجال طويلة. تساعد مجموعة أدوات الطوارئ لمنظمة " كير"على 
االستجابة بفاعلية أكثر وخدمة أناس أكثر وبسرعة أعلى. فهي تستخدم 
دروًسا تعلمناها من استجابات لظروف سابقة وممارسات ناجحة أخرى 

لتقدم لك دلياًل يتضمن ما يجب عليك القيام به. فهذه المجموعة تحتوي 
على استمارات وبروتوكوالت وإرشادات وأدوات قد تحتاجها يف عملك.

منظمة كير  مجموعة أدوات 
الطوارئ

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 
العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 
الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األوضاع اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف 
األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية هو نتيجة لعملية تعاونية واستشارية تضم مئات الممثلين من 

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تشكّل المجموعة 
العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف األزمات. ال يزال الدليل 

الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يف األوضاع 
اإلنسانية يُشكل المصدر الموثوق للصحة الجنسية واإلنجابية يف األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2018(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية 
)الفصل الثالث: 

حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل 
األزمات(

تكمل أدوات الصحة اإلنجابية للمجموعة العاملة بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف األزمات األدوات الصحية لحاالت الطوارئ المشتركة 

بين الوكاالت وهي مصممة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية األولية 
للنازحين من دون منشآت طبية وأدوات محددة، مصممة لكل هدف من 

األهداف الستة لحزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية خالل 
األزمات، طبعة 2018. تعد المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة 

اإلنجابية يف األزمات دليل المحتويات واالستخدام وترتيب اإلجراءات 
المتعلقة باألدوات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2011(

الدليل الميداني 
المشترك بين الوكاالت 
بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األزمات 

https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://www.careemergencytoolkit.org/
https://www.careemergencytoolkit.org/
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
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تقدم هذه الوثيقة ورقة التلقين والتي يقوم من خاللها المختصين 
والعاملين يف مجال الصحة اإلنجابية باإلشارة سريعًا والوصول إلى 
األهداف واألعمال الواردة يف حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية خالل األزمات.

المجموعة العاملة 
بين الوكاالت حول 
الصحة اإلنجابية يف 

األزمات )2019(

ورقة تلقين حزمة 
الحد األدنى من 
خدمات الصحة 

اإلنجابية خالل األزمات

يحدد هذا البروتوكول التزامات األمم المتحدة بما يف ذلك التمويل 
والبرامج عند العمل مع الشركاء يف تنفيذ البرامج للتأكد من توفير 

ضمانات الحماية واإلجراء المالئم المتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسي. 

األمم المتحدة 
)2018(

برتوكول بشأن 
ادعاءات االستغالل 

واالعتداء الجنسي التي 
تشمل شركاء التنفيذ

تعمل كأساس للمنظمات العاملة يف مجال التواصل من أجل التغير 
االجتماعي والسلوكي واالستدامة. تزود مجموعة األدوات األولى نقل 

الموارد لمديري الصحة الجنسية واإلنجابية بدليل مفصل ونماذج 
إلجراءات نقل الموارد.

جامعة جونز 
هوبكينز، وكلية 
الطب جامعة 

هامبورغ للعلوم 
التطبيقية 

والجامعة الطبية 
)2016(

مجموعة أدوات 
تنفيذ تعبئة الموارد 

)األدوات األولى( 
وقوالب طلب المنحة 

ومقترحها

تحدد سياسة مؤسسة إنقاذ الطفولة لضمان حماية األطفال الخطوط 
العريضة لموظفين رئيسين وشركاء يف التنفيذ إرشادات يجب اتباعها عند 

تطبيق البرنامج. 

جمعية إنقاذ الطفل سياسة مؤسسة إنقاذ 
الطفولة لطمان حماية 

األطفال 

يُشار إلى أن مشروع اسفير والذي أطلق علية اسم اسفير قد أنشأته 
مجموعة من المنظمات اإلنسانية غير الحكومية باالشتراك مع الصليب 

األحمر والهالل األحمر يف عام 1997. تمثل هذه الطبعة الرابعة من 
الكتاب المناسبة السنوية العشرين لدليل اسفير والذي يتضمن دلياًل 

إرشاديًا جديدًا للعمل يف البيئات الحضرية وإظهار الحد األدنى من 
المعايير يف األزمات الممتدة وتقديم المساعدة يف األسواق كوسيلة 

لتطبيق المعايير. تم تحديث جميع الفصول الفنية يف الدليل لتعكس 
الممارسة الحالية، ويحل المعيار اإلنساني األساسي المتناسق محل 

المعايير األساسية السابقة.

اسفير )2018( كتيب اسفير: الميثاق 
اإلنساني والحد األدنى 

من المعايير يف 
االستجابة اإلنسانية

يتضمن تدريب مديري المستوى المتوسط ثمانية فصول لدعم البرامج 
الحيوية والتطعيم واللقاحات.

منظمة الصحة 
العالمية 2008

تدريب مديري 
المستوى المتوسط

ستساعد هذه الوحدة مدير المستوى المتوسط يف الحصول على أقصى 
استفادة من كل زيارة إشرافية، من تدريب المشرفين، مرورًا بإدارة نظام 

الزيارات اإلشرافية إلى المتابعة وحل المشكالت بعد الجلسة اإلشرافية.

منظمة الصحة 
العالمية 2008

تدريب مديري 
المستوى المتوسط: 

4. اإلشراف الداعم

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf

