
193مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية

الملحق )أ(:  المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية 
لتحسين جودة خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات 
هذه األداة مشار إليها يف الفصل 2: خارطة طريق استخدام حقيبة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات. يسرت 

منظمة الصحة العالمية عملية توافقية عالمية لتطوير المعايير العالمية الخاصة بجودة خدمات الرعاية الصحية للمراهقين والمراهقات. 
يحدد كل معيار من المعايير العالمية الثمانية المتفق عليها مستوى الجودة المطلوب يف تقديم الخدمات.

المعيار 1. تطبق المنشأة الصحية أنظمة لضمان أن المراهقين والمراهقات
على دراية بصحتهم، ويعرفون أين ومتى

يحصلون على الخدمات الصحية.

محو األمية الصحية 
للمراهقين والمراهقات

المعيار 2. تطبق المنشأة الصحية أنظمة لضمان أن اآلباء،
واألوصياء وغيرهم من أفراد المجتمع والمنظمات المجتمعية

يعترفون بقيمة تقديم الخدمات الصحية للمراهقين والمراهقات والدعم
مثل توفير واستخدام الخدمات من قبل المراهقين والمراهقات.

دعم المجتمع

المعيار 3. تقدم المنشأة الصحية حزمة من المعلومات واالستشارات،
والتشخيص والعالج والرعاية التي تلبي احتياجات جميع المراهقين والمراهقات.

يتم تقديم الخدمات يف المنشأة ومن خالل روابط اإلحالة والتوعية.1
حزمة الخدمات المناسبة

المعيار 4. يُظهر مزوّدو الرعاية الصحية الكفاءة التقنية
المطلوبة لتقديم خدمات صحية فعّالة للمراهقين والمراهقات. يحترم كل من مزوّدي الرعاية 

الصحية وموظفي الدعم حقوق المراهقين والمراهقات
يف الحصول على المعلومات، والخصوصية، والسرية، وعدم التمييز، وعدم إصدار أحكام مسبقة

واالحترام.

كفاءات مزوّدي الخدمات

المعيار 5. تتمتع المنشأة الصحية بساعات عمل مريحة، وبيئة ترحيبية
ونظيفة وتحافظ على الخصوصية والسرية. ولديها

المعدات، واألدوية، واإلمدادات، والتكنولوجيا الالزمة لضمان تقديم خدمة
فعالة للمراهقين والمراهقات.

خصائص المنشأة

المعيار 6. تقدم المنشأة الصحية خدمات عالية الجودة لجميع المراهقين والمراهقات
بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، أو السن، أو الجنس، أو الحالة العائلية، أو المستوى التعليمي،

أو األصل العرقي، أو الميل الجنسي أو أي خصائص أخرى لهم.
المساواة وعدم التمييز

المعيار 7. تقوم المنشأة الصحية بجمع وتحليل واستخدام المعلومات المتعلقة باستخدام الخدمة
وجودة الرعاية، وتكون مصنفة حسب العمر والجنس، لدعم تحسين

الجودة. يتم تشجيع موظفي المنشأة الصحية للمشاركة يف
التحسين المستمر للجودة.

تحسين المعلومات والجودة

المعيار 8. المراهقون والمراهقات يشاركون يف التخطيط والرصد و
تقييم الخدمات الصحية والقرارات المتعلقة برعايتهم الخاصة، وكذلك

يف بعض الجوانب المناسبة لتقديم الخدمة.

مشاركة المراهقين 
والمراهقات

المصدر: المعايير العالمية لجودة خدمات الرعاية الصحية للمراهقين والمراهقات )منظمة الصحة العالمية، 2015(.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183935/9789241549332_vol1_eng.pdf?sequence=1

