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الفصل الخامس: تجاوز الخدمات الصحية
يصف هذا الفصل كيفية تقديم برامج الصحة اإلنجابية الجنسية للمراهقين والمراهقات )ASRH( التي تنظر يف كافة مستويات النموذج 

االجتماعي البيئي وتدمج أنشطة الصحة الجنسية واإلنجابية )SRH( ومعلوماتها عبر القطاعات اإلنسانية المتعددة.

أهداف التعلم من الفصل الخامس:

سيتمكن القراء بعد قراءة هذا الفصل من:

تقديم أمثلة على األنشطة التي تعالج التأثيرات الفردية والشخصية واالجتماعية والبنيوية التي تؤثر على قدرة المراهقين 	 
والمراهقات على طلب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية واتخاذ قرار بطلبها واستخدامها يف األوضاع الطارئة

يجب على مدراء الصحة الجنسية واإلنجابية، باإلضافة إلى اإلشراك الهادف للمراهقين والمراهقات وأفراد المجتمع يف تنفيذ حزمة 
الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة خالل األزمات للمراهقين والمراهقات والتي تركز بدرجة كبيرة على توفير الخدمات، 
التفكير يف كيفية تأثير المستويات المتعددة للنموذج االجتماعي اإليكولوجي على وصول المراهقين والمراهقات إلى معلومات الصحة 

الجنسية واإلنجابية وخدماتها واستخدامها. ويتطلب هذا األمر أيًضا من مدراء الصحة الجنسية واإلنجابية التفكير فيما وراء الخدمات 
الصحية - أو البرامج الخاصة بقطاع معين - واعتماد منظور شمولي لمعالجة االحتياجات الفريدة للمراهقين والمراهقات وتلبيتها. تمت 
مناقشة اإلرشادات واألنشطة متعددة القطاعات بمزيد من التفاصيل يف الفصل السادس: خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات وتداخالتها يف قسم بناء روابط متعددة القطاعات.
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باإلشــارة إلى النموذج االجتماعي اإليكولوجي يف الفصل األول: المقدمة، يتعرض المراهقون والمراهقات يف األوضاع اإلنســانية 
الانتكاســات وفرص على المســتوى الفردي، يف عالقاتهم، وداخل مجتمعاتهم، ويف البيئة البنيوية )القوانين والسياســات واألنظمة( التي 

تحيــط بهــم. يتيــح اتباع منظور شــمولي للعاملين يف المجال اإلنســاني رؤية صورة كاملة للعقبات التــي تواجه المراهقين والمراهقات 
واحتياجاتهم وقدراتهم. يمكنهم اعتماد هذا المنظور الشــمولي عند مناقشــة تصميم األنشــطة الصحة الجنســية واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقــات وبرامجهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمها مع كلٍ من المراهقين والمراهقات ومزوّدي الرعايــة الصحية وأفراد المجتمع 
المحلــي والموظفيــن اإلنســانيين وموظفــي التنميــة وأفراد المجتمع المدني والوكاالت الحكومية. يضمن هذا أن يعمل جميع األشــخاص 

المعنيين بأنشــطة الصحة الجنســية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات معًا لتحقيق الهدف المشــترك المتمثل يف توفير برامج شــمولية 
للصحة الجنســية واإلنجابيــة للمراهقين والمراهقات.

تتضح أوصاف التأثيرات والعقبات عند كل مستوى اجتماعي إيكولوجي، باإلضافة إلى االستجابة الموجودة يف مجموعة األدوات والموصى 
بها للتعامل مع هذه العناصر يف الشكل )ط( والجدول )4(. يقدم الشكل )ط( صورة مرئية لكيفية توافق جميع المستويات اإلجتماعية 

اإليكولوجية - الفردية/المراهقين والمراهقات والشخصية، والبنيوية والمجتمعية - وتأثيرها على وصول المراهقين والمراهقات الذين 
هم محور الشكل إلى معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية وخدماتها واستخدامها لكونهم يف مركز الشكل. 

يقدم الجدول )4( المزيد من التفاصيل حول كل مستوى من هذه المستويات ويساعد على شرح كيفية عمل مدراء الصحة الجنسية 
واإلنجابية مع أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات، بما يف ذلك القطاعات اإلنسانية 

األخرى - للتغلب على العقبات وتوقع باالحتياجات وتقديم الخدمات ويف النهاية تحسين نتائج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية.

كما ينبغي على العاملين يف المجال اإلنساني التخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة منذ بداية حالة الطوارئ، 
فيتعين عليهم أيًضا التفكير يف كيفية االستجابة المبكرة الحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات بما يتجاوز 

المنشآت الصحية مبكرًا يف االستجابة. ويف الفصول التالية )الفصل السادس: خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات 
وتداخالتها، والفصل السابع: بيانات من أجل العمل، والفصل الثامن: مالحظات إرشادية وأدوات للمدراء( توفر مجموعة األدوات المزيد 

من اإلرشادات حول كيفية تفعيل مفهوم البرمجة الشمولية. كما أصدرت منظمة بالن إنترناشيونال مؤخرًا مجموعة أدوات لوضع 
البرامج للمراهقين والمراهقات - وهي مجموعة أدوات تستند إلى التجارب والبحوث والتشاورات السابقة مع المراهقين والمراهقات، 

وتحدد استراتيجيات لمعالجة احتياجاتهم والمخاطر التي يتعرضون لها والعقبات التي تواجههم يف النموذج اإلجتماعي اإليكولوجي، مع 
إيالء إهتمام خاص للفتيات والمراهقين والمراهقات المعرضين للخطر. كما تحدد مجموعة أدوات منظمة بالن إنترنشيونال النتائج 
الالزمة لتمكين المراهقين والمراهقات واألسر والمجتمعات المحلية والمجتمع من تحقيق التأثير المنشود: عالم يمكّن المراهقين 

والمراهقات من التعلم والقيادة واتخاذ القرارات واالزدهار - قبل حاالت الطوارئ واألزمات المطولة وأثناءها وبعدها.

ماهو المنظور الشمولي؟

يسعى المنظور الشمولي إلى تلبية احتياجات الشخص "ككل"، وليس تلك التي يحددها موظفو الصحة أنفسهم فحسب. وهذا 
يعني أن الممارسين اإلنسانيين ينتبهون أيًضا للعوامل األخرى التي تؤثر على قدرة المراهقين والمراهقات على الحصول 

على الخدمات والمعلومات التي يحتاجون إليها، ليس يف المنشآت الصحية فحسب بل ويف بيئتهم كذلك. ولفهم ماهية هذه 
العوامل، يتعين على مدراء الصحة الجنسية واإلنجابية التحدث إلى المراهقين والمراهقات أنفسهم باإلضافة إلى أفراد األسرة 

والمجتمع، ومزوّدي الخدمات وعمال الصحة المجتمعية، وشركاء الصحة اآلخرين، والمستجيبين اإلنسانيين العاملين يف 
القطاعات األخرى. وستكشف هذه المحادثات عن العقبات التي يمكن لمدراء الصحة والصحة الجنسية واإلنجابية التغلب 
عليها من خالل برامج الصحة الجنسية واإلنجابية وتلك التي تتطلب مشاركة متعددة القطاعات. ويستطيع مدراء الصحة 

الجنسية واإلنجابية ومدراء الصحة، من خالل تعزيز الروابط بين البرامج ومسارات اإلحالة وآليات التنسيق، معالجة النطاق 
الكامل للعقبات التي تؤثر على تقديم معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية وخدماتها للمراهقين والمراهقات. يساعد هذا 

النهج متعدد القطاعات يف تجنب ازدواجية الجهود، ويمنع حدوث الفجوات يف تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، ويتيح 
الفرص لتحديد معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية وخدماتها وتقديمها للمراهقين والمراهقات الذين يصعب الوصول إليهم. 
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 الشــكل )ط(: وضع البرامج الشــمولية للصحة الجنســية واإلنجابيــة للمراهقين والمراهقات
وفقًا للنمــوذج االجتماعي اإليكولوجي

يوفر الجدول )4( مزيدًا من التفاصيل حول كل مستوى من هذه المستويات ويساعد يف شرح كيف يمكن لمدراء الصحة العمل مع 
أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالصحة الجنسية واإلنجابية للتغلب على العقبات، وتوقع االحتياجات، وتقديم الخدمات، ويف نهاية 

المطاف تحسين نتائج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية.
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إجــراء تقييمــات لالحتياجــات و/أو مجموعات 	 
النقــاش المركزة مــع المراهقيــن والمراهقات من 
الفئــات الفرعيــة التــي تواجه مخاطــر متزايدة )مثل 
المراهقيــن والمراهقــات الصغار جــدًا ]المراهقين 

والمراهقــات اليافعيــن واليافعات جــدًا[ والمراهقين 
والمراهقــات ذوي االحتياجــات الخاصــة، إلخ( لفهم 

احتياجاتهــم الفريــدة والعوائــق التــي تواجههم. انظر 
الفصــل األول: المقدمــة لالطــالع على مزيد من 
المعلومــات حــول المراهقيــن والمراهقات من 

الفئــات الفرعيــة ذات الخطــورة المتزايدة.  

العمل مع المراهقين والمراهقات لتطوير مواد 	 
للمعلومات والتعليم والتواصل )IEC( مناسبة ألعمارهم 

وصديقة للمراهقين والمراهقات تقدم معلومات عن 
األسئلة التي يطرحونها أو المعرفة التي يطلبونها.

توفيــر التثقيــف الجنســي وفــرص الحــوار للمراهقين 	 
والمراهقــات، مثــاًل أثنــاء طقوس بــدء البلوغ، 

واكتســاب المعرفــة، واستكشــاف القيــم، وبناء 
المهــارات المتعلقــة بصحتهــم وحقوقهــم الجنســية 

واإلنجابيــة، بمــا يف ذلــك فهم كيــف ومتــى يمكنهم 
طلــب خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابية.

الجدول )4(: البرامج الشمولية للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات وفقًا للنموذج اإلجتماعي اإليكولوجي

والمراهقات المراهقون 

تؤثر الخصائص البيولوجية والشخصية للمراهقين 
والمراهقات، على المستوى الفردي، على قدرتهم 

وقراراتهم يف طلب معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية 
وخدماتها واتخاذ قرار بطلبها واستخدامها. ويشمل ذلك 

عمرهم، وتعليمهم أو معرفتهم، ودخلهم، وخبراتهم 
السابقة، )و/أو الصدمات(، ومواقفهم، ومعتقداتهم، 

وسلوكياتهم، ودوافعهم )األهداف والطموحات(.

العوامل التي قد تساعد على وصولهم إلى معلومات 
الصحة الجنسية واإلنجابية وخدماتها أو تعيقه على 

كافة مستويات النموذج اإلجتماعي اإليكولوجي.

عينة من األنشطة، بخالف توفير الخدمات الصحية، للتخفيف 
من المخاطر، والتغلب على العقبات، وتحسين إمكانية 

وصول المراهقين والمراهقات إلى معلومات الصحة 
الجنسية واإلنجابية وخدماتها.

الوصف

الوصف

النموذج االجتماعي اإليكولوجي

االستجابة

االستجابة

األنظمة والخدمات الصحية

 المراهقون
والمراهقات

 العمر ودرجة التعليم
والمهارات والمواقف الشخصية

المجتمع المحلي
القيم المجتمعية

المعتقدات الثقافية
العادات والتقاليد

العالقات الشخصية 
المواقف 
المعتقدات
التوقعات

البنيوي

القيادة والتنسيق اإلنساني البيئي واالقتصادي والسياسي واألمني



مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية 6869مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية

تؤثــر العالقــات التي تربــط المراهقين والمراهقات 
باآلخريــن علــى قدرتهم وتحفيزهم وقرارتهم بشــأن طلب 

و/أو تلقــي خدمات الصحة الجنســية واإلنجابية. يشــمل 
هــذا آراء أفراد أســرة المراهق/المراهقــة األوصياء عليهم 
وأقرانهــم ويف بعــض الحاالت الزوج أو الزوجــة وتوقعاتهم 

ومواقفهــم ومعتقداتهم.

علــى ســبيل المثال، إذا كان ألقــران المراهق أو المراهقة 
تجربــة ســلبية مــع منظمة إنســانية، فقد يثنيــه أو يثنيها هذا 

عــن طلب أي مــن خدمات الصحة الجنســية واإلنجابية يف 
مواقع برامج تلــك المنظمة.

العالقات الشخصية

المســاعدة يف تشــكيل مجموعــات األقران 	 
ليتمكــن المراهقــون والمراهقــات مــن دعم 

بعضهــم وتحديــد اإلحتياجات/العقبــات التــي 
تواجــه تقديــم خدمــات الصحة الجنســية 

واإلنجابيــة )يمكــن أن تركــز هــذه المجموعات 
علــى فئــات فرعيــة معينــة، مثــل المراهقين 

والمراهقــات اليافعيــن واليافعــات جدًا أو 
األمهــات المراهقات(.

تطويــر تداخــالت لتعزيــز العالقات بين 	 
البالغيــن والمراهقيــن والمراهقــات، بمــا يف 

ذلــك التواصــل بيــن المراهقيــن والمراهقات 
واآلبــاء، وتوفيــر التثقيــف حــول الصحة الجنســية 

واإلنجابيــة للمراهقيــن والمراهقــات يف بيئــة 
آمنــة )مثــاًل يف مركــز للتثقيــف، أو موقع آخر 

للبرنامــج، أو منــزل أحــد أفــراد المجتمع(. 
انظر الفصل الثالث: المشــاركة الهادفة لالطالع 

على مزيد من اإلرشــادات واألدوات حول إجراء 
االجتماعات مع اآلباء.  

إدراج فــرص لمناقشــة الموضوعــات المتعلقــة 	 
بالعالقــات، بمــا يف ذلــك العالقات الجنســية 
والموافقــة الجنســية، يف مبــادرات التثقيــف 

الجنســي والتدريــب علــى المهــارات الحياتية.

االستجابة

المجال االجتماعي اإليكولوجي

الوصف
تؤثر البيئة المجتمعية واالجتماعية )بما يف ذلك األعراف 

االجتماعية والقيم الثقافية والتقاليد( التي تحيط 
بالمراهقين والمراهقات على قدرتهم وقراراتهم المتعلقة 

بطلب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية أو تلقيها. ويشمل 
هذا آراء قادة المجتمع المحلي غير الرسميين والرسميين 

والزعماء الدينيين وقادة اليافعين واليافعات غير الرسميين 
والرسميين وتوقعاتهم ومواقفهم ومعتقداتهم.

على سبيل المثال، إذا كان الزعيم الديني يعارض مناقشة 
وسائل منع الحمل يف مجتمعه، فإن هذا يعيق وصول 

المراهقين والمراهقات إلى معلومات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وقد يمنعهم من طلب خدماتها.

المجتمع المحلي

االستجابة

المجال االجتماعي اإليكولوجي

الوصف

يشــمل هذا المســتوى العوامل التي تؤثر على تجربة 
المراهقيــن والمراهقات يف المنشــآت الصحية أو العيادة، 

مثــل تكاليــف الخدمات. من المحتمل أن يكون لدى 
المراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنســانية موارد 

ماليــة محدودة لالعتناء بأنفســهم و/أو يكون عليهم تحمل 
مســؤولية رعاية أســرهم أيًضا. ال ينبغي أن تكون التكلفة 

عقبــة أمامهم للوصول إلى الخدمات.

وتشــمل األســئلة األخرى التي يمكن طرحها يف هذا 
المســتوى: هل كانت المنشــأة ترحيبية؟ كيف عامل مزوّدو 

الخدمــات المراهق أو المراهقة؟ هل تمتلك المنشــأة 
الخدمات/الســلع األساسية التي تحتاج إليها؟

البنيوي: األنظمة والخدمات الصحية

تقديم المساعدة النقدية والقسائم للمراهقين 	 
والمراهقات و/أو ربطهم بأنشطة مُدرّة للدخل. 

العمل مع القطاع الصحي لتحسين جودة تقديم 	 
الخدمات. انظر الفصل السادس: خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية وتداخالتها للمراهقين 
والمراهقات لالطالع على مزيد من التفاصيل حول 

كيفية التغلب على العقبات يف هذا المستوى.

االستجابة

المجال االجتماعي اإليكولوجي

الوصف

اســتخدام نقــاط الدخــول البديلة )الخدمات 	 
المجتمعية ومنصات التوعية وبناء الروابط 

متعددة القطاعات( إلجــراء تداخــالت مجتمعية.
علــى ســبيل المثــال، تنفيــذ عمليــات التفكير 	 

والحــوار التشــاوري التي تســتخدم الدراما 
واأللعــاب ومقاطــع الفيديــو لتعزيــز تغيرات 

المواقــف واألعراف. 
تيســير الحــوارت المجتمعيــة التــي يقودها 	 

مُيّســرون مدربــون. انظر الفصل الثالث: 
المشــاركة الهادفة لالطالع على مزيد من 

اإلرشــادات واألدوات حول إجراء االجتماعات مع 
أفراد المجتمع. 

تحديــد مــؤازري الصحــة الجنســية واإلنجابية 	 
للمراهقيــن والمراهقــات يف المجتمــع )مثــل 

الزعمــاء الدينييــن( ودعمهــم وترويجهم.
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تؤثر قدرات الهيئات الحكومية، والشركاء المحليين، 
والجهات الفاعلة اإلنسانية على التنسيق بفعالية على 

المستويين الوطني ودون الوطني واالستجابة لحالة 
الطوارئ على قدرة المراهقين والمراهقات على طلب 

الرعاية واتخاذهم لقرارات حرة ومستنيرة بشأن صحتهم 
الجنسية واإلنجابية وحقوقهم. ويشمل هذا أي مجهودات 

جهوزية كانوا قد أكملوها قبل بداية حالة الطوارئ و/
أو تعزيز النظام الصحي للبالد لتقديم خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية. يبحث هذا المستوى أيًضا يف كيفية 
دمج الخدمات الصحية جيدًا يف االستجابة )مع القطاعات 

األخرى(، باإلضافة إلى مدى تنسيق المنظمات الصحية 
اإلنسانية مع بعضها إلحالة الخدمات.

على سبيل المثال، هل يعمل موظفو الصحة مع 
موظفين غير عاملين يف مجال الصحة لتوفير نقاط دخول 

أخرى للمراهقين والمراهقات للوصول إلى معلومات 
الصحة الجنسية واإلنجابية وخدماتها؟

البنيوي: القيادة والتنسيق اإلنساني

إشراك المراهقين والمراهقات وتمكينهم، بما 	 
يف ذلك دمج شبكات المراهقين والمراهقات 

واليافعين واليافعات ومنظماتهم يف هيئات القيادة 
الحكومية، وآليات التنسيق، وصنع القرار اإلنساني، 

مثل االجتماعات/المدخالت الالزمة الستعراض 
االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية.

تعزيز الروابط بين القطاعات، بما يف ذلك إعطاء 	 
األولوية لإلحاالت والدمج مع التعليم، والصحة 

 ،)MHPSS( العقلية والدعم النفسي االجتماعي
وقطاعات حماية الطفل. باإلضافة إلى إبراز احتياجات 
المراهقين والمراهقات يف االستجابة اإلنسانية خالل 

اجتماعات التنسيق.
على سبيل المثال، توفير التثقيف الجنسي 	 

للمراهقين والمراهقات، بما يف ذلك عن صحة 
الدورة الشهرية، والبلوغ، وفيروس نقص المناعة 

البشرية )HIV(، والوقاية ما بعد التعرض من 
خالل مراكز التعليم والمساحات اآلمنة لحماية 

األطفال وغيرها من المواقع المدعومة. انظر 
إدارة تدبير صحة الدورة الشهرية يف مجموعة 

أدوات حاالت الطوارئ من اللجنة الدولية لإلغاثة 
للحصول على إرشادات إضافية حول تنفيذ إدارة 

تدبير صحة الدورة الشهرية يف األوضاع اإلنسانية. 
تحديد و/أو تأسيس آليات اإلحالة والشكوى مع 	 

المجموعة المعنية بحماية الطفل والمجموعة 
الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع 

االجتماعي، مثل شبكة إحالة متعددة القطاعات 
للناجين والناجيات اليافعين واليافعات من العنف 

المبني على النوع االجتماعي وآليات شكاوى 
صديقة للمراهقين والمراهقات لالستغالل 

الجنسي واإلساءة.
العمل مع السلطات الوطنية، والمجتمع المتأثر، 	 

وخبراء إدارة المخيمات )عند االقتضاء( لتحديد 
المواقع الجديدة المحتملة لتقديم خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية الشاملة )مثل، غرف العيادات 

.)]STI[ الخارجية لعالج العدوى المنقولة جنسيًا

 انظر األمثلة اإلضافيةالواردة يف
بناء الروابط متعددة القطاعات.

االستجابة الوصف

تؤثــر القوانين والسياســات والتفويضات 
علــى معلومات الصحة الجنســية واإلنجابية 

للمراهقيــن والمراهقــات وخدماتها يف البلد، 
بمــا يف ذلك الظروف االقتصادية )على ســبيل 
المثــال، إذا كانت الحكومــة قادرة على جعل 
خدمــات الصحة الجنســية واإلنجابية مجانية 

للمراهقيــن والمراهقــات أم ال( والظروف األمنية 
)مدى ســالمة الطرق والمســارات التي يمكن 

للمراهقيــن والمراهقــات اســتخدامها للتنقل إلى 
المنشــآت و/أو مواقع البرامج اإلنســانية(.

يبحــث هذا المســتوى أيًضــا يف كيفية عمل 
الجهــات الفاعلة اإلنمائية واإلنســانية معًا يف 

التخطيــط لخدمــات الصحة الجنســية واإلنجابية 
الشــاملة، فضاًل عن جهــود التعايف المبكر 

والمرونة وتحقيق االســتقرار.

البنيوي: البيئي واالقتصادي والسياسي واألمني

العمل مع القيادة الوطنية لتحديد المواضع التي ال تدعم 	 
فيها السياسات والمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت القائمة 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية أو تلبي المعايير 
الدولية والعمل على معالجتها.

تدريب المدربين الوطنيين على الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.

مناصرة تحرير السياسات للمراهقين والمراهقات 	 
للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

على سبيل المثال، توسيع نطاق اإلعفاءات 
السياسية للمراهقين والمراهقات الالجئين 

للوصول إلى وسائل منع الحمل مع موافقة آبائهم/
األوصياء عليهم أو دونها.

االستمرار يف إشراك الجهات الحكومية يف الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية لضمان القيادة الوطنية والملكية والمساءلة.

العمل مع الشركاء المحليين والوكاالت الحكومية 	 
لتيسير رصد المواطنين للميزانيات دون الوطنية 

لضمان تخصيص موارد كافية لخدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.

المناصرة مع قيادة القوات النظامية )الشرطة 	 
والجيش( إلنشاء سياسات عدم التسامح إطالقًا 

مع العنف المبني على النوع االجتماعي وإنفاذها.
تدريب العاملين يف األجهزة المعنية بإنفاذ 	 

القانون واألفراد النظاميين على حماية المراهقين 
والمراهقات يف حاالت الطوارئ.

تعزيز المنصات اإلقليمية التي تربط التمثيل الوطني ودون 	 
الوطني لليافعين واليافعات.

 على سبيل المثال، تضم شراكة واغادوغو 	 
)مبادرة تجمع بين تسع حكومات يف غرب أفريقيا 
لتسريع وتيرة التقدم يف استخدام خدمات تنظيم 

األسرة( سفراء يافعين كجزء من تحالفها يعملون 
مع قادة المجتمع والزعماء الدينيين والمسؤولين 

الحكوميين يف بناء مجتمعات أقوى وتقليل 
عدد الوفيات المرتبطة بالحمل بين اليافعين 

واليافعات.

االستجابة الوصف
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