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الملحق )ف(: أسئلة التقييم الستخدامها مع أفراد المجتمع 
ومزوّدي الخدمات 

هذه أداة مشار إليها يف الجدول )6( يف الفصل السابع: بيانات من أجل العمل. هذه األسئلة ليست قائمة شاملة، ولكن يمكن استخدامها 
أو تكييفها أو كالهما معًا لجمع المعلومات من اآلباء وقادة المجتمع والعاملين الصحيين عبر عدة تقييمات، مثل تحليالت الموقف 

ومناقشات مجموعات التركيز والمقابالت الفردية والمعرفة والمواقف واستطالعات استبيان المعرفة والمواقف والممارسات. وللتذكير، 
يجب على الممارسين طرح أسئلة على مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة تتعلق بمجموعات المراهقين والمراهقات المختلفة 

وتعديل األسئلة وفقًا لذلك. لقد أضفنا ]حدد جميع المجموعات الفرعية[ لألسئلة التي نوصي بالتكيف معها لمجموعات فرعية مختلفة 
من المراهقين والمراهقات، باإلضافة إلى أمثلة لألسئلة المعدلة للمراهقين والمراهقات ذوي اإلعاقة )بما يف ذلك اإلعاقات المعرفية 

واإلعاقات البدنية( والمثليات والمثليون وثنائي الميل الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا 
.)+LGBTQIA( +والالجنسيون

العاملين يف المجال الصحي قادة المجتمع أولياء األمور

ما هو شعورك حيال تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات؟ هل تشعر بالثقة؟ هل تشعر أن لديك 	 
تدريبًا كافيًا؟

كيف يشعر أفراد المجتمع تجاه قيامك بتقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات؟ والمراهقين 	 
والمراهقات ذوي اإلعاقة؟ 

هل ترى أن المراهقين والمراهقات ناضجون بما يكفي التخاذ قرارات تخص ممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل؟	 

هل ترى أن المراهقين والمراهقات ذوي اإلعاقة لديهم قدرة اتخاذ قرارات تخص احتياجاتهم من الصحة اإلنجابية؟ 	 

ما رأيك باستخدام المراهقين والمراهقات ]حدد جميع المجموعات الفرعية[ لوسائل منع الحمل، بما يف ذلك منع الحمل الطارئ؟ 	 
وما رأيك باستخدام المراهقين والمراهقات اليافعين واليافعات جدًا لوسائل منع حمل طويلة األجل؟

كيف تصف معرفة المراهقين والمراهقات عن االستخدام الصحيح للواقي الذكري؟	 

ألي مكان يلجأ المراهقون والمراهقات يف المجتمع للعالج من األمراض المنقولة جنسيا؟ منع الحمل؟ الرعاية قبل الوالدة؟ 	 
خدمات الوالدة؟ الحمل غير المرغوب فيه؟ رعاية ما بعد اإلجهاض؟ 

ماذا تفعل عندما يأتي مراهق أو مراهقة غير متزوج)ة( إلى العيادة مصابًا)ة( بأحد األمراض المنقولة جنسيًا؟ للحصول على 	 
االستشارات والتحليالت بشأن فيروس نقص المناعة البشري؟ لوسائل منع الحمل؟ للرعاية قبل الوالدة؟ لخدمات الوالدة؟ 

للحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض؟ لمضاعفات ما بعد اإلجهاض؟ بعد اعتداء جنسي؟

ماذا تفعل عندما يأتي للمنشأة مراهق أو مراهقة متزوج)ة( كمريض)ة( من أجل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؟ ماذا تفعل 	 
عندما يأتي للمنشأة مراهق أو مراهقة غير متزوج)ة( كمريض)ة( من أجل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؟

كيف توفر الدعم للمراهقين والمراهقات من ذوي اإلعاقة الذين يأتون للمنشأة من أجل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؟ 	 
تشجع: هل تُجبر المراهقات ذوات اإلعاقة على اإلجهاض والتعقيم؟ 

ما هو موقف المجتمع المحلي تجاه برامج الصحة 	 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات التي يتم 

تنفيذها حاليًا أو التي تم تنفيذها يف الماضي؟

ما هو متوسط   سن الزواج للفتيات يف المجتمع 	 
المحلي؟ للفتيان؟ هل تغير ذلك منذ بدأت حالة 

الطوارئ؟ ما هي أسباب الزواج؟

كيف تتحدث مع مراهق]حدد جميع المجموعات 	 
الفرعية[ جاء إليك بأسئلة حول الصحة الجنسية 

واإلنجابية؟

ما أنواع الوصمة التي يواجهها المراهقون والمراهقات 	 
ذوو اإلعاقة أو المراهقون والمراهقات أو أي منهم من 

مجتمع المثليات والمثليين وثنائي الميل الجنسي 
ومزدوجي الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسية 

والمتحولين جنسيًا والالجنسيين+ يف المجتمع 
المحلي؟ 

هل يمكن للمراهقات من ذوات اإلعاقة أن يحملن 	 
أو أن المراهقين والمراهقات من ذوي اإلعاقة 
يستطيعون معاشرة زوجاتهم واإلنجاب منهم؟

هل يحتاج األطفال ذوي اإلعاقة إلى خدمات تقديم 	 
النصح واإلرشاد لموضوع الصحة الجنسية واإلنجابية؟ 

إذا كانت إجابتك بنعم، فلماذا؟ إن كانت اإلجابة بال: 
لم ال؟ 

هل يوجد أطفال يف المجتمع من ذوي اإلعاقة؟ إذا 	 
كانت اإلجابة بنعم، فهل يدعم المجتمع والمنشأة 
الصحية األسرة لضمان حصول األطفال على رعاية 

الصحة الجنسية واإلنجابية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 
فما نوع الدعم الذي يقدمونه؟

أي من أفراد األسرة أو البالغين 	 
اآلخرين يمكن أن يذهب المراهقون 

والمراهقات للحصول على الدعم 
والمشورة؟

كيف يمكنك مناقشة أبنائك يف 	 
المواضيع التي تُعنى بالصحة 

الجنسية واإلنجابية )البلوغ والدورة 
الشهرية والجنس وتحديد موعد 

إنجاب األطفال واستخدام وسائل 
منع الحمل أو الحصول على الرعاية 

الالزمة يف حالة اإلجهاض(؟

هل يمكن للمراهقات من ذوات 	 
اإلعاقة أن يحملن أو أن المراهقين 

والمراهقات من ذوي اإلعاقة 
يستطيعون معاشرة زوجاتهم 

واإلنجاب منهم؟

هل يحتاج األطفال ذوي اإلعاقة 	 
إلى خدمات تقديم النصح 

واإلرشاد لموضوع الصحة الجنسية 
واإلنجابية؟ إذا كانت إجابتك بنعم، 
فلماذا؟ إن كانت اإلجابة بال: لم ال؟ 

هل لديك طفاًل من ذوي اإلعاقة؟ إذا 	 
كانت اإلجابة بنعم، فهل يقدم أفراد 

أسرتك أو المجتمع أو المنشآت 
الصحية أو جميعهم الدعم لك 

لضمان حصول طفلك على الرعاية 
الصحة الجنسية واإلنجابية؟ إذا 

كانت اإلجابة بنعم، فما نوع الدعم 
الذي يقدمونه؟

المعرفة، والمواقف، 
والسلوكيات الخاصة 

بالمراهقين والمراهقات
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المصادر: مقتبس من مجموعة األدوات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية )صندوق األمم 
المتحدة للسكان، جمعية إنقاذ الطفل، 2012(؛ الشابات واإلجهاض: دليل تقييم الوضع )منظمة آيباس، 2011(؛ إرشادات لتحليل وضع اإلعاقة 

)اليونيسف، 2013(؛ وتحليل الوضع للصحة الجنسية واإلنجابية للنساء ذوات اإلعاقة )صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية، 2009(.

قادة المجتمع أولياء األمور

هل يتعرض المراهقون والمراهقات ]حدد جميع 	 
المجموعات الثانوية[ يف المجتمع لخطر األمراض 

المنقولة جنسيًا؟ هل هن معرضات لمخاطر الحمل؟ 
لماذا أو لماذا ال؟ 

كيف يقوم المراهقون والمراهقات يف المجتمع بحل 	 
النزاعات؟

أي فئات المراهقين والمراهقات عرضة لخطر العنف 	 
المبني على النوع االجتماعي يف حاالت الطواري؟ هل 

تزايد ذلك أم تناقص أم ال يزال كما هو؟ 

هل الفتيات معرضات لخطر اإلتجار بهن؟	 

ما هي المخاطر اإلضافية التي يعاني منها المراهقون 	 
والمراهقات ذوو اإلعاقة ومجتمع الميم )المثليات 
والمثليون وثنائي الميل الجنسي ومزدوجو الهوية 

الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا 
والالجنسيون+( فيما يخص احتياجات وخدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية؟

ماذا يمكن فعله من أجل تقليل عدد 	 
المراهقات ]حدد جميع المجموعات 

الثانوية[ الحوامل؟

هل المراهقون والمراهقات ]قم بتحديد 	 
جميع المجموعات الثانوية[ يف المجتمع 

معرضون لخطر العدوى لألمراض 
المنقولة جنسيًا؟ لماذا أو لماذا ال؟

ما هي الطقوس التقليدية المتوارثة أو 	 
الشعائر التي يتم ممارستها يف المجتمع 

)ختان اإلناث أو الزواج القسري أو 
االختطاف أو توارث الزوجة، إلخ(؟ هل 

يُعرض ذلك المراهقين والمراهقات ألي 
خطر؟ لماذا أو لماذا ال؟

مخاطر المراهقين 
والمراهقات

أين يمكن للمراهقين والمراهقات ]حدد جميع 	 
المجموعات الفرعية[ الحصول على معلومات 

وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بما يف ذلك 
وسائل منع الحمل؟

من أين ينبغي للمراهقين والمراهقات ]حدد جميع 	 
المجموعات الفرعية[ الحصول على معلومات تخص 

الصحة الجنسية واإلنجابية برأيك؟

هل يستطيع المراهقون والمراهقات ]حدد جميع 	 
المجموعات الفرعية[ الحصول على وسائل منع 

الحمل ومنع الحمل الطارئ واألوقية الذكري؟ ما 
شعورك حيال هذا األمر؟

ما األسباب التي تدفع الفتيات الختيار عدم اإلنجاب؟	 

هل تستطيع المراهقات ]حدد جميع المجموعات 	 
الثانوية[ الحصول على رعاية اإلجهاض اآلمن؟ ما 

شعورك حيال هذا األمر؟

ما أسباب عدم سعي المراهقين والمراهقات ]حدد 	 
جميع المجموعات الثانوية[ للحصول على معلومات 

وخدمات تخص الصحة الجنسية واإلنجابية؟ 

ما العوائق أمام حصول المراهقين والمراهقات من 	 
ذوي اإلعاقة ومجتمع الميم )المثليات والمثليون 
وثنائي الميل الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية 

ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا 
والالجنسيون+( على الرعاية التي تخص الصحة 

الجنسية واإلنجابية؟

أين يمكن للمراهقين والمراهقات ]حدد 	 
المجموعات الفرعية[ الحصول على 

المعلومات الخاصة بالصحة الجنسية 
واإلنجابية؟

من أين ينبغي لهم الحصول على تلك 	 
المعلومات برأيك؟

أين يمكن للمراهقين والمراهقات ]حدد 	 
جميع المجموعات الفرعية[ الحصول 

على الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية 
واإلنجابية بما فيها وسائل منع الحمل 

ورعاية اإلجهاض اآلمن؟

ما شعورك حيال حصول المراهقين 	 
والمراهقات ]حدد جميع المجموعات 

الفرعية[ على وسائل منع الحمل والواقي 
الذكري؟

ما شعورك حيال المراهقات الالئي 	 
يحصلن ]حدد جميع المجموعات 

الفرعية[ رعاية اإلجهاض اآلمن؟

ما أسباب عدم سعي المراهقين 	 
والمراهقات ]حدد جميع المجموعات 

الفرعية[ للحصول على الرعاية بخصوص 
المشكالت المتعلقة بالصحة الجنسية 

واإلنجابية؟

إمكانية الوصول و
إتاحة معلومات الصحة 

الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين والمراهقات 

المعلومات والخدمات

العاملين يف المجال الصحي

هل تعالج كثيرًا من المراهقات من مضاعفات ما بعد اإلجهاض بسبب عمليات اإلجهاض غير اآلمنة؟ إذا كان األمر كذلك، فلماذا 	 
يحدث هذا برأيك؟

ما هو متوسط العمر ألول حالة والدة يف المجتمع؟	 

هل المراهقون والمراهقات ذوو اإلعاقة يواجهون خطرا متزايدا من العنف المبني على النوع االجتماعي؟ 	 

ما هي المخاطر اإلضافية التي يعاني منها المراهقون والمراهقات ذوو اإلعاقة ومجتمع الميم )المثليات والمثليون وثنائي الميل 	 
الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا والالجنسيون+( فيما يخص احتياجات وخدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية؟

ما هي أنواع الطقوس التقليدية المتوارثة والشعائر التي يتم ممارستها يف المجتمع )ختان اإلناث أو الزواج القسري أو االختطاف أو 	 
توارث الزوجة، إلخ(؟ ما هي اآلثار الصحية التي تسببها؟

ما الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع احتياجات المراهقين والمراهقات ]حدد جميع المجموعات الفرعية[ فيما يخص الصحة 	 
الجنسية واإلنجابية داخل المجتمع؟

ما هي البرامج الصحية أو الفرص التي ُصممت من أجل الوصول للمراهقين والمراهقات ]حدد جميع المجموعات الثانوية[؟ من 	 
صّمَمها؟

ما أسباب عدم سعي المراهقين والمراهقات ]حدد جميع المجموعات الفرعية[ للحصول على الرعاية بخصوص المشكالت 	 
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية؟

أين يمكن للمراهقين والمراهقات الحصول على خدمات ومنتجات تخص الصحة الجنسية واإلنجابية، خارج منشأتك الصحية؟ 	 

لو أتت مراهقة ]حدد جميع المجموعات الثانوية[ إلى المنشأة التي تعمل بها تطلب إجهاًضا آمنًا، فماذا تفعل؟	 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://sites.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf

