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الملحق )ت(: نموذج النداء العاجل لمكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

هذه أداة مشار إليها يف قسم تعبئة الموارد يف الفصل الثامن: نصائح وأدوات توجيه المدير. توفر هذه األداة إرشادات حول المعلومات والمحتوى 
المطلوب تضمينه يف األقسام المختلفة من نموذج اقتراح النداء العاجل لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. يف حين أن كل جهة 

تطوع لديها إرشادات اقتراح خاصة بها، فقد تكون اإلرشادات الواردة من النموذج مفيدة الستكمال نماذج الجهات التطوعية األخرى.

>اسم الوكالة أو الوكاالت يف االتحاد< الوكالة/ات الموجهة للنداء

الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف>اسم حالة الطوارئ اإلنسانية< عنوان المشروع

XXX-XXXX

>الرمز الذي ينشئه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو منظمتك< 

]انظر إرشادات عرض االقتراح لملء هذا القسم[

رمز المشروع

الصحة

]ربما تستخدم صورة مختلفة عن صورة الصحية، ال سيما إذا كنت تضيف الصحة الجنسية 
لتنسيق  المتحدة  األمم  العاجل من مكتب  النداء  إلى  والمراهقات  للمراهقين  واإلنجابية 

اإلنسانية[ الشؤون 

القطاع أو المجموعة

زيادة إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات والوصول إليها يف 	 
المنطقة/المناطق المتضررة

زيادة الطلب/الوعي بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات من خالل 	 
تجهيز المجتمعات المحلية

إشراك المراهقين والمراهقات وأفراد المجتمع بشكل هادف يف خدمات الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات 

الهدف/األهداف

المجموع: >مجموع عدد المستفيدين<

األطفال: >إجمالي عدد األطفال المستفيدين<          

النساء: >مجموع عدد النساء المستفيدات<

فئة أخرى )حدد(: >اذكر عدد المراهقين والمراهقات/الشباب والشابات وحدد الفئة العمرية<

]حدد إجمالي عدد المستفيدين الذين يهدف برنامجك الوصول إليهم. قد يطلب منك مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تحديد عدد األطفال المستفيدين، أو النساء المستفيدات، أو 

المجموعات األخرى، مثل المراهقين والمراهقات[

المستفيدون من البرنامج

>قائمة جميع الشركاء المنفذين الذين يستهدف مشروعك العمل معهم خالل فترة البرنامج<

]اعتمادًا على إرشادات الجهات المانحة، يمكن أن يكونوا شركاء ستنسق الوكالة معهم أو شركاء 
تتعاقد معهم الوكالة من الباطن. نظرا ألن هذا هو نموذج مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، فإن التوجيه هو سرد الشركاء الذين ستتعاقد معهم الوكالة من الباطن حيث يفترض 

أن الوكالة ستنسق مع الشركاء يف نظام التنسيق اإلنساني، مثل الشركاء العاملين ضمن نظام 
المجموعات، وزارة الصحة، المنظمات غير الحكومية األخرى وغير ذلك.[

الشريك المنفذ
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>مدة المشروع< مدة المشروع

>الموقع الذي سيتم تنفيذ المشروع به< الموقع

>المجموعة المستهدفة ذات األولوية أو التداخل أو القطاع<

]بناءً على إرشادات المقترح، يمكن أن يشير هذا إلى المجموعة المستهدفة ذات األولوية )الفتيات 
بين 15-19 عامًا(؛ أو نوع التدخل ذو األولوية )إدارة النظافة أثناء الدورة الشهرية(؛ أو قطاع ذو أولوية 

)الصحة وحماية الطفل والتعليم([

األولوية

>توفير معلومات االتصال بالمدير القُطري أو قائد الفريق<

]يف األوضاع اإلنسانية، يمكن أن تتغير مهام الموظفين بسرعة. فيجب عليك تقديم معلومات 
االتصال لشخص لديه دور أكثر استدامة.[

اسم جهة اتصال المشروع:

>توفير معلومات االتصال بالمدير القُطري أو قائد الفريق<

]يف األوضاع اإلنسانية، يمكن أن تتغير مهام الموظفين بسرعة. فيجب عليك تقديم عنوان البريد 
اإللكتروني لشخص لديه دور أكثر استدامة.[ 

البريد اإللكتروني للمشروع:

>توفير معلومات االتصال بالمدير القُطري أو قائد الفريق<

]يف األوضاع اإلنسانية، يمكن أن تتغير مهام الموظفين بسرعة. يجب عليك تقديم رقم الهاتف 
لشخص لديه دور أكثر استدامة.[ 

رقم هاتف جهة اتصال 
المشروع:

االحتياجات:

>يجب أن يكون هذا مصمًما وفقًا لحالة الطوارئ المحددة. يجب أن ينص نموذج مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على 
حد لعدد الكلمات أو الصفحات. يُرجى النظر أدناه لالطالع على اللغة العامة التي يمكن استخدامها لمعظم مقترحات الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين والمراهقات<

تقل أعمار نصف 1.4 مليار شخص يعيشون يف البلدان المتأثرة باألزمات والظروف الهشة عن 20 عامًا. اليوم، يف ظل استمرار العديد 
من األزمات الحالية الممتدة لسنوات عدة، يمكن أن يظل المراهقون والمراهقات نازحين أو بحاجة إلى مساعدة إنسانية لمدة تصل 
إلى 20 عامًا، وتمتد إلى مرحلة البلوغ وتؤثر على نتائجهم التعليمية واالقتصادية والصحية. يتأثر المراهقون والمراهقات )واألطفال 

الذين بلغوا سن المراهقة أثناء األزمات( بشكل كبير بحاالت الطوارئ اإلنسانية ويحتاجون إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
األساسية لمنع الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن؛ والعنف الجنسي، واالستغالل الجنسي واالعتداء البدني؛ واضطرابات 

الصحة العقلية؛ واألمراض المنقولة جنسيًا واألمراض والوفيات بشكل عام.

يستفيد المراهقون والمراهقات عادةً أثناء انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ من تأثير نماذج األدوار للبالغين واألعراف 
االجتماعية والهياكل والمجموعات المجتمعية )األقران أو الدين أو الثقافة(. ومع ذلك، أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية الطبيعية 

والبشرية، تتعطل أنظمة الدعم هذه بشكل كبير- مما يؤثر على قدرة المراهقين والمراهقات على حماية انفسهم واالنخراط يف 
ممارسات آمنة وصحية، خاصةً سلوكيات الصحة الجنسية واإلنجابية.

كما يتعرض المراهقون والمراهقات أثناء الطوارئ لمجموعة من المخاطر والمشكالت التي ال يكونون على استعداد لمواجهتها. 
يمكن أن يعاني المراهقون والمراهقات أيًضا من نقاط ضعف ومخاطر وحواجز متداخلة بناءً على عدد من العوامل، خاصةً ظروفهم 

المعيشية. تمثل األزمات اإلنسانية عبئًا إضافيًا على المراهقين والمراهقات، الذين قد يواجهون بالفعل مخاطر أو عوائق بسبب العمر 
والجنس والهوية الجندرية والتوجه الجنسي والحالة الصحية ومرحلة النمو والحالة العائلية واالقتصادية والعوامل السياقية والبيئية.

يف حاالت األزمات، يكون المراهقون والمراهقات -خاصة المراهقات- أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي واالستغالل الجنسي على أيدي 
القوات المقاتلة وأفراد المجتمع والعاملين يف المجال اإلنساني والموظفين النظاميين بسبب افتقارهم إلى القوة ونقص الموارد 

واستخدامهم االغتصاب كاستراتيجية حرب. يلجأ العديد من المراهقين والمراهقات، بمن فيهم المراهقون والمراهقات األصغر سنًا، 
إلى بيع الجنس لتلبية احتياجاتهم الخاصة أو احتياجات أسرهم. قد يتعرضون أيضا إلى لخطر التجنيد القسري يف القوات أو الجماعات 

المسلحة، مما قد يزيد مخاطر االستغالل الجنسي واإلساءة واألمراض المنقولة جنسيًا والحمل غير المرغوب فيه بسبب كثرة التنقل 
وزيادة سلوكيات المخاطرة - مثل تعاطي الكحول/المخدرات. قد ال يتمكن المراهقون والمراهقات الذين يعيشون يف أزمات من 

تصور مستقبل إيجابي ألنفسهم وقد يشكلون وجهات نظر سوداوية عن المستقبل. قد يساهم هذا أيًضا يف السلوكيات الجنسية عالية 
الخطورة وسوء التصرف يف التماس العالج الصحي.
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االحتياجات )يُتبع(: 
تتفاقم احتياجات المجموعات الفرعية للمراهقين والمراهقات ومخاطرها وعوائقها أثناء حاالت الطوارئ وتتطلب اهتمامًا خاًصا. هذا 

صحيح بالنسبة للمراهقين والمراهقات اليافعين واليافعات جدًا؛ والمراهقات الحوامل والمراهقون والمراهقات ذوي االحتياجات 
الخاصة؛ والمراهقون والمراهقات المنفصلون عن عائالتهم )آباء أو أزواج( واليافعين واليافعات من أرباب األسر؛ والناجيات من العنف 

الجنسي وغيره من أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي؛ والمراهقون والمراهقات الذين يبيعون الجنس أو يتبادلونه. بغض 
النطر عن مصدر ضعفهم، تتطلب جميع الفئات الفرعية للمراهقين والمراهقات المعرضين للخطر اهتمامًا خاًصا وتداخالت هادفة 

لضمان تلبية احتياجاتهم من الصحة اإلنجابية.

األنشطة

تُنقذ تداخالت الصحة الجنسية واإلنجابية األرواح وهي مهمة للغاية خالل جميع مراحل السلسلة اإلنسانية. يهدف هذا المشروع 
إلى ضمان تلبية تنفيذ حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية خالل األزمات لالحتياجات العاجلة للصحة الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين والمراهقات. المراهقون والمراهقات مبدعون، فلديهم الشغف والمرونة والقدرة على اكتشاف حلول خالقة يف المواقف 

الصعبة؛ إنهم يتمتعون بقدرات هائلة، إذا تم استغاللها كما ينبغي يمكن أن تفضي إلى نتائج ممتازة على صعيد صحتهم. لذا، فإن هذا 
المشروع سيشرك المراهقين والمراهقات بشكل مدروس خالل جميع مراحل المشروع. كذلك فإن تنفيذ المشروع سيتم بتنسيق 

مباشر مع أفراد المجتمع ومع مجموعة الصحة الجنسية واإلنجابية ومجموعة الصحة.

تشاور مع المراهقين والمراهقات والشباب والشابات وأفراد المجتمع بشأن متطلبات الصحة الجنسية واإلنجابية والعوائق التي 	 
تؤثر عليهم يف موقع )مواقع( البرنامج

توعية العاملين يف مجال الصحة االجتماعية ومزوّدي الخدمات الصحية بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 	 
والمراهقات- بما يف ذلك التوصيات المقدمة من المراهقين والمراهقات والشباب والشابات خالل االستشارات- لضمان أن 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المقدمة للفئات السكانية المتضررة المتأثرة تلبي احتياجات المراهقين والمراهقات 
وتفضيالتهم؛

دعم إتاحة الكوادر الصحية المتخصصة يف الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف العيادات الخارجية والمنشآت 	 
األخرى؛

دعم عمال الصحة المجتمعية يف ربط المراهقين والمراهقات بالمنشآت الصحية، خاصة المراهقات الحوامل واألمهات 	 
المراهقات والمراهقات الناجيات من العنف الجنسي؛

حشد المتطوعين والمتطوعات والقادة الشباب لرفع مستوى وعي أقرانهم فيما يتعلق بموضوعات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات وكذلك إلحالتهم إلى الخدمات المتخصصة؛

استخدام نقاط الدخول ونقاط التوزيع األخرى لنشر معلومات وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات- بناءً 	 
على االستشارات مع المراهقين والمراهقات والشباب والشابات وأفراد المجتمع؛

باالشتراك مع المراهقين والمراهقات/الشباب، ضع وانشر مواد إعالمية مالئمة لهم حول الصحة الجنسية واإلنجابية والتي 	 
تستهدف مجموعات المراهقين والمراهقات الفرعية المختلفة.
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المصدر: مقتبس من المجموعة الفرعية العاملة بين الوكاالت حول الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األزمات 
والصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات ومقترحات مشروع األعضاء.

النتائج

>عدد< مزوّدي الخدمات الصحية وعمال صحة المجتمع المدربين على الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.	 

>عدد< عمال صحة المجتمع المدربون على تحويل المراهقين والمراهقات إلى الخدمات المختصة.	 

>عدد< إحاالت المراهقين والمراهقات من عمال صحة المجتمع من أجل الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات 

>عدد< المراهقين والمراهقات الذين تلقوا خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية قبل أنشطة البرنامج مقارنة بـ 	 

>عدد< المراهقين والمراهقات الذين تلقوا خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية عند نهاية المشروع	 

>عدد< المتطوعين والمتطوعات والقادة من اليافعين واليافعات المشاركين يف توعية أقرانهم.	 

>عدد< المواد اإلعالمية حول الصحة الجنسية واللوازم األساسية التي وُزعت على >عدد< المراهقين والمراهقات.	 

لضمان استخدام المراهقين والمراهقات لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، سيتم متابعة ما يلي من مؤشرات رئيسية للصحة 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف إطار عمل هذا المشروع:

العدد والنسبة المئوية للمصابين باألمراض المنقولة جنسيًا المعالجين والذين بلغوا من العمر >= 19 عامًا )مصنفين حسب 	 
نوع الجنس(

العدد والنسبة المئوية لحاالت الوالدة لمن بلغوا من العمر >= 19 عامًا	 

العدد والنسبة المئوية لمستخدمي وسائل منع الحمل الجدد الذين بلغوا من العمر >= 19 عامًا	 

مستخدمو مجموعة وسائل منع الحمل الذين بلغوا من العمر >= 19 عامًا	 

العدد والنسبة المئوية للمريضات الالئي تلقين رعاية ما بعد اإلجهاض ممن بلغت أعمارهن >= 19 عامًا 	 

العدد والنسبة المئوية للمريضات الالئي تلقين رعاية اإلجهاض اآلمن ممن بلغت أعمارهن >= 19 عامًا	 

العدد والنسبة المئوية للناجيات من االعتداء الجنسي الالئي تلقين الرعاية السريرية خالل 72 ساعة وبلغت أعمارهن >= 19 	 
عامًا

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health

