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الملحق )ر(: الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 
والمراهقات يف خطة اإلعداد لحاالت الطوارئ 

هــذه أداة مُشــار إليهــا يف قســم تعييــن الموظفيــن والدعــم والمســؤوليات يف الفصل الثامــن: أدوات ومالحظات توجيــه المدير. قمنا 
بتجميــع خالصــة وافيــة للمصــادر المســتخدمة بكثــرة يف الشــهر األول لخطــة اإلعداد، ولكن قــد يراجع الموظفون الموارد يف أشــهر 

الحقة، حســب حاجــة عملهم ومســؤولياتهم.

األسبوع الثاني األسبوع األول

الموارد واألدوات العالمية للصحة الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين والمراهقات

تابع قراءة مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية 

ابدأ قراءة/مراجعة الدليل الميداني المشترك بين 	 
الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية 

ثقف نفسك/راجع مجموعة الخدمات األولية الدنيا للصحة 	 
الجنسية واإلنجابية يف حاالت أزمة الصحة الجنسية 

واإلنجابية )MISP( وورقة معلومات حزمة الحد األدنى 
من خدمات الصحة اإلنجابية خالل األزمات. إكمال دورة 

حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية خالل 
األزمات عبر النظام اإللكتروني للتعلم عن بعد. 

للمراهقين 	  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  يف  المشاركة 
والمراهقات يف تدريب الطوارئ و/أو راجع موارد 

الصحة  الوكاالت حول  بين  العاملة  المجموعة  تدريب 
واإلنجابية  الجنسية  والصحة  األزمات  اإلنجابية يف 

والمراهقات   للمراهقين 

واإلنجابية  الجنسية  للصحة  برمجية  وأدوات  وثائق 
والمراهقات للمراهقين 

االستمرار يف مراجعة مقترحات الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات التابعة للوكالة وخطط 

عملها وميزانياتها وبياناتها

االستمرار يف مراجعة السياسات واإلحصاءات الوطنية 	 
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

مراجعة موارد الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 	 
والمراهقات التدريبية المتوفرة على مستوى وطني 

)إن أمكن(، ولكن باإلضافة إلى موارد الصحة الجنسية 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات التدريبية التنظيمية

مهمة المنظمة واستراتيجية الدولة

]عنصر نائب للموارد التنظيمية، مثل عروض الباوربوينت، 	 
وبيانات القدرات، والوثائق االستراتيجية، إلخ.[

]عنصر نائب لمهمة الخدمات المحلية والعالمية التنظيمية 	 
للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات، 

وللموارد التقنية والمنهجية[

]عنصر نائب لحماية األطفال واإلجراءات التشغيلية 	 
القياسية للوقاية/الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة[

الموارد واألدوات العالمية للصحة الجنسية واإلنجابية 
والمراهقات للمراهقين 

مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات للظروف اإلنسانية والصحة 

الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف فيديو 
الدعوة يف حاالت الطوارئ 

وثائق وأدوات برمجية للصحة الجنسية واإلنجابية 
والمراهقات للمراهقين 

نُشرت التقييمات عبر نظام المجموعة على الموقع 	 
www.humanitarianresponse.info الشبكي 

السياسات المحلية واإلحصاءات المعلوماتية للصحة 	 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

المقترحات السابقة للوكالة وخطط العمل والميزانيات 	 
)إن وُجدت(

نماذج البيانات - قوالب السجالت وخط األساس للموقع 	 
وتقارير تقدم الموقع وأنشطة المشاركة المجتمعية

القراءة 
الذاتية
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المصدر: مقتبس من المجموعة العاملة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية يف أزمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات 
والمجموعات الفرعية للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات أدوات أعضاء العاملين.

االجتماع مع مدير الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 	 
والمراهقات- مناقشة اإلشراف الداعمة التي تبحث يف 

المعلومات وخاصة البحث يف المعلومات لتحديد احتياجات 
الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

البحث عن فرصة للمراقبة/المشاركة يف تدريب الصحة 	 
الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات السريري أو 

عن نشاط/تدريب حول توضيح القيم وتحويل المواقف 
بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

مقابلة مسؤولون آخرون عن االستجابة التقنية األخرى 	 
لفهم االستراتيجية واألنشطة البرامجية

مقابلة مدير برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية -مقدمة 	 
موجزة عن برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 

والمراهقات والتعريف بخطة اإلعداد وتصفح أقسام 
الفصل التابعة لمجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين والمراهقات مع الموظفين، وفقًا لنوع وظيفتهم 
)مثل مزوّدي الخدمة - منشاة المراجعة واالستشارة(

مقابلة مدير الرصد والتقييم - مراجعة األنظمة 	 
المعلوماتية الخاصة بالمكاتب القُطرية وخطة وأدوات إدارة 

بيانات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات

األنشطة

األسبوع الرابع األسبوع الثالث

الموارد واألدوات العالمية للصحة الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين والمراهقات

متابعة قراءة مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية

متابعة قراءة الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت 	 
بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية 

استمرار التمعّن يف النظام الصحي و/أو محتوى المشاركة 	 
المجتمعية والموارد المرتكزة على األدلة )مثل، 

اإلرشادات السريرية للرعاية التوليدية الطارئة ولحديثي 
الوالدة ورعاية اإلجهاض اآلمن( 

وثائق وأدوات برمجية للصحة الجنسية واإلنجابية 
والمراهقات للمراهقين 

التمعّن يف البروتوكوالت السريرية المحلية الوطنية )مثل، 	 
وسائل منع الحمل واإلدارة السريرية الخاصة باالغتصاب(

الموارد واألدوات العالمية للصحة الجنسية واإلنجابية 
للمراهقين والمراهقات

متابعة قراءة مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية

متابعة قراءة الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت 	 
بشأن الصحة اإلنجابية يف األوضاع اإلنسانية 

التمعّن يف النظام الصحي و/أو محتوى المشاركة 	 
المجتمعية والموارد المرتكزة على األدلة حول الصحة 
الجنسية واإلنجابية )مثل، اإلرشادات السريرية للرعاية 
الطارئة التوليدية ولحديثي الوالدة ]EmONC[ ورعاية 

اإلجهاض اآلمن( 

وثائق وأدوات برمجية للصحة الجنسية واإلنجابية 
والمراهقات للمراهقين 

التمعّن يف البروتوكوالت السريرية المحلية الوطنية )مثل، 	 
وسائل منع الحمل واإلدارة السريرية للمبادئ التوجيهية 

والبروتوكوالت الخاصة باالغتصاب( 

القراءة 
الذاتية

االجتماع مع مدير الصحة الجنسية واإلنجابية	 

مواصلة مقابلة الشركاء المنفذين 	 

االستمرار يف الزيارة الميدانية لمواقع التداخل	 

تكييف مجموعة التدريب، وتسهيل ورش العمل، إن أمكن	 

االجتماع مع مدير الصحة الجنسية واإلنجابية	 

حضور اجتماع المجموعة الفرعية للصحة الجنسية واإلنجابية 	 
على مستوى وطني و/أو دون الوطني 

زيارة ميدانية لمواقع التداخل	 

مقابلة الشركاء المنفذين 	 

االستمرار يف البحث عن فرصة لرصد تدريب الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية للمراهقين والمراهقات السريري و/أو تدريبات 

توضيح القيم وتحويل المواقف

دعم عمليات تطوير االقتراح، وإنشاء سرديات للتقرير، وإجراء 	 
التقييمات، ونشر المحتوى ألصحاب المصالح، إن أمكن 

األنشطة

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

